
DECEMBER 15., SZERDA

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülés megnyitása

(Az ülést 8.35-kor megnyitják.)

2. A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése (benyújtott állásfoglalásra
irányuló indítványok): lásd a jegyzőkönyvet

3. Az Afrika és EU közötti stratégiai partnerség jövője a 3. Afrika–EU csúcstalálkozó
küszöbén (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzőkönyvet

4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke): lásd a jegyzőkönyvet

5. A december 16–17-i európai tanácsi ülés előkészítése - Állandó
válságmechanizmus létrehozása az euróövezet pénzügyi stabilitásának megőrzése
érdekében (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a következők együttes tárgyalása:

- A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai az Európai Tanács (2010. december 16-17.) ülésének
előkészítéséről,

- Bowles asszony a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság nevében a Bizottsághoz intézett, szóbeli
választ igénylő kérdése (O-0199/2010): állandó válságkezelési mechanizmus létrehozása
az euróövezet pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében (B7-0199/2010).

Olivier Chastel,    a Tanács soros elnöke. – (FR) Elnök úr, bizottsági elnök úr, biztos úr,
tisztelt képviselők, a Tanács nevében szeretném megköszönni önnek, elnök úr, a lehetőséget,
hogy ismertethetem a Parlamentben az Európai Tanács ülésén megvitatandó kérdéseket.

Az Európai Tanács holnapi és holnaputáni ülése minden valószínűség szerint döntő lesz
a gazdasági és monetáris unió gazdasági pillérének erősítése szempontjából. A fő napirendi
pont tulajdonképpen a pénzügyi stabilitás erősítése lesz. Kivételes időket élünk, és ez
jelentős kihívások elé állította, illetve állítja mind a kormányokat, mind a polgárokat.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kilábaljunk a jelenlegi pénzügyi válságból,
és hogy helyreállítsuk a bizalmat.

A válság kezdete óta már bizonyítottuk eltökéltségünket a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez
szükséges intézkedések meghozatalára, a fenntartható növekedés helyreállítására. A válság
kiemelt hangsúlyt adott annak, hogy az euróövezet stabilitásának megőrzéséhez további
eszközre van szükség. Létre kellett hoznunk egy ad hoc mechanizmust, amelynek keretében
éppen most nyújtottunk támogatást Írország részére. Középtávon azonban állandó
mechanizmusra van szükségünk.

Ennek érdekében az Európai Tanács elnökével történő folyamatos konzultáció mellett, az
Európai Tanács holnap délelőtti ülésén a belga kormány határozati javaslatot tesz a
Szerződés módosítására, amely a 136. cikk módosításával lehetővé teszi a teljes euróövezet
pénzügyi stabilitását megőrizni hivatott mechanizmus létrehozását. Az Európai Tanács
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hozzájárulását kérik majd a határozattervezethez, valamint az Európai Unióról szóló
szerződés 48. cikkének (6) bekezdése értelmében az egyszerűsített módosítási eljárás
megindításához. A cél, hogy 2011 márciusában elfogadják a határozatot, és hogy az 2013.
január 1-én hatályba lépjen.

Továbbá a gazdaságirányítási munkacsoport az Európai Tanács októberi ülésén jóváhagyott
jelentésének végrehajtása fontos lépés az államháztartási fegyelem megerősítése, a szélesebb
körű gazdaságfelügyelet és a mélyrehatóbb koordináció felé. Ez a számunkra igen fontos
kérdés jelenleg mind a Parlament, mind a Tanács napirendjén szerepel, és elvben nyárig le
kellene zárni.

Végezetül, szeretném aláhúzni az új növekedési és foglalkoztatási stratégia, az Európa
2020 jelentőségét; fontos szerepet játszik abban, hogy ki tudjunk lábalni a válságból. A
belga elnökség elkötelezetten vitte előre a végrehajtását, hogy előkészítse a terepet a
fenntartható gazdaságélénkítéshez.

E gazdasági kérdések mellett két további észrevételt szeretnék tenni. Az Európai Tanács
megvitatja az Unió és a stratégiai partnerei közötti kapcsolatok kérdését. Az Ashton bárónő
elnökletével ülésező Külügyek Tanácsa előrehaladási jelentést készített három partneréről:
az Egyesült Államokról, Kínáról és Oroszországról. Az Európai Tanács nagy figyelemmel
hallgatja majd Ashton bárónő ismertetőjét az Unió és a stratégiai partnerei közötti
kapcsolatokról. Ashton bárónőt arra is felkérik majd, hogy más partnerek, így Ukrajna,
Afrika, India és Brazília esetében is végezze el ezt a feladatot, majd 2011 márciusában
ismertesse jelentését, számoljon be a partnereinkkel folytatott kapcsolattartásról.

Utolsóként a Montenegró által benyújtott európai uniós csatlakozási kérelem ügyét
szeretném említeni. Az Általános Ügyek Tanácsa üdvözölte a Bizottság Montenegróról
adott véleményét. Ez az ország előrehaladást ért el az Európai Tanács Koppenhágában
meghatározott politikai kritériumainak, valamint a stabilitási és társulási folyamat
követelményeinek teljesítése terén. Ezzel együtt további erőfeszítésekre van szükség,
különösen a Bizottság véleményében szereplő hét kulcsfontosságú prioritás végrehajtása
érdekében. A Bizottság javaslatának figyelembevételével a Tanács azt javasolta, hogy
Montenegró kapja meg a tagjelölt ország státuszt, és az Európai Tanács ülésén ezt a kérdést
is meg fogják vizsgálni.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Elnök úr, tanácsi elnök úr, tisztelt képviselők,
az Európai Tanács e heti ülésének két fő célja, hogy megállapodás szülessen az euróövezet
jövőbeni állandó európai stabilizációs mechanizmusáról, valamint a mechanizmus jogi
támadhatatlanságát biztosító korlátozott szerződésmódosításról. Ennélfogva azt remélem,
illetve azt várom az Európai Tanácstól, hogy a célok teljesítésére, a célirányos eljárásra és
a konszenzus megerősítésére összpontosítson. A megállapodással az Európai Tanács
egyben az egységet, a szolidaritást és az európai eszme egyértelmű támogatását is jelzi,
rengeteget kell azonban még dolgoznunk ahhoz, hogy ezt elérjük.

Mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok minden forog kockán az Európai Unió és konkrétan
az euróövezet szempontjából. Sokan várnak válaszokat az Európai Uniótól: egyrészt a
piacok, másrészt partnereink a nagyvilágban és mindenekelőtt polgáraink. Mit várnak
tőlünk? Hogyan tudjuk őket a leghatékonyabban megnyugtatni? Számomra egyértelmű
a válasz. Meg kell mutatnunk, hogy az Európai Unió kézben tartja az eseményeket, hogy
meghatároztuk az intézkedéseink irányát, és ahhoz tartjuk magunkat, valamint hogy
egységes álláspontot alakítottunk ki, egységesen lépünk fel. El kell kerülnünk a vezetők
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vetélkedését, a különböző forgatókönyvek zűrzavarát és az olyan bejelentéseket, amelyeket
nem követnek tettek.

Igen, súlyos kihívások előtt állunk, de ha higgadt távolságból mérlegeljük a tényeket, akkor
az Európai Unió idén határozottan nekivág a kihívások megoldásának. Görögország és
Írország esetében két konkrét problémával néztünk szembe. Mindkét esetben meghoztuk
a szükséges döntéseket. A valóság azt mutatja, hogy az EU mindkét helyzetben fel tudott
lépni, de átfogó reformok kellenek ahhoz, hogy ezek a helyzetek ne ismétlődhessenek meg
a jövőben.

Ennek szükséges előfeltétele a valódi európai gazdaságirányítás megteremtése. Úgy kell
tehát tekintenünk, hogy a gazdaságirányítási csomag az európaiakban és a piacokon
bizalmat gerjesztő, a megfelelő struktúrákat kialakító rendszer kulcsfontosságú
építőkockája. Remélem, hogy a Parlament továbbra is prioritásként kezeli ezeket a bizottsági
javaslatokat, hogy a jövő év közepére maradéktalanul megvalósulhassanak.

Jövőbeni rendszerünk egyéni és kollektív erőfeszítésekre, felelősségre és szolidaritásra épül.
Gyors ütemben haladunk ebbe az irányba. Ugyanakkor államháztartási konszolidációra
van szükség. Rendezett államháztartás kell a bizalom helyreállításához, ez a növekedés
alapvető feltétele. Számos tagállam jelenlegi költségvetési politikája az államháztartás
hosszú távú fenntarthatósága ellen hat, és ez korrekciós intézkedéseket tesz szükségessé.

Természetesen az államháztartás konszolidálásán túl a növekedés elősegítését is szem előtt
kell tartanunk, Európa jövőbeni növekedésének magvait pedig az Európa 2020 stratégiával
vetjük el. Ez valódi növekedési kilátásokat kínál Európa számára. Úgy látom, hogy egyre
több tagállamban tudatosul, milyen lehetőségeket kínál az Európa 2020 stratégia. Építsük
erre az alapra a növekedést fokozó reformok gyorsabb végrehajtását. Ha komolyan vesszük
az Európa 2020 stratégiát, akkor a holnap növekedési forrásai felé vezérelheti
gazdaságainkat helyi, nemzeti és európai szinten.

Keményen dolgozunk annak érdekében, hogy egy hónap múlva elkészülhessen az első
éves növekedési jelentés. Határozottan úgy gondolom, hogy jövőre ez lesz a Parlament
egyik fő témája. A másik fő téma az Unió jövőbeni költségvetése lesz, illetve az, hogy
hogyan használhatjuk fel a benne rejlő nagyszabású lehetőségeket a növekedés elősegítése
és a munkahelyteremtés érdekében.

A bankrendszerünket is meg kell vizsgálnunk, meg kell hoznunk a szükséges intézkedéseket,
hogy a bankok megfelelő állapotba kerüljenek a gazdaság, és különösen a kkv-k
finanszírozásához. A gazdaságok stabilizálását célzó intézkedéseink jórészt esetlegesek,
ideiglenesek voltak. Az átfogó reformokra irányuló megközelítésünk másik fontos elemét
az állandó stabilizációs mechanizmusnak kell alkotnia.

Ez a célja az európai stabilizációs mechanizmusnak. Intenzív konzultációkat követően –
amelyek kiválóan alakultak – a múlt hónap végén felvázolhattuk a mechanizmus
körvonalait. Határozottan bízom abban, hogy az Európai Tanács e heti ülése jóvá fogja
hagyni, bár a körvonalak részleteit a következő hetek során kell majd megrajzolnunk.

A mechanizmust egy korlátozott és összpontosított szerződésmódosítást előirányzó
határozattal is meg kell támogatni. Most, hogy konszenzus alakult ki a tagállamok között
abban, hogy a szerződésmódosítás a megfelelő irány, gyorsan végre is kell hajtani. A
szerződésmódosítás egészen konkrét célt szolgál. Célratörő, pragmatikus módosítással
teszünk eleget egy konkrét igénynek. Mindössze egy egyszerű változtatásra van szükség.
Álljunk tehát ellen a kísértésnek, ne bonyolítsuk túl, ne kössük mesterségesen össze egyéb
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témákkal, ne hagyjuk magunkat eltéríteni az előttünk álló feladattól. Az euró mögött
erőteljes politikai akarat áll. Kulcsfontosságú mind az ideiglenes mechanizmusra, mind a
most kialakuló állandó mechanizmusra vonatkozó döntés, azt mutatja, hogy a tagállamok
nagyon is készen állnak latba vetni a súlyukat az euró stabilitása és integritása érdekében.

Mindezen elemek – a gazdaságirányítás, az államháztartási konszolidáció, a növekedést
ösztönző reformok végrehajtása, a hatékony bankrendszer megteremtése, az európai
pénzügyi stabilizációs eszköz és utódja, az európai stabilizációs mechanizmus létrehozása
– összefüggenek egymással. Egy egységes, összetett egésznek kell őket tekinteni, amelynek
célja, hogy átfogó választ adjon a válságra, és elkerülhetővé tegye a jövőbeni válságok
kialakulását.

Az Európai Központi Bank intézkedése természetesen létfontosságú módon járul hozzá
a cél eléréséhez.

Mindenki egyetért, hogy az idei intézkedés – Görögország és Írország esetében egészen
nyilvánvaló módon – az Európai Unió egészének, valamennyi tagállamának a szélesebb
értelemben vett érdekeit szolgálja. Egyértelműen a szolidaritás, a kollektív felelősség, a
kockázatmegosztás elvén, valamint azon az elven nyugszik, hogy szükség idején
kölcsönösen segítenünk kell egymásnak. Tudom, hogy ezek az elvek közel állnak a
Parlament szívéhez. Az én szívemhez is közel állnak, ezért megértem, miért vetődtek fel
egyéb elképzelések is, amelyek más mechanizmusokon keresztül szereztek volna érvényt
ezeknek az elveknek.

Egyértelműen szeretnék fogalmazni ezzel kapcsolatban: az eurókötvény önmagában véve
érdekes elképzelés. Az ötletet maga a Bizottság vetette fel még 2008-ban, amikor az EMU
első tíz évét értékelte, ám most válsághelyzetben vagyunk, és e válság kezelésére már
rendelkezünk pénzügyi mechanizmusokkal, például az európai pénzügyi stabilizációs
eszközzel. Az ezekben rejlő lehetőségeket még messze nem merítettük ki, ezek az eszközök
az alternatívákhoz képest – bármilyen érdekesek is legyenek azok – gyorsabban
továbbfejleszthetők, alakíthatók.

Tehát miközben megértem, hogy minden lehetséges megoldásra szeretnének gondolni,
most azonnali intézkedésekre van szükség. Ne vessük el végképp az ötletet a jövő
szempontjából, de a jelenlegi fázisban arra összpontosítsunk, hogy milyen megoldással
teremthetünk konszenzust a tagállamok között, milyen megoldást valósíthatunk meg
gyorsan és döntő erővel.

Ennek érdekében dolgozzunk együtt az idei évben, közvetítsünk bizalomteremtő üzenetet
arról, hogy az Európai Unió egységes gazdasági jövőképpel rendelkezik, és ezt meg is
valósítja. Tegyük ezt céltudatosan, világossá téve, mi a célállapot: erős, stabil euróövezetet
akarunk egy minden eddiginél összetartóbb Unióban.

Elnök.   – Szeretném megköszönni a Tanács soros elnökének, Chastel úrnak, valamint a
Bizottság elnökének, Barroso úrnak a vitaindító, bevezető előadásokat. Nagyon fontos
dologról van most szó. Polgáraink számára prioritás a válságból való kilábalás és a
munkahelyteremtés. Holnap és holnapután az Európai Tanács figyelme elsősorban éppen
erre irányul majd.

Joseph Daul,    a PPE képviselőcsoport nevében . – (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az Európai
Tanács e héten kezdődő ülésére sajátos helyzetben kerül sor: spekulatív támadások érik az
eurót, ismét lábra kap az euroszkepszis, kezdődik az európai pénzügyek egyeztetése,
miközben a Parlament a 2011-es költségvetésről tartandó szavazásra készül.
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Ezek természetesen szorosan összekapcsolódnak egymással. Az euró válsága és a
szolidaritási intézkedések visszahatnak az európaiak vásárlóerejére, akik azt latolgatják,
vajon megéri-e megtenni mindezen erőfeszítéseket, vezetnek-e bármiféle eredményre, s
ebből fakad az eddig hagyományosan Európa-párti országokban éledező euroszkepszis.
Ezt a jelenséget lovagolják meg a populista és szélsőséges politikai csoportosulások, amelyek
a félelemre, a bezárkózó hajlamra építenek, s amelyek hatalomra kerülésük esetén maguk
sem rendelkeznek csodagyógyszerrel.

Az euróval kezdem, amelyet óvnunk, erősítenünk kell, miközben ezzel párhuzamosan az
alapkérdéseket is fel kell tennünk magunknak.

Az első kérdésem: volt-e valaha Európában olyan stabil fizetőeszköz, mint az euró? Ezt a
nemzeti valuták iránt nosztalgiát érzőknek mondom: a visszalépés katasztrofális
következményekkel járna Európára nézve.

Második kérdésem: kik állnak az utóbbi hónapokban az eurót ért támadások mögött? Ki
húzhat hasznot ebből a bűncselekményből, ha szabad így fogalmaznom? Nem vagyok az
összeesküvés-elméletek híve, de politikai vezetőkkel és pénzügyi elemzőkkel folytatott
beszélgetéseim során ugyanabban az irányban kerestük a problémáink okait. Mikor okulunk
már végre? Azt hiszem, közvetlenül beszélhetünk a barátainkkal.

A harmadik kérdésem a következő: miért van továbbra is 1,30 dollár felett az euró
árfolyama? Ez jelentősen fékezi az exportunkat, és mindenki azt mondja, hogy az eurónak
befellegzett. Miért csak a mi országaink folytatnak szigorú ortodox politikát, miközben
versenytársaink gyenge fizetőeszközeik segítségével élénkítik a gazdaságukat? Ezt kérdezik
tőlünk polgáraink. Ezeket a kérdéseket tették fel nekem az utóbbi két hétben a megválasztott
politikusokkal tartott találkozók során.

Hölgyeim és uraim, azt a magabiztos üzenetet kell közvetítenünk, hogy leküzdjük a válságot,
a növekedési pályára való visszaállással kecsegtető intézkedéseket hozunk, olyan konkrét
intézkedésekkel indítjuk be újra a belső piacot és tesszük etikusabbá a pénzpiacok
működését, mint amilyeneket a Barroso-Bizottság hozott nemrégiben. Arra van szükség,
és az euró válsága is ezt bizonyítja, hogy közelítsük egymáshoz szociál- és államháztartási
szakpolitikáinkat. Ehhez bátorság kell. Tisztelt soros tanácsi elnök úr, tisztelt bizottsági elnök
úr, lépjenek nagyobbat, haladjanak gyorsabban, és egy csapásra megoldunk jónéhány problémát.

Rengeteg bátorságra lesz szükségünk a következő évek során, ha világméretekben
versenyképessé kívánjuk tenni országainkat, ha a lehető legeredményesebben kívánjuk
felhasználni adófizetőink pénzét. Minden szinten – helyi, regionális, nemzeti és európai
szinten – karcsúsítanunk kell kiadásainkat. Újra meg kell vizsgálnunk az Unió politikai és
pénzügyi prioritásait, és alapvetően felül kell vizsgálnunk az európai államháztartások
helyzetét. Fel kell tennünk magunknak a valódi kérdéseket, és attól függően kell alakítanunk
a 2014-2020-as időszak költségvetési kereteit, hogy milyen válaszokat adunk rájuk.

Az Európai Parlament ezt a létfontosságú vitát szorgalmazza, ezek azok a lényegi döntések,
amelyekben 500 millió európai polgár közvetlenül választott képviselőiként teljes
mértékben részt szándékozunk venni, még akkor is, ha ez nem tetszik egyes kormányoknak,
amelyek szeretnék tőlünk megtagadni ezt a jogot.

Arra kérem az Európai Tanácsot, hogy egyezzen bele ebbe, szükség esetén szavazzon erről,
és akik megtagadják tőlünk a vitában való részvétel lehetőségét, azok vállalják ezért a
felelősséget. Számunkra nem a hatalom a lényeg, hanem hogy beleszólhassunk az európai
jövő építéséről szóló létfontosságú vitába. Dűlőre kell jutnunk, meg kell hoznunk a
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megfelelő döntéseket, az ahhoz szükséges döntéseket, hogy az európai költségvetés egyre
inkább egy befektetéseket szolgáló keretté válhasson.

Ha tagállamaink a költségvetési megszorításokat szem előtt tartva kevesebbet tudnak
befektetni az oktatásba, képzésbe, a kutatásba és innovációba, akkor európai szinten
fektessünk be ezeken a területeken a forrásaink összevonásával, így érjük el a
méretgazdaságosságot.

Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportja szerint nem engedhetjük
meg, hogy az európai pénzügyekről folyó vita olyan veszekedéssé fajuljon, amelyben az
egymással civakodó tagállamok visszakövetelik a pénzüket. Éppen ellenkezőleg, a vita
arról szóljon, hogyan békítsük össze polgártársainkat Európával, hogyan tárjuk fel előttük,
mekkora hozzáadott értékük van az összehangolt, távlatos európai intézkedéseknek.

Jelenleg éppen a fővárosokat látogatom végig, és kijelenthetem önöknek, hogy alakul már
a vita. Ne szalasszák el ezt a lehetőséget. Mivel közeleg a karácsony és az újév, és hamarosan
véget ér a soros elnökség, meg szeretném köszönni a belga elnökségnek a Parlamenttel
kialakított kiváló együttműködést, José Manuel Barrosonak pedig azt a bátor vállalást, hogy
június végére bemutatja a tőkekövetelményekről szóló anyagot. Hiszem, hogy együtt kell
tovább haladnunk ebbe az irányba, s hogy az állam- és kormányfőknek követniük kell
bennünket. Nekünk kell utat mutatnunk számukra.

(Taps)

Martin Schulz,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, nem sűrűn fordult eddig
elő, hogy az év végén egybegyűlve ilyen nyomós okunk volt az aggodalomra. Mélységes
aggodalom tölt el bennünket, mert Európa egy növekvő, szerteágazó bizalmi válság közepén
van. E bizalmi válságnak megvannak az okai, itt és ma kísérletet teszek arra, hogy néhányat
bemutassak ezek közül. Úgy hiszem, hogy kettős szalámitaktikával állunk szemben. Az
egyik módszer azoké, akik igyekeznek egy adott ország polgárai elől elrejteni a tényleges
helyzetet. Súlyosan megrendíti az emberek bizalmát, ha a kormány közli velük: „minden
rendben van, semmi gond, urai vagyunk a helyzetnek”, majd hirtelen köpönyeget váltva
kifejti, hogy megszámlálhatatlanul sok milliárd euróra van szükség segélyek formájában.
Ez eddig már kétszer megesett. Nem tudom, hogy nem jön-e egy újabb kormány, amelyik
azt állítja, hogy minden tekintetben ura a helyzetnek, az emelkedő kamatok dacára is képes
finanszírozni a kötvényeit, majd hirtelen álláspontváltás után azzal áll elő, hogy
„mentőcsomagra van szükségem. Segítsetek!” Ennek nem szabad megtörténnie. Leltárt
kell készíteni a tényleges nemzeti adósságállományról és banki adósságról. Hiszem, hogy
fokozza a bizalmat, ha elmondjuk, mi a valódi helyzet, bármilyen rossz is az. Ha nyílt
lapokkal játszunk, akkor könnyebben megtaláljuk a megoldást.

Viszont a másik oldalon is szalámitaktikát alkalmaznak. Ez úgy működik, hogy az erős
országok közlik: „a magunk szempontjából nem szükséges, hogy segítsünk”. Ebből az
újranacionalizálódás üzenetét hallhatjuk ki: „Nem vagyunk hajlandók mások helyett fizetni”,
annak ellenére, hogy azok az országok, amelyek most ezt mondják, maguk is tudják, hogy
végül mindannyiunknak egymás mellé kell állnunk, és ki kell fizetnünk a számlát. A bizalom
éppen ettől a szalámitaktikától sérül, attól, hogy annak ellenére nem mondjuk meg az
embereknek az igazat, hogy tudjuk, a saját érdekünkben végül úgyis fizetnünk kell.

Jelenleg éppen az Európai Tanács ülését készítjük elő. Mi a helyzet az itt hallható különböző
hangokkal? Az egyik hang támogatja, a másik ellenzi az eurókötvényeket. Az egyik szerint
stabilizálni, növelni kell a mentőcsomagot, a másik szerint nem szabad növelni. Nem
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tudom, mi abban a logika, hogy kifejtjük: ezek mind csak átmeneti intézkedések, hiszen
mindent kézben tartunk, az ideiglenes intézkedéseket viszont mégis be kell vennünk a
Szerződésbe, hogy hosszú távon rendelkezésre álljanak. Egy ilyen ellentmondás
mindenkinek feltűnik, és ez is megingatja az emberek bizalmát. Kárt tesz a bizalomban,
ha egy kormány nyáron terheléspróbának veti alá a bankjait, majd alig néhány hónap
elteltével azt veszi észre, hogy a próba nem a bankok, hanem az euró terheléspróbája volt.

A bizalmi válság közepén vagyunk, és meg kell mondanom önnek, Barroso úr, hogy bár
igaz lehet, amit ma délelőtt mondott, mégis olyan benyomást kelt, hogy a legjobb
megoldások keresése és végrehajtása helyett a pénteken elérhető minimális konszenzusról
beszélünk itt. Ez egyszerűen nem elég. Ez tovább mélyíti a bizalmi válságot. Nem elég egy,
a nemzeti piacokat rövid távon lecsendesítő politika. Olyan szakpolitikára van szükségünk,
amely stabilizálja a piacokat és az eurót. Miért nem beszél senki itt, a tisztelt Házban és az
Európai Tanácsban az euró külső értékéről? Ma 1,34 USA dollárt adnak egy euróért. A
válság idején a legalacsonyabb árfolyam 1,20 dollár volt, miközben a bevezetéskor 1,15
volt az induló árfolyam. Az euró stabil fizetőeszköz. A földrészek közötti versenyben, ahol
a világ térségei versenyeznek egymással gazdasági értelemben, már nem az egyes nemzeti
valuták számítanak, hanem az egész térség valutastruktúrája. Gazdasági és szociális
szempontból az euróövezet egyértelműen a világ legerősebb térsége. Csak politikailag
gyengítik azok a szakpolitikai döntéshozók, akik a nemzeti vitát rövid távon tompítani
hivatott politikát folytatnak. Az euró erős, és sokkal erősebb is lehetne, ha azok, akik a
politikai keretét adják és azok, akik felelnek érte végre teljesítenék a kötelességüket, és
merész, következetes döntéseket hoznának szociális és gazdasági kérdésekben, véget vetve
a bizalmi válságnak. Nézzük csak meg, mi történik Londonban, Párizsban, Rómában. Ha
nem vetünk véget ennek a bizalmi válságnak, akkor a következő években komoly problémák
várhatók.

Ezért közölni szeretném a Tanáccsal, hogy én az eurókötvények pártján állok. Ha van más
megfelelő intézkedés, akkor hozzák meg, de meg kell végre állapodni az euró belső
stabilizációjáról, mert külsőleg már így is elég erős.

Guy Verhofstadt,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, azt gondolom, hogy
van egy olyan szabály, amely mindenütt érvényes az életben: ha egy csoportot támadás ér,
akkor egységgel, szolidaritással kell reagálnia. Éppen az ellenkezője történt 2010-ben,
amikor megtámadták az eurót, hiszen a görög válság óta mást sem tapasztalunk, mint a
tagállamok közötti nézeteltéréseket a viták során. Egyértelműen nincs egység, egyértelműen
kevés a szolidaritás.

Most bátran szembe kell azzal néznünk – és ezt a Bizottság elnökének is mondom –, hogy
az összes eddigi ideiglenes intézkedés sem bizonyult elégnek. Ez nem az én
helyzetértékelésem, hanem a Nemzetközi Valutaalapé (IMF), a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezeté (OECD) és Trichet úré, aki végül is az euró legfőbb monetáris őre,
az Európai Központi Bank elnöke, és aki szerint az eddig hozott összes intézkedés, sőt az
összes előkészületben lévő intézkedés sem elég.

Mindenki azt mondja, hogy négy területen kell intézkedni: először is, a stabilitási paktumot
valódi szankcionáló mechanizmussal kell kiegészíteni; másodszor, állandó, bővített
válságkezelési alapot kell létrehozni – ezt nem én javaslom, Trichet úr mondja, hogy ki
kell bővíteni, az állam- és kormányfők nem akarják bővíteni, miközben azt akarjuk, hogy
térjen vissza a piacok bizalma; harmadszor, valódi gazdasági és államháztartási irányítást
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kell bevezetni, államháztartási és gazdasági uniót kell létrehozni; negyedszer, ki kell alakítani
az eurókötvények egységes piacát.

Ezt a négy lépést kell megtenni, mert, képviselőtársaim, sehol a világon nincs olyan
fizetőeszköz, amelyhez nem tartozik kormány, amelyhez nem kapcsolódik egységes
gazdasági stratégia és kötvénypiac. Sehol a földkerekségen nincs ilyen. Mégis mit mondanak
ma itt nekünk? Azt mondják: „igen, jó ötlet, de várjunk még vele egy kicsit”. Mire kell még
várnunk? Talán a teljes káoszt, az euró eltűnését kell megvárnunk?

Eljött tehát az idő, hogy meghozzuk ezt a döntést, és nem azt várom a Bizottságtól, elnök
úr, hogy ma közölje velünk: „igen, nehéz lesz, nem szabad folytatnunk ezeket a vitákat az
eurókötvényekről; jó ötlet, de nincs itt az ideje, mert már létrejött a válságkezelési alap,
amelyet most állandósítunk”. Az egyiknek semmi köze a másikhoz. A válságkezelési alapra
azért van most szükség, hogy visszaverjük az euró elleni támadásokat, az eurókötvényekre
viszont az euró közép- és hosszú távú stabilizálása miatt is szükség van. A kettő nem mond
ellent egymásnak. Mindkettő szükséges, ez így van mindenütt a világon.

Ennélfogva úgy hiszem, az állam- és kormányfőkkel együtt, akik holnap és holnapután
tanácskoznak, és azt mondják majd: „igen, megbuheráljuk a Szerződést, a válságkezelési
alap pedig, amelyet normál körülmények között bővíteni kéne – mindenki más is ezt sürgeti
– állandóvá válhat”, úgy hiszem, eljött az ideje annak, hogy a Bizottság a lehető
leggyorsabban javaslatot tegyen egy sokkal jelentősebb, bátrabb, átfogóbb és
következetesebb megközelítést felmutató csomagra. A Stabilitási és Növekedési Paktum
tekintetében, amely valódi szankcionáló mechanizmust tartalmaz, a Parlament elvégezheti
a feladatát, mivel itt van a csomag, és vissza fogunk térni a Bizottság eredeti javaslataihoz.
A másik három pontot tekintve, a bővített válságkezelési alap ügyében: igen, de tegyenek
javaslatot rá. Tegyenek rá javaslatot! Foglaljanak állást erről, mondják ki, hogy bővíteni
kell a válságkezelési alapot. Miért? Azért, mert egy bővített válságkezelési alap véget vet
az euróval szembeni spekulációnak. Másodszor, tegyenek javaslatot egy átfogó
államháztartási és gazdasági unióra, harmadszor pedig: ne féljenek, tegyenek javaslatot az
egységes eurókötvény-piacra. Tudjuk, hogy végső fokon, hosszú távon ez fogja stabilizálni
az eurót.

Daniel Cohn-Bendit,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, bizottsági
elnök úr, hölgyeim és uraim, van azonban ebben az egészben valami furcsaság. Chastel
úr, ön a következő csúcstalálkozóról beszélt. Közölhette volna velünk, hogy a csúcs előtt
egy kicsit rázós lesz a helyzet. Szólhatott volna, hogy egyes vitákat kénytelen lesz majd
visszafogni.

Barroso úr, úgy hiszem, hogy nem fogunk előrelépni, még egy kicsit sem haladunk előre
ezzel az egész huzakodással. Martin Schulznak igaza van: valós helyzetleírást kell adnunk
a válságról, néven kell neveznünk a dolgokat, de a saját politikai erőtlenségünkről is valós
képet kell adnunk, az erőtlenség okait is meg kell neveznünk. Hasztalan azt hajtogatni,
hogy meghoztuk a megfelelő döntéseket. Ön éppen olyan jól tudja, mint én, itt mindenki
tisztában van azzal, hogy mindig későn hoztuk meg a döntéseket. Egyet lépünk előre,
kettőt hátra. Nem állítom, hogy ez az önök hibája. Éppen ellenkezőleg, úgy gondolom, a
Bizottság stabil pontot jelentett az éleslátásban szűkölködő időkben. Most azonban – úgy
gondolom, Guy Verhofstadt mondta ki az igazi kérdést – milyen stratégiát kövessünk a
következő hónapok során?

Ahogy én látom, egyszerű a stratégia: a Bizottság készítsen stabilitási paktumot – ezt már
meg is tette –, határozza meg a szükséges stabilitást, azaz hogy mindenki felelős az euróért,
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továbbá szolidaritási paktumban rögzítse, hogy milyen szolidaritásra van szükség.
Szolidaritás nélkül ugyanis nincs stabilitás. A Merkel asszony és Untel úr közötti viták a
továbbiakban nem érdekelnek minket. Igen, helyes egyes országok, többek között
Németország álláspontja, azaz hogy stabilitásra van szükség, és hogy ami történt, az nem
történhet meg újra. Igen, ha nem tesszük hozzá, hogy a szolidaritás befektetési célú
eurókötvények bevezetésére kényszerít minket az euró védelme érdekében, és hogy
folytatódhasson az ökológiai és gazdasági átalakulás. Befektetésekre szükség van, de nemzeti
szinten erre már nincs lehetőség. Valutánknak két oldala van: egyik oldala a stabilitás,
másik oldala a szolidaritás, a felelősség meg középen található.

Bizottsági elnök úr, tegyenek javaslatot az Unió funkcióinak megreformálására, hogy az
eurókötvényekkel olyan stabilitást és szolidaritást hozzunk létre, amely egyfelől kizárja, hogy
spekulálni lehessen egyes országok adósságállományának terhére, másfelől az eurókötvények
formájában befektetési lehetőséget is teremt.

Oettinger úr azt mondja nekünk, hogy 1000 milliárd euróra van szüksége az energia ágazat
reformjához, de honnan szedi ehhez a pénzt? Lottózni fog, vagy mi? Teljességgel abszurd,
hogy 1000 milliárd eurót igényel, miközben nem mondja meg, hogyan teremtjük elő a
gazdaság átalakításához szükséges forrásokat?

A stratégia tehát egyszerű: a Bizottság javaslatot tesz, a Parlament módosít és dönt, a
Bizottság és az Európai Parlament álláspontja megegyezik vagy ellenkezik a Tanácséval,
és a Tanácsnak erre a közös álláspontra kell reagálnia. Ennyi. Ez az egyetlen megoldás a
mai vitára. Ha arra várunk, hogy Merkel asszony negyedórával a döntéskényszer előtt
elhatározza magát, akkor az idők végezetéig várhatunk. Mire meghozza a döntést, lekéssük
a vonatot. Persze mondhatják, hogy mivel jön majd újabb vonat, ez nem számít, még
mindig elérhetjük a következőt. De ez nem igaz. Gorbacsovnak igaza volt, mikor azt
mondta: „Csak az kerül veszélybe, aki nem reagál az életre”.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Nem szeretném, ha a történelem megbüntetné Európát. Vállalják fel a feladatukat. Mi
felvállaljuk a miénket, meg kell mutatnunk a Tanácsnak, hogy itt, a Bizottságban és a
Parlamentben megvan a szükséges politikai stabilitás, és dacolunk a Tanács instabilitásával.

(Taps)

Timothy Kirkhope,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, osztom a reményt, hogy
az Európai Tanács ülésén megegyezés születik a piacokat megnyugtató, az euróövezetet
stabilizáló intézkedésekről, hiszen akár tagjai vagyunk, akár nem, ez elvben mindannyiunk
érdeke.

Az ülésre készülve közlik velünk, hogy a megoldás központi elemét képezik a további
szankciók, a szankciók azonban akkor lehetnek eredményesek, ha hitelesek, és az Unió
eddigi eredményei elég gyengék e téren. Ha automatikussá tesszük őket, attól aligha válnak
hitelesebbé, amennyiben nem változik a vélekedés, hogy valamiféle politikai megoldással
elkerülhetők. Igazából arra van szükség, hogy az euróövezet tagjaiban legyen politikai
akarat a jelenlegi kötelezettségeik teljesítésére.

Olyan szóbeszéd járja, hogy a megoldás kulcsfontosságú részeként a magánszektornak is
részt kellene vállalnia a jövőbeni mentőcsomagok terhéből. Szörnyen paradox lenne
azonban, ha egy ilyen kezdeményezés fő következménye az lenne, hogy drágábbá tenné
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a hitelfelvételt az euróövezet egyes gyengébb tagállamai számára, és ezzel elősegítené a
következő válság kialakulását.

Épp most értünk egy jelentős szerződésreform végére, és azt mondták, hogy a reformcsomag
egy nemzedékre lezárja a szerződésmódosítások fejezetét. Most pedig, alig pár hónappal
később, a jelek szerint újabb eljárásba kezdünk.

Azzal nyugtatnak minket, többek között a Bizottság elnöke is, hogy elég korlátozni a
módosítás hatókörét, de úgy tűnik, a német kormány mást gondol erről. Úgy tűnik, a német
pénzügyminiszter, dr. Schäuble ajtót nyitott egy új integrációs kör, az államháztartási unió,
s végül a politikai unió irányába.

Mi lesz ennek a vége? Csak nem egy újabb, elhibázott reformokra fecsérelt évtized?
Európának gazdasági reformra, államháztartási fegyelemre, a belső piac elmélyítésére,
munkahelyteremtést szolgáló munkajogi változásokra, és az Európa 2020 stratégiát sikerre
vivő intézkedéscsomagra van szüksége.

Ezek a kulcsfontosságú reformok, melyeket Barroso elnök úr helyesen fogalmazott meg
az általa vezetett Bizottság programjában, ám én máris attól tartok, hogy ez a lehetőség
kicsúszik a kezünkből. Az a szörnyű veszély fenyeget, hogy az Európa építéséről szóló sok
beszéd ellenére alááshatják a folyamatot, s miközben erősebb Európát remélünk, éppen
hogy gyengítjük, képtelenek vagyunk ugyanis kezelni az alapvető gazdasági problémákat.

Úgy hisszük, az Európai Tanács kiemelt céljait a következőképpen kell megfogalmazni:
állapodjanak meg korlátozott számú konkrét intézkedésről, hogy az euróövezet tagjai
átsegíthessék egymást a közvetlen válsághelyzeten, de ne terheljék ezzel a kívülmaradás
mellett döntött tagállamokat, azután pedig hívjuk fel újra a figyelmet arra, hogy
létfontosságú a hosszú távú válságnak, azaz gazdasági versenyképességünk tartós
összeomlásának a kezelése.

Lothar Bisky,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
immár három éve foglalkozunk a világméretű gazdasági és pénzügyi válsággal. A hosszú
vitából levonható egyik következtetés az, hogy intézkedéseink nyilvánvalóan nem hatoltak
el a válság gyökeréig, egyszerű tüneti kezelést jelentenek. Ismét elmondanám, hogy az
EU-szintű döntéseket a pénzpiacoknak kell meghatározniuk. Nem engedhetjük, hogy a
bankok szinte büntetlenül megússzák a helyzetet, hogy folytassák a spekulációt, és az
őáltaluk kezdeményezett kockázatos ügyletek felelősségét áttegyék a tagállamok vállára.
A Görögországra és Írországra kényszerített kemény megszorítások eredménye az lesz,
hogy az emberek viselik majd annak a válságnak a költségét, amelyet nem is ők okoztak.
Ez visszafogja a fogyasztási kiadásokat, és megakadályozza a szükséges gazdasági
fellendülést. A drasztikus takarékossági intézkedések a jelenleg kockázatos helyzetben
lévő országokat, például Portugáliát és Spanyolországot is ugyanolyan helyzetbe hozzák,
mint amilyenben Görögország és Írország van.

A pénzügyi eszközök egyszerű kiigazítása, illetve az új védőhálók kifeszítése nem segít. A
pénzügyi stabilitást megőrizni hivatott állandó mechanizmusnak a piac tevékenységét
szabályozó intézkedéseket kell tartalmaznia. Ezek közé tartozik egyebek mellett a pénzügyi
tranzakciók után kivetendő adó, valamint a szociális minimumnormák teljesítésének
kötelezettsége. Számunkra fontos továbbá az Európai Központi Bank alapokmányának
módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a bankok kikerülésével, közvetlen anyagi segítséget
nyújtson a gondokkal küszködő államoknak.
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Ezeket a lépéseket kellene elsőként megtennünk, de már ezekkel is erősen megkéstünk.
Hogy teljesen egyértelművé tegyem a helyzetet, a beszűkült nemzeti látásmód eltorlaszolja
a pénzpiacok hatékony ellenőrzéséhez szükséges rendeletek megalkotásának útját. Az
állam- és kormányfők akadályoznak bennünket abban, hogy a helyes irányba haladjunk.
Közéjük sorolom a német kancellár asszonyt is.

Nigel Farage,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, 2010-re úgy emlékeznek majd,
hogy ebben az évben kerültek napvilágra az európai építmény mély repedései, ekkor
ébredtek rá az európaiak, hogy mennyire ostobák a vezetőik.

Megint jön az újabb csúcsértekezlet, az újabb válság, hétről hétre apad az euróba vetett
bizalom. Olyan ez, mintha lassított felvételen néznénk egy autókarambolt, és önök most
állandó mentőmechanizmust akarnak. Azt gondolják, hogy ha lesz egy, mondjuk,
egymilliárd eurós alap, akkor minden rendbe jön. Nos, nem jön rendbe. Az euró kudarcának
semmi köze a spekulációhoz. Semmi köze a deviza- vagy kötvénypiacokhoz, egyszerűen
az az oka, hogy sem ma, sem később nem lehet Észak- és Dél-Európát egy monetáris
unióban egyesíteni. Ez nem fog működni.

Politikai síkon pedig természetesen módosítaniuk kell a Szerződést. Ennek oka, hogy a
négy karlsruhei német professzor fog nyerni, be fogják bizonyítani, hogy az önök által
már végrehajtott mentőakciók valójában ellentétesek a Szerződésekkel.

Nos, én több szempontból is üdvözlendőnek tartom a szerződésmódosítást, mivel ez azt
jelenti, hogy Írországban népszavazást kell kiírni. Mit lehet tudni, megeshet, hogy David
Cameron betartja az ígéretét, és népszavazást ír ki az Egyesült Királyságban. Biztos vagyok
benne, hogy demokraták lévén önök mind lelkesen fogadnának egy EU-ról szóló
népszavazást az Egyesült Királyságban.

2010 végén érdemes egy kicsit elmélkednünk, nem csak az Unió állapotáról, hanem a
belga helyzetről is. A belga soros elnökség hat hónapig ült itt, azt hajtogatva nekünk, hogy
mélyrehatóbb integrációra van szükség. Mekkora komédia! Az önök hazájának június óta
nincs kormánya. Itt van egy nem is nemzet, amelyik megpróbálja eltörölni a mi
nemzetünket. Ez aztán a kutyakomédia, de itt senki nem meri elismerni, mert tagadásban
vannak. Belgium az egész Európai Unió mikrokozmosza. Belgium hamarosan szétesik, és
a többiek is követik majd. Boldog karácsonyt mindenkinek.

Sharon Bowles,    szerző. – Elnök úr, már megint ott tartunk, hogy nézegetjük a ragtapaszt,
saccolgatjuk, elég nagy-e, elég erős-e, hogy betakarja a sebet. Júliusban megkérdeztem a
Bizottságtól, várhatóan mikorra készül el az állandó államadósság-kezelési mechanizmusra
vonatkozó javaslat, és mi lesz a jogalapja. Sok mindent kérdeztem még, például a különböző
alapok egymáshoz viszonyított rangsorát, és hogy milyen arányban lehet őket igénybe
venni. Az események bebizonyították, hogy igazából az a válasz, hogy nem tudjuk, majd
menet közben kitaláljuk.

Tulajdonképpen némileg átérzem ezt, hiszen új területen járunk, és új terveket kell készíteni.
De még egyszer elmondom, hogy ha a nyilatkozatokat nem követik következetes lépések
akár a Bizottság, akár a Tanács részéről, akkor ezzel elvesznek a következtetésekből adódó
előnyök. A júliusi kérdéseimre csak az ír mentőakció során kerültek elő a válaszok, és ez
szerintem sajnálatos, nem utolsósorban azért, mert az EU költségvetése alá tartozó legkisebb
alapot veszik igénybe a nagyobb alapokkal megegyező mértékben. A Parlamenttel korábbi
kérdéseim dacára sem konzultáltak.

11Az Euròpai Parlament vitàiHU15-12-2010



Azért állok ma itt, hogy újabb kérdéseket tegyek fel az októberi tanácsi következtetések
alapján, amelyekben felkérték a Bizottságot, hogy az állandó válságkezelési mechanizmus
bevezetése érdekében dolgozza ki a Szerződés korlátozott módosítását. Hozzátették, hogy
ebben a magánszektornak is részt kell vennie, ami kielégítő magyarázat híján felborzolta
a piaci kedélyeket. Ez pedig felhívja a figyelmet az általam említett szabályozási problémára,
az euróövezet államadósságának nulla kockázati súlyozására is, amely meggyengítette a
piaci fegyelmet, és ellenösztönzőket teremtett.

Az eurócsoport ezután bejelentette, hogy az állandó mechanizmus alapja az európai
pénzügyi stabilizációs eszköz lesz, és hogy ebbe az IMF gyakorlata alapján eseti jelleggel
a magánszektort is bevonhatják. Először is, megismerhetnénk közelebbről a Szerződés
módosításával és az eljárással kapcsolatos részleteket? A Parlamentnek tudnia kell, hogy
ezek megfelelően alakulnak-e. Nem válasz az, hogy barkácsolgatunk még egy kicsit a 136.
cikk háza táján. Másodszor, kormányközi megközelítés lesz-e az alapja az új eszköznek,
az európai pénzügyi stabilitási eszköz ugyanis így működik, vagy ténylegesen közösségi
alapra kerül, ahogyan mi látjuk helyesnek? Harmadszor, melyek a szakmai választási
lehetőségek és feltételek? A mechanizmusnak mindenképpen a szakmai valóság talaján
kell állnia, erőteljesnek, hitelesnek és tartósnak kell lennie – sőt megfizethetőnek is, teszem
hozzá én. Negyedszer, meghívják-e a mechanizmusba az euróhoz még nem csatlakozott
tagállamokat? Ez különösen az euróadósságot felhalmozók esetében tűnik különösen
relevánsnak.

Megkérdeztük, mikor kerül rá sor, és 2013 januárját mondták nekünk, de miként látja
ebben a Parlament szerepét a Bizottság? A Parlament és az én bizottságom valóban
határozottan be akarja tölteni a szerepét, annál is inkább, mert végig előbbre jártunk a
gondolkodásban. Ha azt tapasztaljuk, hogy velünk sem konzultálnak, nem működnek
együtt megfelelően, akkor mire számíthatnak a nemzeti parlamentek és a polgárok? Ez a
kérdés elválaszthatatlanul egybefonódik a gazdaságirányítási csomaggal. A Stabilitási és
Növekedési Paktum továbbfejlesztésére hivatott intézkedések, a felügyelet és az európai
szemeszter célja egy újabb válság megelőzése, valamint a jelenlegi válságból való kilábalás
megfigyelése.

A mechanizmus nem csodaeszköz, amit a falra téve elkerülhetjük, hogy a piac megfenyítsen
minket. Az a megoldás az euró szempontjából, hogy felismerjük: a teljes politikai fegyelem
és a teljes piaci fegyelem együttesére van szükség. Azért van most válság, mert korábban
mindkettő meggyengült.

Olli Rehn,    a Bizottság tagja. – Elnök úr, tisztelt képviselők, meg szeretném köszönni
Sharon Bowlsnak a kérdést, valamint az állandó mechanizmusról szóló állásfoglalás
tervezetét is. Igyekszem ismertetni önökkel a Bizottság álláspontját arról az öt kérdésről,
amely a szóbeli választ igénylő kérdésben rejlik.

Az Európai Tanács októberi ülésén felkérték Van Rompuy elnököt, hogy a Bizottsággal
együttesen végezzen konzultációt az állandó válságmechanizmus létrehozásához szükséges
korlátozott szerződésmódosítás lehetőségéről. A korlátozott szerződésmódosítás
értelemszerűen a Szerződés 48. cikkében szereplő egyszerűsített felülvizsgálati eljárás
keretében történhet.

Az eljárás néhány korlátozó feltétellel jár: először is, a módosítás nem bővítheti az Unióra
ruházott illetékességi köröket; másodszor, a módosítás csak az Európai Unió működéséről
szóló szerződés harmadik részét, azaz az Unió szakpolitikáit és belső intézkedéseit érintheti.
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Úgy tűnik, a tagállamok egy egészen korlátozott szerződésmódosítást részesítenének
előnyben, amely feltehetőleg a kifejezetten az euróövezet tagállamairól rendelkező 136.
cikk keretében történne. Ezt a kérdést természetesen az Európai Tanács e heti ülésén vitatják
meg. Bármilyen módosítást is javasolnak, a Parlamenttel hivatalosan konzultálnak majd
róla.

Az Európai Tanács októberi határozatát követően az eurócsoport novemberi rendkívüli
ülésén megállapodás született az európai stabilizációs mechanizmus, az ESM fő alapelveiről.
Az eurócsoport megállapodása szerint az ESM kormányközi mechanizmus, melynek
irányítása az európai pénzügyi stabilizációs eszköz modelljén alapszik.

A pénzügyi mechanizmus konkrét részleteiről a későbbiekben kell dönteni, a részleteket
elvben a jövő év első negyedévében kell kialakítani. Természetesen kulcskérdés lesz a
finanszírozás. A jövőbeni eszköznek kellően erőteljesnek kell lennie, és kellő piaci
hitelességgel kell rendelkeznie.

Az ESM támogatását szigorú feltételrendszerhez kötik majd. Az euróövezet tagállamai
számára nyújtott segítség alapja egy szigorú gazdasági-pénzügyi értékelő program, valamint
az adósságállomány fenntarthatóságának elemzése, amelyet a Bizottság végez el az IMF-fel
karöltve, az Európai Központi Bank bevonása mellett.

A mechanizmus finanszírozási ágának kormányközi jellege ellenére a szakpolitika feltételei
szilárdan a Szerződésen alapulnak, biztosítva a teljes összhangot a közös többoldalú
felügyeleti kerettel, amelyen tulajdonképpen az egész gazdasági és monetáris unió alapszik.

Hogy Bowles asszony öt kérdése közül az egyikre választ adjak, még nem született döntés
arról, hogy az euróövezeten kívül maradt tagállamok részt vehetnek-e a mechanizmusban.
Úgy tűnik azonban, hogy a legtöbb tagállam egy olyan átlátható, egyértelmű keretet tartana
jobbnak, amelyben az euróövezeten kívüli tagállamokra a fizetési mérleg mechanizmus
vonatkozna, az euróövezet tagállamai esetében pedig az európai stabilizációs mechanizmus
érvényesülne.

Ezzel együtt lehetővé kéne tenni, hogy kétoldalú hozzájárulások formájában egyes nem
euróövezeti tagállamok is társulhassanak egy támogatási művelethez, ahogy most Írország
kapcsán részt vesz a műveletben az Egyesült Királyság, Svédország és Dánia.

Hadd tegyek néhány észrevételt az eurókötvényekkel kapcsolatban. Ne feledjük, hogy a
pénzügyi megállító rendszerek (backstops) május 9-i – Schuman-napi – létrehozásával
összefüggésben és az azt követő éjszaka a Bizottság javaslatot tett egy közösségi eszközre,
az európai pénzügyi stabilizálási mechanizmusra, amelyet valóban el is fogadtak a saját
forrásokról szóló határozat keretében, 60 milliárd euró erejéig, az Unió költségvetésének
terhére nyújtott hitelgaranciák formájában.

Az Unió költségvetésén túl azt javasoltuk, hogy a mechanizmus alapját a tagállamok által
nyújtott hitelgaranciák képezzék, amelyeket e mechanizmuson keresztül vehetnék igénybe
az euróövezet egészének pénzügyi instabilitása miatt anyagi segítségre szoruló országok.

Ezt a május 9-10-i Ecofin elutasította. Miért? Mert sok tagállam úgy vélte, hogy a javaslat
túlságosan hasonlít az eurókötvényre.

Ez vezetett aztán az európai pénzügyi stabilizációs eszköz létrejöttéhez, amely egy
kormányközi megállapodás, és most Írország kapcsán mind a mechanizmust, mind az
eszközt igénybe vesszük.
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Tehát míg az eurókötvények ügye egyértelműen nagyon fontos kérdés, azt is figyelembe
kell vennünk, hogy ezt a javaslatot nemrégiben, az európai pénzügyi stabilizációs
mechanizmusról folytatott májusi vitában elutasította a Tanács.

Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy az európai stabilizációs mechanizmus a válság
megfékezése és az európai gazdaság stabilizálása érdekében adandó átfogó válasz részét
képezi, továbbá az ESM kiegészíti az új, megerősített gazdaságirányítási keretet, amelynek
középpontjában elsősorban a megelőzés áll, és amely lényegesen csökkenti a jövőbeni
válságok kialakulásának veszélyét.

Összességében ez az új gazdaságirányítási rendszer lényegi célja, és hálás vagyok, hogy
önök támogatják a Bizottság erre irányuló javaslatait.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Elnök úr, ha odafigyelt volna az első körben felszólalókra,
akkor képet kapott volna arról, kik felelnek azért, hogy kialakult a bizalmi válság, hiszen
igazság szerint az lett belőle. Először is a Bizottság, másodsorban a spekulánsok,
harmadsorban pedig a Tanács, és konkrétan Merkel asszony. Nagyon egyszerű az egész.

Szerencsére, ahogy valaki rámutatott – a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége
Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának elnöke volt az –, az euró stabil, nem csak külső,
hanem belső értelemben is, és a legalacsonyabb inflációval jellemezhető. A probléma oka
nem lehet a spekuláció. Az euró stabil fizetőeszköz. Az ok a Szerződés alapvető feltételeiben
és az Ecofin Tanács nagy felhördülésekkel járó vitáiban keresendő. Minden Ecofin ülésen
új felbolydulás tör ki.

Rehn úr éppen most mutatott rá, hogy a Bizottság az európai mechanizmus alkalmazására
tett javaslatot, de a Tanács nem volt hajlandó ebben részt venni. Most azt mondjuk, hogy
a Bizottság nem cselekedett. Én nem tartozom a Bizottságot folyamatosan dicsőítők közé,
de helyesen tette a Bizottság, hogy 2008-ban pontos leltárt készített az euró első tíz évéről.

Négy megoldandó pontot jelölt meg: először, egységes európai felügyeleti mechanizmust;
másodszor egységes gazdaságirányítást, vagy nevezzék annak, aminek akarják; harmadszor,
egységes külső képviseletet; negyedszer, egységes válságmechanizmust javasolt. Ezek most
mind terítéken vannak. Hangsúlyozni szeretném, hogy a többiek voltak azok, akik nem
vették őket figyelembe. Ha azt keressük, ki a hibás, akkor nem feledkezhetünk meg az
egyik hibás félről, azaz a tagállamokról, amelyek nyakig eladósodtak, nem használták ki
az euró bevezetésével szerzett előnyt a reformok végrehajtására, az adósságállományuk
csökkentésére, hanem ehelyett túl nagy lábon éltek.

Hangsúlyozni szeretném továbbá, hogy ezek között a tagállamok között van egy
vissza-visszatérő téma. Függetlenül attól, hogy kiről van szó, mindegyik országban hosszú
ideig, egyes országokban a mai napig a szociáldemokraták voltak, vannak kormányon. Ide
tartozik Portugália, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Magyarország és Lettország.
Görögországban négy évig ugyanazokat a butaságokat követték el. Ez lett az eredmény.
Ha nem beszélünk nyíltan a tagállamok túlzott adósságállományának okairól, akkor nem
tudjuk megoldani a problémákat.

(A felszólaló hozzájárult ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott „kék kártya” eljárás értelmében kérdést intézzenek hozzá).
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ELNÖKÖL: Libor ROUČEK
alelnök

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Langen úr, visszaülhet a helyére. Igen szépen beszélt,
felmondta a leckét. Egy kérdésem van önhöz. Amennyire tudom, Írország nem dél-európai
ország. Észak-Európában található. Írországnak óriási az adóssága. Kifejtené nekünk, miből
ered Írország adósságállománya? Lenne olyan szíves közölni velünk, milyen kormánya
volt Írországnak az utóbbi 30 évben?

Werner Langen (PPE).   – (DE) Elnök úr, szívesen válaszolok erre a kérdésre. Az ír kormány
hibát követett el, amikor anélkül vállalt garanciát, hogy reformokat követelt volna a
bankszektortól. Ez felelőtlenség volt, és ettől 32%-os jelenleg a költségvetés hiánya. Ezt
tudjuk. Nem szabad azonban más államok és Írország problémáit összekeverni egymással.
Írország teljesen más eset, mivel ott a banki válság második szintje és nem strukturális
probléma forog fenn, mint a többi országban. Schulz úr, ezt ön éppoly jól tudja, ahogy én.
Kérem, ne próbálja elterelni a figyelmünket.

(A felszólaló hozzájárult ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott „kék kártya” eljárás értelmében kérdést intézzenek hozzá).

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Elnök úr, tévedni emberi dolog. De abban megmaradni:
ördögi. Tudják, melyik görög miniszterelnök alatt halmozódtak fel ezek a válsághoz vezető
túlzott adósságok? Egyértelműen nem Papandreouról van szó. Emlékeznek, melyik politikai
családhoz tartozott az a miniszterelnök? Karamanlis volt az.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Elnök úr, a Karamanlis-kormány négy éve után ... (Zajongás).
Nem, a görögországi strukturális problémák ennél messzebbre nyúlnak vissza. 2000-ben
a Parlament megvitatta, hogy Görögország belépjen-e az euróövezetbe. Ezt a
szociáldemokraták, vagyis a német kormány szorgalmazta. Az önök segítségével a
Parlament kétharmados többséggel megszavazta Görögország csatlakozását az
euróövezethez. Ez tény, és semmi köze a nacionalizmushoz.

Szeretnék válaszolni Schulz úr német és spanyol adóssággal kapcsolatos kérdésére.
Spanyolország államadóssága természetesen kisebb, mint Németországé. Spanyolországnak
nem kellett megfinanszíroznia az újraegyesítési folyamatot. A spanyol Zapatero-kormány
azonban másféle gondokkal küszködik. 6 millió embert engedett be az országba, 2 milliónak
közülük spanyol állampolgárságot is adott, és most 20% feletti a munkanélküliség. Ez
strukturális probléma, és egyetlen ember okozta: Zapatero úr.

Stephen Hughes (S&D).   – Elnök úr, sokan vannak a Tanácsban és a Bizottságban, akik
úgy hiszik, hogy a világgazdaságban csak úgy állhatunk helyt, hogy leépítjük a
munkavállalók jogait, a kollektív tárgyalások rendszerét és a nyugdíjakat. Más szóval azt
halljuk, hogy fel kell vizeznünk a szociális modellünket. Az államháztartás átalakításának
középpontjában egyetlen szempont áll: az államadósság szintjének a GDP 60%-a alá
csökkentése, továbbá alapvetően a deficit kizárása.

Ha jól emlékszem, ez ugyanaz a Tanács, amelyik elfogadta az Európa 2020 stratégiát, de
úgy tűnik, nem érdekli őket, miből lesz pénz a stratégia végrehajtására. Ha évről évre
jelentősen csökkentenünk kell az államadósságot, ha el kell kerülni az 1% feletti hiányt,
ahogy a Bizottság javasolja, és ha mindezt alacsony növekedés, magas munkanélküliség
mellett kell elérnünk, akkor hogy is tudnánk teljesíteni a 2020-as stratégia céljait?
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Ez a téves gazdasági stratégia a versenyképes költséggazdálkodásról és a szélsőséges
államháztartási szigorról szól, és Európát elindítja a hanyatlás lejtőjén, éppen most, e
sorsfordító történelmi pillanatban. Barroso úr épp nincs itt, de úgy gondolom, közölnie
kell a Tanáccsal, hogy legalább három területen át kell írni a politikai programot.

Először is, a közös eurókötvényeket felügyelő európai stabilizációs ügynökség létrehozásával
be kell fejeznünk a gazdasági és monetáris unió kialakítását, és örülök annak, hogy Barroso
elnök úr ma nem zárta ki az eurókötvények bevezetésének lehetőségét. Ez véget vet a
spekulatív támadásoknak, piaci likviditást teremt az államadósság finanszírozásához,
továbbá csökkenti az euróövezet adósságának összköltségét.

Másodszor, új egyensúlyt kell kialakítanunk a javasolt gazdaságirányítási jogszabályban.
Egyetértünk abban, hogy a költségvetési fegyelem határozott szabályrendszert és erőteljes
végrehajtás igényel, de ezt valamennyi ország esetében összhangba kell hoznunk az Európa
2020 stratégia célkitűzéseinek elérésével, és a jogszabályban is tükröződnie kell.

Végül, új forrásokra van szükség az államháztartás finanszírozásához. A válság évek
költségvetési munkáját tette tönkre. A pénzügyi tranzakciók után kivetendő adó már régen
esedékes, és botrány, hogy a Tanács a jelek szerint lemerevedett, mint a vad a fényszórótól,
és képtelen döntést hozni erről az adónemről. Ezekre a reformokra van sürgősen szükség.

Sylvie Goulard (ALDE).   –  (FR)  Elnök úr, a parlamentek történetében ritka, hogy
hatásköröket adnak nekik. Ha egy parlamentnek nagyobb hatáskört kínáltak, általában
elfogadta őket. A délelőtti vita alapján azt hiszem, helyesen tesszük, ha – a gazdaságirányítási
csomag előadóiként – messzebbre megyünk a javaslathoz képest, mivel, biztos úr, a
Bizottság lényegében azt közli velünk, hogy „megpróbáltuk, de nem sikerült”. A Tanács a
maga részéről azt mondja: „nem akarunk ennél messzebbre menni”. De az a helyzet, hogy
Parlament is van. Továbbá maga a Tanács akarta bővíteni a Parlament jogköreit, és nem a
Parlament akarja túllépni a hatáskörét. A Lisszaboni Szerződés értelmében társjogalkotók
vagyunk.

Ezért aztán örömmel jelentem be, hogy a ma délelőtt beterjesztett jelentésemben az
eurókötvények is szerepelnek, mivel az erről szóló vitára itt, a Parlamentben kell sort keríteni.
Nem fogadom el Barroso úrtól, hogy azt mondja, „oh la la, ez nagyon bonyolult; a Tanácsban
már így is rengeteg butaságot követtünk el, tehát maguk most fogják szépen be”. Épp az
ellenkezőjét fogjuk tenni. Demokratikus keretek között beszélni fogunk róla.

Másodszor, itt van az Európai Valutaalap kérdése is, hiszen ezek a megoldások
tulajdonképpen átmenetiek, ahogy Martin Schulz mondta, és nem feltétlenül esnek egybe
a polgáraink által elvártakkal. Az ember nézheti, hogy elmegy a vonat, vagy dolgozhat is.
Ez a Parlament dolgozni igyekszik. Nincs kész kerettervünk, nem állítjuk, hogy mi vagyunk
az egyetlen igazság letéteményesei, de teljesen elfogadhatatlannak gondolom, hogy a vitát
a Financial Times vagy a Zeit hasábjain folytassuk le, és ne itt, az Európai Parlamentben. Mi
tehát elvégezzük a magunk feladatát.

(Taps)

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Elnök úr, nagyon üdvözlendőnek tartom Martin
Schulz felhívását, hogy igyekezzünk helyreállítani polgáraink bizalmát, ez pedig azt jelenti,
hogy meg kell mondanunk az igazat, mégpedig túlzott egyszerűsítés nélkül.

Az első leegyszerűsítés, hogy az eurókötvények leveszik a tagállamok válláról a felelősséget.
Ez teljességgel hamis, hiszen soha senki nem kérte a tagállamoktól, hogy 100%-ban vonják
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össze az adósságállományukat. Egyébként is, az eurókötvény konstrukcióban a tagállamok
továbbra is közvetlenül a piacon vennék fel a hiteleik egy részét, ott minősíthető, hogy
mennyit ér az aláírásuk, és ez a minősítés az általuk fizetendő kamatok mértékében fejeződik
ki. El kell kerülni a túlzott egyszerűsítést.

A másik leegyszerűsítés, hogy „mentőövet dobunk ezeknek a görögöknek meg a renitens
íreknek”. Rámutatnék arra, hogy valójában hitelt adunk nekik, mégpedig a hitelezők
számára kifejezetten előnyös kamattal. Jó üzletet csinálunk ebből. Két lehetőség van tehát:
vagy úgy tekintjük, hogy Görögország és Írország a hiteleinknek köszönhetően a
továbbiakban már nem jelent kockázatot, és nulla vagy legalábbis igen kis kockázatnak
megfelelő kamatra nyújtunk nekik hitelt, vagy úgy tekintjük, hogy fennáll a nemteljesítés
veszélye. Ebben tehát dűlőre kell jutni, át kell ütemezni az adósságállományt, véget kell
vetnünk a bizonytalan helyzetnek.

Végezetül német barátainkhoz, különösen a CDU-hoz szólnék néhány szót. Langen úr!
Az újraegyesítést említette, és igaza van. Németország újraegyesítésének az árát az egész
német márka övezet – amelyhez Belgium is hozzátartozott, és amelyhez végső soron
Franciaország is igen hűséges volt – fizette meg, rendkívül magas kamatok formájában.
Ez helyes megoldás volt. Helyes volt történelmi értelemben, hiszen a német újraegyesítés
Európa újraegyesítése volt, mint tudjuk, és helyes volt gazdasági értelemben is, hiszen
mindenkinek használt az ebből adódó gyorsabb növekedés.

Tehát ma azt mondom a CDU-nak, hogy „tartsák ezt szem előtt”, és Németországtól is ezt
kérjük.

(Taps)

Martin Callanan (ECR).   – Elnök úr, némileg fonák helyzet, hogy miközben az Európai
Tanács megvitatja az állandó válságmechanizmust, az euró egyik után a másik válságba
keveredik. Bár az Egyesült Királyságban sokan mindig is azt gondoltuk, hogy az euró
történelmi léptékű tévedés mind hazánk, mind Európa egésze számára, természetesen nem
szemléljük elégedetten a jelenlegi helyzetet. Szeretnénk, ha döntő fordulatot véve
Unió-szerte visszatérnénk az államháztartási fegyelemhez, s így születne meg az európai
szintű megoldás.

A további hitelfelvétel sem az EU szintjén, sem helyi szinten nem oldja meg az ügyet. Hadd
fogalmazzuk meg világosan, ki felel azért, hogy ilyen helyzetbe került az euró. Az
euróövezet minden tagállama köteles teljesíteni és a többiekkel is betartatni a tagsággal
járó vállalásokat. Ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy az euróövezet miniszterei
külön üléseket tartanak. Magyarán szólva az euróövezet stabil irányítása elsődlegesen az
euróövezet tagjainak a felelőssége. Mi többiek politikai támogatást biztosítunk, de csak
eddig terjed a feladatunk. Semmivel sem indokolható, hogy további terheket rakjanak vagy
szankciókat rójanak azokra a tagállamokra, amelyek eleve úgy döntöttek, hogy nem követik
el ezt a hibát, azaz nem lépnek be az euróövezetbe.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Elnök úr, hölgyeim és uraim, éppen egy éve,
hogy megkezdődött a görög gazdaság összeomlása, és Görögország belekeveredett a
katasztrofális egyetértési megállapodásba, valamint a támogatási mechanizmusba. Egy év
elteltével, Langen úr, az ország a csőd szélén áll: először is, szociális csőd fenyeget, a
munkanélküliség ugyanis jövőre várhatóan eléri a 15%-ot, és a kormány épp tegnap fogadott
el egy, a kollektív szerződéseket eltörlő törvénytervezetet, továbbá ma az egész ország
sztrájkol; másodszor, a gazdasági csőd szélén áll, és ezúttal nem a PASOK és az Új
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Demokrácia „hazudós görögjei” növelték meg a deficitet meg az adósságot; az Eurostat
statisztikáit felhasználó alkimista biztosok tornázták fel őket saját hatáskörben, hogy a
gyengéknek megemeljék, az erőseknek pedig csökkentsék az adósságát.

Ezért ha a Görögország esetében alkalmazott mechanizmushoz hasonlót fogadunk el,
akkor biztos úton haladunk a csőd felé. Ha a Tanács ilyen mechanizmusokat készít elő,
akkor recesszióba dönti az országokat, ami munkanélküliséghez vezet, és a bankoknak
meg a nagyvállalatoknak kedvez. Vajon ez Barroso úr európai jövőképe – most már nincs
itt, hogy kifejthetné –, vajon erről beszélt az elején?

Timo Soini (EFD).   – (FI) Elnök úr, véleményem szerint minden ország maga felel a saját
gazdaságáért. Az országok nem felelnek egymás adósságáért. Ez a Szerződés 125. cikkében
is szerepel. Amikor egyeseknek megfelel, akkor betartják a Szerződést, amikor nem felel
meg, akkor figyelmen kívül hagyják. Ezt láttuk a népszavazások alkalmával: Franciaország
nemet mond, Hollandia nemet mond, Írország is nemet mond. Két esetben a Parlament
foglalkozott az eredménnyel, a harmadik esetben pedig új népszavazást írtak ki. A Szerződés
cikkeinek értelmezése a jelek szerint azon múlik, merről fúj épp a szél.

A finn kormány olyan méltánytalan kezességvállalást lőcsölt rá a finn adófizetőkre, hogy
végül fizetnünk kell. Nem értjük, miért kéne vért izzadniuk a finn munkásoknak és
kisvállalkozóknak azért, hogy kifizessék a hazardírozók és hazudozók adósságát. Ez
egyszerűen nem helyes.

Ha problémák merültek fel a Szovjetunióban, még több szocializmusért kiáltottak. Az
emberek egybegyűltek Moszkvában: még több szocializmust kértek. Ha problémák adódnak
Európában, az emberek Brüsszelben gyűlnek egybe: több integrációt kérnek. A végeredmény
pontosan ugyanaz lesz. Ez nem fog beválni.

Az egészséges társadalmak alulról épülnek. A demokrácia alulról épül fel: nem lefelé épül
valamiféle magas elefántcsont- toronyból. Ez már csak így megy. A közös európai
gazdaságpolitika nem működik. Európa csak gazdasági és szabadkereskedelmi övezetként
működhet, ismét ilyenné kellene válnia.

Szeretnék néhány szót szólni az eurókötvényről is. Helsinkiben elmentem Mellunmäkibe,
hogy az eurókötvényekről szóljak; mikor elmondtam, mik azok, a nők magukhoz
szorították a kézitáskájukat, a férfiak pedig megnézték, megvan-e még a pénztárcájuk.
Nem fog ez működni.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Elnök úr, épp az imént hallhattuk, milyen tragikus vádat
hoznak fel Németország ellen. Ez baljósan emlékeztet az 1920-as évek végére.

Lelkes Európa-pártiként, az euró makacs támogatójaként a következőt szeretném kérdezni
önöktől: Nem tűnt fel önöknek, hogy ebek harmincadjára juttatják az Európai Uniót, ezt
a béke- és jólétteremtés érdekében indított nagyszerű kezdeményezést? Cohn-Bendit úr
nagyon helyesen fogalmazta meg, hogy mindig későn, csak utólag reagálunk. Most a jövőbe
kell tekintenünk. Nem tűnt fel önöknek, mi folyik odakint? Az embereket sem otthon, sem
itt, az Európai Parlamentben nem érdekli már, hogyan civakodnak egymással a szocialisták
és a konzervatívok. Megoldásokat várnak, az érdekli őket, hogy biztonságban van-e még
a pénzük. Őszintén meg kell nekik mondanunk, hogy már nem ez a helyzet.

Előre kell hoznunk a következő lépést, ismerjük el, hogy rá kell szánnunk magunkat az
adósság leírására; fizessenek végre a bankok, még akkor is, ha ez visszahat az életbiztosítási
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szerződésünkre; létre kell hoznunk egy olyan új európai politikai projektet, amelyet nem
terhelnek a Lisszaboni Szerződés problémái.

Csapdába kerültünk. Ha módosítjuk ezt a cikket, azt tapasztaljuk majd, hogy Írország
elutasítja a népszavazáson. Ugyanez várható az én hazámban is. Továbbá óriási a gond az
Egyesült Királyságban. Hölgyeim és uraim, vegyék már észre, mi folyik itt.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Elnök úr, a válság idején nem szabad szem elől
tévesztenünk, hogy az utóbbi tíz évben az euró nagy jólétet és stabilitást, továbbá sok
munkahelyet hozott számunkra. Az euró tehát nagyon is megérdemli, hogy határozottan
kiálljunk mellette. Ehhez viszont döntő jelentőségű európai csúcsra lesz szükség, és sokkal
nagyobb egységre. Borzasztóan hiányzik az egység, nem csak az állandó válságmechanizmus
kapcsán, hanem az erőteljes pénzügyi irányítás formájában is.

Ebben a vitában, elnök úr, úgy tűnik, az „eurókötvény” a varázsszó, mintha ennek hatására
úgy szűnnének meg az államadósság-problémák, ahogy a napsugártól elolvad a hó. Viszont
azok, akik itt, a tisztelt Házban az eurókötvény bevezetésére szólítanak fel, jobb, ha tisztában
vannak vele, hogy ez jelentős kötelezettségekkel jár, szigorú költségvetési fegyelmet igényel,
ami sokkal messzebbre mutat, mint az előttünk fekvő javaslatok a Stabilitási és Növekedési
Paktum megerősítésére.

Trichet elnök úr „államháztartási unióról” beszélt. Önök, akik itt, a tisztelt Házban az
eurókötvény bevezetésére szólítanak fel vajon készen állnak-e rá? Ezt kétlem.

Elnök úr, energiánkat az elénk terjesztett javaslatokra kell fordítanunk, hogy megerősítsük
az euró alapjait. Ez sürgős feladat, s mi a tisztelt Házban azon igyekszünk, hogy teljesítsük.
Hatékonyabb szabályalapú megközelítésre is szükség van a Stabilitási és Növekedési Paktum
prevenciós ágán, mert többet ér a megelőzés, mint a gyógykezelés. Nagyobb közös
felelősséget kell teremtenünk a tagállamok között, nem csak a Stabilitási és Növekedési
Paktumból fakadó előnyök, hanem a kötelezettségek és vállalások tekintetében is.

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, kritikus helyzetekben Európa
mindig kiutat talált a válságból. Nem azért, mert kijátszották egymás ellen a különböző
érdekeket, hanem mert érdekközösséget teremtettünk, így új utakon indulhattunk el.

Szerettem volna feltenni egy kérdést Barroso úrnak, de sajnos már nincs itt. Természetesen
hamarosan fontos sajtótájékoztatók lesznek ebben a témában, arról, hogyan menthetjük
meg Európát a legkisebb közös nevező segítségével, de Rehn úr továbbíthatja a kérdésemet.
Nem értem, miért nem választjuk a következő utat. Az eurókötvény ésszerű megoldás.
Schultz úr ezt a képviselőcsoportunk nevében mondta, és ugyanezt mondja a pártom
Németországban, ahol ez kritikus kérdés. Különösen a német kormánynak vannak
fenntartásai, és más olyan országokban is fenntartások vannak, amelyek kevesebb kamatot
fizetnek. Miért nem járunk el a következőképpen? Azt mondjuk, hogy ezek a problémák
megoldhatók. Eurókötvények bevezetését tervezzük, de ésszerű csomagot állítunk össze.
Mit kell tennünk annak érdekében, hogy Európa cselekedhessen? Hogyan tehetünk pénzt
a kasszába? Hogyan növelhetjük egy ésszerű, hosszú távú gazdaság adópotenciálját?
Eurókötvényeket vezetünk be, és ezt összekapcsoljuk a pénzügyi tranzakciók után kivetendő
adó bevezetésével az Európai Unióban. Ez a csomag nyertes-nyertes helyzetet
eredményezhet, és ez mindenki számára hasznos lehet. Kérdezzék meg Merkel asszonyt
az európai csúcson, hogy készen áll-e erre? Miért nem lehetséges ez? Miért nem tesz ilyen
értelmű javaslatot a Bizottság? Ez mindenkin segítene, és nagyszabású új európai projektet
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indítana el a válságból kilábalás érdekében. Várom, hogy a Bizottság megtegye ezt a
javaslatot.

Ne kísérletezzenek tovább, ne próbálják meg kidumálni magukat ebből a feladatból. Ideje,
hogy cselekedjenek az európai polgárok érdekében, a tagállamok érdekében, hogy
visszatérhessünk egy ésszerű növekedési pályára. A sorsunk az önök kezében van, de
bátorság is kell ahhoz, hogy már most merjenek kezdeményezni.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Elnök úr, úgy gondolom, az utóbbi év azt mutatja, hogy
a közös pénzhez világos, közös szabályok kellenek, márpedig egyértelmű az is, hogy
jelenleg nem rendelkezünk ilyenekkel. Szintén világos, hogy az euróövezet egyértelműen
hitelességhiányban szenved mind az emberek, mind a pénzpiacok szemében. Nem értek
egyet Bullman úrral. Azt gondolom inkább, hogy a Bizottság jó munkát végzett, és nagyra
törő javaslatokat terjesztett elő. Ami a jelenleg előttünk álló kihívásokat illeti, azt gondolom,
hogy a probléma nem a Bizottságnál, hanem a Tanácson belül van. A Tanácsra meglehetősen
nehéz ülés vár a következő napok során.

El szeretném mondani, mennyire örülök, hogy a Bizottság olyan javaslatot terjesztett elő,
amellyel a jövőben korrigálhatjuk az egyensúlytalanságokat. Eddig kizárólag az
államháztartással, a deficittel foglalkoztunk, és ez teljesen helytelen, ahogy Írország esete
világosan jelzi.

Kevésbé örülök annak, ahogy a Tanács működik, amint Sarkozy úr és Merkel asszony
kupeckedése is mutatja; gyengíteni igyekeznek a Bizottság megalapozott javaslatainak
kötelező érvényét, ami azt jelenti, hogy a javaslat nem hoz majd előrelépést. Nem szabadna
megfeledkeznünk arról, mi történt, amikor 2005-ben felvizeztük a Stabilitási és Növekedési
Paktumot. Ugyanezek az országok teremtették az akkori helyzetet, és hosszú távon ez
vezethetett a Görögországban történtekhez. Remélem, hogy a Tanács összeszedi magát,
és rájön, miféle döntésre van szükség – máskülönben nem mászunk ki ebből a helyzetből.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (DE) Elnök úr, Bart De Wever flamand politikus egy interjúban
azt nyilatkozta a Der Spiegel magazinnak, hogy Belgium transzfertársadalommá vált.
Ebben rejlik a belga probléma lényege, és nem a nyelvi kérdésben. A szolidaritás egyirányú
utcává vált.

Az EU is pontosan erre készül. A szolgáltatói társadalomból transzfertársadalmat csinálunk,
ennek egyik eszköze az euró. Számos államban utat nyit az olcsó pénzhez. Az EU
Tanácsának elnöke, Van Rompuy úr azt mondta, hogy ez altatóként hat. Aláássa a
különböző országok versenyképességét. Hány európai politikus szólít most fel egy újabb
altató bevételére: az eurókötvények bevezetésére. Ez csak tovább tágítja a szakadékot. Ha
így folytatjuk, néhány éven belül az EU ugyanolyan helyzetben lesz, mint most Belgium,
amely transzfertársadalom omladozó politikai alapokkal.

A karácsonyi ünnepek alatt Henkel úrnak, a német Gyáriparosok Szövetsége volt elnökének
a könyvét fogom olvasni. Talán önöknek is ezt kéne tenniük, hogy megtudják, mit
gondolnak az emberek Németországban.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a New York Times-ban
megjelentek szerint az Egyesült Államokban vizsgálat folyik egy kilenc bankból álló titkos
klub ügyeivel kapcsolatban – az egyik tag európai; ezek vezetői minden szerdán összeülnek,
hogy megállapodjanak a származékos ügyletekkel kapcsolatos intézkedésekről. A válsággal
foglalkozó bizottságnak fogalma sem volt erről, Európa csak nézi, mi történik.
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A Federal Reserve-nek el kellett számolnia a bankok szanálására költött 13 billió dollárral.
Megmondanák nekünk, mit kért a Fed az európai bankmentő csomagokért? A bankok –
és nem az állami költségvetések – válságos helyzete miatt kell megduplázni az európai
mentőalapot, emiatt kell 2000 milliárd eurós szanálásra felkészülnünk?

Mi akadályoz bennünket abban, hogy átlátható, részletes elszámolást kérjünk az Európai
Központi Banktól az intézkedéseiről, ahogy az Egyesült Államokban kérték a Fedtől? Ez
eloszlatná a gyanút, hogy önkényesen járt és jár el, s hogy nem az Európai Unió tagállamai
polgárainak, adófizetőinek közös érdekében cselekszik.

Vajon miért nem tartottak soha vitát azokról az intézkedésekről, amelyek valóban,
ténylegesen különválasztották volna a kereskedelmi és a spekulatív bankokat, ahogy ez a
Glass-Steagall törvényben történt?

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, mindannyian egyetértünk
abban, hogy létre kell hozni egy válság idején beavatkozásra alkalmas eszközt. Az eszközhöz
szükségképpen szigorú és körültekintő tagállami költségvetési politikának kell kapcsolódnia.
Remélem, ezt azt jelenti majd, hogy nem ismétlődik meg az utóbbi hónapokban tapasztalt
válság.

A mai vita akörül forog, hogy mi az eszköz finanszírozásának optimális módja. Ahogy
valamennyien tudjuk, egyes országokban részben a magánszektor felelt a válság
kialakulásáért, és ilyen esetekben úgy helyes, ha a felelősség egy részét ők vállalják fel, bár
e rész nagyságát eseti alapon kell megállapítani.

Úgy gondolom azonban, hogy új és innovatív módszereket kell találnunk a válságkezelő
eszköz finanszírozására. Ilyen lehet például az eurókötvény, amellyel kapcsolatban egyesek
úgy látják, hogy újabb terhet jelentene a nemzeti költségvetések számára. Ez azonban nincs
így. Éppen ellenkezőleg: az eurókötvények kibocsátásával a válságkezelő eszközt a piacról
lehetne finanszírozni, s ez részben külföldi tőkét, részben befektetőket vonzana.

A kizárólag arányos hozzájárulásokra, egyszerű tartalékképzésre épülő mechanizmus
nagy terhet jelentene a tagállamok számára, mivel nekik letétbe helyezhető forrásokat,
tőkét kellene találniuk, és ezek nem termelnének hozamot, nem hoznának megtérülést.
A jelenlegi helyzetben – amikor a tagállamoktól szigorú hiánycsökkentő, adósságcsökkentő
költségvetési politika végrehajtását kérjük, és közben a válságkezelő alapba is be kell
fizetniük – valóban fenyeget az összeomlás veszélye.

Az európai gazdaságot csak úgy lehet élénkíteni, hogy az euró erejére támaszkodunk a
nemzetközi piacokon, és az ebből fakadó jobb hitelminősítést felhasználva lábalunk ki a
válságból.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Elnök úr, biztos úr, teljesen egyértelmű üzenetet hallottak
a Parlamenttől, amely cselekvésre, beavatkozásra kéri a Bizottságot. A Bizottságtól azt
kérjük, hogy ne egyszerűen csak leláttamozza a tagállamok között lehetséges minimális
egyetértést, vagyis ne hagyja a Bizottság, hogy a legerősebbek szabják meg a mozgásterét.
A Bizottságnak fel kell vállalnia a kötelességét, kezdeményeznie kell.

Sajnálattal közlöm, hogy a következő csúcsértekezleten várható következtetések nem
hoznak megoldást, mindenekelőtt azért, mert a beavatkozásra szánt mechanizmust
egyhangúlag el kéne fogadniuk a tagállamoknak, továbbá európai dimenzióra van
szükségünk, és nem olyanra, amely mindenféle torzulást lehetővé tesz, megengedi, hogy
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egyes országok irányítsák a többieket. Másfelől a Szerződés jelenlegi felülvizsgálata Pandora
szelencéjét nyitja fel, és én mindenképpen szeretnék választ kapni a következő kérdésre:
az új mechanizmus keretében lehet-e államkötvényt vásárolni?

Biztos úr, mélyreható felülvizsgálatra van szükség, a Bizottság nem hagyhatja figyelmen
kívül az eurókötvényekről folyó jelenlegi vitát, reagálnia kell az időközben különböző
szereplők – jelesül Juncker, Mário Monti, a Parlament egyes elemei, illetve szellemi műhelyek
– által elindított kezdeményezésekre. A Bizottságnak javaslatot kell előterjesztenie, és azt
meg is kell védenie.

Végül egy utolsó megjegyzés az euróövezet globális problémája ügyében – nos, valóban
globális a probléma, de ennek középpontjában az elégtelen növekedés, és nem az övezeten
belüli egyenetlen növekedés áll. Hol vannak a 2020-as stratégia teljesítése és sikere
érdekében szükséges, a gazdaságirányítás és a büntetések mellett alkalmazandó eszközök?

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Elnök asszony, Schultz úrnak igaza van. Óriási bizalmi válság
kellős közepén vagyunk, és a Tanács tagjai megvezetik a polgárokat. Azt mondják nekik,
hogy minden kézben van, csak egy apró szerződésmódosításra van szükség, hogy az állandó
stabilitási mechanizmus bevezetésével megoldódjék a probléma. Valójában azonban nem
urai a helyzetnek. A tagállamok cselekvés helyett csak kullognak az események után.
Kétségbeesett tűzoltást folytatnak, de nem tudják megfékezni a lángokat. A piacok így
teszik fel maguknak a kérdést: valójában ki irányítja Európát és az euróövezetet?

Az EU döntő fordulóponthoz érkezett. Ha most nem a megfelelő irányba indulunk, akkor
még a status quot sem tudjuk megőrizni. Akkor visszalépünk. Az integráció felé kell előre
haladnunk. Több Európára van szükségünk. Be kell fejeznünk a belső piac kialakítását, a
szolgáltatási ágazatot is ideértve. A monetáris unió mellett gazdasági, költségvetési és
államháztartási uniót is létre kell hoznunk. Továbbá erős Bizottságra van szükség, amelynek
jogosultsága, hatásköre a gazdasági unió ellenőrzésére, indokolt esetben automatikus
szankciók alkalmazására is kiterjed. Ha megtesszük ezeket a további integráció felé vezető
lépéseket, akkor beszélhetünk majd az eurókötvények bevezetéséről. Akkorra meg is
teremtjük ennek az alapját. Ennek során azonban végig gondoskodnunk kell a hosszú távú
beruházások finanszírozásáról, hogy minden indokolt megszorító intézkedés dacára
biztosítsuk az Európai Unió közép- és hosszú távú versenyképességét.

Közölnünk kell végre az igazságot polgárainkkal. Szemellenző nélküli megoldásokra van
szükség, ideológiák belekeverése nélkül kell megvitatnunk a kérdéseket, fel kell hagynunk
azzal a módszerrel, hogy valahogy majd csak átvészeljük. Rövid távú reagálás helyett
hosszú távú intézkedések kellenek.

ELNÖKÖL: Dagmar ROTH-BEHRENDT
alelnök

Vicky Ford (ECR).   – Elnök asszony, kezdjük a jó hírekkel. Igen, Európa szélesebb
gazdaságában már tapasztalhatóak a talpra állás egyes jelei. Ezeket veszélyezteti azonban
az elhúzódó bizonytalanság, amely a finanszírozás elapadásával és a beruházások
elhalasztásával fenyeget. Európában − és az Egyesült Királyságban − mindenkinek érdeke
fűződik ahhoz, hogy az euróövezet gazdasága erős legyen.

Mind a 27 ország számára létfontosságú a robosztus és átlátható gazdaságtervezés a túlzott
állami kiadások és a nem fenntartható adósságmértékek ellenőrzése érdekében. Az
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euróövezet tagállamai felismerték az állandó válságmegoldás szükségességét, azonban
számos kérdés van, amelyek egy részét érinti e Parlament állásfoglalása.

Először is, milyen természetű legyen a magánszféra részvétele? Üdvözlöm a javaslatot,
hogy kövessük az IMF példáját, hogy a közpénzeket az elsőbbségi hitelező státusz révén
védelmezzük. Másodszor, milyen szerződésmódosításokról beszél? Ezt a kérdést tisztázni
kell.

Végül pedig, az állandó válságmechanizmust az euróövezet megerősítésének eszközeként
írják le. Az euróhoz csatlakozni kívánó országoknak lehetőséget kell adni a részvételre,
ugyanakkor nem kényszeríthetőek részvételre közülünk azok, akik nem kívánnak
csatlakozni.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Elnök asszony, a kétség legalább annyira aggasztja az
európai polgárokat, mint a pénzügyi piacok. Most, hogy az európaiak sorsközösségben
vannak, képesek-e a jövővel a szolidaritás szellemében szembenézni?

A szolidaritás ma, a válság súlyos időszakában ölt testet. Ez rendben is van, de nem elegendő.
Az európaiaknak − egyesülve a sokféleségben − azt is meg kell mutatniuk, hogy az előttük
álló út meghatározásakor is szolidárisan járnak el, mert, ha a válság hosszabb ideig sújtaná
Európát, mint más kontinenseket, az azért lenne, mert a gazdaságunkat az elmúlt tíz éve
lassú − évente átlagosan 1%-os − növekedés már legyengítette. A lisszaboni stratégia tíz
éve elvesztegetett évtizedet jelent.

A 2020-as menetrendben az európai vezetők a gazdaságunk fellendítésére irányuló tervvel
álltak elő, de nem mondták meg, hogy azt miből finanszíroznák és ellenőriznék, vagy hogy
mik lennének az ösztönzők és az esetleges szankciók. Ezért elérkezett az idő a Stabilitási
és Növekedési Paktum egy szolidaritási paktummal való kiegészítésére, amint az már itt,
a plenáris ülésen is elhangzott.

A „szolidaritás” szó 23 alkalommal szerepelt a Szerződésben: váltsuk hát tettekre ezt a
szót. A pénzügyi politikák koordinációjára vonatkozó eljárás elkészítésének célja a stabilitás
biztosítása a deficitek megelőzése révén. Terjesszük hát ki annak hatályát, koordináljuk
egymás között a jövőbeli finanszírozás biztosítása érdekében is. Kevesebbet, de jobban
kell költenünk, nem csak külön-külön otthon − a szankcióktól tartva −, hanem mindannyian
együtt. Ha el akarjuk kerülni a legrosszabbat, az európaiaknak egyesülve kell készülniük
a legjobbra.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Elnök asszony, mi, európaiak, érdekes paradoxonban élünk.
Egyfelől, 12 éves fennállása alatt, az euró a világ legstabilabb valutájának bizonyult. A
frankfurti Európai Központi Bank által nyújtott hivatalos adatok szerint az átlagos infláció
ez alatt az időszak alatt 1,97% volt, ami csupán 3 százalékponttal van a 2%-os célkitűzés
alatt. Az euró USA dollárral szembeni értéke mindez idő alatt és minden praktikus szempont
szerint magasabb maradt, mint amikor az európai valutát létrehozták. Másfelől azonban
olyan történeteket hallunk mostanság, hogy az eurót akár az összeomlás veszélye is
fenyegetheti. Hogyan kerülhettünk ilyen helyzetbe?

Mind a bal, mind pedig a jobb oldal populista politikái által okozott groteszk és felelőtlen
viselkedés hozott minket ilyen helyzetbe. A valutánk védelmében azonban tényleg hagyni
fogjuk, hogy a demokrácia gyengébbnek bizonyuljon, mint a viszonylag tekintélyelvű
rendszerek? Felelős viselkedésre és arra van szükségünk, hogy a felelős viselkedés öt
aranyszabálya megcsillanjon a politikáinkban. Fogadjuk el ezeket itt, a Parlamentben,
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döntsük el, hogy mi alapján fogjuk mérni a felelős és a tagállamainkban a politikáink által
előmozdított közös értékek számára kedvező viselkedést.

A pénzügyi tranzakciókra kivetett adónak és az eurókötvényeknek ezért sarokkőnek kell
lenniük. Közös valutánk védelme érdekében ma kötelességünk, hogy ilyen politikákat
fogadjunk el.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Elnök asszony, amire most
szükségünk van, azok a világos szabályok, viszont ennek éppen az ellenkezőjét tesszük.
Teszek ezért néhány javaslatot a világosság helyreállítása érdekében.

Az európai szemeszterben a Parlament egy sor, jelenleg kusza és a közvéleménnyel
összhangban nem álló vitára kíván összpontosítani. Azt akarjuk, hogy a tagállamokhoz
az elmúlt hat hónapban intézett ajánlásokra a politikai válaszokat vegyék figyelembe a
kormányzásról szóló jogalkotási csomagban meghatározott szankciók kialakítása során.

Képviselőcsoportom szeretné világossá tenni, hogy a jogalkotási csomag nem tartalmaz
a válságból kivezető varázslatos megoldásokat. A versenyképesség fenntartása érdekében
azonban tartalmaz jól ismert, a költségvetési fegyelemre és a strukturális reformokra
vonatkozó módszereket.

A válságmechanizmussal kapcsolatban − ahogyan ön is mondta tegnap, biztos úr −, Barroso
elnök úr megígérte itt nekünk, hogy az egy európai mechanizmus lesz. A Tanács ma
kormányközi mechanizmust javasol. Ez – Barroso úr szóhasználata szerint − azért európai,
mert az alap székhelye a Kajmán-szigetek helyett Európában lesz, vagy a Bizottságnak az
lenne a célja, hogy segítsen nekünk egy uniós eljárás szerinti mechanizmust létrehozni,
amelyhez a Parlamentnek is hozzá kell járulnia?

Az eurókötvényekkel kapcsolatban, a Bizottság a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD) és a szakértők is azt mondják, hogy jó ötlet, de elhamarkodott ötlet is,
így hát elkéstünk.

Azt javaslom a Bizottságnak, hogy kezdjük meg a vitát egy olyan eurókötvény-rendszer
megformálása érdekében, amely ésszerű finanszírozást nyújt a helyesen viselkedő
országoknak, azonban azzal bünteti a helytelenül viselkedőket, hogy a piacokra kényszeríti
őket, ahol a kamatok valósággal elrettentőek. Ez az egyetlen működő megoldás a fiskális
fegyelem és a gazdasági növekedés kombinálására.

Ne jöjjenek vissza hozzám érvekkel arról, hogy túl korán vagy túl későn lenne, mivel amit
már tudunk, az az, hogy mindig is késtünk. Lássuk, legalább egyszer, hogy a szabályokat
tudjuk-e korán megváltoztatni.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Elnök asszony, az euró a közös pénzügyi eszközünk,
ma pedig a szakszervezetek azt mondták a Parlamentnek, hogy aggódnak amiatt, hogy a
munkavállalók a növekedést tápláló és munkahelyeket teremtő euró helyett a gyenge és
támadásoknak kitett eurón keresztül fizetik meg a válság árát.

Létfontosságú tehát, hogy a szerződéseket ne csupán technikai szempontok alapján
vizsgáljuk felül, és hogy foglalkozzunk az euróövezetnek a válság által feltárt két fontos
hibájával.

Az első megközelítés − amint hallhattuk − az eurókötvények bevezetése. Az eurókötvények
nem csupán stabilizálni fogják az euró szintjét, hanem azonnal vissza is vernek bármilyen
spekulatív támadást.
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A második megközelítés, hogy vezessük be az adózás igazságosságát, és hogy a
pénzpiacokkal fizettessük meg a válság árát, pontosan az, hogy adót vezessünk be a
pénzügyi tranzakciók után, hogy − az adózás igazságtalanságának eredményeként − ne a
munkavállalók legyenek azok, akik megfizetik a válság árát.

Végül, létre kell hozni az államadósságok kezelésével foglalkozó európai ügynökséget,
amelynek képesnek kell lennie a tagállamok államadóssága egy részének összevonására.

Végül, szeretném támogatni Juncker urat, és szeretném elmondani, hogy a stabilitási alap
növelése − amit Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) főigazgatója
javasolt −, jó ötlet.

A korai beavatkozás − amint hallottuk −, a késlekedés elkerülése és a gyengeség helyett az
erősebbé válás választása olyan kormányzás végrehajtását tenné lehetővé számunkra,
amely helyreállítaná a bizalmat, amire elnökünk, Martin Schultz is felszólított.

(Taps)

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Elnök asszony, az első dolog, amit szeretnék tisztázni, és amit
fontos, hogy itt, a Parlamentben megerősítsünk, az az, hogy − szemben az időnként a
sajtóban és egyes európai vezetők kijelentéseiben olvasható hírekkel − az euró, mint valuta,
létfontosságú eszköze a jelenlegi válságra adott válaszunknak. Az euró nélkül rendkívül
nehéz helyzetben lennénk, a gyengébb országok valutái elképesztő leértékelődéssel
szembesülnének, aminek eredményeként a német márka értéke lehetetlen módon
megnövekedne a német és az európai gazdaságok fenntartása érdekében. Az euró így
stabilizáló tényezőt jelentett, nemcsak az euróövezeten belüli országok számára, hanem
azon országok számára is, amelyek nem akartak az euróövezethez tartozni.

Ismét elmondom, mivel meg kell védenünk e közösséget, amely példátlanul sikeresen
válaszolt a válságra és, mivel látni fogjuk, hogy mi fog történni például az Egyesült
Államokban a dollárral a jövőben, azt is látni fogjuk, hogy az eurónak is megvannak a
maga előnyei.

Most a mi feladatunk − ebben a Tanácsban −, hogy képességeink szerint mindent
megtegyünk az euró védelmében, azaz hozzunk létre egy stabilizációs alapot, amely
közösségi módszertan szerint működik, és amely képes a leginkább törékeny helyzetben
lévő országokban is kialakítani a felelősségteljes viselkedést, illetve szolidaritást a
kötelességeiket teljesítő országokban, amelyek ugyanakkor − legalábbis külső nyilatkozataik
alapján − eddig nem voltak képesek a szolidaritás alapjára helyezkedni az euróövezet
tekintetében

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Elnök asszony, a lassan véget érő évet −
2010 − többször is úgy írták le, mint az évet, amelyben veszélyesen éltünk. Úgy vélem
ezért, hogy e vitának a 2010-es év tapasztalatainak kiemeléséről kellene szólnia, hogy
levonhassuk a következtetéseket 2011-re.

Az első következtetés az európai gazdaság pénzügyi szektorának fenntarthatatlan
egyensúlyhiányát, valamint a reálgazdaság torzulásait érinti.

A második az egységes valuta fenntarthatatlan egyensúlyhiányát, valamint a gazdasági,
fiskális és költségvetési politikák koordinálásának szükségességét, ami még mindig törékeny
szakaszban tart.
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A harmadik és legfontosabb következtetés a válság gyorsasága és a válaszadás lassúsága
közötti egyensúlytalanságot érinti. Gazdasági nézőpontból ez azt jelenti, hogy az Európai
Központi Banknak aktívabbnak kell lennie az államadósság elleni spekulatív támadásokra
történő válaszadás során, 2011-ben pedig le kell tennünk egy államadósságok kezelésével
foglalkozó európai ügynökség alapjait, amely eurókötvényeket képes kibocsátani.

A Stabilitási és Növekedési Paktum esetében hasonló módon vitára van szükség a szükséges
adóztatással, banki adóval és a spekulációs adóval − azaz a rövid távú spekulatív
tranzakciókkal −, valamint az Európai Unióban a saját források szükségességével
kapcsolatban.

A Parlament számára fontos vita azonban a válság politikai következményeiről szóló vita,
mivel az Európai Unió mottója − újra hangsúlyozom − az, hogy „Egyesülve a sokféleségben”,
semmiképpen sem az, hogy „nehézségek által megosztva”. A Parlamentnek ezért
konfrontálódnia kell azokkal, akik egyes tagállamokat másokhoz képest stigmatizálni
akarnak, megosztva az európai közvéleményt és az európaiakat egymás ellen uszítva.

A Parlament a 27 tagállam 500 millió európai polgárát képviseli és − Orwell farmjától
eltérően − nincsenek olyanok, akik másoknál egyenlőbbek lennének.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a december 16-i csúcsról
beszélünk. Jó lenne, ha a Tanács azt mondhatná nekünk a csúcs után, hogy tisztában
vagyunk a hiányosságokkal és a hibákkal, tudjuk, hogy mit rontottunk el, és ismerjük a
Szerződés korlátait.

Az önelégültség, a vádaskodás, a hibák elkenésére irányuló kísérletek és a felszínes
megközelítés nem fognak semmilyen problémát megoldani és nem hoznak létre bizalmat
sem. Ne játsszunk tovább Európával. Most tényleg Európáról van szó. Támogatok mindent,
amit Klinz úr elmondott.

Mivel már csak néhány nap van hátra karácsonyig, szeretném azt mondani, hogy gyújtsuk
meg az eltökéltség és a közös érdek gyertyáját, amely az új komolyságot, őszinteséget és
bizalmat fejezi ki az Európai Unió jövőjével kapcsolatban. Gyújtsunk gyertyát az európai
politikai kurzus megváltozásáért, a válságból a versenyképesség irányába történő
elmozdulásért, a deuville-i szellemtől a politikai unió, a megtakarítástól a beruházás és a
reform, a monetáris uniótól pedig a politikai unió irányába történő haladásért.

Németország alkotmányossági problémái miatt a szerződés kibővítése nem több és nem
kevesebb, mint egyszerűen a mentőcsomag további fejlesztésének politikai támasza. Nem
jelent megoldást. Ne próbáljuk fontosabbnak feltűntetni, mint amilyen. Hagyjuk abba a
napi politizálást, és nyújtsunk be a válságra választ adó átfogó koncepciót, ami politikai
unió felé visz bennünket. Vessünk véget az egyetértés hiányának. Elég, nem elég és −
tulajdonképpen − nem is tudjuk, hogy merre haladnak a dolgok. Követeljük közösen a
Bizottságtól a gazdasági, szociális és pénzügyi unióra irányuló koncepció elkészítését,
hogy a következő év végén megtehessük a következő lépést az integráció felé, és rendesen
elvégezhessük a feladatunkat.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Elnök asszony, biztos úr, holnap kezdődik az Európai
Unió − különösen, mint az egész EMU − történetében a legfontosabb Európai Tanács, a
kérdés pedig az, hogy az állam- és kormányfők készen állnak-e a feladatra. Ebben erősen
kételkedünk, mivel a bizonyos államfők által az Európai Tanácsban felvetett filozófia nem
a válságból a szolidaritás és természetesen a felelősség alapján történő kilábalás filozófiája.
Inkább vezetői filozófia, amely egy állandó mechanizmusra összpontosító és annak
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részleteire szorítkozó filozófia. Az Európai Tanács nem fog megfelelni a feladatra, mivel
nem a gazdasági és politikai kohézió üzenetét fogja küldeni − amit kellene − a piacok
meggyőzése és mindenekelőtt az elbástyázott európai nyilvánosság meggyőzése érdekében,
akik gyanús szemmel méregetik egymást, és akik kezdenek ismét idegengyűlölővé válni;
őket kellene meggyőzni az európai jövőkép értékéről, és emlékeztetni őket, hogy minket
több dolog egyesít, mint ahány megoszthat.

Gunnar Hökmark (PPE).   – Elnök asszony, nem értem, hogy a szocialisták miért akarnak
elbújni a szocialista politikákkal kapcsolatos felelősség elől. Igaz, hogy az Európában
tapasztalt deficitek különböző okokra vezethetők vissza. Az is igaz, hogy a szocialista
kormányok a megnövekedett kiadások és megnövekedett deficitre irányuló szándékos
politika miatt küzdenek a költségvetési hiány okozta problémákkal.

2009 tavaszán volt már erről vita a Parlamentben és számos tagállamban is. Emlékszem,
a svéd szociáldemokraták kritizálták a svéd kormányt, amiért nem növelte a deficitet és a
kiadásokat.

Aztán pedig láttuk, hogy mi történt. Számomra ez az egyik indok, hogy miért van
szükségünk stabil szabályokra a stabilitási és növekedési paktummal, valamint a
következményekkel kapcsolatban is. Nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a pénzügyi
rendszer számára nehézségeket és megnövekedett kamatokat okozó tagállamoknak
megengedik, hogy kibújjanak a következmények alól, hagyva, hogy más polgárok fizessenek
meg a kamatokért.

Stabilitásra van szükségünk, az eurókötvények pedig nem jelentenek megoldást erre a
problémára. Lehetnek eurókötvények más okok miatt. Talán. A pénzügyi mechanizmussal
kapcsolatban, azt finanszírozni kell és annak a tagállamok által létrehozott kockázatokon
kell alapulnia. Ha nagyobb kockázatot vállalnak, nagyobb a deficitjük, akkor a pénzügyi
mechanizmus finanszírozásába is kicsivel többel kell beszállniuk. Ez a módja a szándékos
politikákkal kapcsolatos felelősségvállalásnak. Ne felejtsük el, hogy a számos országban
látott következmények a nemzeti parlamentekben és ebben a Parlamentben folytatott viták
következményei, amikor néhányan közülünk a nagyobb költekezés mellett érveltek. Most
láthatjuk a keserű következményeket.

(A felszólaló hozzájárult, hogy a 149. cikk (8) bekezdése alapján egy kék kártyás kérdést intézzenek
hozzá.)

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Elnök asszony, értem, Hökmark úr, hogy szép beszéddel
kell előállnia az otthoni svéd lakosság számára. Azonban kérem, megválaszolná nekem a
következő kérdést: az Európai Unió mely országa rendelkezik a legnagyobb hosszú távú
államadóssággal, illetve ebben az országban melyik párt kormányoz?

Gunnar Hökmark (PPE).   – (Schulz úr kikapcsolt mikrofonnal folytatja a beszédet) Elnök
asszony, bízom benne, hogy további megszakítások nélkül folytathatjuk. Mindenekelőtt,
az üzenetem nagyon is önnek szól, Schulz úr, mert szeretném emlékeztetni arra, hogy
mivel érvelt ebben a Parlamentben két évvel ezelőtt. Azt állította, hogy az Uniónak és a
tagállamoknak növelniük kell a kiadásaikat. A probléma az, hogy néhány tagállamban
szocialista kormány volt, ezekben az országokban e kormányok alatt, Schulz úr, az ön
által támogatott politikák miatt emelkedett a deficit; tagadja ezt?

( A felszólaló hozzájárult, hogy a 149. cikk (8) bekezdése alapján egy kék kártyás kérdést intézzenek
hozzá. )
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Martin Schulz (S&D).   – (DE) Elnök asszony, mivel képviselőtársam nem válaszolta meg
a kérdést, megválaszolom helyette én. Ez az ország Olaszország, amelynek miniszterelnöke
Berlusconi úr. Olaszországban a kereszténydemokraták 1946 óta szinte megszakítás nélkül
kormányoznak.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Elnök asszony, én is szeretném megkérdezni
képviselőtársunktól, hogy a szocialisták miként vihették adósságba az országukat
Írországban és Görögországban? Mivel jelenleg önök a vezető párt Európában, a Bizottság
pedig jobbra hajlik, nem a jobboldal feladata lenne, hogy megmutassa a válságból kivezető
utat ahelyett, hogy az előző kormányokat vagy az előttük hatalmon volt kormányokat
hibáztatnák?

Gunnar Hökmark (PPE).   – Elnök asszony, szeretném emlékeztetni a kollégáimat, hogy
azt mondtam, hogy számos oka van a deficittel kapcsolatos, előttünk álló problémáknak,
azt is mondtam azonban, hogy igaz − és ezt sem Schulz úr, sem pedig kollégája nem tagadta
−, hogy láthattuk, ezek a problémák minden szocialista kormány esetében bekövetkeztek,
hiszen szándékos politikáról volt szó. Írország esetében például tökéletesen egyetértek
azzal, hogy hatalmas hibák történtek, az érdekesség azonban, eltökélt politika irányult a
kiadások és a deficit növelésére a válság és a problémák megoldása érdekében, most pedig
láthatjuk az eredményeket. Ez az üzenetem Schulz úrnak és a többieknek.

( A felszólaló hozzájárult, hogy a 149. cikk (8) bekezdése alapján egy kék kártyás kérdést intézzenek
hozzá. )

Elnök.   – Kollégák, csak hogy a felszólaló és mindenki más tudja, mi történik, még három
fő szeretne kék kártyást kérdést feltenni. Mivel ezt a lehetőséget a parlamenti reformmal
foglalkozó munkacsoport vezette be, én teljes mértékben támogatom és elég időnk is van,
ugyanakkor meg kell kérdeznem a felszólalót, hogy hajlandó-e válaszolni ezekre a
kérdésekre. Mindenkit meg kell kérdeznem továbbá, hogy lehetséges-e, hogy a kérdéseket
egymás után elmondják, majd Hökmark úr válaszoljon azokra. Ezután pedig véglegesítjük
a felszólalási idő e részét.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – Elnök asszony, azt szeretném mondani Hökmark
úrnak, hogy amit a szocialista kormányokról akar mondani, az bizonyos mértékben igaz
lehet, de a jobboldali kormányok lényegében ugyanezt a lehetőséget választották, amikor
államadósság helyett magánadósságokat halmoznak fel. Ez nem jobb gazdaság, hanem
lényegében egy másik lehetőség arra, hogy ugyanazt a fenntarthatatlan dolgot csinálják.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Elnök asszony, meg akartam kérdezni Hökmar urat, hogy
− mivel már itt van egy ideje − emlékszik-e, hogy Belgium, Görögország és Olaszország
adóssága a monetáris unió indulásakor nemzeti terméküknek több mint 130%-a volt,
amely szám Görögországban emelkedett, míg Belgiumban és Olaszországban több mint
30%-kal, illetve több mint 25%-kal csökkent. Emlékszik erre?

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Elnök asszony, egyszerű kérdésem van Langen úrhoz és
Hökmark úrhoz, akik előszeretettel idealizálják az adósságválságot és nyilvánvalóan
szívesen állítják közösen célkeresztbe a szocialista kormányokat:

Megkérdezték-e valaha az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportban
helyet foglaló kollégáikat − akik az én országomat kormányozták mintegy egy évvel
ezelőttig − arról, hogy hivatalos statisztikákat adtak az Európai Bizottságnak − kérdezzék
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meg Rehn urat −, amely szerint Görögország 2009-es deficitje 6,9% − nem pedig az Eurostat
által nemrégiben megerősített 15% − volt?

Gunnar Hökmark (PPE).   – Elnök asszony, ez a beszélgetés világossá tett néhány dolgot,
amire emlékeznünk kell.

Ne felejtsük el az első észrevételemet, amely szerint − és érdekes megjegyezni, hogy ezt
egyik szocialista kollégám sem tagadta − a szocialista politikákat végrehajtó valamennyi
szocialista kormány mély deficitválságba süllyedt. Most pedig a válság egyik országra terjed
át a másik után, azon szándékos politika miatt, amelyet Schulz úr és a többiek két évvel
ezelőtt védelmükbe vettek itt, a Parlamentben. Megnézhetjük a Parlament jegyzőkönyveit
és láthatjuk, hogy ön, Schulz úr, és kollégái pontosan ezt mondták a vita során. Most pedig
láthatják a keserű eredményt. Ezt szeretném hangsúlyozni. Megjegyzem, mindössze annyit
kell mondaniuk, hogy „igen, igaza van, de más országoknak is vannak problémáik”.
Ugyanakkor nem vitatkoznak az első állításommal, hogy a politikáik nehézségeket okoztak.
Erre érdemes emlékezni. Szerintem jegyzőkönyvbe is kellene venni.

Lamberts úr szintén felhívja a figyelmet ezekre a problémákra. Érdekesség azonban, hogy
− miközben igaz, hogy számos ország a pénzügyi válság miatt küzd nehézségekkel − az
is igaz, mint azt Lamberts úr szerintem felismeri és értékeli, hogy a legtöbb, az állami
pénzügyekhez stabil módon közelítő országban nem szocialista kormány volt hatalmon.
Szerintem sem ön, sem más ebben a Házban nem tud olyan szocialista kormányt mutatni,
amely nem ütközött deficitproblémákba.

Ioannis Kasoulides (PPE).   – Elnök asszony, a politikák a fontosak, nem pedig az, hogy
ki alkalmazta azokat. Az vesse rá az első követ... Az euró válsága lehet, hogy nem ér véget
Írországgal, és lehet, hogy a legrosszabbon még nem vagyunk túl.

A piaci ragadozók − a valamennyi tagállam által bevezetett megszorító intézkedések ellenére
− soha nem fognak a végtelenségig támadni egy sérülékeny nyílást. Ha azonban az EU
nyeri ezt a csatát, és az ellentmondásokból sikerrel kerül ki azzal, hogy a szabályozók
megakadályozása és a piacok meggyőzése érdekében a szolidaritás jegyében és az
összehangolt erőfeszítések révén tett minden szükséges lépéssel eltökéltséget mutat, akkor
ez az európai integráció diadala és nagyszerű győzelem lenne.

Mindezt kollektív bölcsesség eredményeként el lehet érni. Bizonyítsuk be, hogy tévednek
azok, akik az euró végét és az erős vagy gyenge országok visszalépését jövendölik az
euróövezetből. A fiskális fegyelem, a gazdasági kormányzás és az euró megmentése nem
lehet teljes egy európai szinten közösen elfogadott terv nélkül a növekedés serkentésére.
A múltban az amerikai Marshall-terv mentette meg Európa gazdaságát. A mai kihívás
ugyanennek a végrehajtása Európa részéről az európaiakért.

Gay Mitchell (PPE).   – Elnök asszony, az ír képviselőház, a  Dáil,  ma szavaz az EU-IMF
pénzügyi támogatási csomagról. Igen nehéz, adóemeléssel és kiadáscsökkentéssel terhes
időket él Írország. A múlt heti költségvetés csupán a jelenleg az ír népet nyomasztó
nehézségeket tükrözi. Ezt az állami és magánszférában 14%-os fizetési csökkentés követi.

Erősen hiszek azonban abban, hogy az EU-IMF pénzügyi csomag a bankok tőkésítésével
és újbóli hitelnyújtásával, valamint az állami pénzügyek helyreállításával segíteni fog
Írországnak a bizalom helyreállításában. Nem feltétlenül osztozom a terv részleteinek
elfogadásában, a főbb számokat azonban támogatja a Fine Gael. Az alapul szolgáló gazdasági
tendenciák Írországban nem éppen jók. Jó kormányzásra és a Dálira felügyeletére van szükség
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annak biztosítása érdekében, hogy a pénzügyek még egyszer ne csússzanak ki az irányítás
alól.

Némi elmélkedésre van szükség az Unió és az EKB szintjén azzal kapcsolatban, hogy az
alacsony kamatlábak miként járultak hozzá az ingatlanok terén tapasztalható inflációhoz.
Két és fél éven keresztül magányos hangként vontam kérdőre Trichet urat ezzel a konkrét
nehézséggel kapcsolatban. Az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus állandó utódjának
létrehozásával − amelytől Írország 22,5 milliárd eurót hitelt kap, ha lehívja − az EU-IMF
csomag kedvező lépés az euróövezet számára.

Mondhatnám azt is összegzésül, hogy itt sokan föderalistának tekintik magukat, ugyanakkor
bizonyos fokú harmonizációt akarnak elérni az adózás terén. Az Egyesült Államokban a
szerzői jogi üzletben érdekelt cégek több mint 50%-át Delaware-ben jegyezték be. Miért
van ez így? A delaware-i adóhelyzet miatt. Egyes önző emberek bizony meglehetősen
tudatlan megjegyzéseket tesznek ebben a Házban, akik a saját nemzetük ügyét pontatlan
nyilatkozatok tételével kívánják előmozdítani; őket számon fogjuk kérni.

Tunne Kelam (PPE).   – Elnök asszony, a pénzügyi válság jelezte, hogy még nagyobb
szükség van még több Európára. A levonandó tanulság az, hogy az elsősorban a nemzeti
megfontolásokon alapuló cselekvés nem segít a tagállamokon. Holnap ezért alkalmunk
lesz a közös fellépésre, a költségvetési konszolidációra és a szankciókkal rendelkező
stabilitási paktumra.

Ez lesz az ideje annak is, hogy megoldjuk Európa hosszú ideje fennálló paradoxonát. Az
Unió alapja az egységes piac, ez az egységes piac azonban még nem teljes. Most van az
ideje az egységes digitális piac beindításának. Állandó válságkezelési mechanizmust kell
létrehoznunk, lehetőleg csoport-alapon. Másodszor, mivel a cselekvésnek a megelőzésre
és a korai beavatkozásra kell irányulnia, jobban harmonizálni kell a korai beavatkozás és
a válságkezelési mechanizmusok aktiválásának feltételeit, elkerülve természetesen a
túlszabályozást. Harmadszor, a válságkezelő alapok céljait világosan meg kell határozni.
Céljuk a makroszintű pénzügyi stabilitás biztosítása. Nem használhatóak fel a jelenlegi
problémák megoldására. Negyedszer, a felügyeleti jogokat pontosabban kell meghatározni
uniós szinten, például a pénzügyi intézmények tevékenységeibe történő lehetséges
beavatkozás esetében, amibe bele tartozik az osztalékfizetés, illetve az indokolatlan
kockázatokat felvető tevékenységek leállításához való jog.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Elnök asszony, miniszter úr, biztos úr, polgárként
hallgattam végig ezt a hosszú vitát.

Azt mondanám, hogy Barroso úr javaslatai rendkívül érdekesek voltak. Szeretnénk látni
azok átültetését a gyakorlatba. A világos és érthető politikai akarat, valamint az őszinte
diskurzus a szükséges feltételei a polgárok bizalma helyreállításának. Elengedhetetlen,
hogy ne fedjük el a valóságot. Vannak állami kiadások, amelyeket fedeznünk vagy
csökkentenünk kell. Vannak állami és magánadósságok, amelyeket vissza kell fizetnünk.

Számos szakértő mindenről rendelkezik elképzeléssel. Azok, akik nem látták előre a válság
bekövetkezését, most tele vannak nagyszerű megoldásokkal. A nehéz helyzetekben azonban
hagyatkozzunk a józan eszünkre. Az államháztartások kezelésében ne kövessük el újra a
magánszektor tévedéseit és hibáit, amelyek a pénzügyi és bankválsághoz vezettek. A
kifinomult megállapodások nem teremtenek értéket és jólétet. Illúziókat teremtenek és
gyakran csakis a spekulánsoknak kedveznek.

15-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU30



Az ügy lényege, hogy a tagállamok tovább nyújtóztak, mint ameddig a takarójuk ért. Legyen
bátorságunk ahhoz, hogy levonjuk a szükséges következtetéseket, és biztosítsuk, hogy a
talpra állás terhét méltányosan osszuk meg.

Seán Kelly (PPE).   – Elnök asszony, egy panasszal kezdeném. Ön azt mondta, ez egy
fontos vita, és az is. Némileg elfogadhatatlannak tartom, hogy Barroso úr és számos politikai
vezető azonnal elhagyta a termet, miután elmondta a beszédét. Schulz úr becsületére válik,
hogy az elejétől a végéig itt maradt, emiatt elismerésemet fejezem ki.

Másodszor, szeretném elmondani, hogy mindent figyelembe véve a pénzügyi válság legfőbb
oka, hogy a kormányok nem kormányoztak, a politikai vezetők pedig nem vezettek.
Szerencsére ezt a helyzetet lassan ismét irányítás alá vonjuk a várhatóan január 1-jén induló
új felügyeleti struktúra, a hitelminősítő ügynökségek − amelyekkel tegnap este foglalkoztunk
− és a mai állandó pénzügyi stabilitási mechanizmus segítségével. Ezek mindegyikének
örüljünk.

Ha Barroso úr itt lenne, köszönetet mondanék neki, ha biztosítaná, hogy Írországban vagy
máshol nem lesz szükség népszavazásra az általa említett minimum szerződés módosítások
elvégzéséhez.

Szeretném végül elmondani azoknak, akik kérték, hogy a képviselők írásbeli nyilatkozatot
írjanak alá, hogy ez közvetlen támadás az írországi társasági adó ellen. Ezt nem szabad
megtenni.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Kedves Kollégák! Itt egy ideológiai vita bontakozott
ki, holott számos példát lehetne hozni arról, ahogyan Schroeder-kormány egy rendkívül
komoly reformpolitikát hajtott végre, vagy Magyarországon 2006 után a baloldali kormányt
minden eszközzel korlátozta a fiskális fegyelem létrehozásában a jelenleg kormányon lévő
jobboldali kormány. Ezek sehova nem vezető viták. A lényeg az, hogy az Európai Unió
végre ne helyzetkövető, hanem helyzetteremtő politizálást folytasson. Jó lenne, ha a hétvégi
csúcson sikerülne megállapodni az európai stabilitási mechanizmusban. A magyar elnökség,
a magyar kormány, amely januártól átveszi az Unió soros elnöki tisztjét, minden megtesz,
hogy minél előbb előrehaladjon a ratifikálás folyamata és az érdemi kérésekkel, Európa
dinamizálásával foglalkozzon az Európai Unió.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Elnök asszony! Tisztelt Tanács! Tisztelt Bizottság! A
tagállamok egyedi megoldásokkal, saját válaszokkal próbálnak reagálni az őket körülvevő
válságra. A Tanácsnak és a Bizottságnak a stratégiai irány rögzítése után a tagállamok
megoldásait össze kell fogni és koordinálni. Vagyis a tagállamok szankcionálása kevés, ha
a gazdasági kormányzásról van szó. Persze jó lett volna a mai következetességet és szigort
látni egyes biztosok részéről akkor is, amikor szemet hunytak az adatkozmetikázások
fölött. Meggyőződésem, hogy nem lehet csak a tagállamokon számon kérni a stabilitási és
növekedési paktum betartatlanságát, hiszen annak ellenőrzési mechanizmusát éppen a
Bizottság puhította fel. Tudomásul kell venni, hogy az eddigi megszorító gazdaságpolitika
sehol sem vezetett eredményre. Az Önök részéről tehát új és világos válaszok szükségesek.
Innovatív, motiváló megoldások. Biztosíthatom Önöket Képviselőtársaim, hogy a soron
következő magyar elnökség ezt a koordinációs feladatot fogja ellátni.

Proinsias De Rossa (S&D).   – Elnök asszony, Írországot többször is megemlítették e vita
során. Szeretném azzal kezdeni, hogy világossá teszem, hogy támogatom a mélyebb
gazdasági kormányzást az európai szociális piacgazdaságban. Köszönet illeti Írország
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európai partnereit a válság idején tanúsított szolidaritásukért − amely válságot jelentős
részben a hosszú éveken át hatalmon lévő és inkompetens konzervatív kormányok okoztak.

Nem lehet meglepetés, hogy a szolidaritást az euroszkeptikusok Írország függetlenségének
elvesztéseként mutatják be. Ezt a torzítást hangsúlyozza az is, hogy a Bizottság és a Tanács
nem tárgyal a Parlamenttel az Írországgal kötendő egyetértési nyilatkozatról. Rehn úr,
mikor kerül az egyetértési nyilatkozat a Parlament elé?

Rehn biztos úr, az egyetértési nyilatkozat feltételei és kötelezettségei közül az egyik
legkegyetlenebb az a kötelezettség, hogy Írországban a minimálbért évente 2000 euróval
kell csökkenteni. Az ír kormány azt állítja, hogy ezt a csökkentést ön követeli meg, Rehn
úr. Ki tudná fejteni ezt az ügyet a Ház számára?

A megállapodás második érthetetlen eleme a 3%-os marzs, amit ön követelt meg...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Elnök asszony, elfogadhatatlan, hogy az
elengedhetetlen intézkedéseket továbbra is halogassák, azokat az intézkedéseket, amelyek
figyelmen kívül hagyják a munkanélküliség, a szegénység, az egyenlőtlenség, a különbségek
és a gazdasági recesszió növekedését, amit a megszorító tervek okozni fognak, miközben
a gazdasági és pénzügyi csoportok továbbra is egyre nagyobb nyereséget érnek el. Ez csak
még több kérdéshez vezet:

Miért nem változtatták meg az Európai Központi Bank alapokmányát és útmutatásait a
közvetlenül a tagállamoknak − ahogyan a magánbankoknak is − 1%-os kamattal nyújtott
hitelekre tekintettel, amelyek aztán háromszor, négyszer vagy ötször magasabb kamatot
számítanak fel, növelve ezzel az államadósság mértékét? Miért nem döntötték el a
tőkemozgások megadóztatását és miért nem tették meg az adóparadicsomok és a
származékos értékpapírok piacának megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, véget
vetve ezzel az államadósságot érintő spekulációknak? Miért nem döntöttek úgy, hogy
növelik a közösségi költségvetést a valódi gazdasági és szociális kohéziós politika érdekében,
amelynek célja a termelés növelése, munkahelyek teremtése lenne, olyan jogokkal …

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony, az euróövezetet érintő pénzügyi stabilitási
eszközre vonatkozó javaslatról vitázunk − egy eszközről, amely segítene az adósságaik
kifizetésére jelenleg képtelen országokból származó barátainkon.

Itt mindenki az euróövezet valamennyi tagállama által garantált közös pénzügyi stabilitási
mechanizmus létrehozásáról beszél, mi pedig azt várjuk azoktól, akik képesek voltak
ellenőrzés alatt tartani az adósságaikat, hogy mutassanak szolidaritást azokkal, akiknek
ez még nem sikerült.

Miután megtapasztaltuk a Görögország megsegítésére irányuló eddigi megoldásokat és a
legutóbb felhúzott egyszeri védőbástyát, felmerül bennem, hogy mi történne, ha a piacok
pénzügyi varázslói előrántanák a számológépeiket, és elkezdenék kiszámolni a megoldás
tényleges értékét, és rájönnének, hogy még ez sem elég megbízható számukra, hogy készek
legyenek megkockáztatni, hogy a pénzüket ezen a területen fektessék be?

Vajon vannak-e előkészített következő megoldásaink és következő lépéseink? A megoldás
hihetősége ezen a ponton − e forgatókönyv szerint − igen alacsony.
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Andrew Henry William Brons (NI).   – Elnök asszony, a legtöbb átlagember a válságokat
tragédiának látja. Az eurokraták azonban lehetőséget látnak bennünk, hogy hatalmuk
csápjait még tovább terjesszék. Az Európai Tanács az állandó válságmechanizmusról szóló
döntésre készül − természetesen szerződéses módosításokkal kiegészítve −, amely
biztosítaná az euróövezet egészének stabilitását. Megbízhatóan tájékoztattak bennünket
arról, hogy ezek az ellenőrzések − és természetesen a szerződésmódosítások is − kiterjednek
majd az euróövezeten kívüli tagállamokra is.

Az Egyesült Királyság koalíciós kormánya népszavazásra tett ígéretet arra az esetre, ha
további hatáskörök átruházására kerülne sor az Európai Unió részére. Ezt az ígéretet
azonban olyan megbízhatóan és őszinteséggel fogják megtartani, mint a konzervatívok
fogadalmát, hogy népszavazást tartanak a Lisszaboni Szerződésről. A konzervatívok
számára az ígéretek a taktika, nem pedig a kötelezettségek körébe tartoznak.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Elnök asszony, közeledik az év vége. Jó ötlet
lenne közelebbről megvizsgálni, hogy mit is tettünk. Nézzük meg, hogy mit döntöttünk
el és mit mondtunk, aztán válaszoljunk erre a kérdésre: mit kezdtünk mindezzel?
Mindannyiunknak gondosan meg kell vizsgálnia a saját döntéseit azokon a területeken,
ahol felelősséggel tartoztunk. Jó dolog, hogy bizonyos rendelkezéseket a szerződésbe
akarunk illeszteni, amelyek megfegyelmeznék a tetteinket. Ugyanakkor végső soron még
mindig megvan a Stabilitási és Növekedési Paktumunk, amely továbbra is hatályban van.
Miért nem tartottuk be annak rendelkezéseit? Miért nem reagált a Bizottság és annak
szolgálatai korábban Görögország és Írország esetében?

Az Európai Unió egy demokratikus intézmény, amely tagállamokból áll. Következésképpen,
az Unió nem képes az egyes országokhoz hasonlóan egyoldalúan cselekedni − gondolok
itt például Kínára, az Egyesült Államokra vagy más országokra. Ezért hiányzott a határozott
fellépés az euró védelmében. Ezért új megközelítést kell kidolgozni a gazdasági
kormányzással kapcsolatban, valódi gazdasági uniót kell létrehozni, javítani kell a
koordinációt és harmonizálni kell a pénzügyi, sőt, a költségvetési politikákat is.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Elnök asszony, mint azt a korábbi felszólalók is
említették, az Európai Unió nyilvánvalóan mindeddig nem tett elegendő előrelépést
piacainak pénzügyi stabilitása érdekében. Olyan háttér mellett, ahol a spekulánsok a
tagállamok izolálásával és nyomásával naponta veszélyeztetik az egységes valuta stabilitását,
a megoldást kizárólag az uniós szintű szolidaritás fenntartásával lehet elérni. Az euróövezet
pénzügyi stabilitásának védelme érdekében szükségessé vált egy állandó mechanizmus
létrehozása, amit a közösségi módszerek alkalmazásával kell koordinálni.

A polgárok érdekeit akkor védelmezzük a legjobban, ha az uniós intézmények teljes
mértékben részt vesznek a döntéshozatali folyamatban, és az általános közjó elsőbbséget
élvez az érdekek felett..... Ugyanakkor észben kell tartanunk, hogy mind a 27 tagállam
számára létfontosságú, hogy az egységes piac részeként részt vegyenek ebben a jövőbeli
mechanizmusban. A többi valuta instabilitása mindig is jelentős hatással lesz az euró
helyzetére.

Diogo Feio (PPE).   – (PT) Elnök asszony, a Tanács következő ülése valóban rendkívül
fontos. Fontos lesz a válasza az elhúzódó és nemzetközi válságra, fontos lesz a válasza a
leckéjükkel időben nem végző kormányokat érintő konkrét válságokra, amely kormányok
túl sokat költekeztek és nem végezték el a szükséges strukturális reformokat. Ezért jöttem
el ide, hogy az euró védelmében támogassam a stabil eszköz szükségességét.
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A válasz nem állhat eseti alapokon. Emiatt támogatom, hogy ezt a kormányközi módszer
helyett a közösségi módszer szerint végezzük el, végső soron megjutalmazva a
kormányokat, amiért nem végezték el időben, amit el kellett volna. Hangsúlyozom annak
szükségességét, hogy az Európai Parlament egyre növekvő szerepet töltsön be az ezekről
a kérdésekről szóló beszélgetésekben a mai vitához hasonló viták révén: lelkes, különböző
nézeteket felmutató, de az erősebb Európai Uniót és a továbbfejlesztett eurót védelmező
vitákkal.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Elnök asszony, őszintén szólva egyet értek a
válságmechanizmus és további intézkedések létrehozásával kapcsolatban ma elmondott
valamennyi nézettel, amelyeket úgy vélem, az Európai Tanács és a Parlament is meg fog
vitatni a jövőben. Ma számos ellentmondó értékelést és talán néhány, a korábbi hibákat
érintő vádaskodást hallhattunk. Ezek minden oldalról elhangzottak. Érkeztek a tagállamok
részéről, az Európai Bizottság és a Tanács részéről, valamint kereskedelmi bankoktól is,
amelyek tevékenységeit − úgy vélem − a jövőben szorosan figyelemmel fogunk kísérni.
Egy másik kérdésről szeretnék beszélni. Tetszett a Barroso elnök úr által kifejtett elképzelés,
hogy e nehéz helyzetben együtt és összehangolva, vállt vállnak vetve kell dolgoznunk és,
biztos úr, tényleg szeretném arra kérni, hogy tegyen meg minden erőfeszítést annak
biztosítása érdekében, hogy minden ország részt vehessen ebben a frissen létrehozott
válságmechanizmusban, tekintet nélkül arra, hogy tagjai-e az euróövezetnek vagy nem.
Mivel az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkkor megnyitottuk a piacainkat, mi is
ugyanannyi pénzt fizetünk a költségvetésbe és még számos további dologba is.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Elnök asszony, nincs olyan stabilitási mechanizmus,
amely az Európai Unión belül az instabilitás legnagyobb okaival foglalkozna. A minket
ebbe a válságba sodró politikák ugyanazok a politikák, amelyeket most folytatni és
fejleszteni akarunk. Egy gazdaság és monetáris unió, amelyet egyesek érdekében és mások
rovására valósítanak meg, elszabadítva a pénzügyi spekuláció erejét, elsőbbséget biztosítva
a tőke szabad − azaz megkötések nélküli − mozgásának, a társadalom minden területén
bevezetve a piacot, leértékelve a munkát, mint a jólét és − ugyanígy − a jogok forrását.

A XXI. század második évtizedének kezdetén ez az Európai Unió nem szabadul meg attól,
hogy összekapcsolják az Európát az elmúlt évtizedekben sújtó legnagyobb társadalmi
hanyatlással, amely az emberek jogai és életkörülményei elleni példátlan támadás
eredménye. A gazdasági és pénzügyi csoportok továbbra is hatalmas nyereséget halmoznak
fel, a munkanélküliség tovább terjed, és dolgozók milliói szegényednek el, miközben
dolgoznak. Ez az egész Európában tapasztalható tiltakozásokban visszhangzó üzenet, és
legfőbb ideje, hogy figyeljünk rá.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Elnök asszony, a polgároknak Európába és az euróba
vetett bizalmát súlyosan károsította a pénzügyi válság és a politikai manőverezés. Európa
polgárainak könnyen érthető, világos kilátásokra van szükségük, amelyekre valutájuk
biztonsága érdekében hosszú távon lehet számítani. A Stabilitási és Növekedési Paktum
felső határt szab a deficitek és a teljes adósság tekintetében. Ugyanakkor relatíve nem
hatékony. A mentőcsomagok a polgárok körében csak akkor kapják meg a szükséges
széles körű támogatást, ha egyúttal hatékony ellenőrzést és szankcionálást is nyújtanak.
Az ellenőrzés tekintetében az Eurostatot tovább kell erősíteni, a szankciós
mechanizmusoknak pedig könnyen végrehajthatónak és hatékonynak kell lenniük. A
jelenlegi rendszerben vannak szankciós lehetőségek. A jövőbeli mentőcsomagoknak
további ellenőrzést, gyors és koordinált megközelítést és hatékony szankciókat kell
tartalmazniuk.
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Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Elnök asszony, biztos úr, a 136. cikk alapján fogják
javasolni ezen állandó mechanizmus létrehozását. Sajnálom, hogy nem a 122. cikket
használták, amely lehetővé tette volna számunkra valamennyi tagállam bevonását is, de
abban a tekintetben kezdeményezünk politikai vitákat, hogy a Parlamenttel az egyszerűsített
módosítási eljárásokról szóló 48. cikk szerint fognak konzultálni, én pedig két politikai
kérdést szeretnék benyújtani.

Először is, az euróövezet önmagában nem elegendő. A legkevesebb, biztos úr, hogy be
kell vonnunk mindazon tagállamokat, amelyek kötelesek saját valutájukként az eurót
mielőbb bevezetni, ami 25 tagállamot jelent.

A második kérdés a parlamenti politikai ellenőrzéshez kapcsolódik. Ez nem
vészmechanizmus, hanem állandó mechanizmus. Ezért logikus módon bizonyos fokú
parlamenti politikai ellenőrzésre lenne szükség megfelelő feltételek mellett, olyanokra,
amilyeneket önöknek kellene javasolniuk nekünk, mivel a parlamentek − különösen az
Európai Parlament − feladata e rendelkezés tekintetében a végrehajtó hatalom feletti
ellenőrzés gyakorlása.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Elnök asszony, a vádaskodás nem oldja meg a problémáinkat,
azonban − néhány esetben − felfedi az adott helyzetre vonatkozó tájékozottság hiányát.
Intézkedésekre van szükségünk, hogy megállítsuk az államadóssággal kapcsolatos
spekulációt. Sokat beszélnek Portugália helyzetéről, azonban a Nemzetközi Valutaalap e
havi jelentése arra a következtetésre jutott, hogy Portugália az államháztartás és a szociális
biztonság fenntarthatóságának biztosítása érdekében az egyik legtöbb reformot bevezető
ország.

A válság előtt, még 2007-ben, Portugália gazdasági növekedése 2,4%-os GDP-növekedést
jelentett, a hiányt pedig 2,6% volt. 2005 és 2010 között Portugália volt az exportját az
egyik legnagyobb mértékben növelő ország; a piacok megnyugtatásához egységre, több
felelősségre és több szolidaritásra van szükségünk.

Bogusław Liberadzki (S&D).   – (PL) Elnök asszony, az euróövezetre koncentrálunk,
azonban 150 millió polgár, az Európai Unió lakosságának egyharmada ezen az övezeten
kívül marad. Ezért fontos számunkra, hogy az euró és az euróövezet egészséges maradjon.
Igen világossá akarjuk ezt tenni − kevesebb nemzeti kormány, több Unió, több Parlament.

Lengyelországban a német kancellár véleménye sokkal fontosabb, mint Van Rompuy úr
véleménye, és Cameron úr hangosan visszhangzó hangja sokkal fontosabb, mint Barroso
úr véleménye. Amire tehát szükségünk van, az egy stabilizálási paktum, a stabil európai
szolidaritás paktuma. Schulz úrnak igaza van, amikor azt akarja, hogy többet gondoljunk
Európára, és hogy új eszközökkel dolgozzunk, például a pénzügyi tranzakciók
adóztatásával, eurókötvényekkel, a bankok felügyeletével és a tagállamok koordinált
költségvetési fegyelmével.

Olli Rehn,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, tisztelt képviselők, először is köszönöm a
jelenlegi válságra adandó európai válasszal kapcsolatos igen tartalmas és felelősségteljes
vitát. A pénzügyi válság e legutóbbi szakasza jellegét tekintve egyre inkább rendszerszerűnek
bizonyul, ami hasonlóan rendszerszerű választ igényel az Európai Unió részéről.

Az európai politikai válasznak ezért átfogónak, konzisztensnek és eltökéltnek kell lennie.
Szükségszerűen kombinálnia kell az egész Európai Unióra vonatkozó szélesebb
intézkedéseket a tagállamok által meghozott egyedi intézkedésekkel.
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Mit kell tenni? A Bizottság álláspontja szerint öt cselekvési út áll előttünk. Először, eltökélt,
kollektív erőfeszítésre van szükségünk, hogy teljesítsük az elfogadott költségvetési
kötelezettségvállalásokat. Minden tagállamnak meg kell határoznia költségvetési
célkitűzéseit. A járvány ellen a legjobb védekezés költségvetési álláspontjaink körbekerítése.
Spanyolország és Portugália például jelenleg igen meggyőző ilyen irányú döntéseket hoz.

Másodszor, a banki stressz-tesztek következő fordulóját tovább kell vinnünk, és azokat a
korábbiaknál átfogóbb és szigorúbb módon kell elvégezni, felhasználva az új európai
pénzügyi szabályozást és felügyeletet, ami jövő év januárjában lép hatályba.

Harmadszor, hatékony pénzügyi támogatásra van szükségünk, ezért hozta létre az Unió
májusban az európai pénzügyi stabilitási mechanizmust és eszközt egy átmeneti, három
éves időszakra. Az állandó európai stabilitási mechanizmus hamarosan elkészül és 2013
közepétől hatályba lép.

Ahhoz, hogy még tovább és mélyebbre menjünk, már számos, az eurókötvényekre irányuló
kezdeményezés lebeg. Elméletileg az eurókötvény egy átfogó rendszer, amely számos
lehetséges alkalmazásra kiterjed. A döntéshozatal fókuszában jelenleg − jogosan és indokolt
módon − a válság jelenlegi szakaszára való azonnali reagálásunk támogatása érdekében a
már létező európai pénzügyi stabilitási eszköz még hatékonyabbá és agilisabbá tétele áll.

Bizonyos azonban, hogy folytatnunk kell az ésszerű alternatívákról folyó analitikus
egyeztetéseket, amelyek segíthetik Európát a rendszer jellegű válság leküzdésében azzal,
hogy javítják a kötvénypiacok működését, ésszerűbb hitelfelvételi költségek révén
megkönnyítik a költségvetési konszolidációt, alapot nyújtanak a tagállamok közötti
fokozott költségvetési koordinációra, és megerősítik a tagállamok költségvetése tekintetében
az óvatosságot támogató ösztönzőket.

Az átfogó válasz negyedik elemének az Európa 2020 stratégiában kiemeltek szerint
strukturális intézkedéseknek kell lenniük. Ezek növekedési lehetőségeink fokozásához és
a fenntartható foglalkoztatás létrehozásához valóban szükségesek. Egységes piacunkból
a legtöbbet kell kihoznunk, különösen a szolgáltatások és az energia terén, az adó- és
ellátási rendszereket úgy kell kialakítanunk, hogy jobban támogassák a foglalkoztatás
növelését, jobban kell összpontosítanunk a tudásba és innovációba történő befektetéseinket,
valamint egyszerűsítenünk kell szabályozási környezetünket.

Ötödször pedig rendszerszerű válaszunk elengedhetetlen eleme következik − amely
kifejezetten az önök kezében van, tisztelt képviselők −, amely a Bizottság által
szeptemberben benyújtott megerősített gazdasági kormányzásról szóló jogalkotási csomag
gyors és nagyratörő elfogadása. Örülök, hogy a Parlament és a Tanács megállapodott arról,
hogy a csomagot jövő nyáron véglegesítik. Itt az Európai Unió gazdasági és monetáris
uniójának mint egésznek a szavahihetőségéről van szó. Ugyanakkor ez a leginkább hatékony
válságmegelőzési mechanizmus is, mivel megerősíti az európai gazdaságba vetett hosszú
és rövid távú bizalmat, valamint a közeljövőbe vetett bizalmat is.

Karas úrnak válaszolva továbbá, alapvető fontosságú lépés a gazdasági és monetáris unió
befejezése azzal, hogy az erős monetáris uniót végre kiegészítjük egy valódi és működő
gazdasági unióval is. Valóban legfőbb ideje már, hogy a gazdasági és monetáris unióban
a valódi és hatékony gazdasági unió megteremtése − mint az európai gazdaságpolitikai
integráció befejező lépése − révén a „gazdasági” rész is életre keljen.

biztos . –  (FI) Elnök asszony, Soini úr felszólalásával kapcsolatban szeretnék még néhány
észrevételt tenni finnül. Talán már sikerült visszatérnie ide, mivel az ülésről röviddel ezelőtt
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távozott. Soini úr felszólalásait humorérzékkel közelítettük meg, és erre szükség is volt,
mivel azonban az elmúlt időszakban némi támogatottságra tett szert, azokat nyilvánvalóan
ideje komolyan venni.

Először is, nem gondolom, hogy a görögök lekicsinylése úgy, ahogyan azt Soini úr tette,
különösebben hasznos, vagy akár szakmai szempontból helyénvaló lenne. Görögország
jelenleg fontos, sőt, korszakos reformokat vezet be, amelyek iránt tiszteletet, nem pedig
megvetést kell tanúsítanunk.

Úgy vélem, Soini úrat emlékeztetni kell a régi finn mondásra, amely arra tanít bennünket,
hogy legyünk tisztában a saját helyzetünkkel, miközben tiszteletben tartjuk másokét is.
Ez az együttműködésen alapuló, békés Európa építésének sokkal szerencsésebb módja.

Másodszor pedig azt sem tartom szakmai szempontból elfogadhatónak, hogy az Európai
Uniót – Soini úrhoz hasonlóan − a Szovjetunióhoz hasonlítsuk. Valaki − megfelelő
humorérzék nélkül − ezt akár sértőnek is tarthatná. A szabadság, a demokrácia és
jogállamiság nem a Szovjetunió védjegyei voltak, ellenben alapvető értékei az Európai
Uniónak, amelyeket mi, finnek, az egész történelem során védelmeztünk, Soini úr. A finn
nép felfogóképességét sem kellene alábecsülni, még azokét sem, akik az Igaz Finnek Pártját
támogatják. Az emberek biztosan tudják, hogy az EU nem a Szovjetunió.

(Taps)

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Elnök asszony, feltételezem, egyetért abban velem,
hogy igen udvariatlan az egyes képviselőktől, hogy feltesznek egy kérdést, majd távoznak.
Szeretnék elnézést kérni Rehn úrtól, mivel felháborító lehet számára részletes választ adni
akkor, amikor bizonyos képviselők már távoztak. Úgy vélem, együtt kell működnünk
annak biztosítására, hogy a jövőben ez ne − legalábbis ne ilyen gyakran − következhessen
be.

Elnök.   – Swoboda úr, teljes mértékben támogatom, amit mondott. Ez nagy udvariatlanság
és súlyos tiszteletlenség. De Rossa úr, ügyrendi kérdés?

Proinsias De Rossa (S&D).   – Elnök asszony, másfelől azonban, Rehn biztos úr még
nem válaszolta meg az általam feltett kérdést, pedig még itt vagyok.

Elnök.   – Ez csak érintett egy ügyrendi kérdést. Rehn úr, nem kell válaszolnia erre.
Természetesen válaszolhat, de most nem a Bizottsághoz intézett kérdések ideje van. A
következő felszólaló Chastel úr, a Tanács nevében.

Olivier Chastel,    a Tanács soros elnöke. – (FR) Elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselők,
személy szerint úgy vélem, hogy a Bizottság számos válasszal járult hozzá ehhez a rendkívül
tanulságos vitához, annál is inkább, hogy a Parlament szorosan részt vett a válságra adott
válaszban. A Bizottság mellett két kérdést szeretnék érinteni azzal kapcsolatban, hogy mi
is forog kockán holnap és holnapután a csúcs alatt.

Először is szeretnék rámutatni valamire a gazdasági kormányzással és az Európai Parlament
részvételével kapcsolatban. Mint tudják, az elnökség már kapcsolatba lépett az Európai
Parlamenttel a Parlamenten belül a gazdasági kormányzás kérdéséért felelős személyeken
keresztül. Az elnökség továbbá a lehető legjobb együttműködést szeretné kialakítani a
Parlamenttel, különösen informális konzultációkon keresztül, mielőtt a tárgyalások hivatalos
szakasza megkezdődne. A kérdés fontosságának és a piacok esetleges megtorlásának
fényében az elnökség − amint már elhangzott − elkötelezte magát a gyorsított eljárás
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mellett, az Európai Tanács kívánságainak megfelelően. A munka felgyorsítása érdekében
továbbá az elnökség ennek a kérdésnek a kezelésére külön munkacsoportot hozott létre.
Ez a csoport a munkát november végén megkezdte, miután a kérdéssel a Gazdasági és
Monetáris Bizottság már foglalkozott.

A második elem, amelyre állam- és kormányfőink holnap és holnapután összpontosítani
fognak, a jövőbeli állandó válságkezelési mechanizmus. Megértem a számos kérdést ezzel
a mechanizmussal és a válságra adandó válasz terjedelmével kapcsolatban. Tegnap délben,
Van Rompuy elnök úr társaságában az Általános Ügyek Tanácsának ülésén még közülünk
is sokaknak voltak megválaszolatlan kérdéseik. Tanúsíthatom önöknek, hogy a tagállamok
mennyire választ akarnak adni erre a válságra, hogy mennyire tisztában vannak azzal, hogy
ma az egész európai piac és az euró forog kockán, és hogy nem csupán arról van szó, hogy
egyik ország jön a másik után. A válasznak átfogónak kell lennie, és mindent, amit csak
tudunk, meg kell tennünk a piac fölött függő bizonytalanságok csökkentése érdekében.

Véleményem szerint ugyanakkor el kell kerülnünk azt is, hogy jelenleg kielégíthetetlen
elvárásokat keltsünk vagy hozzunk létre. Ezért mindenki hozzájárult a saját elképzelésével,
hogy miként kellene válaszolnunk a válságra. Amikor tudjuk, hogy valamely új
elképzeléshez számos tagállamtól kell beleegyezést kérnünk, ez nem tűnik a lehető legjobb
megoldásnak. Azt kell mondanom önöknek, hogy holnap és holnapután, pénteken, az
Európai Tanács befejezésekor ami fontos lesz, az első sorban az, hogy egyértelmű jelet
tudjunk küldeni a piacoknak, hogy a tagállamok a pénzügyi válságra és az euró válságára
ma akarnak reagálni; másodszor, hogy megerősítsük szándékunkat, hogy a szerződések
módosítására egyszerű mechanizmust akarunk létrehozni. Pontosan tudják, hogy ennek
a ratifikáció miatt, amelynek különböző tagállamokban kell végbemennie, miért kell
egyszerű mechanizmusnak lennie; végül pedig, hogy létrehozzuk ezt a jövőbeli állandó
válságkezelési mechanizmust, amelynek átláthatónak is kell lennie, mivel − különösen a
karlsruhei bíróság előtt − megtámadhatatlannak kell lennie.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök (vita)

Elnök.   – Az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján egy állásfoglalásra
irányuló indítványt (1)  nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. december 16-án, csütörtökön kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    írásban. – (PL) Az Európai Tanács közelgő
csúcstalálkozóján valószínűleg döntések születnek az állandó válságmegelőzési
mechanizmus formájával kapcsolatban, amelynek célja az euróövezet pénzügyi
stabilitásának biztosítása 2013 után, valamint megkezdődik az alapító szerződések
módosításának folyamata. Bár megértem a kivételes intézkedések szükségességét,
figyelemmel a gazdasági válságra, fenntartásaim vannak azonban a módosítások
gyorsaságával, illetve azzal a móddal kapcsolatban, ahogyan egyes tagállamok bizonyos
megoldásokra akarnak rávenni más tagállamokat. Bizonyos elképzeléseket − például az
eurókötvényeket − gondos megfontolás nélkül utasítanak el. Azt gondolom, hogy − a

(1)
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kivételes helyzet ellenére − az Európai Unió számára fontos döntéseket nyugodtan és a
szolidaritás, valamint a tagállamok egyenlő jogainak elvével összhangban kellene meghozni.
Szeretném támogatni továbbá a lengyel kormány álláspontját az államadósság mértéknek
számítási módjára vonatkozó módosításokkal kapcsolatban. Lengyelország és 10 másik
uniós tagállam megreformálta nyugdíjrendszerét, ezek a reformok pedig jelenleg a nemzeti
költségvetések számára jelentős költségeket okoznak. Lengyelország esetében a reformok
bevezetését a korábbi rendszer hatékonyságának fokozódó hiánya tette szükségessé, amely
folyamatosan növekvő költségek forrása volt. A jelenlegi adósság így nem az óvatosság
hiányának jele, hanem olyan módosítások eredménye, amelyek hosszú távú célkitűzése a
nyugdíjkifizetések költségvetési költségeinek csökkentése. Bízom benne, hogy a tagállamok
képviselői egyetértenek majd a Lengyelország által javasolt módosításokkal. Köszönöm a
figyelmet.

Iliana Ivanova (PPE),    írásban. – A pénzügyi stabilitás megerősítését célzó állandó európai
uniós válságmechanizmus létrehozása a helyes irányba tett lépés. Az állandó
válságmechanizmus erősebb és koordináltabb gazdasági kormányzással együtt képes lenne
biztosítani az euróövezet stabilitását. A mechanizmus létrehozásakor figyelembe kell venni
az új tagállamok sajátos helyzetét is. Ezen országoknak aktívan részt kell venniük a vitában,
és lehetővé kell tenni számukra, hogy − ha akarnak − részt vehessenek a mechanizmusban.
Ugyanakkor a tagállamoknak meg kell őrizniük nemzeti adópolitikáikat. Fontos az
adóverseny, mint a kohézió megkönnyítését és az Európai Unió gazdasági növekedésének
fokozását célzó eszköz megőrzése. A politikák adóharmonizáció vagy közös konszolidált
adóalap irányába történő elmozdítása csupán tovább mélyítené a gazdasági fejlettségben
meglévő különbségeket és visszatartaná a kohéziót. Azoknak a tagállamoknak, amelyek
deficitükkel és adósságterhükkel nagyobb kockázatot jelentenek, nagyobb mértékben kell
hozzájárulniuk a válságmechanizmus eszközeihez. Ez határozottan ösztönözné a szigorú
költségvetési fegyelmet és növelné a megfelelő gazdaság- és pénzügyi politika folytatásának
hozzáadott értékét.

Astrid Lulling (PPE),    írásban. – (FR) Míg az elmúlt hónapok eseményei azt kívánták,
hogy a kormányok sürgős és közvetlenül alkalmazható intézkedéseket és döntéseket
hozzanak, az euróövezet pénzügyi stabilitását oltalmazó állandó válságmechanizmus
létrehozásának megkérdőjelezhetetlen jogi alapon kell nyugodnia. Következésképpen
nyilvánvaló, hogy az Európai Parlamentnek társjogalkotóként be kell avatkoznia a gazdasági
és monetáris unió stabilizálása érdekében szükségessé váló alapvető reformok
végrehajtásába. Egy tisztán kormányközi megoldás nem lehet a helyes válasz.

A Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) reformja elengedhetetlen feladat, amely jelentős
következményekkel jár. Mindannyian tisztában vagyunk a közös valutának az Európa
projektben betöltött értékével. A gazdasági és monetáris unió jelenlegi törékenysége
azonban bátor és innovatív megoldásokat követel.

A mostanihoz hasonló helyzetben az „eurókötvényekhez” való folyamodás olyan cselekvési
irányt jelent, amelyet fel kell tárni és meg kell vitatni, és nem lehet kategorikusan elutasítani.
Jelenleg ugyanakkor számos akadály merül fel. Tisztában kell lennünk egy ilyen eszköz
bevezetésének jelentőségével − intézményi, jogi és pénzügyi szinten egyaránt −, amely
megváltoztatja az Európai Unió jellegét. Szemben azzal, amit néhány támogatója gondol,
ez még nagyobb fegyelemmel és szigorral járna.

Ulrike Rodust (S&D),    írásban. – (DE) Szeretném felhívni a Tanács figyelmét egy
problémára, amely a halászati politika tárgyában a két intézmény közötti együttműködés
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megbénításával fenyeget. Itt a hosszú távú kezelési tervekre vonatkozó szabályozásról van
szó. Ezek a szabályozások a közös halászati politika lényegét jelentik. A Tanács és a
tagállamok többsége nem fogadja el, hogy a Lisszaboni Szerződés e szabályozásokkal
kapcsolatban együttdöntési jogot adott az Európai Parlamentnek. A miniszterek a Tanács
és a Tanács jogi szolgálata ellenében cselekednek, a Bizottság ellenében és − természetesen
− az Európai Parlament akarata ellenében is. A Tanács jelenleg két elfogadhatatlan irányítási
tervvel rendelkezik. A Bizottság nem nyújthat be további terveket, amelyekre azonban
sürgős szükség lenne a halászaink és tengereink érdekében, és amelyek azóta már régen
elkészültek, és egy fiókban hevernek. Ez a helyzet elfogadhatatlan. Felszólítom a belga
elnökséget és a következő magyar elnökséget, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat
a Parlamenttel, hogy megoldást találhassunk. Mi készen állunk a megbeszélések
megkezdésére. Köszönöm.

Edward Scicluna (S&D),    írásban. – Emlékezzünk arra, hogy az euróövezet válsága
elsősorban az államadósságok válsága, amelyet két jelentős esemény erősített fel. Az egyik
a magánkézben lévő pénzügyi intézmények megmentése, amellyel a magánadósságokat
államadóssággá alakították, a másik pedig a kormányok által a gazdasági hanyatlás
lassítására használt ösztönző csomagok. Figyelmen kívül hagyjuk ezt a két eseményt, és
minden országot úgy kezelünk, mintha felelőtlen, a Földközi-tenger partján heverésző,
napozgató, lezser társaság lenne. A válságmegelőzéssel és talpra állással kapcsolatban
bevezetett minden mechanizmusnak figyelembe kell vennie, hogy − normális körülmények
között − az országok rendesen követték terveiket hiányuk, következésképpen az adósságuk
csökkentése érdekében. A tilosban járó országok a kivételt jelentették, nem pedig a szabályt.
Mindenképpen növeljük a felügyeleti mechanizmusokat és vezessünk be néhány ésszerű
szankciót, de ne tévesszük szem elől, hogy mit is akarunk középtávon elérni: növekedést
és foglalkoztatást. Ezeket a célokat nem szankciókkal és megszorító intézkedések
bevezetésével lehet elérni. Akkor valósulnak meg, ha megértjük, hogy az egyensúlyhiányos
helyzetek hogyan alakulnak ki és csökkennek, és ha együtt dolgozunk e célok elérése
érdekében. Ezt várják tőlünk az Unió polgárai.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    írásban. – (RO) Az Európai Tanács december 16-17-i ülésén
fogja megvitatni és elfogadni a Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági pillérének
megerősítéséhez és az Unió pénzügyi stabilitásának konszolidálásához szükséges
intézkedéseket. E tekintetben meg kell vizsgálnunk az annak biztosításához szükséges
intézkedéseket, hogy az európai bankrendszer képes legyen finanszírozni az európai
gazdaságot, különösen a kis- és középvállalkozásokat.

Európa polgárai robosztusabb intézkedéseket várnak az uniós intézményektől, amelyek
nemcsak a pénzügyi stabilitás megvalósítását célozzák, hanem − különösen − a fenntartható
gazdasági növekedéshez való visszatérést.

2008-ban 116 millió európai polgárt fenyegetett a szegénység és társadalmi kirekesztés
veszélye. A gazdasági és pénzügyi válság következtében ez a szám tovább emelkedett, és
a fiatalok és az idősek alkotják a szegénység és társadalmi kirekesztés veszélyének leginkább
kitett csoportokat.

Európa polgárainak legfőbb aggodalma még mindig az, hogy megőrizzék munkahelyüket
és tisztességes megélhetést biztosítsanak. A gazdasági és pénzügyi válság jelentős hatást
gyakorolt a nemzeti költségvetésekre, és az oktatási, egészségügyi, társadalombiztosítási
rendszerek hanyatlásához vezetett. Itt az ideje, hogy az Európai Unió elfogadja az
iparpolitikába történő, munkahelyeket teremtő és versenyképességét biztosító
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befektetéseken, valamint a kutatásba, oktatásba és egészségügybe történő megfelelő
befektetéseken keresztül megvalósuló fenntartható gazdasági növekedés biztosításához
szükséges intézkedéseket

6. Polgári kezdeményezés (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont az Alkotmányügyi Bizottság nevében Gurmai Zita
és Alain Lamassoure által benyújtott jelentés a polgári kezdeményezésről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0119 – C7-0089/2010
– 2010/0074(COD)) (A7-0350/2010)..

Zita Gurmai,    előadó. – Elnök asszony, az európai polgári kezdeményezés egyedülálló
lehetőség. Első alkalommal nyújt lehetőséget arra, hogy az európai polgárok összefogjanak,
és közös, jól hallható hangot adjanak véleményüknek, amennyiben úgy vélik, hogy mi,
európai döntéshozók nem végezzük jól a dolgunkat vagy fontos kérdéseket figyelmen
kívül hagyunk.

Erre égető szükségünk van. Egy olyan időszakban, amikor a szavazásra jogosultak csupán
42%-a veszi a fáradtságot, hogy valóban elmenjen szavazni, minden új európai eszköz –
különösen egy olyan, mint a polgári kezdeményezés – nagy fontossággal bír. Tisztában
vagyunk azonban azzal, hogy a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos nagy várakozások
akár csalódáshoz és elkeseredettséghez is vezethetnek. Ezt elkerülhetjük, ha olyan rendeletet
hozunk, amely lehetővé teszi biztonságos és hatékony használatát, és áthidalhatjuk a sokat
emlegetett szakadékot saját magunk és Európa polgárai között. Szeretném üdvözölni a
polgárok jelenlévő képviselőit is.

Lamassoure úr, Wallis úr, Häfner úr és én magam is tudatában voltunk annak, milyen nagy
felelősség nyugszik a vállunkon. Sok kérdés felmerült a megbeszéléseinken, és a közös
munkához mindenki részéről nagy kompromisszumkészségre volt szükség. Szerencsére
remek partnereink voltak, akik megfelelő rugalmasságot mutattak, és céljuk megegyezett
a Parlament előadóinak céljával, amely a megállapodás mihamarabbi elérése volt, ügyelve
a munka minőségére, és biztosítva azt, hogy egy évvel a Lisszaboni Szerződés után rendelet
születhessen, amely annak leginkább civil társadalmon alapuló rendelkezéséhez kapcsolódik.

Szeretnék köszönetet mondani Šefčovič biztosnak és a belga elnökségnek, különösen
Chastel úrnak, és csapataiknak. A spanyol elnökségről sem szabad elfeledkeznünk, akik a
folyamat kezdetétől hozzájárultak az ügy előmozdításához.

A ma előttünk lévő szöveg kompromisszum eredménye, a Tanács is támogatja, és az
Állandó Képviselők Bizottsága is elfogadta. Ha úgy döntünk, hogy támogatjuk, és – ahogy
reméljük – a Tanács is elfogadja, a rendelet január 1-jén hatályba léphet, és 12 hónappal
később, 2012-ben válik alkalmazhatóvá.

Örömmel számolunk be arról, hogy a Parlament fő követelései elfogadásra kerültek a
megbeszéléseken. A kezdeményezések elfogadhatósági ellenőrzésére világos feltételek
alapján a nyilvántartásba vétel időpontjában kerül majd sor, nem csupán számos aláírás
összegyűjtését követően. Annak biztosítása érdekében, hogy a kezdeményezések kellően
megalapozottak legyenek, és európai dimenzióval rendelkezzenek, legalább hét tagú, hét
tagállamból származó polgári bizottságnak kell alakulnia a kezdeményezés nyilvántartásba
vételéhez.
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Azontúl, hogy csökkenti a komolytalan kezdeményezések lehetőségét, a polgári bizottság
a szervezők számára is vitathatatlan előnyöket jelent. Ha egy polgári kezdeményezés
elindítói a folyamat elején szervezetlenek, akkor a bizottság révén hálózatra tesznek szert,
és a kezdeményezés több nyelven is hozzáférhető lesz. Így sokkal kevesebb nehézségük
lesz az egymillió aláírás összegyűjtésekor.

Világos, hogy bár a polgári bizottságra vonatkozó követelmény kezdetben korlátozásnak
tűnik, valójában egyszerűbbé tenné a folyamat további részét. A Bizottság felhasználóbarát
útmutatóval és kapcsolattartási pont létrehozásával fogja segíteni a kezdeményezések
szervezőit. Ha egy kezdeményezésnek sikerül egymillió aláírást összegyűjtenie, akkor
szabályos eljárást biztosítunk a számára, beleértve a parlamenti közmeghallgatást.

Rendkívül fontos a rendelet felülvizsgálata, mivel az eszköz az első a maga nemében. A
javaslataink különösen hasznosak például az aláírások ellenőrzésének nehéz kérdését
illetően. Az ellenőrzés a tagállamok feladata, azonban arra kérjük őket, hogy a lehető
legkevesebb személyes adatot kérjék el. A tagállamoknak lesz némi mozgásterük annak
megválasztásakor, milyen információra tartsanak igényt, de örülök annak, hogy sokan
kevesebb adattal is beérik, mint amennyi az eredeti tervben szerepelt. Úgy véljük, hogy a
kompromisszumos szövegben testet öltő szabályozás polgárbarát lesz, és nem jelent
nehezen teljesíthető és zavaró kötelezettségeket a szervezők számára.

Alain Lamassoure,    előadó. – (FR) Elnök asszony, az Európai Unió a mai napon utat nyit
a részvételi demokráciának. Ez még nem közvetlen demokrácia, a polgárok nem maguk
hozzák meg a döntéseket, de elnyerik annak jogát, hogy közvetlenül, nyilvánosan, nagy
számban egyesülve kérdőre vonják az európai döntéshozókat, akik kormányaik és választott
képviselőik feje fölött hoznak döntéseket.

Mostantól a polgárok is ugyanúgy rendelkeznek a politikai kezdeményezés jogával, mint
az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament. Ebben nagy segítségünkre volt, ahogy
Gurmai asszony megjegyezte, Šefčovič biztos és csapatának kitűnő előkészítő munkája,
valamint a belga elnökség intelligens és hatékony támogatása.

Az Európai Parlament részéről a szöveg négy előadó munkája, önt is beleértve, elnök
asszony. Megtisztelő számunkra, hogy részt vesz az ülésen.

Szerettünk volna minél egyszerűbb, polgárbarátabb eljárást létrehozni. Ki vehet részt
benne? Polgárok, vagyis természetes személyek, minden polgár – beleértve lehetőség szerint
a választott képviselőket – ám csak az európai polgárok. A Szerződés nem hagy kétséget
a kérdést illetően.

A polgári kezdeményezésben való részvétel joga mostantól eggyel több az európai polgárok
által élvezett jogok között. Ki indíthatja el a kezdeményezést? Csak hét polgárra van hozzá
szükség, akik a szervezőbizottság tagjai, nem 300 000-re, ahogy a Bizottság javasolta, nem
is 100 000-re, amely a Tanács elképzelése volt, hét polgár szükséges hét különböző
országból, vagyis a tagállamok negyedéből.

Kivel kell kapcsolatba lépni, ha valaki kezdeményezést kíván tenni? A Bizottság saját
útmutatót fog kiadni a polgári kezdeményezésről, és erre szolgáló kapcsolattartási pontot
hoz majd létre. Mi a megvalósítás folyamata? Rendkívül egyszerű. Csupán kérvényezni
kell a kezdeményezést, és ellenőrzésre kerül az elfogadhatósága. Mik az elfogadhatóság
feltételei? A Szerződés, az egész Szerződés és csakis a Szerződés, beleértve az Alapjogi
Chartát. Milyen támogatás vehető igénybe a kezdeményezés során? Bármilyen: politikai,
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pénzbeli, helyi, nemzeti, európai, lobbistáké, nem kormányzati szervezeteké, egyházaké
és így tovább.

Csak egy feltételt szabunk: a teljes áttekinthetőséget. Azoknak, akiket felkérnek az aláírásra,
tudniuk kell, mi áll a kezdeményezés mögött. Ezért a polgárokon múlik, hogy felvállalják
ennek a felelősségét. Mik az aláírásgyűjtés szabályai? Hihetetlenül egyszerűek. Az aláírások
papíron, de az interneten is gyűjthetők. Természetesen csak a tagállamok ellenőrizhetik
őket, azonban, ahogy Gurmai asszony említette, igyekeztünk gondoskodni arról, hogy az
alaki követelmények a lehető legnagyobb mértékben összhangban legyenek.

Hosszú távon igazi, egységes európai rendszer kerül majd elfogadásra mind a 27 országban,
és a tagállamok harmada már készen áll a feladatra.

Végezetül, mik lesznek a politikai következmények? Ebben a kérdésben a Parlament
következetesen ragaszkodott az álláspontjához. A Szerződéssel összhangban egyedül a
Bizottság fogja elbírálni, hogy legyenek-e jogalkotási szintű következményei a sikeres
kezdeményezésnek, vagy sem. Ezért a Bizottságot meg kell védeni a politikai
nyomásgyakorlástól, amely megszaporítaná a jogszabályokat egy olyan időszakban, amikor
az Unióban már így is túlzott mértékű a szabályozás. Ugyanakkor meg kell védeni a
polgárokat a politikai nyomon követés elmaradásának kockázatától abban az esetben, ha
a Bizottság nem ítéli helyénvalónak jogalkotás indítását. Ezért két új jogot hoztunk létre,
amely segíti a kezdeményezések elindítóit: annak jogát, hogy megjelenjenek a Bizottság
előtt és előterjesszék a javaslatukat, és a közmeghallgatás jogát, amelyre magában az Európai
Parlamentben kerülhet sor.

Röviden: egyszerű, újító, demokratikus folyamat áll rendelkezésre. Most a polgárokon a
cselekvés sora.

(Taps)

Gerald Häfner,    a Petíciós Bizottság véleményének előadója. – (DE) Elnök asszony, semmilyen
politika, az európai politika sem zárhatja ki a polgárokat, nem dönthet a fejük felett, vagy
a hátuk mögött. Az európai politikát a polgároknak kell alakítaniuk, a polgárokért és a
polgárok segítségével. Meg szeretnénk szüntetni a szakadékot a polgárok és a politika,
valamint a polgárok és az intézmények között. E cél elérése érdekében olyan eljárásokra
van szükség, amelyek lehetővé teszik a polgárok számára, hogy részt vegyenek a
döntéshozatalban és hangot adjanak véleményüknek. Sikerült demokratikusabbá tennünk
az Európai Uniót, de nem tettünk eleget annak érdekében, hogy a polgárok hatékonyabban
vehessenek részt a döntéshozatalban és az európai vitákban. A mai döntés az európai
polgárok kezdeményezéséről ezt fogja lehetővé tenni. Kemény tárgyalásokon vagyunk túl,
és jelentős haladást értünk el.

Hölgyeim és uraim, ha megnézik a dokumentumot, amelyről ma fogunk szavazni, ahol
vastagon szedett szöveget látnak – erre Lamassoure úr is utalt az imént –, az általunk
javasolt szöveg, amely a tárgyalások eredményének, a Bizottság eredeti javaslatának helyére
lép. Látni fogják, hogy a szöveg nagyjából kétharmadát újraírtuk, és jelentős javításokat
eszközöltünk azon a változaton, amelyet a Bizottság lelkesen elénk terjesztett. Csak a
legfontosabb pontokat említem. Jelentős mértékében csökkentettük a határértékeket. A
legfőbb csökkentés: az aláírásokat csupán a tagállamok negyedében kell összegyűjteni,
nem pedig a harmadában. Természetesen azt szeretnénk, ha egész Európában folyna az
aláírások gyűjtése, de most a minimális szintekről beszélünk. A legfontosabb, hogy sikerült
szinte teljes mértékben megszüntetnünk az akadályt, amely már a kezdetektől rendkívül
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szerencsétlen ötletnek tűnt, és amely elfogadhatósági próbát írt elő 300 000 aláírás után,
mielőtt a polgárok folytathatnák az aláírások gyűjtését. A „szinte teljes mértékben” azt
jelenti, hogy kezdeményező bizottság bevonását javasoltuk a kezdetektől fogva, annak
érdekében, hogy ne kerüljön sor a teljes adminisztratív folyamat elindítására minden e-mail
esetében, amelyet a Bizottság kap, és „polgári kezdeményezés” áll a címsorában. A
kezdeményezéseknek meg kell felelniük az elvárható komolyság feltételének. Más szavakkal,
bárki, aki egymillió aláírást akar összegyűjteni, köteles előbb legalább hét országot bevonni
a javaslatába.

Nagyobb átláthatóságot vezettünk be, valamint kötelező meghallgatásokat a folyamat
végén. Utóbbiakra az Európai Parlamentben kerül sor, a Parlament és a Bizottság
jelenlétében. Lehetővé teszik a polgárok számára, hogy ismertessék az ügyüket. Ez jelentős
előrelépés. Nem a magunk kedvéért harcoltunk ezért, hanem – és ezt sosem szabad
elfelejtenünk – az európai polgárok és a jogaik érdekében, és a hatékonyabb és egyszerűbb,
a polgárok részvételét eredményező folyamat érdekében.

Vannak dolgok, amelyeket nem értünk el, és ezek közül számos a baloldal által jelenleg
benyújtott módosításokban található. A tárgyalások mindenesetre befejeződtek. Megegyezés
született a Tanáccsal és a Bizottsággal. Néhány ponton engednünk kellett, azonban a másik
oldal is jelentős engedményeket tett, és tudjuk, hogy a módosítások inkább a látszatról, és
nem a lényegről szólnak. Vagyis nem lesz lehetőség az eredmények megváltoztatására,
erre a három év múlva esedékes felülvizsgálat során kerülhet sor.

Szeretnék köszönetet mondani minden közreműködőnek, beleértve az alkalmazottakat,
a titkárságokat, a társelőadókat, a Bizottságot és a Tanácsot, amiért ilyen hatékonyan
együttműködtek. Úgy vélem, hogy ez a fajta, a bizottságok és politikai csoportok határait
meghaladó együttműködés példamutató lehet a jövőre nézve. Összegezve, olyan Európai
Uniót szeretnék látni, amelyben a polgárok Európa részeseinek tekintik magukat, és a
politikában a korábbiaknál aktívabban részt vesznek.

Elnök.   – Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy
tagja lehettem a Parlament csoportjának egy olyan feladatban, amelyet az európai polgárok
érdekében végzett nagy jelentőségű munkának tartok.

Olivier Chastel,    a Tanács soros elnöke. – (FR) Elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselők,
tisztelt előadók, a Lisszaboni Szerződés egyik legfontosabb ígérete az volt, hogy Európa
közelebb kerül a polgárokhoz.

Úgy vélem, nem szükséges felsorolnom a példákat, amelyek a Lisszaboni Szerződés 2009.
decemberi aláírását megelőzően és azt követően világossá tették, hogy milyen nagy szükség
van az effajta közelítésre. Ezért nem meglepő, hogy minden olyan lépés, amely közelebb
visz a polgárok érdeklődésének és részvételének növeléséhez, az összes intézmény számára
kulcsfontosságú, beleértve a Tanácsot is.

Ezért különös örömömre szolgál, hogy azon rendeletről szólhatok önökhöz, amely lehetővé
teszi a polgári kezdeményezést, a Lisszaboni Szerződés kiemelkedő újítását a polgárok
európai szintű döntéshozatalban való részvételét illetően.

Ez a rendelet természetesen szerepelt a Tanács belga elnökségének prioritásai közt, mivel
az uniós polgár Lisszabon utáni, új szerepének valószínűleg a polgári kezdeményezés a
legalkalmasabb szimbóluma. A polgári kezdeményezés által, ahogy az előadók már
említették, egymillió európai polgárnak lehetősége nyílik arra, hogy jogalkotási javaslatot
tárjon a Bizottság elé, amelyet utóbbi köteles megvizsgálni és véleményt alkotni róla.
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Egy pillanatra meg kellene állnunk, hogy méltányoljuk ezt az újítást, amely ma a végrehajtás
szakaszába lép, és amely csak az első lépés, ahogy Lamassoure képviselőtársunk fogalmazott,
a részvételi demokrácia felé nemzetek feletti szinten. Ezért nem csak európai szinten újítás,
hanem az egész világon újnak számít.

Térjünk vissza a törvényhozási problémához, amelyről ma vitát folytatunk. Elégedett
vagyok a rendeletről az intézményközi tárgyalásokon elért kompromisszumos
megállapodással, és természetesen én is üdvözlöm az együttműködés szellemét és a
kompromisszumkészséget, amely mindhárom intézményben tapasztalható volt, végig a
tárgyalások során.

Természetesen szeretnék személyesen köszönetet mondani az Alkotmányügyi Bizottság
előadóinak, és a Petíciós Bizottságnak, Gurmai asszonynak, Lamassoure úrnak, Wallis
asszonynak és Häfner úrnak a munkájukért és konstruktív hozzájárulásukért a rendeletre
irányuló javaslat megfogalmazásához.

Ezért különösen elégedett vagyok az Alkotmányügyi Bizottság hétfői szavazásának
eredményével, amely megerősítette az intézmények által jóváhagyott szöveget. Ha a
következő szavazás megerősíti az Alkotmányügyi Bizottság által jóváhagyott szöveget,
akkor az első olvasat során született megegyezést az európai szintű gyors és hatékony
jogalkotás példájának tekinthetjük. Ebben a tekintetben Šefčovič biztost is dicséret illeti,
aki készséges és kezdeményező hozzáállást tanúsított.

Röviden úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben mindannyian okultunk a tárgyalóasztal
mellett elhangzott sokféle véleményből. A háromoldalú párbeszéd és a megállapodás
nyertesei az európai polgárok.

Meggyőződésem, hogy az intézményeknek sikerült megfelelő kompromisszumot elérniük,
nem csupán azért, mert minden intézménynek sikerült belefoglalnia a számára igazán
fontos célokat, ahogy az imént megállapítottuk, hanem azért is, mert az eredmény egy jól
működő szabályozás, amely lehetővé teszi a polgári kezdeményezések rugalmas és hatékony
megszervezését.

A Tanács részéről üdvözlöm a másik két intézmény azon kívánságát, hogy vegyük
figyelembe a tagállamok szükségleteit és korlátait a rájuk eső feladat, vagyis az aláírások
ellenőrzésének kérdésében. Az aláírásoknak természetesen valódiaknak kell lenniük, és
biztosítani kell, hogy gyűjtésükkor ne adódjon lehetőség csalásra vagy manipulációra.

Továbbá elegendő időt kell biztosítani a tagállamok számára ahhoz, hogy a nemzeti
törvényhozásban elfogadják a rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket.
Természetesen megértem a Parlament kívánságát a polgári kezdeményezésről szóló rendelet
minél hamarabbi végrehajtására, én magam is osztom ezt a kívánságot. Viszont egyértelmű,
hogy nemzeti intézkedéseket kell hozni ahhoz, hogy ez a kezdeményezés megfelelő módon
bontakozhasson ki, ezért elegendő időt kell hagyni az új intézkedések elfogadására a
meglévő szabályozási kereten belül.

Valóban, a Tanács mindig is úgy vélte, hogy a polgári kezdeményezésnek, a polgárok
részvételének az európai döntéshozatalban együtt kell járnia e részvétel másik elemével,
vagyis az európai parlamenti választásokkal.

Mindent összegezve, elégedett vagyok a tárgyalásokon elért kompromisszummal, és
természetesen azt ajánlom, hogy fogadják el a mai szavazáson, és kívánom, hogy a polgári
kezdeményezés a várakozásoknak megfelelően sikeres legyen. Megjegyzem, hogy az első
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kezdeményezések már az előkészítés fázisában vannak, és remélem, hogy számos új
kezdeményezés születik majd, amelyek friss lendületet adnak számunkra, és új eszméket
az európai integrációhoz.

Szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek az ügy érdekében biztosított
együttműködését.

(Taps)

Elnök.   – Köszönjük önnek, hogy az elnökség alatt végigvitte az ügy irányítását egészen
annak megvalósulásáig.

Maroš Šefčovič,    a Bizottság alelnöke. – Elnök asszony, örömömre szolgál, hogy önök
közt lehetek ma reggel, mivel nagyszerű dolgokat értünk el közösen. Csupán egy évvel a
Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően a polgári kezdeményezésre vonatkozó
szabályozás hamarosan sorra kerülő elfogadásáról tartunk eszmecserét. Ahogy Lamassoure
képviselő úr fogalmazott, a részvételi demokrácia egészen új szintjét vezetjük be, amely
kiegészíti az Európai Unióban működő képviseleti demokráciát.

Azonban most először egy újszerű lehetőséget kínálunk a polgároknak arra, hogy kifejezzék
kívánságaikat, párbeszédet folytatva az intézményekkel, és formálva az Európai Unió
napirendjét. Úgy vélem, ez nagy fontossággal bír az európai tér kiszélesítésének eszközeként.
Nagyon fontos abból a szempontból, hogy közelebb viszi az európai témákat a nemzeti
fővárosokhoz, és ösztönzi az egész Európára kiterjedő vitát. Mindannyian tudjuk, hogy
az Európai Uniónak nagy szüksége van erre.

Ahhoz, hogy megvalósuljanak a Lisszaboni Szerződésben és a polgári kezdeményezésben
rejlő lehetőségek, átlátható folyamatot kell létrehoznunk. A nyilvános és az Európai
Parlamenttel folytatott konzultációk során egyértelművé vált, hogy olyan folyamatra van
szükség, amely könnyen megvalósítható, érthető, felhasználóbarát és kiegyensúlyozott.
Úgy vélem, sikerült elérnünk ezt a célkitűzést. Ez valóban az alapos megbeszéléseknek
köszönhető, amelyekre gyakran itt, az Európai Parlamentben került sor. Szeretném
mindannyiuknak megköszönni a számos meghallgatás megszervezését, nem csupán az
Alkotmányügyi Bizottságban és a Petíciós Bizottságban, hanem a legtöbb politikai
csoportban is, mivel ezek a meghallgatások mindannyiunk számára nagyon fontosak
voltak. Biztosíthatom önöket, hogy fontos ösztönzést és új, kreatív ötleteket adtak, amelyek
segítettek a Bizottság első javaslatának továbbfejlesztésében.

Értékelem továbbá azt az újszerű módot, ahogy az Európai Parlament foglalkozott a
kezdeményezéssel. Négy előadónk volt, két különböző bizottságból. Alain Lamassoure a
négyek bandájának nevezte őket. Hadd mondjam el, nagyon jó banda volt. Élmény volt
együtt dolgozni önökkel, mindannyiukkal. Örömmel láttam új, kreatív hozzájárulásukat
a közös gondolkozásunkhoz, mivel mindannyian különböző szempontból közelítették
meg a témát, és saját tapasztalatukkal is hozzájárultak a Bizottság első javaslatának
továbbfejlesztéséhez. Ezt nagyra értékelem.

Az új, innovatív megközelítésnek köszönhetően széleskörű konszenzusra jutottunk az
Európai Parlamentben. Különösen elégedett vagyok az Alkotmányügyi Bizottság
szavazásának egyértelmű eredményével.

Az előadók egyik fontos javaslata arra vonatkozott, hogy milyen eljárást biztosítsunk a
polgári kezdeményezésnek. Úgy vélem, az Európai Parlamentből érkezett az ötlet, hogy a
Bizottság egy megfelelően magas szintű képviselője fogadja a kezdeményezés szervezőit,
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miután az Európai Parlament tudatta a Bizottsággal a sikeres teljesítés tényét. A másik
elképzelés, amely szerint az eljárás kötelező részeként közmeghallgatásokra kerülne sor,
amelyeken lehetőségünk nyílna részletesebb megbeszélést folytatni a kezdeményezés
céljairól, szintén a tisztelt Házból érkezett.

Szeretném hangsúlyozni, hogy örülünk annak, hogy ezek a közmeghallgatások semleges
alapon kerülnek megszervezésre, itt, az Európai Parlamentben, mivel így a Bizottság nem
kényszerül egyszerre magára vállalni a bíró és az esküdtszék szerepét. A Bizottság
megfelelően magas szintű képviselőt küld majd ezekre a meghallgatásokra, ha lehetséges,
akkor a témáért felelős biztost vagy főigazgatót, és figyelemmel követi a vitát.

Szeretném biztosítani önöket, és önök révén minden európai polgárt arról, hogy a Bizottság
teljes mértékben elismeri minden olyan kezdeményezés fontosságát, amelyet egymillió
polgár támogat. Tisztelettel és gondossággal fogjuk kezelni a kezdeményezéseket.

Csak azt sajnálom a jelenlegi vitát illetően, hogy még várnunk kell egy darabig arra, hogy
a polgári kezdeményezések eljárása teljes mértékben alkalmazható legyen. El kell azonban
ismernünk, hogy amennyiben javítani kívánunk a polgárok számára nyújtott
szolgáltatásunkon, változtatnunk kell a tagállamok bizonyos országos szabályozásain, és
ki kell fejlesztenünk az online aláírásgyűjtés rendszerének programját. Biztos vagyok benne,
hogy ezt az előírt időn belül véghezvisszük, és az európai polgárok a lehető leghamarabb
igénybe vehetik a kezdeményezést.

Ezért nagyra értékelem a tényt, hogy az első olvasat során megegyezésre törekszünk, mivel
ez a vártnál sokkal előbb lehetővé teszi a polgárok számára, hogy éljenek ezzel az új
eszközzel.

Hadd köszönjem meg még egyszer a kiváló együttműködésüket az összes előadóval,
Gurmai asszonnyal, az elnökkel, Wallis asszonnyal, Häfner úrral és Lamassoure úrral. Mint
említettem, mindannyian új és nagyon fontos elképzelésekkel járultak hozzá a javaslat
jobbá tételéhez a Bizottság eredeti javaslatához képest.

Szeretnék továbbá személyesen köszönetet mondani Olivier Chastelnek, mivel
tanúbizonyságot tett kiváló konszenzusteremtő képességéről. Tudom, milyen nehéz dolga
volt a Tanácsban, mennyi eltérő véleményt kellett elsimítania, és erőfeszítéseinek, valamint
a belga elnökség kitűnő munkájának köszönhetően már a Tanácsban is széleskörű
konszenzust értünk el.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,    a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményének
előadója. – (PL) Elnök asszony, szeretném kifejezni őszinte köszönetem az előadók felé a
javaslat megfogalmazásáért, amelyről ma szavazni fogunk. Remélem, hogy a mai napon
a polgárok kezébe adjuk az új eszközt, a Bizottság pedig továbbfejleszti majd. Természetesen
én is támogatom. A lehető legegyszerűbbé tettük az eljárást. A ma szavazásra kerülő szöveg
kompromisszum eredménye – néha nehezen elért kompromisszumé –, és tudom, hogy
Lamassoure úr és a többi előadó gyakorlati és megvalósítható megoldást alakított ki a
nevünkben. Személy szerint sajnálom annak a rendelkezésnek a feladását, amely 16 éves
kortól adja meg a jogot a kezdeményezések aláírására, mégis támogatom a szöveg
tárgyalások során kialakult változatát, mivel meggyőződésem, hogy nem szabad tovább
késlekednünk, és a kezdeményezést a polgárok rendelkezésére kell bocsátanunk.

Biztos vagyok benne, hogy ma azért hozzuk létre a rendszer új elemét, hogy teljesítsünk
egy olyan kérést, amely sokszor elhangzott ebben a teremben a néhai Bronisław Geremek
szájából: Európa már egyesült, és eljött az ideje, hogy az európaiak tevékenyek legyenek.
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Ma előrelépést teszünk e cél elérése felé. De ez a szöveg nincs kőbe vésve, három év múlva
a ma javasolt eljárásokat újra megvizsgálhatjuk és fejleszthetünk rajtuk, feltéve, ha használják
őket, amit melegen ajánlok mindenkinek.

Kinga Göncz,    Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményének előadója –
(HU) A LIBE szakbizottság egyik képviselőjeként szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik
gratuláltak a jelentéstevőknek, és szeretném megköszönni a Bizottság munkáját és Šefčovič
és Chastel úr munkáját is a Tanácsban, akik nagyon nagy mértékben hozzájárultak ahhoz,
hogy egy jó, vállalható és valóban az egyszerűség irányába továbblépő szöveg született,
aminek, azt hiszem, hogy nagyon komoly támogatottsága lesz. Nagyon nagy viták voltak
és nagyon sok jó javaslat került az asztalra. A sok jó javaslat azt is jelentette, hogy mindezt
össze kellett fésülni, hogy valóban olyan legyen a végső javaslat, ami a lehető leginkább
felhasználóbarát. Egymillió aláírást összegyűjteni nagyon nagy teljesítmény, nagyon nagy
munka. Szeretnénk, ha azokat is el lehetne érni, akik nem tudnak online módon hozzájárulni
ehhez, hanem papíralapon szeretnének véleményt nyilvánítani. Örülnénk, hogy ha kapnánk
visszajelzéseket, örülnénk, hogy ha a menet közben felmerülő problémákat mihamarabb
ki tudnánk javítani. Biztos, hogy Európa sokkal-sokkal gazdagabb lesz ezzel az eszközzel.

Cecilia Wikström,    az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményének előadója.
– (SV) Elnök asszony, a Lisszaboni Szerződés elfogadása előtt a politikusok ékes szavakkal
dicsérték a lehetőségeket, amelyeket a polgári kezdeményezés teremt majd. Most
gondoskodniuk kell arról, hogy valóban a demokráciát támogató fontos reform legyen,
nem pedig üres látszatintézkedés.

Én voltam az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság előadója, és örömmel
terjesztettem elő olyan javaslatokat, amelyek megkönnyítették a polgárok dolgát. Például
szerettük volna bevonni a fiatalokat, ezért javasoltunk, hogy 16 éves korhatártól lehessen
kezdeményezés indítani. Végül 18 éves korhatár került elfogadásra, amit talán bánok, de
még mindig fiatalokról beszélünk. Az időkeretet is kibővítettük 24 hónapra. Végül ismét
12 hónapra csökkent, azonban mégis elégedett vagyok a kompromisszummal, mivel
alapvetően pozitív beállítottságú vagyok.

Másfelől tudjuk, hogy sok munka hárul a kezdeményezések benyújtóira, de remélem, hogy
sikerül elérnünk, hogy a polgári kezdeményezéseket tisztelettel, konstruktív és pozitív
szellemben fogadják az Unió intézményeiben.

Végül szeretném megköszönni képviselőtársaimnak remek együttműködésüket ezzel a
fontos kezdeményezéssel kapcsolatban.

Íñigo Méndez de Vigo,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök asszony, az Európai
Néppárt (Kereszténydemokraták) örömmel szavazza meg ezt a jelentést, és szeretnék
gratulálni az előadóknak, a Bizottságnak és a Tanácsnak az elért megállapodáshoz.

Hölgyeim és uraim, a ’80-as években kezdtük használni a „demokratikus deficit” kifejezést.
Ezen azt értettük, hogy az Európai Unióban csak a Miniszterek Tanácsa hozott döntéseket,
a Bizottság javaslatai alapján, a Parlamentnek csupán konzultációs szerep jutott.

A Parlament a ’80-as évek óta harcolt a Maastrichti, Amszterdami és Nizzai Szerződések,
az alkotmányszerződés és a Lisszaboni Szerződés révén a demokratikus deficit
megszüntetéséért, és úgy vélem, hogy a Lisszaboni Szerződéssel, amely új jogköröket
ruházott a Parlamentre és biztosítja a nemzeti parlamentek részvételét, sikerült elérnünk
ezt a célt.
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Ma ismét hozzáteszünk az eredményekhez a polgári kezdeményezés révén, amely a konvent
munkájában a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament megfelelő együttműködésének
eredménye. Szeretném ma felidézni a következő neveket: Jürgen Meyer, német
szociáldemokrata kollégánk, és Alain Lamassoure, az ő felelősségük volt, hogy a konvent
ülése elé terjesszék és elfogadtassák ezt a kezdeményezést.

Ezért úgy vélem, elnök asszony, hogy sikerült véghezvinnünk a folyamatot, és hogy ma,
amikor elfogadjuk ezt a kezdeményezést, aláírjuk a „demokratikus deficit” halálos ítéletét.

Most rajtunk a sor, hogy felelősségteljesen cselekedjünk, hölgyeim és uraim, és ma
lehetőségünk is nyílik erre. Az uniós költségvetés elfogadásával megfelelünk a tőlünk várt
szerepnek, amely felelős Parlamentet kíván, együttdöntési jogkörrel.

Hölgyeim és uraim, úgy vélem, ez szép nap Európa számára.

Enrique Guerrero Salom,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök asszony, A
demokrácia: befejezetlen utazás című könyv írója a jelenlegi demokráciákban zajló elméleti
és gyakorlati változások elismert elemzője.

Valóban egy befejezetlen utazás közepén járunk, amelynek során már sok úti célt elértünk,
azonban kockázatok, bizonytalanság és kétségek időszakán haladunk át. A kétségek közt
azonban pár bizonyosság is akad.

Az első, hogy a berendezkedés, amely kiállta az idők próbáját, a képviseleti demokrácia:
az intézményeink; szabad parlamentek nélkül, amelyek az emberek akaratán alapulnak,
sosem maradt volna fent a demokrácia.

Az is igaz azonban, hogy a demokráciának újításra, reformokra és változtatásra van
szüksége, hogy jobb minőségű legyen, fenntartva struktúrákat, amelyek eddig szolgáltak
bennünket, és alapjaik szilárdságát.

Milyen változásokra van szükség? Olyan típusú demokrácia felé kell törekednünk, amely
kibővíti a részvétel fórumát, hogy a polgárok többek legyenek puszta szavazóknál, akik
négy- vagy ötévente az urnákhoz járulnak. Olyan demokráciára van szükségünk, amely
nagyobb teret nyújt a vitának, amelyben a polgárok megbeszélik a dolgokat, érvelnek és
eszmét cserélnek, és amely növeli a társadalmi tőkét, amelyben a polgárok többé nem
elszigeteltek, és integrálódhatnak a közösségbe. Európai dimenzióra is szükségünk van
ehhez a típusú demokráciához.

Úgy vélem, a polgári kezdeményezésről szóló jogalkotás létrehozásával ezt elértük. Immár
nincs többé kétfajta legitimáció, hanem két hangja is lett a polgároknak: az egyik itt a
Parlamentben, a másik a polgári kezdeményezésben. Ez erősebb demokráciát teremt, amely
fokozottabban a részvételen alapul és legitimebb az eddiginél.

Anneli Jäätteenmäki,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (FI) Elnök asszony, szeretném
mindenkinek megköszönni az együttműködést. Csodás az az egyetértés, amivel együtt
tudtunk dolgozni a folyamat során. A polgári kezdeményezés üdvözlendő hozzájárulás
az aktív polgárság megvalósításához. Remélem, hogy nagymértékben hozzá fog járulni a
politikai viták indításához. Nem nyer minden kezdeményezés elegendő támogatást, de új
szempontokkal gazdagíthatják a vitát.

A Parlament minél felhasználóbarátabbá kívánta tenni a polgári kezdeményezést, és ezt
lényegében el is érte. Különösen elégedett vagyok azzal a döntéssel, hogy a Bizottságnak
és a Parlamentnek közmeghallgatást kell szerveznie egymillió aláírás összegyűjtése után.

49Az Euròpai Parlament vitàiHU15-12-2010



Ez arra kötelezi az Unió intézményeit, hogy valóban meghallgassák az aláírók javaslatát.
Ugyanakkor a Bizottságnak alaposan meg kell indokolnia előttük esetleges elutasító
álláspontját.

Örültem volna, ha a polgári kezdeményezést nem csupán ezek a polgárok, hanem az egyes
országokban élők is aláírhatták volna, de ezt a többség nem támogatta.

A polgári kezdeményezés jelentősége addig nem derül ki, míg életbe nem lép. Remélem,
egy napon szélesebb körű vitát vált majd ki az Unió ügyeiről, mint amire ma került sor.

Indrek Tarand,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (ET) Elnök asszony, örömömre
szolgál, hogy ez a vita, amely nemrég még véget nem érőnek tűnt, végül eljutott a
megoldásig. Ahogy a hőn szeretett Európai Külügyi Szolgálattal is túl sok táncot lejtettünk,
ez is túl sokáig tartott. A lassú tánctól megfájdulhat az ember háta, és a partnere is csalódott
lesz. A partner azonban ez esetben nem más, mint a polgárok. Remélem, hogy a demokrácia
ezen új formája sikeres lesz, és nem élünk vissza a polgárok várakozásaival. Számomra az
volt a legszomorúbb az egész vitában, hogy túl gyakran tapasztalhattunk bizalmatlanságot
a polgárokkal szemben, attól való félelmet, hogy értelmetlen javaslatokkal állnak elő. Ez
a félelem alaptalan, ahogy majd látni fogjuk.

Šefčovič úr, szeretném megkérni a Bizottságot, hogy jobban bízzon a polgáraiban.
Észtország képviselőjeként szeretnék köszönetet mondani a Tanácsnak, amely megtartotta
a digitális aláírás lehetőségét, mivel ez döntő fontosságú az országom lakosai számára.
Európa kíváncsian várja polgárainak alkotó ötleteit. Köszönöm.

Emma McClarkin,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, az európai polgári
kezdeményezés az oly szükséges uniós részvétel jele, és nagyszerű lehetőség a demokratikus
részvétel növelésére, valamint a polgárok és politikusok közti kapcsolat szorosabbá tételére
Európában.

Habár az útlevélszám kötelező megadásának korlátja továbbra is érvényes a tagállamok
kétharmadában, én és az ECR képviselőcsoport néhány további tagja elértük a polgári
kezdeményezés felhasználóbarátabbá tételét, eltörölve a rettentő bürokratikus kettős
elfogadhatósági ellenőrzés rendszerét, és biztosítva azt, hogy a polgári kezdeményezés
nyitva álljon az alulról jövő kezdeményezések előtt is, ne csupán a nagy, szervezett
érdekcsoportok előtt.

Most a valóban alulról jövő kezdeményezéseknek is van esélye a sikerre, még ha nem is
egyeznek az európai föderalizmus szellemével. A legfontosabb, hogy amennyiben a
Bizottság elutasítja a polgári kezdeményezést, köteles lesz megjelölni ennek pontos okait,
valamint jeleznie kell, milyen módon kívánja megvalósítani a sikeres kezdeményezéseket.
Az átláthatóság kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban.

Itt az ideje, hogy az Európai Unió valóban figyelembe vegye az európai polgárok véleményét,
és meghallgassa a polgárok hangját. Remélem, hogy az új eljárás nagyobb
demokratikusságot, és az Európai Bizottság nagyobb elszámoltathatóságát fogja
eredményezni, és ösztönözni fogja az Unió jövőbeni útjáról folyó párbeszédet.

Helmut Scholz,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Šefčovič úr,
hölgyeim és uraim, már a délelőtti, az Európai Tanács soron következő üléséről folytatott
vita során világossá vált, hogy az Európai Unió legitimációs problémával küzd. Ennek
gyökere abban a tényben rejlik, hogy a politika gyakran figyelmen kívül hagyja a polgárok
mindennapi érdekeit. A polgárok jogosan várják el, hogy fokozottabban bevonják őket a
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politikák kialakításába. A számos európai országban zajló tüntetések ennek eléggé
nyomatékos kifejeződései. Az európai polgári kezdeményezés bevezetése, amelyről ma
szavazni fogunk, azt jelenti, hogy először az Európai Unió történetében olyan eszköz áll
majd rendelkezésünkre, amely lehetővé teszi Európa polgárai számára, hogy kifejezzék
elvárásaikat és kívánságaikat, hogy közvetlen módon kezdeményezéseket indítsanak,
amelyek politikai következményekkel bírnak, és így közvetlenül részt vegyenek a
döntéshozatalban.

A jelenlegi szabályozás kielégítő, azonban képviselőcsoportom azon a véleményen van,
hogy lehetne jobb, és jobbnak is kell lennie. Az, hogy Európa polgárai és lakosai valóban
élni fognak-e a polgári kezdeményezés lehetőségével, végső soron rajtunk, a Parlamenten
múlik. Mennyire fogjuk komolyan venni a magunkra vállalt kötelezettséget, hogy
támogassuk a szükséges nyitott megközelítést? Felkészültek leszünk-e rá, olyan helyzetben
leszünk-e három év múlva, hogy érdemben alakítsuk a Tanács és a Bizottság mellett a
kezdeményezés további jövőjét? A polgári kezdeményezés értéke nem a Tanács és a
Bizottság közt létrejött intézményközi kompromisszumon fog múlni, hanem azon, valóban
élnek-e a polgárok a lehetőséggel. Az, hogy a ma előttünk lévő javaslat jelentős mértékben
jobb a kezdetinél – és szeretném megköszönni különösen Gurmai asszonynak, valamint
Wallis úrnak és Häfner úrnak szoros együttműködésüket és a rendelet finomítása terén
elért haladást –, a civil társadalom nagyszámú képviselőjén is múlt, akik vélekedéseinket
és vitáinkat a valóság és a gyakorlati kivitelezhetőség szemszögéből többszörösen
megvizsgálták. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy nekik is köszönetet mondjak.

Felkérem Európa polgárait, hogy éljenek a kezdeményezés jogával.

Morten Messerschmidt,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök asszony, mióta
egy éve hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés, az uniós intézményekre eddig példa nélküli
mennyiségű jogkört ruháztak át, és az elmúlt évben azt láttuk, hogy különösen az Európai
Parlament aknázta ki ezt a lehetőséget, rengeteg jogkörtől fosztva meg a tagállamokat.

Két reménysugarat láttunk a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésekor. Az egyik a polgári
kezdeményezés volt. Ez az oka, amiért – mind a dániai pártom, mind az Európai Parlamenti
képviselőcsoportom nevében – részt vettem a tárgyalásokon, éppen azért, hogy segítsek
a polgári kezdeményezés intézményének kialakításában, amely, minden más ellenére, egy
halvány reménysugár volt a máskülönben sötét és föderális Unióban.

Néhány kérdésben eltérő véleményen voltunk. Több képviselő már említette, hogy
olyanokra is ki kívánja terjeszteni a polgári kezdeményezés benyújtásának jogát, akik nem
uniós polgárok, másvalaki meg akarja határozni a szavazási kort más tagállamokban és
így tovább – ez olyasmi, amiben nem tudtunk megegyezni. Azonban a keretrendszer,
amiben most mégis megegyeztünk, tartalmaz pozitív elemeket, ezért a demokrácia
szellemében, valamint a Lisszaboni Szerződésben minden egyéb ellenére meglévő pozitív
elemek támogatása érdekében, a mi képviselőcsoportunk is támogatja a kezdeményezést.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a polgári kezdeményezés,
amelyet a Szerződések javasolnak és a jelen rendelet tartalmaz, a demokrácia kigúnyolása.
Először is, elhiteti a polgárokkal, hogy a szavuk elhallatszik az eurokráciáig, annak ellenére,
hogy az folyamatosan figyelmen kívül hagyta, amikor a polgárok népszavazás útján
világossá tették, hogy nem kívánják az európai szuperállam alkotmányát. Ezért a
közvélemény meghallgatásával kellene kezdeni, amikor nemet mond, vagy azt, hogy eddig
és ne tovább.
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Szintén a demokrácia kigúnyolása a kezdeményezés az elfogadhatóság korlátozásait
tekintve. A polgári kezdeményezéseknek összhangban kell lenniük a szerződésekkel, és
az úgynevezett alapelvekkel, amelyeken azok nyugszanak. A szerződésekben foglalt szabad
mozgás elvére hivatkozva kerül könyörtelenül visszautasításra a gazdaságaink védelme, a
tőke által uralt globalizáció megfékezése, amelynek pusztító hatását jelenleg is érezzük,
elutasításra kerül minden próbálkozás a bevándorlók áramának visszafordítására. A
Törökországgal folyó tárgyalások megállítását célzó kezdeményezés valószínűleg hasonló
sorsra jutna, mivel felkérhetjük a Bizottságot a cselekvésre, de arra nem, hogy álljon el
valamilyen cselekvéstől. Ha egy kezdeményezés elegendő aláírást kap, a Bizottság nem
köteles megvalósítani, csupán meg kell indokolnia a döntését. Ez a demokrácia igazi
megcsúfolása.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Elnök asszony, először is hadd fejezzem ki elismerésem
az előadóknak az általuk végzett rendkívüli mennyiségű munkáért. Hölgyeim és uraim,
vannak példa nélkül álló pillanatok az Európai Parlamentben. A mai nap ilyen. Átlátható,
egyszerű és hatékony eszközt kívántunk adni a polgárok kezébe annak érdekében, hogy
közelebb kerüljenek az intézményekhez.

Először is, hangsúlyoznunk kell az eljárás egyszerűsítésére tett erőfeszítéseket. A
nyilvántartásba vétel szakasza gyors és áttekinthető lett. Az a feladatunk, hogy ismertessük
a közvéleménnyel a feltételeket, amelyeknek a kezdeményezésnek meg kell felelnie a
nyilvántartásba vételhez: az Unió értékeinek tisztelete, a Bizottság jogköreinek tisztelete
a szerződések alkalmazását illetően.

Másodsorban szeretném felhívni a figyelmüket a tagállamoknak szabott egyéves határidőre.
A tény, hogy betartják ezt a határidőt, és biztosítják az adatok védelmét, határozott jelzés
volna a polgárok felé.

Harmadsorban, szeretnék hangot adni elégedettségemnek a három hónapos határidővel,
a politikai és jogi indoklással és a Bizottság által tartandó, a Parlamenttel közös meghallgatás
szervezésére irányuló folyamattal kapcsolatban. Kijelenthetjük, hogy ezzel a három ponttal
együtt hamarosan olyan eszköz áll majd az európai polgárok rendelkezésére, amely a
vártnál egyszerűbb, átláthatóbb, mint amilyennek első látásra tűnik, és remélhetőleg
hatékonyabb.

Végül, továbbra is figyelemmel kísérem a kezdeményezések politikai pártok általi
finanszírozásának esetleges káros következményeit, amivel kapcsolatban úgy vélem, hogy
a polgárok talán szemrehányást fognak tenni nekünk. Emellett mindannyiukra számítok,
hogy riadót fújjanak az első jeleire annak, ha egy kezdeményezést valaki politikai célra
használ fel, mivel ez mindenekelőtt a mi feladatkörünk, és a részvételi demokrácia olyan
eszközét szavazzuk meg, amely egyedül a polgároké lehet.

Victor Boştinaru (S&D).   – Elnök asszony, először is hadd gratuláljak a Petíciós Bizottság
társelőadójaként nyújtott közreműködéséhez.

Ahogy bizonyára tudják, a polgári kezdeményezés az S&D csoport egyik fő prioritása volt.
Először is szeretnék gratulálni az Alkotmányügyi Bizottság és a Petíciós Bizottság mind a
négy társelőadójának a figyelemreméltó jelentés elkészítésében nyújtott közös munkájukért,
valamint a Tanáccsal és Bizottsággal sikeresen folytatott tárgyalásokért, amelyek jó
eredménnyel zárultak. Szeretném továbbá megemlíteni az Európai Bizottság alelnöke,
Šefčovič biztos különleges szerepét, valamint készségét, nyitottságát és elkötelezettségét
mind a Tanáccsal, mint a Parlamenttel folytatott tárgyalások során.
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Örülök, hogy a mai napon sor kerül a szavazásra, csupán pár hónappal az egyedülálló és
kulcsfontosságú eszközt kialakító folyamat kezdete után, amely a részvételi demokráciát
szolgálja az Európai Unióban. Az Európai Parlament jelentős mértékben hozzájárult a
jelenlegi szöveg kialakításához. A szöveg kétharmada a Parlamenttől származik, amely
ismét bizonyítja folyamatos elkötelezettségét az európai polgárok politikai vitába való
bevonása, valamint az Európai Unió polgárközelibbé tétele iránt.

Úgy vélem, ez a dokumentum kiegyensúlyozott és hozzájárul a közös célunkhoz, amely
fontos szerepet szán a polgári kezdeményezésnek az európai demokrácia gyakorlatában,
és képessé teszi az európai polgárokat arra, hogy befolyásuk legyen az európai politikára.
Valóban, ennek az eszköznek az a célja, hogy átfogó vitát ösztönözzön a civil
társadalomban. Ahogy képviselőcsoportunk kezdettől fogva hangsúlyozta, ez az eszköz
könnyen elérhető és egyszerűen tervezett, valamint átlátható és részleteiben is szabályozott,
a kellemetlenségek elkerülése végett.

Szeretnék mindannyiuknak köszönetet mondani és sok siker kívánok a jól sikerült kezdet
után.

Andrew Duff (ALDE).   – Elnök asszony, néhány felszólaló feltételezésével ellentétben
az a meggyőződésem, hogy a polgári kezdeményezést kezdettől fogja úgy alakítottuk,
hogy a polgárok képesek legyenek általa kérni a Bizottságtól, hogy javasolja a szerződések
módosítását.

Nagyon örülök annak, hogy a rendelet 2. cikkének végleges szövege hűen megismétli a
Szerződés 11. cikkének (4) bekezdését. A Bizottság javaslata a szerződések módosítására
a Bizottság működési jogkörének része, és tapasztalatból mindannyian tudjuk, hogy gyakran
szükséges a szerződések megváltoztatása annak érdekében, hogy céljaikat teljes mértékben
elérjük.

Ezért a polgároknak bátraknak kell lenniük, és ki kell használniuk a posztnacionalista
demokrácia nagyszerű új kísérletét.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Elnök asszony, ahogy McClarkin asszony is
említette, képviselőcsoportunk támogatni fogja ezt a javaslatot, mivel jónak tartjuk, és el
kellene fogadni a szavazás során. Elégedetté tesz, hogy míg a javaslaton dolgoztunk,
lehetőségünk nyílt kivenni belőle számos, aggodalomra okot adó részt. Egyebek közt
növeltük a személyes adatok védelmét, és a kezdeményezés aláíróinak minimális életkorát
16-ról 18 évre emeltük. Ez jó eredmény.

Van azonban pár bíráló megjegyzésem is. Először is, ahogy McClarkin kollégám
fogalmazott, voltaképp a Bizottság fogja eldönteni, elfogadásra kerül-e egy kezdeményezés
vagy sem, ezért a nép hangja még mindig hivatalnokoktól fog függeni, még akkor is, ha
jóhiszeműen járnak el. Egy másik megfontolandó kérdés, hogy vajon a kezdeményezéshez
szükséges

300 000 szavazat és a tagállamok negyede, amelyeket képviselnie kell, nem túl alacsony
küszöbértékek-e. Lengyelországban egy hasonló típusú kezdeményezéshez 100 000 fő
szavazata szükséges. Az Európai Unió sokkal nagyobb népességét nézve – a lengyelek
csupán ennek 8%-át teszik ki – úgy vélem, ez az érték megkérdőjelezhető. A kétségek
ellenére azonban a javaslat támogatandó, és az Európai Konzervatívok és Reformerek
Képviselőcsoportja egyértelműen támogatni fogja.
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Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Elnök asszony, először is szeretnék köszönetet
mondani önnek és az előadóknak. Az előadók munkája jelentős javulást eredményezett a
Bizottság javaslatához képest.

Elégedetlen vagyok azonban amiatt, hogy a javaslat bizonyos elemei sok olyan polgár
kizárását eredményezik a folyamatból, akiket be kellene vonni. Szeretném arra kérni a
Parlamentet, hogy komolyan vizsgálja meg a Petíciós Bizottságban nagy többséggel
elfogadott módosításokat, amelyeket ismételten napirendre tűzünk a plenáris ülésen – a
71., 72., 73. és 74. számú módosításokat. Különösen azt kellene biztosítanunk, hogy ne
keltsünk olyan benyomást az itt élő, állampolgárságot nem kapott emberekben, mintha
nem volna szükség a véleményükre, vagy azt nem fogadnánk szívesen. Hasonlóképp, a
fiatalokat is bátorítanunk kellene arra, hogy vegyenek részt az uniós politikával kapcsolatos
ügyekben.

A jelenlegi helyzetben nem minden, az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező személy
– beleértve a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezőket – írhatja alá a polgári
kezdeményezést. A részvétel csak az európai uniós polgárok előtt lesz nyitott.

A 72. és 73. számú módosítások célja, amelyeket ismét napirendre tűztünk a plenáris
ülésen, annak biztosítása, hogy az EU-ban lakóhellyel rendelkezők aláírásai is számítsanak
az egymillió, a Bizottságtól fellépést kérő aláírás közé.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Elnök asszony, nem vagyok benne biztos, mire is jó
a polgári kezdeményezés. Szépen hangzik a polgárok bevonása a döntéshozatalba, habár
természetesen jobb volna alkalmat adni ugyanezeknek a polgároknak arra, hogy
népszavazáson döntsenek a Lisszaboni Szerződésről.

A polgárokkal folytatott párbeszédnek nevezni egy olyan szerződést, amelyet erővel
nyomtunk le a torkukon, ahogy én látom, egyszerre cinikus és ironikus. Elnök asszony,
attól tartok, hogy a polgári kezdeményezés csupán látványos kirakati dísznek bizonyul
majd. A Bizottság menlevelet kapott a javaslatok figyelmen kívül hagyására. Világos, hogy
ők az eurofil elitnek – akik nyilvánvalóan Európa-párti álláspontot képviselnek – tetsző
javaslatokat fogják elfogadni.

Vajon el tudja oszlatni a Bizottság a kételyeimet? Tegyük fel, hogy polgári kezdeményezések
születnek arról, hogy függesszük fel a Törökországgal folytatott tárgyalásokat, vagy
oszlassuk fel ezt a Parlamentet – ami természetesen nagyszerű ötlet volna. Ezeket vajon
komolyan fogja venni a Bizottság? Szeretném hallani erről a véleményüket.

Elnök asszony, a polgárok bizalma az Európai Unió iránt már elérte a mélypontot. Úgy
gondolom, a polgári kezdeményezés vajmi keveset fog ezen változtatni, és ez valójában
nem aggaszt, mivel minél többen veszik észre az Európai Unió összeomlását, annál jobb.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – Elnök asszony, az Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottság árnyékelőadójaként teljes mértékben elkötelezett voltam az európai
polgárok politikai kezdeményezőképességre való jogának kidolgozása mellett, azzal a
szándékkal, hogy valódi hatalmat ruházzunk a polgárokra.

Támogatom a végső kompromisszumos megoldást, és gratulálok Lamassoure úrnak. Ez
a változat felhasználóbarát, egyszerű és hozzáférhető a polgárok számára. Különösen
megelégedésemre szolgál az átláthatóság, ami a politikai és pénzügyi támogatást illeti.
Sajnálatosnak tartom azonban, hogy a finanszírozás a politikai pártok és csoportok részéről
megengedett, és nemzeti politikusok is lehetnek kezdeményezők.
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Nem akarom elrontani az ünneplést, de legyünk reálisak. Fennáll a veszélye annak, hogy
az európai demokratikus folyamat nem csak gyorsulhat, hanem le is térhet a jó útról, és a
polgári kezdeményezést kihasználhatják, sőt, túszul ejthetik a szélsőséges és populista
erők.

Úgy vélem, mindannyiunknak magunkra kell vállalnunk a közös felelősséget, és
biztosítanunk kell, hogy valóban a polgárok érdekében használják a kezdeményezést.
Felhívom a tagállamok megválasztott politikusait, hogy tiszteljék, hogy véleményük
kifejtésére rendelkezésükre áll a képviseleti demokrácia, a jelenlegi kezdeményezés pedig
a polgároké. Felhívom a Bizottságot, hogy a téves várakozások elkerülése érdekében
megfelelő módon tájékoztassa a polgárokat, és legyen szigorú az elfogadhatósági feltételek
megállapításakor.

Felhívom a médiát, hogy szerepüknek megfelelően szolgáltassanak megfelelő információt
a kezdeményezésről, a tagállamokat pedig arra, hogy tiszteljék a személyes adatokat, hogy
az emberekben elég bizalom legyen a részvételhez. Szívből remélem, hogy esélyt tudunk
adni a polgárainknak arra, hogy részt vegyenek a vitában és szívesen éljenek az új eszközzel.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Elnök asszony, nem vagyok tagja a javaslat
kidolgozásában közvetlenül részt vevő egyik bizottságnak sem, mégis teljes támogatásomról
biztosítottam az előadónkat, Gurmai asszonyt, és szeretnék köszönetet mondani minden
előadónak. Úgy vélem, jelentős előrelépést tettünk az Európai Unió demokratizálásának
folyamatában.

Tudom, hogy sokan aggódnak az eszközzel való lehetséges visszaélés miatt. Rajtunk múlik
azonban, hogy politikánk alakításakor figyelembe vegyük a polgárok aggodalmait és
problémáit, és akkor nem lehet majd visszaélni a polgári kezdeményezéssel. Rajtunk múlik,
hogy politikánkat a polgári kezdeményezés ellenzésére használjuk, ha úgy véljük, hogy
rossz irányba haladnak a dolgok. Az ellenzés bizonyára hasznosabb, mint figyelmen kívül
hagyni őket.

Corazza Bildt asszonnyal ellentétben úgy vélem, sikerült jó kompromisszumot elérnünk,
Úgy vélem, politikai pártoknak nem szabadna használniuk a kezdeményezés eszközét,
mivel számukra rendelkezésre áll a pártok és a parlamenti politika területe. Természetesen
teljes mértékben igaz, hogy a politikusokat nem szabadna kizárni a vitából. Ezért úgy
vélem, ez az eszköz jó irányba tett lépést jelent.

Ezután már a politikai pártok dolga, hogy végrehajtsák a megfelelő politikákat a polgárok
és a polgári kezdeményezések vigyázó tekintete mellett, hogy foglalkozzanak a polgárok
kívánságaival és problémáival, a Parlamentbe hozzák azokat, és sokkal nagyobb mértékű
párbeszédet folytassanak a polgárokkal. Ez az eszköz a politikusokat is arra kényszeríti,
hogy józanabbul cselekedjenek, és oly módon alakítsák Európát, hogy közelebb kerüljön
a polgárokhoz és ne távolabb tőlük, amely jogos bírálat sokak részéről elhangzik.

Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az előadóknak kemény munkájukért. Úgy
vélem, ez jelentős előrelépés az európai demokrácia számára, és végső soron ez az, amiért
itt a Parlamentben síkra szállunk, a demokratikus Európa.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Elnök asszony, szeretnék csatlakozni a javaslat
támogatóinak és méltatóinak sorához. Másrészt bizonyos kétségek és megjegyzések
kinyilvánítása még nem jelenti a támogatás hiányát, csupán az afeletti aggodalmat mutatja,
hogy a terv megfelelő módon kerül-e alkalmazásra. Szeretnék rámutatni arra, hogy az
említett lehetőségek, remények és félelmek arra vonatkoznak – ezt többek között Migalski
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úr is említette –, hogy ezzel a nagyon is szükséges eszközzel, amely sokat fog tenni a
demokrácia megerősítéséért és kiterjesztéséért, ne lehessen visszaélni.

Paradox módon ezzel az eszközzel a gyakorlatban könnyen vissza lehet élni, nem csak a
szélsőségeseknek, hanem a nagyon erős és befolyásos érdekcsoportoknak is, és ezt azért
mondom, mivel véleményünk szerint az 1 000 000 aláírás nem magas küszöb, ha
összevetjük az Unió demográfiai adataival. Ha rámutatunk, hogy egy kezdeményezés
elutasításáról vagy elfogadásáról hozott döntés nagymértékben önkényes elbírálástól függ
majd, ez a tény maga is komoly bírálatot eredményezhet a polgárok részéről. Összefoglalva
úgy vélem, meg kellene gyorsítanunk a javaslat kidolgozását, prioritássá téve, azonban
egyúttal alapos, pontos és józan elemzésnek is alá kell vetnünk.

Diane Dodds (NI).   – Elnök asszony, demokrataként állok önök előtt, olyasvalakiként,
aki szerint támogatni kell a polgárok nagyobb részvételét a demokratikus folyamatban.
Legyünk őszinték, szakadék van a döntéshozók és a polgárok között. Ezért nagyon fontos,
hogy az átlagember hangja is hallható legyen.

Az európai polgári kezdeményezés elméletben helyes elképzelés, azonban az én
lelkesedésemet csökkenti, hogy a Bizottság még mindig jelentős jogkörökkel bír. Azt sem
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az aláírásgyűjtés módja a polgári kezdeményezés számára,
még akkor is, ha a részvétel követelményét a tagállamok negyedére csökkentjük le, azt
jelentheti, hogy mindenki számára nagyon nehéz lesz az aláírások összegyűjtése, kivéve
a nagy lobbiszervezeteket, amelyek már egész Európára kiterjedve működnek. Ennek
valóban a polgárok, nem pedig a nem kormányzati szervezetek eszközévé kell válnia.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, tisztelt tanácsi
tagok, a polgári kezdeményezés nagyon fontos lépés az Európai Unió alkotmányos
természetének elismerése felé. Csakis egy alkotmányos entitás, akár rendelkezik írott
alkotmánnyal, akár nem, lehet olyan helyzetben, hogy ilyen hatáskörű eszközzel lássa el
a polgárokat, és véleményem szerint ez nagyon értékes a tevékenységünkben: hogy
alkotmányos természetűvé tesszük az Európai Uniót.

El kívántam továbbá mondani, hogy ez nagyon fontos lépés a polgárok, valamint a polgárok
közti szolidaritás szempontjából. Azáltal, hogy a tagállamok negyedének részvétele a
kezdeményezés indításának minimális feltétele, Európát átfogó, egész Európára kiterjedő
mozgalmat hozunk létre, mivel így sokkal nehezebbé válik a részvétel a lobbisták vagy
elszigetelt érdekcsoportok számára. Ellentétben az imént elhangzottakkal, sokkal nehezebb
a lobbisták dolga akkor, ha hét vagy nyolc ország polgárainak kell kezdeményezést
indítaniuk, ezért meg vagyok győződve arról, hogy ez az európai államok, valamint a
polgáraik közti szolidaritás erősítését is szolgálni fogja, amely szolidaritásra jelenleg, két
nappal az Európai Tanács döntő fontosságú decemberi ülése előtt nagyobb szükségünk
van, mint valaha.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, az eljárások képezik
a demokrácia anyagát, ezért a polgári kezdeményezés megvalósítása nem csupán technikai
gyakorlat volt, hanem alapvető választások elé állított minket. Ezek lehetővé tették, hogy
a polgári kezdeményezést olyan eszközzé tegyük, amely ténylegesen segíti a valódi európai
politikai tér kiépítését.

A Parlament kétségtelenül példamutató módon gyakorolta előjogait, jelentősen javított
az eredeti javaslaton. A főbb eredményeket már említették az előttem szólók, nem szükséges
emlékeztetnem önöket rájuk. Szeretnék azonban kiemelni egy másikat, amelyhez
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képviselőcsoportunk jelentősen hozzájárult. Az európai parlamenti pártok is támogathatnak
majd polgári kezdeményezéseket. Ez jelentős eredmény, mivel az európai demokrácia
jövője múlik rajta. Nem jöhet létre valódi demokrácia addig, amíg az európai politikai
pártok nem vállalnak magukra hatékony szerepet a demokratikus folyamatban. A mai
napon előrelépést teszünk ezen a téren, és ez még egy ok arra, hogy az európai demokrácia
nagy napjának nevezzük.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Elnök asszony, biztos úr, soros tanácsi elnök úr, hölgyeim
és uraim, szeretném megköszönni az összes előadónak az időben elvégzett munkát és az
üdvözlendő kompromisszumot, amelyet elértek. A Petíciós Bizottság elnökeként kérem,
engedjék meg, hogy kifejezzem hálás köszönetem Wallis asszonynak és Häfner úrnak,
továbbá az árnyékelőadóknak, akik – noha nagy csapatot alkottak – képesek voltak
összeegyeztetni a Petíciós Bizottságban folytatott vita során felmerült mindent véleményt.

Úgy vélem, munkánk során teljes mértékben tudatában voltunk feladatunk fontosságának.
Valóban, a polgári kezdeményezés jelentős cél a folyamatban, amely létrehozza a polgárok
Európáját, egy demokratikus és valóban részvételen alapuló Európát.

Mi a Petíciós Bizottságban ezt észben tartva dolgoztunk, az Alkotmányügyi Bizottsággal
együttműködésben, az eljárási szabályzat 50. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően.
Ahogy több képviselőtársam és az előadók hangsúlyozták, célunk az eljárás minél
használhatóbbá, tehermentesebbé, átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele volt.

Ezt szem előtt tartva dolgoztuk ki a Bizottságra háruló kötelezettségeket, korlátozva annak
értékelési hatáskörét az általunk bevezetett elfogadhatósági feltételeket illetően. Szeretném
megnyugtatni a jogos és érthető aggályokat felvető képviselőtársakat, hogy ezek felmerültek
a vita során, és megkíséreltünk megoldást találni rájuk.

Végül, mivel ez a téma közel áll a szívemhez, szeretném hangsúlyozni annak fontosságát,
hogy bevezettük a polgári kezdeményezés képviselőinek közmeghallgatását, amelyet a
Bizottság fog lebonyolítani az Európai Parlamenttel együttműködésben. A Petíciós Bizottság
elnökeként szeretnék hangot adni az elégedettségemnek, mivel a résztvevő felek közti
megegyezésnek köszönhetően valószínűleg az általam elnökölt bizottság fogja megkapni
ezt a feladatot.

Matthias Groote (S&D).   – (DE) Elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki ezt lehetővé tette, különösen Sylvia-Yvonne Kaufmann korábbi
alelnöknek, aki az előző parlamenti ciklusban elvégezte az előkészítő munka jelentős
részét, annak biztosítása érdekében, hogy egy napon az európai polgári kezdeményezés
valósággá válhasson.

Az Európai Unió polgárai néha nagyon távolinak érzik Európát és intézményeit. Ez az
eszköz, az európai polgári kezdeményezés közelíteni fogja az intézményeket a polgárokhoz.
Kiváló eszközről van szó, amely erősíteni fogja a demokráciát, fokozottabban bevonja az
embereket a politikába, és lehetővé teszi, hogy megragadják a kezdeményezést. Úgy vélem,
hogy a következő hónapok során még két fontos dolog vár megvalósításra. Az első, hogy
hozzáférést kell biztosítani a polgárok számára a kezdeményezéshez, beleértve a digitális
hozzáférést az interneten keresztül, könnyen használható, ám biztonságos módon. A
második, hogy amennyiben egy polgári kezdeményezés sikeres, jogi aktusnak kellene
követnie. A kérdésem a Bizottsághoz ezért a következő: hogyan döntjük el a jövőben, mely
kezdeményezéseket követ jogi aktus, és melyeket egyszerű meghallgatás? Ezt talán
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kifejthetné, Šefčovič úr. Önnek is szeretnék köszönetet mondani a munkájáért, és a Tanács
által végzett munkáért.

György Schöpflin (PPE).   – Elnök asszony, a polgári kezdeményezés elindítása
kétségtelenül az európai integráció egyik legfontosabb fejleménye. A hatalom minőségi
újraelosztását jelenti az Európai Unióban, és benne rejlik a lehetőség, hogy jelentős újításokat
eredményezzen az európai politikában.

A polgárok egy szintre emelése a Parlamenttel és a Tanáccsal, felkínálva nekik annak jogát,
hogy a Bizottságot jogalkotási eljárás indítására kérjék fel, messze ható következményekkel
jár. Az új eljárás teret nyit például az egyik alapvető sajátosság megkérdőjelezésére, amely
mentén az integrációs folyamat kialakításra került – amely nem más, mint hogy kezdettől
fogva a hatalmi elit vezette. Ez sok tekintetben nagyon sikeresnek bizonyult, azonban mára
nem lehet kétséges az sem, hogy a polgárok tevékeny támogatása nélkül az integrációs
folyamat akadályokba ütközik. Valóban, egyre több jel utal arra, hogy a polgárok az Uniót
távolinak, bonyolultnak és megközelíthetetlennek látják. Nagyon kevés okuk volt rá, hogy
párbeszédet kezdjenek vele, mivel hiányoztak ennek eszközei.

A polgári kezdeményezés ezt a hiányosságot orvosolja. Olyan eszközt hoz létre, amely
képes arra, hogy áthidalja az Uniót és a köznépet elválasztó szakadékot. Mindenkinek
érdekében áll, hogy az eszköz a lehető leghatékonyabban működjön.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, először is szeretnék
gratulálni minden előadónak, különösen kollégámnak, a mellettem ülő Gurmai asszonynak
a téma kidolgozásában végzett kiváló munkájukért.

A polgári kezdeményezés kialakítása a Lisszaboni Szerződés egyik legérdekesebb újítása.
Véleményem szerint ez a polgárok kezébe adott új jogalkotási jogkör az európai
intézményekben.

Egy olyan helyzetben, amikor az Unióhoz tartozás érzése még gyenge, és amelyben
különösen aggasztóak az európai választások alacsony részvételi arányai, ez a
kezdeményezés lehetővé teszi az európai polgárok számára, hogy az európai demokrácia
teljes jogú szereplőivé váljanak. Ez a javaslat nagy kíváncsiságot és vitathatatlan érdeklődést
keltett.

Ezért ha kizárólag a polgári kezdeményezés kockázatait domborítjuk ki, az elhibázott
jelzés lenne a polgárok felé. Míg természetesen megfelelő módon meg kell vizsgálni a
javaslatot, nem kell tartani a javaslat nyomán esetleg kialakuló párbeszédektől.

A Parlament és a Tanács által kötött kompromisszum tökéletesen kiegyensúlyozott, és a
szöveg elfogadását követően az lesz a feladat, hogy az új eszköz minél előbb érvénybe
lépjen, mivel a polgárok ezt várják tőlünk, és ez fontos lehetőség.

(Taps)

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, az Alkotmányügyi Bizottság
elnökeként mindenekelőtt azért szólalok fel, hogy megköszönjem a bizottságom minden
tagjának a jól végzett munkát, különösen Lamassoure úrnak és Gurmai asszonynak, akik
remek munkát végeztek a Lisszaboni Szerződés egyik legfontosabb változtatásának
végrehajtása során.

A Bizottság meghallgatta minden nemzeti parlament és a szakértők véleményét is, szorosan
együttműködve a Bizottsággal – amiért hálás köszönetet szeretnék mondani Šefčovič
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biztosnak. A Tanács is készségesen vett részt a párbeszédben, amiért Chastel urat illeti a
köszönet.

Az eljárási szabályzat 50. cikkének alkalmazása is jól működött, lehetővé téve a hatékony
együttműködést a Petíciós Bizottsággal.

Én személy szerint támogattam a rendelet érvénybe lépésének egyéves határidejét, és ezt
egyáltalán nem azért tettem, hogy késleltessem az alkalmazását, ellenkezőleg, annak
biztosítása érdekében, hogy kezdeti végrehajtása átfogó módon és felelősségteljesen
történjen, hogy kivétel nélkül minden tagállam képes legyen eleget tenni a részvétel
előkészítésére és az eszközök ellenőrzésére vonatkozó követelményeknek.

Úgy vélem, hogy az új eszköz legjótékonyabb hatása az uniós polgári tudatosság növelése,
amely immár kibővült a jogalkotás folyamatában való részvétel jogával, beleértve a
kezdeményezés jogát. Abban is biztos vagyok, hogy a rendelkezésre bocsátott
mechanizmusok könnyen elérhetővé teszik a részvételt a polgárok számára, míg
megakadályozzák a visszaéléseket.

Végezetül azt hiszem, karácsony előtt pár nappal járván, hogy a rendelet elfogadása szép
ajándék lesz az európai polgárok és maga Európa számára.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Elnök asszony, örülök, hogy az Alkotmányügyi Bizottság
utódomul kinevezett tagja után szólalhatok fel, mivel 10 éven át támogattam ezt az
elképzelést, és az európai polgári kezdeményezés szinte az utolsó pillanatban került bele
a szerződés szövegébe. Akkoriban a Parlament és a nemzeti parlamentek képviselői ragadták
magukhoz a kezdeményezést a konventben. Ez a rendelet új fejezetet nyit a polgárok és
az európai intézmények viszonyában. Mindannyian reméljük, hogy csökkenteni fogja az
emberek és a politika közti távolságot Európában. A polgári kezdeményezés nem gyógyítja
meg minden bajunkat, de hatalmas segítség lehet. Mindenekelőtt nagyobb nyitottságot
szeretnék látni Európában, az aktuális, a polgárokat érintő kérdésekről folyó, határokon
átnyúló vita formájában. A saját területemen, a környezetvédelem területén számos kérdés
jut eszembe, amely felvehető volna az Európai Unió napirendjébe az eszköz segítségével,
és különösen a Bizottság, mint Európa kormányának vagy végrehajtó hatalmának
napirendjébe. Azt is megkérdezném a Bizottságtól, hogyan készül fel ezekre a jövőbeni
kezdeményezésekre. Nem szabad csalódást okoznunk az embereknek.

Szeretném megköszönni mindenkinek, különösen az előadóknak, Gurmai asszonynak és
Lamassoure úrnak az elvégzett kiváló munkát.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Elnök asszony, ez valóban örömteli és
fontos nap az Európai Parlament számára. Nagyon remélem, hogy elfogadjuk ezt a
mechanizmust, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok részt vegyenek Európa jövőjének
alakításában, nem csupán az Európai Parlament megválasztása révén, hanem az alkotó
folyamat tevékeny résztvevőjeként. Nagyon fontos, hogy a polgárok hangját hallani
lehessen. Pár évvel ezelőtt alkalmam nyílt több tízezer európai uniós polgár képviseletére
egy petíció benyújtásakor az Európai Parlamentnek, és nagy örömömre szolgál, hogy akkor
a Parlament határozatot fogadott el a petíció alapján. Nagyszerű dolog, ha az ember úgy
érzi, hogy a hangját – mint polgárét – meghallgatják az Európai Unió intézményeiben.
Párbeszédnek kell lennie az Európai Bizottság és a polgárok között, és nem szabad olyan
helyzetnek előállnia, amely elbátortalanítaná ettől a polgárokat. Ez a szorosabb
együttműködés felé tett lépés, nem csupán az intézmények és a polgárok között, hanem
a polgárok maguk között is. Bizonyos problémák felismeréséről és azonosításáról szól, és
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közös megoldás nyújtásáról rájuk, a folyamatnak azonban biztonságosnak és átláthatónak
kell lennie, és alkalmaznunk kell a szubszidiaritás elvét.

Ioan Enciu (S&D).   – Elnök asszony, először is gratulálni szeretnék Gurmai Zitának és
Alain Lamassourenak a jelentésért. Melegen üdvözlöm a polgári kezdeményezés
mechanizmusát. Nagyon pozitív, alulról jövő kezdeményezés. Nagyban hozzájárul a
polgárokat és az Európai Unió intézményeit elválasztó demokratikus deficit csökkentéséhez.
Platformot biztosít a polgárok számára, hogy ötleteket adjanak és javaslatokat tegyenek
az európai törvényhozás számára. A tagállamok egynegyedének minimális száma, amely
szükséges az aláírások összegyűjtéséhez, biztosítja, hogy a kezdeményezés a társadalom
széles keresztmetszetének szükségletét fejezi ki a jogalkotási javaslat iránt.

Végül szeretném hangsúlyozni, hogy a kezdeményezés finanszírozása és a szervezők
pénzügyi forrása terén teljes átláthatóságra kell törekedni.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Elnök asszony, szeretnék gratulálni az
előadóknak, mivel munkájuk lehetőséget teremt az európai férfiak és nők számára, hogy
az őket érintő problémákat kezdeményezés formájában az Európai Parlament elé terjesszék.

Ma jobbá tesszük a demokráciát, közelítjük a döntéshozatal folyamatait a polgárokhoz,
nyitottabbá és közvitára alkalmasabbá, deliberatívvá tesszük őket, az emberek érdekeit
tartva szem előtt.

A rendelet az Európa 2020 politika része, és alapvető eszköz a társadalomban meglévő
tudás és tehetség mederbe terelésére. Továbbá azt igényli tőlünk, hogy új képességeket
sajátítsunk el, hogy jobban jelen legyünk politikai vezetőkként a virtuális közösségekben,
a digitális társadalomban, és másféleképp gyakoroljuk a vezetést, az emberekhez közelibb
és humánusabb módon. Ez egy lépés a politikai innováció felé, amely segítségünkre lesz
a nagyobb átláthatóság elérésében, és visszaállítja az emberek politikába vetett bizalmát.

Végezetül, a polgári kezdeményezés lehetőséget jelent a régiók számára, hogy legyőzzék
a feléjük irányuló figyelem hiányát, amely az Unió jelenlegi struktúrájából fakad. Biztos
vagyok benne, hogy kitartással és képzelőerővel a régiók is felhasználják majd ezt a
mechanizmust arra, hogy javaslataikat közvetlenül a tisztelt Ház elé terjesszék.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a Lisszaboni Szerződés
hatályba lépéséig az Európai Unió nem volt nyitott a polgárok kérései felé, főleg mert fő
testületei közül kettő – a Bizottság és a Tanács – kinevezettek, nem választottak, mint a
Parlament, továbbá azért, mivel nem volt előírás a nyilvánosság bevonására.

Az új szerződés hatályba lépésével az európai polgároknak lehetősége nyílik javaslataik
benyújtására, ha elegendő aláírást gyűjtenek össze. Mi hajlunk a rendelet támogatására,
mivel javít a Bizottság eredeti szövegén. Az eljárás elfogadhatósági eljárása a nyilvántartásba
vételi eljárás része, ezt követi az aláírások összegyűjtése és ellenőrzése.

Sajnálatos módon az aláírások hitelességének ellenőrzésére szolgáló mechanizmus hiánya
miatt a jelentés nem megfelelő. Ez hamis aláírások benyújtásához vezethet, ezért levon a
kezdeményezés demokratikus értékéből.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Elnök asszony, a polgári kezdeményezés sok
alakot ölthet. Petíció? Igen, de nem szabadon megfogalmazott. A benyújtónak előre
megszabják, mit kérhet – olyasmit, ami a Bizottság hatáskörébe tartozik –, és mit nem
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kérhet: olyasmit, ami a Bizottság szerint nem komoly vagy ellentétes az úgynevezett európai
értékekkel.

Talán népszavazás? Egyáltalán nem. Tévesen úgy jellemzik, mint a közvetlen demokrácia
példáját. Nem kerül majd sor azonban olyan népszavazásra, amelyben minden polgár részt
vesz. Még ha össze is gyűlik egymillió aláírás, a Bizottság nem lesz köteles az indítvány
szerint cselekedni.

Még csak nem is valódi polgári kezdeményezés. Az átlagpolgárok valószínűleg nem
szervezik meg önállóan egy indítvány beadását. Csak az erős érdekkörök számára lesz
könnyű mozgósítani a közvéleményt. Ez mindenekelőtt egy kvázi-demokratikus púder
egy nem demokratikus intézményen.

Ez talán azt jelenti, hogy ellenezzük? Nem. Biztos vagyok benne, hogy az európai
intézmények aggódó ellenzői arra fogják használni, hogy megszüntessék az európai
projektet.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Elnök asszony, az európai polgári kezdeményezés
olyan eszköz lesz, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy nagyobb mértékben
vegyenek részt az Unió életében, ez pedig arra szolgál, hogy megerősítse az egyértelműen
gyenge kommunikációt az Európai Unió és a polgárok között. Név, cím, állampolgárság
és aláírás – osztom a véleményt, hogy ez elegendő annak biztosítására, hogy az aláíró
valóban létezik, és nem írta alá kétszer az indítványt. Az azonosító okmány számára
vonatkozó követelmény elhagyása – sajnos, erről nem született döntés –, nagyban
hozzájárulhat egy felhasználóbarát eszköz létrehozásához.

Olyan időkben, amikor a személyes adatok védelmével kapcsolatban növekszenek az
aggodalmak, az olyan bizalmas személyes adatok gyűjtése, mint a személyi szám, elveheti
a polgárok kedvét a kezdeményezés aláírásától. Egyértelmű, hogy a hivatalnokok, akik
támogatták a személyazonosító okmány felmutatására vonatkozó követelményt, nem
vették fontolóra ezt a szempontot. A demokrácia értékes eleme annak a lehetővé tétele,
hogy az európai polgárok új jogalkotásra vonatkozó, társadalmi fontosságú javaslatot
nyújthassanak be, és megtiszteltetésnek érzem, hogy részese lehetek a folyamatnak, amely
hozzásegíti ehhez az eszközhöz Európa lakosait.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Elnök asszony, szeretnék gratulálni az előadóknak kiváló
munkájukhoz. Úgy döntöttünk, hogy európai alkotmányunkba, a Lisszaboni Szerződésbe
belefoglaljuk a polgárok azon jogát, hogy jogalkotásra vonatkozó kezdeményezéseket
kérjenek a Bizottságtól. A polgárok ezt magukévá tették, és már el is indították az első
kezdeményezést, amely több mint egymillió aláírást gyűjtött össze. Választott témájuk
olyan probléma, amely mindannyiunkat aggaszt, olyan kérdés, amelyben a Bizottságnak
aláírások nélkül is cselekednie kellene. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
biotechnológiai társaságok érdekeitől való függetlenségének kérdését vetették fel. Ezt a
problémát Dalli biztos felismerte, és moratóriumot rendelt el a vetőmagjaikra, míg nem
állnak rendelkezésre megbízható ellenőrző mechanizmusok, amelyekkel mérhető a
módosított organizmusoknak az emberi szervezetre, a biodiverzitásra és az
élelmiszerbiztonságra gyakorolt hatása. Felkérem a Bizottságot, hogy tegye meg ezt a
kezdeményezést.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani négy
előadónknak, akik remek munkát nyújtottak és jelentős hozzáadott értéket nyújtottak a
Parlament részéről a Bizottság által eredetileg javasolt szöveghez.
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A polgári kezdeményezés, amelyet mi, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoport hamarosan lelkesen megszavazunk, jelentős előrelépés a Lisszaboni
Szerződéshez képest. Ne essünk tévedésbe: ez az eszköz valóban átalakíthatja az európai
politikai életet, amennyiben okosan és bátran használjuk. Hozzájárulhat ahhoz, hogy az
európai polgárok közvetlenül részt vegyenek az európai politikai vitában. Hozzájárulhat
a közvélemény formálásához, amely azon férfiak és nők véleménye, akik találkoznak
egymással, hogy eszmét cseréljenek, közös álláspontot fogadnak el, és összefognak a
valóban európai célok érdekében. Azonban ne okozzunk csalódást a polgárainknak.

Sürgessük a tagállamokat, hogy mihamarabb hozzák meg az alkalmazáshoz szükséges
intézkedéseket, ne okozzunk csalódást a polgároknak, mivel az európai demokrácia
erősítése múlik ezen.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Elnök asszony, én is szeretnék gratulálni mindenkinek,
különösen a polgároknak, és várom, hogy konstruktívan együttműködhessünk.

Valóban igaz, hogy különösen az alacsony küszöb biztosítására van szükségünk, vagyis
mindenkinek meg kell engedni, hogy részt vegyen a polgári kezdeményezésben. Ezért
sajnálatos, hogy a 18 év alatti fiatalokat megfosztották ettől a lehetőségtől, mivel épp ők
azok, akiket minden erőnkkel próbálunk bevonni a politikába.

Sajnálatos továbbá, hogy a tagállamokra hagytuk az arról való döntést, lehet-e vagy sem
online kezdeményezést indítani. Bizonyos, hogy nem várhatják el tőlünk, hogy a mai
korban papírral dolgozzunk, amikor az online jelenlét nagyon hatékony módszernek
bizonyul az emberek szervezésére, politikai értelemben is és az érdeklődési körük szerint
is.

Vajon mit várunk, mit is fogunk pontosan elérni a polgári kezdeményezés révén? Úgy
gondolom, hogy a Bizottságnak nagyon korai szakaszban képesnek kell lennie arra, hogy
megmondja, hogy bizonyos javaslatok, mint amilyeneket az imént is hallottunk, például
a Parlament eltörléséről, valójában polgári kezdeményezésnek számítanak-e vagy sem.
Hogyan intézhető ez? Ki fogja kidolgozni ezeket a dolgokat, és mikor várhatunk jogalkotási
javaslatot?

Mi politikusok üvegházakban élünk. Az emberek benézhetnek az ablakon, mostantól
pedig személyesen is beléphetnek, hogy részt vegyenek a munkában. Várakozva tekintek
a konstruktív részvételük elé.

Elnök.   – Felhívom azon képviselők figyelmét, akik a „catch the eye” eljárás során kívántak
részt venni a vitában, hogy már nem tudok elfogadni több felszólalót, de emlékeztetem
önöket, hogy az eljárási szabályzat szerint írásos nyilatkozatot nyújthatnak be, amelyet
csatolnak a vita szó szerinti jegyzőkönyvéhez, ezért erre biztatom önöket, amennyiben
nyilatkozni kívánnak.

Maroš Šefčovič,    a Bizottság alelnöke. – Elnök asszony, először is köszönetet szeretnék
mondani a Parlament tisztelt képviselőinek a rendelet nagyarányú támogatásáért. Köszönöm
továbbá a nagyon pozitív európai tetterőt, amely a tisztelt Házat átjárta a vita során. Ahogy
ma reggel láttuk, a mostani év kihívásokkal teli Európa számára, de azt hiszem ez a vita
megmutatta, hogy a mai nagyszerű nap az európai polgárok és Európa számára. Szeretném
hangsúlyozni, hogy a Bizottság szeretné, hogy ez a fontos kezdeményezés sikeres legyen,
és nagyon konstruktív szellemben fogunk hozzáállni.
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Válaszul a képviselők által feltett néhány kérdésre, szeretném biztosítani őket, hogy segíteni
fogunk a kezdeményezések szervezőinek. Létrehozzuk a kapcsolattartó pontokat, és
kialakítjuk az információs vonalat, ahol felvilágosítást adunk a szervezőknek arról, mi
lehetséges és mi nem, milyen szabályozásra számíthatnak a folyamat során, milyen
kezdeményezések vannak készülőben, vagy milyen hasonló vagy ellentétes javaslatokat
kaptunk más szervezőbizottságoktól. Megpróbálunk minél inkább felhasználó- és
polgárbarátabb lenni.

Nagyon komolyan vesszük a Corazza Bildt asszony és Casini úr által felvetett aggályokat.
Ezért a folyamat során végig ragaszkodni fogunk a rendelet intézményi egyensúlyának
megőrzéséhez, és a Bizottság kizárólagos kezdeményezési jogának fenntartásához, mivel
a Bizottság felelős minden polgár felé, nem csupán a kezdeményezés szervezői felé, hanem
az általános európai érdekek felé is. Erre is ügyelnünk kell a folyamat kidolgozása során.

Groote úrnak adott válaszomban szeretném biztosítani őt arról, hogy amennyiben az
európai polgári kezdeményezés sikeres lesz, követni fogjuk a rendelet által előírt eljárást.
Megfelelő szinten fogadjuk a szervezőket – a biztos vagy a főigazgató szintjén –, majd jelen
leszünk a lehető legmagasabb szinten az Európai Parlament által szervezett
meghallgatásokon. Három hónapon belül nagyon pontos indokokkal közleményben
támasztjuk alá, hogy jogalkotási javaslattal kívánjuk-e folytatni a kezdeményezést, hogy
tovább kell-e tanulmányoznunk az ügyet vagy, amennyiben az indítvány túl ellentmondásos,
nem teszünk további javaslatokat vele kapcsolatban.

Remélem, hogy ez az új európai eszköz segít egy jobb európai párbeszéd kialakításában,
és több európai téma felvetésében az európai fővárosokban. Remélem, hogy a polgári
kezdeményezés nagyon sikeres eljárás lesz, majd meglátjuk, amikor először jön el a
felülvizsgálat ideje. Köszönöm a támogatásukat.

(Taps)

Olivier Chastel,    a Tanács soros elnöke. – (FR) Elnök asszony, tisztelt képviselők, engedjék
meg, hogy mondjak pár szót Šefčovič biztos felszólalása után.

Ahogy a vita során kiderült, ez egy lenyűgöző téma. Néhány kérdés megválaszolatlan
maradt, nem sikerült minden félelmet eloszlatni. Ez egy valódi kompromisszumos
megoldás.

Hívjuk életre a polgári kezdeményezést. Hosszú távon ítéljük meg a rendeletet, mivel
nyilvánvalóan ekkor lehet kidolgozni a működését.

Még egyszer köszönöm az együttműködésüket. A legjobbakat kívánom a polgári
kezdeményezés sikeréhez..

Zita Gurmai,    előadó. – Elnök úr, szeretném megköszönni minden kollégám hozzászólását.
Nagyon örülök, hogy a többségünk támogatja az európai demokrácia új rétegének
kialakítását.

Teljesen természetes és várható, hogy aggodalmak merülnek fel, azonban ha valami teljesen
új dologba fogunk, akkor nem lehet előzetesen megválaszolni minden kérdést és eloszlatni
minden félelmet. Biztos vagyok benne, hogy a rendelet, amelyet ma önök elé tárunk, sok
problémát kezel azok közül, amelyek felmerültek bennünk a szabályozás előkészítése
során.
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Nem kell félnünk a demokrácia ezen új oldalától. Jobban oda fogunk figyelni a polgárok
szavára, és ettől nem szabad megijednünk. Ez az egyik hosszú távú célunk, nem igaz? Csak
attól kell tartanunk, hogy az európai polgári kezdeményezés nem a Szerződés szellemében,
nem az eredeti célja szerint kerül alkalmazásra, hanem visszaélnek vagy egyáltalán nem
élnek vele.

Megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy csökkentsük ennek kockázatát a rendeletben,
Sylvia Kaufmann közreműködésével, a polgári kezdeményezésről szóló első parlamenti
jelentés készítőjével. Szeretnék továbbá köszönetet mondani Maroš Šefčovič és Alain
Lamassoure egész csapatának és a többi kollégánknak. Szeretnék köszönetet mondani az
Európai Unió magyar elnöksége számára dolgozó csapatnak is.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a rendelet végrehajtása rendkívüli fontosságú, és ezért
szeretném felajánlani segítségem és együttműködésem a soron következő magyar elnökség
számára.

Biztos vagyok benne, hogy az egy óra múlva soron következő szavazás támogatni fogja
az európai intézmények közt elért kompromisszumot. Csak így lephetjük meg az európai
polgárokat egy szép karácsonyi ajándékkal, egy szilárd rendelettel az európai polgári
kezdeményezésről. Ne várassuk őket tovább.

Nagyon köszönöm a figyelmüket, önöknek és a jelenlévő polgároknak is boldog karácsonyt
és boldog új évet kívánok.

Alain Lamassoure,    előadó. – Elnök asszony, miután mostanáig minden elhangzott,
örömmel adom át önnek a szót, hogy lezárja ezt a kérdést, amelyet legalább olyan jól ismer,
mint én.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra rövidesen sor kerül.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Elena Băsescu (PPE),    írásban. – (RO) Szeretnék gratulálni a jelentés készítőinek a bizottsági
szavazás során elért eredményért. A polgári kezdeményezés nagy szimbolikus értékkel
bír, és a demokrácia megerősítésének egyik leghatékonyabb módja az Unióban. Az új
eszköznek a polgárok szempontjából könnyen használhatónak, hozzáférhetőnek és
hitelesnek kell lennie. Szeretném megemlíteni, hogy a Tanáccsal folytatott tárgyalások
során Romániának sikerült egyensúlyt elérnie a kezdeményezés hozzáférhetősége és a
visszaéléseket megakadályozó előírások között. Úgy vélem, a legutóbbi javaslatok gyorsabb
„elfogadhatósági” eljárást tartalmaznak a javaslatok ellenőrzésére, alacsonyabb határértéket
a részt vevő országok minimális számára és egyszerűbb eljárást a petíciók aláírására.
Szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos szabályozni ezt az eszközt egész Európában.
Olyan megoldást kell keresnünk, amely ösztönözni fogja az egész lakosság bevonását. Ezt
szem előtt tartva a kommunikációs tevékenységre és a tájékoztató kampányokra fontos
szerep hárul.

Dominique Baudis (PPE),    írásban. – (FR) Végre napvilágot lát a polgári kezdeményezés.
Ez a csodálatos demokratikus újítás lefekteti egy új európai polgárság alapjait. Ez az eszköz
teszi lehetővé Európa lakossága számára, hogy közvetlenül fejezze ki aggályait olyan
kérdésekkel kapcsolatban, amelyek döntő fontosságúak közös jövőnk szempontjából. A
beavatkozási lehetőség éppolyan fontos, mint az Unió kiterjesztett mandátuma. Az Európai
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Parlament támogatja a gyors, hatékony megvalósítást. A kezdeményezés a Lisszaboni
Szerződésben került bevezetésre, és az európai intézményekre hárult a feladat, hogy
megegyezésre jussanak a gyakorlati megvalósítás részleteiről. A kezdeményezés indításának
feltételei, amelyeket a Parlament rugalmasnak kívánt kialakítani (egymillió ember a
tagállamok legalább egynegyedéből, amely ma hét országnak felel meg), megadnak a
polgároknak mindent, amire szükségük van ahhoz, hogy új jogalkotási javaslat kérelmével
forduljanak a Bizottsághoz. Ez a lehetőség a következő évtől vehető igénybe.

Piotr Borys (PPE),    írásban. – (PL) A Lisszaboni Szerződéssel állampolgárságot adtunk
az Unió lakosai számára. A következő lépés, hogy az Unió polgárai számára biztosítjuk a
polgári kezdeményezés lehetőségét. Ritka pillanat, amikor egy jogalkotó vagy végrehajtó
hatóság jogköreinek egy részét a polgárokra ruházza. Ez nagy érettségről tanúskodik. Ez
a demokratikus deficitre adott válaszunk.

Munkánk nem csupán képviseleti demokrácián alapszik, hanem részvételi demokrácián
is. A fejlesztésre vonatkozó korábbi politikák és a polgárokkal folytatott konzultációk a
döntéshozatali folyamat során nem mindig feleltek meg az Európai Unió lakossága
elvárásainak. A polgári kezdeményezés, amely nehezen elért kompromisszum eredménye,
először is teljes átláthatóságot biztosít. Másodszor, egyszerűsítettük az egész rendszert.
Egy újítást is bevezettünk, amely szerint interneten is le lehet adni a támogató szavazatokat.
Jelenleg a polgári kezdeményezés népszerűsítésének nagy feladata áll előttünk, ez pedig a
Bizottság és a Parlament, továbbá a tagállamok feladata lesz majd. Azt is meg kell
fontolnunk, hogy nem veszélyeztetik-e demagóg vagy populista javaslatok a polgári
kezdeményezés nyitottságát. Nem hiszem, hogy ez elő fog fordulni. A polgárok által
beterjesztett minden kezdeményezés nagyobb felelősséget kíván a Bizottság és a Parlament
részéről.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    írásban. – (CS) A Lisszaboni Szerződés lefektette az új
európai polgári kezdeményezés alapjait, amely eddig hiányzott az Európai Unió
döntéshozatali folyamatából. Én személy szerint üdvözlöm ezt az új lehetőséget, amely
válasz arra a gyakran elhangzó kritikára, hogy az Unió működése demokratikus deficittel
küzd a döntési folyamat során. Az új eszköz lehetővé teszi az uniós polgárok számára,
hogy közvetlenül a Bizottsághoz fordulva jogalkotási javaslat benyújtását kérjék egy
meghatározott probléma megoldására. Ez szorosabbá teszi az Unió polgárai és intézményei
közti kapcsolatot, mivel kiiktatja a sokat bírált demokratikus deficitet a döntéshozatali
eljárásból, és közvetlenül bevonja a polgárokat a döntéshozatalba. Véleményem szerint a
polgári kezdeményezés közelíti az európai intézményeket a polgárokhoz, és így megvalósítja
a szubszidiaritás elvét, amely az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusának egyik
alapelve. Szeretném továbbá megemlíteni, hogy a Régiók Bizottságának véleménye szerint
a helyi és regionális hatóságok érdeklődést mutatnak a polgári kezdeményezés iránt. Ezek
a testületek szervezői vagy támogatói minőségben részt vehetnének a folyamatban, hiszen
ők állnak legközelebb az Unió polgáraihoz. Ez csak a számos ok egyike, amiért támogatom
a polgári kezdeményezés bevezetését.

Jim Higgins (PPE),    írásban. – Várakozással tekintettem az elé, hogy az európai polgárok
minél hamarabb hasznát vehessék ennek a hatékony eszköznek, és elégedetten látom a
jogalkotási eljárás végét, egy évvel a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után. A polgári
kezdeményezés a Lisszaboni Szerződés egyik fő újítása. Új joggal ruházza fel az európai
polgárokat, amely révén egymillió polgár arra kérheti az Európai Bizottságot, hogy új uniós
törvényjavaslatot terjesszen elő, közelebb hozva Európát az emberekhez. A polgári
kezdeményezés értékes eszköz, amely segítségével a polgárok összefogva jelentős
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eredményeket érhetnek el – ez az európai projekt lényege. A kezdeményezés biztosítani
fogja, hogy az intézmények tovább foglalkozzanak a polgárok szívéhez közel álló
kérdésekkel, valamint bátorítja az európai ügyekről folytatott, határokon átnyúló
párbeszédet. Ez egy folyamatban lévő munka, és a Bizottság háromévenként jelentést fog
közzétenni a kezdeményezés végrehajtásának eredményeiről.

Martin Kastler (PPE),    írásban. – (DE) A mai szavazás az európai polgári kezdeményezésről
mérföldkő az európai demokrácia történetében. Üdvözlöm a kompromisszumot és
támogatom, mivel a Lamassoure úr és Gurmai asszony által készített jelentés a helyes
irányba tett első lépés. Hölgyeim és uraim, nem kell félnünk attól, hogy a polgároknak
több alkalmuk nyílik véleményük kifejezésére. Több együttdöntési jogot kell adnunk az
európai polgároknak, nem csupán ötévenként az európai parlamenti választások alkalmával.
Ehhez bátorságra, kitartásra és erőre van szükség. Bátorságra, hogy folyton készek legyünk
a párbeszédre. Kitartásra, mivel a döntések meghozatala nem történhet ennél gyorsabban,
és erőre, mivel képviseleti demokráciánk, legalábbis véleményem szerint, több részvételi
elemet tartalmaz. Azt kell célul kitűznünk, hogy erősödjön az európai párbeszéd a polgárok
és a politikusok között. Elégedetté tesz, hogy ma a polgári kezdeményezés révén egy lépéssel
közelebb kerülünk a polgárok Európájához. Meggyőződésem, hogy egy napon az európaiak
közösen fogják meghozni az európai döntéseket, a polgárok döntéseinek formájában.

Tunne Kelam (PPE),    írásban. – Hogyan kerüljön közelebb Európa a polgárokhoz, és
hogyan kerüljenek közelebb a polgárok Európához, ez az egyik fő vitatott kérdés,
valószínűleg az Európai Közösség kezdete óta. Az Európai Konvent kidolgozta a jelenlegi
Lisszaboni Szerződés alapját, és lefektette a jövőbeni polgári kezdeményezés
mechanizmusának alapjait. Most ez megvalósult formában került az asztalunkra, és a
közeljövőben az Unió összes polgárának lehetősége nyílik arra, hogy a számára fontos
kérdésekre irányítsa az európai döntéshozók figyelmét. Ez a kezdeményezés az egyik
legfontosabb intézkedés Európa polgárainak egyesítésére – olyan kezdeményezés, amely
közös cselekvést, összefogást, koordinációt igényel, és az együttműködésre irányuló
akaratot egy közös európai cél érdekében. A társadalomban mindenki szava számít, ám
csak sokak közös szava képes valódi változást elérni. Kérem a Bizottságot és a tagállamokat,
hogy népszerűsítsék ezt a kezdeményezést, és biztosítsák, hogy könnyen hozzáférhető
legyen mindenki számára. Különösen egyetértek a közös, bizottsági és parlamenti
meghallgatásokra vonatkozó javaslattal. Rendkívül fontos a demokratikusan megválasztott
Európai Parlament szoros bevonása a folyamatba, hogy követhesse a polgárok aggályainak
és kérdéseinek útját.

Ádám Kósa (PPE),    írásban. – (HU) A polgárok számára nagyon fontos, hogy mielőbb
lehetőségük legyen előre meghatározott módon, megfelelő keretek között
kezdeményezéseket tenni olyan kérdésekben, amely életüket leginkább befolyásolják. Mint
ismeretes, Magyarországon az egyik legnagyobb múltú, fogyatékossággal élőket képviselő
szervezetet, a több mint száz éves Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségét vezetem
- az itt szerzett tapasztalataim alapján már most ki merem jelenteni, hogy Lamassoure úr
és Gurmai asszony munkájának az eredménye kézzelfogható lesz: a polgárok
kezdeményezései. Különösen fájlalom, hogy az Európai Unióban élő 80 milliós
fogyatékossággal élők közössége által 2007-ben indított „million4disability”
kezdeményezés, amely 1,35 millió hiteles aláírást produkált, eredménytelen maradt. Most
már lenne következménye, eredménye, és az ennek érdekében elvégzett munkát
mindenkinek köszönöm.
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Sirpa Pietikäinen (PPE),    írásban. – (FI) A polgári kezdeményezés az aktív polgárság
üdvözlendő kiterjesztése. A voltaképpeni jogi kezdeményezés mellett fontos szerepet fog
játszani a politikai vita ösztönzésében.

A polgári kezdeményezés alkalmazási körét azonban teljes egészében még nem jelölték
ki. A polgári kezdeményezésnek az uniós szerződések módosításának egy módjának kellene
lennie. A Lisszaboni Szerződés révén még a Bizottságnak is jogában áll erre javaslatot tenni.
Ezért szükséges, hogy a polgári kezdeményezés is rendelkezzen a kezdeményezések
alakításának lehetőségével. Előfordulhatnak kezdeményezések például a szociális ügyek
területén, amelyre talán az Európai Unió Alapjogi Chartájában található igazolás. Ezért a
szerződések megváltoztatásáról folytatott vitának nem szabadna a polgári kezdeményezés
szűk értelmezésével végződnie: ennek rugalmasnak kell lennie, és számításba kell vennie
a polgárok szempontjait.

Cristian Dan Preda (PPE),    írásban. – (RO) Az európai polgári kezdeményezés elindítása
bizonyítja, hogy az Európai Unió közelítése a polgárok felé, amely a szerződések
felülvizsgálatának egyik fő oka volt, és amely a Lisszaboni Szerződés elfogadásához vezetett,
több egyszerű elvont elképzelésnél. Az európai polgári kezdeményezés jelentős mértékben
hozzájárul az európai rendszer demokratikusabbá tételéhez, mivel közvetlen kapcsolatot
teremt a tagállamok polgárai és az uniós intézmények között. A Parlament szövege teljesíti
annak követelményét, hogy egyszerű, könnyen hozzáférhető eszközt bocsásson a polgárok
rendelkezésére, és az online aláírásgyűjtés lehetősége mutatja a modern társadalmak
valóságához való alkalmazkodás képességét. A kezdeményezés esélyt biztosít Európa
politikai pártjai számára, hogy átalakuljanak a nemzeti pártokat egyesítő struktúrákból a
polgárok akaratát közös projektek során mozgósító szervezetekké. Az európai polgári
kezdeményezés hatását azonban nemcsak európai, hanem nemzeti mércével is kell mérni.
Valóban, a tény, hogy mostantól legalább 24 750 román állampolgár képes lesz
kezdeményezések indítására a többi tagállam legalább negyedéből való polgárokkal együtt,
nem választható el egy másik ténytől, mégpedig attól, hogy a román alkotmány szerint
legalább 100 000 román állampolgár szükséges ahhoz, hogy szigorúan nemzeti
vonatkozású népszavazást indítsanak.

Algirdas Saudargas (PPE),    írásban. – (LT) Megelégedésemre szolgál, hogy alig egy évvel
a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően megegyezés született a polgári
kezdeményezésre vonatkozó rendeletről. A jogalkotási eljárás indításának joga, amellyel
egymillió polgárt ruháztak fel, növelni fogja az uniós politikák iránti érdeklődést és az
alakításukban való részvételt. Nagyon fontos, hogy a Parlamentnek sikerült egyszerűsíteni
a kezdeményezések benyújtásának és szervezésének eljárásait. Egy kezdeményezés csak
akkor lesz sikeres, ha könnyen végrehajtható és mindenki számára hozzáférhető. Világosnak
és érthetőnek kell lennie, részvételt kell biztosítania a polgároknak és ösztönöznie kell a
részvételt. Másrészt szükséges a kezdeményezés szervezése és finanszírozása
átláthatóságának biztosítása, és a kezdeményezésnek a polgárok akaratát kell kifejeznie,
nem pedig politikai vagy egyéb csoportokét. Úgy vélem, hogy a ma szavazásra kerülő
rendelet végső szövege biztosítani fogja ezt az egyensúlyt. A Lisszaboni Szerződés egyik
célkitűzése, hogy a polgárok közelebb kerüljenek Európához, és a polgári kezdeményezés
segíteni fog ennek elérésében, megteremtve a polgári részvétel új, egyedülálló formáját a
politikában.

Olga Sehnalová (S&D),    írásban. – (CS) Az európai polgári kezdeményezés működési
feltételeinek megteremtése tárgyalások és kompromisszumok összetett folyamatának
eredménye, amely során számos vitára került sor az Európai Parlamentben, a Bizottságban
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és a Tanácsban. A non-profit szervezetek is részt vettek ezekben. A vita során kirajzolódtak
bizonyos problémás területek, például, hogy hogyan lehet megtartani a kezdeményezés
európai dimenzióját, az átláthatóság, az aláírások gyűjtésének módja és más, az eljárással
kapcsolatos kérdések. Azonban a legfontosabb kérdés az általános hozzáállásunk a polgári
kezdeményezéshez. Ha a legtöbbet kívánjuk kihozni ebből az új eszközből, akkor nem
szabad ódzkodnunk a lezáratlan viták berekesztésétől, és ténylegesen meg kell valósítanunk
a javaslatot. Igen, lesznek populista és kényes ügyek, de éppen ezért olyan fontos a
kezdeményezés nyilvántartásba vételi folyamata, mielőtt még megkezdődne az aláírások
gyűjtése. Ez az eljárás eldönti, hogy a javaslatok összeegyeztethetők-e az Európai Unió
alapvető értékeivel. A Kulturális és Oktatási Bizottság árnyékelőadójaként üdvözlöm a
létrejött kompromisszumot, különösen a kezdeményezések nyilvántartásba vételéhez
szükséges országok minimális számának csökkentését a tagállamok negyedére, és a tényt,
hogy az Európai Parlament aktív szerepet fog játszani a sikeres kezdeményezési javaslatok
közmeghallgatásán. Természetesen az a véleményem, hogy a megválasztott képviselőknek
is lehetőséget kell adni a részvételre a kezdeményezések megszervezésében. Szilárdan
hiszem, hogy az európai polgári kezdeményezés a jövőben az európai polgárság valódi
kifejezőjévé válik.

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

7. Szavazások órája

Elnök.   – A következő napirendi pont a szavazás.

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

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Elnök úr! Az eljárási szabályzat 146. és 148. cikke alapján
a többnyelvűség kérdésében, illetve az Európai Parlament többnyelvűségének elhanyagolása
kapcsán szeretnék szót kérni.

Szeretném felhívni a figyelmet az Európai Parlament többnyelvűségének tűrhetetlen
elhanyagolására, amelynek legújabb példája, hogy az Európai Bizottság munkaprogramjáról
szóló állásfoglalást, valamint a 19-28. közötti módosításokat 12 óra 40 percig nem
fordították le franciára.

(Taps)

Elnök.   – Köszönöm. A hasonló jellegű problémákra jobban odafigyelünk a jövőben, és
szem előtt fogjuk tartani őket. Nagyon fontos kérdésről van szó.

7.1. A rugalmassági eszköz igénybevétele az élethosszig tartó tanulás programja, a
versenyképességi és innovációs program és Palesztina számára (A7-0367/2010,
Reimer Böge) (szavazás)

7.2. Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított
általános költségvetési tervezete (szavazás)

- A 13. módosításra vonatkozó szavazás előtt

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Elnök úr! A 13. módosítással kapcsolatban a következőt
szeretném hozzáfűzni képviselőcsoportom nevében. Ezt a módosítást frakciónk nevében
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kollégám, Färm úr terjesztette elő a Költségvetési Bizottság részére. Mi nem nyújtottuk be
ismét a módosítást, megtette viszont ezt a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportja 40 aláírással. A magunk nevében tartózkodni fogunk a szavazástól a
szóban forgó módosítás kapcsán. Ugyanakkor egyetértünk a Zöldekkel, és pontosan
ugyanazt az álláspontot képviseljük e kérdésben. Mint említettem, mi mint csoport nem
terjesztünk be újabb módosításokat, és tartózkodunk. Szeretném azonban egyértelműen
kijelenteni, hogy támogatjuk a pénzügyi tranzakciók megadóztatását, és bízunk benne,
hogy a tisztelt Házban a másik oldal is szavazatokkal fog támogatni bennünket ezen a
téren.

7.3. A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi új költségvetési
tervezetről (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel) (szavazás)

– A szavazás előtt:

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Elnök úr! Úgy gondolom, helyénvaló néhány
szóban magyarázattal szolgálni a képviselőknek. A Tanács által elénk terjesztett tervezetet
változtatás nélkül kívánjuk megszavazni, mégpedig azért, mert az előttünk lévő tervezet
pontosan azt az állásfoglalást képviseli, mint amelyet a Költségvetési Bizottság az elmúlt
héten elfogadott. A dokumentum összhangban van a hosszadalmas, tíz hónapig tartó
egyeztetési folyamat során kialkudott megállapodásunkkal.

Ezt az alkalmat szeretném megragadni arra, hogy köszönetet mondjak mindenekelőtt az
Európai Parlament szakbizottságait képviselő szakértő előadóknak. Köszönöm Önöknek
a folyamatos bizalmat és támogatást. Köszönöm, hogy lehetővé tették számunkra a 2011-es
pénzügyi évre vonatkozó költségvetés mai jóváhagyását annak érdekében, hogy a
költségvetés hatékonyan és mindjárt a jövő év januárja elején érvénybe léphessen.

– A szavazás után:

Olivier Chastel,    a Tanács soros elnöke. – (FR) Elnök úr, tisztelt képviselőtársak! A Parlament
tehát módosítás nélkül elfogadta a Tanács álláspontját a 2011. évi költségvetés-tervezetről.
A Tanács képviseletében elmondhatom, hogy nagy örömmel tölt el a 2011. évi
költségvetés-tervezet kapcsán köztünk kialakult egyetértés.

(Taps)

Elnök.   – Kérem Önöket, hogy figyelmesen hallgassák meg a most következő nyilatkozatot.
Ez fontos. A Lisszaboni Szerződésben meghatározott eljárást most alkalmaztuk először a
gyakorlatban. Tavaly egy egyszerűsített eljárást követtünk; a Lisszaboni Szerződésben
szereplő eljárást most alkalmaztuk először. Ezzel kapcsolatban a következő nyilatkozatot
szeretném tenni. Az Európai Parlament elfogadta a Tanács 2010. december 10-i álláspontját
a Bizottság által 2010. november 26-án benyújtott költségvetési tervezetről. A költségvetési
eljárás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének megfelelően lezárult.
E cikknek, valamint ezen cikk 4. pontja a) alpontjának megfelelően megállapítom, hogy a
2011. évi költségvetés véglegesen elfogadásra került; a dokumentumot ezennel hivatalosan
aláírom.

– Kedves kollégák! Engedjék meg, hogy zárásul szóljak néhány szót. Szeretnék köszönetet
mondani az Európai Parlament egyeztetőbizottsági tagjainak – mind a 27 kartársnak –
áldozatos munkájáért és az általuk elért pozitív végeredményért.
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Szeretném felkérni a három kulcsfontosságú szereplőt – a Költségvetési Bizottság elnökét,
Alain Lamassoure-t és a két előadót, Sidonia Jędrzejewskát és Helga Trüpelt –, hogy egy
közös fotó erejéig fáradjanak ide.

(Taps)

Hadd fejezzem ki hálámat a Tanács elnökségének – a belga elnökségnek – a kitűnő
együttműködésért és az aktív közreműködésért. Külön köszönet illeti Yves Leterme
miniszterelnök urat és a jelenleg távol lévő Melchior Wathelet államtitkár urat, akik
rendkívül sokat tettek a belga elnökség képviseletében.

Hadd mondjak köszönetet a Bizottság elnökének, a jelenleg távol lévő Barroso úrnak,
valamint Lewandowski biztos úrnak a költségvetés elkészítéséért és a mai megállapodás
előmozdításáért.

(Taps)

8. A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)

Elnök.   – Kedves Chastel úr – a Tanács soros elnöke – és Lady Ashton – az Európai Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke! Tisztelt vendégek!

– Az Európai Parlament számára a Szaharov-díj az emberi jogok globális tiszteletben
tartásáért folytatott küzdelem szimbóluma. Az üléstermünk közepén álló üres szék is arról
tanúskodik, hogy milyen nagy szükség van erre a mai világban, és hogy mennyire fontos
felhívni a figyelmet azoknak a példájára, akik a véleménynyilvánítás szabadságáért küzdenek
világszerte. Levélben folyamodtam Kuba elnökéhez, hogy engedélyezze Fariñas úr
Strasbourgba jövetelét. Sajnos nem jártam sikerrel. Szombaton is hasonlóképpen maradt
üresen a Nobel békedíjban részesített, bebörtönzött másként gondolkodó, Liu Xiaobo
széke Oslóban. Korábban is előfordult, hogy a Szaharov-díj kitüntetettjei – például a kínai
Hu Jia vagy a kubai Nők Fehérben mozgalom képviselői – nem vehették át személyesen a
nekik ítélt díjat. Noha a mai díjátadó ünnepségre meghívást kapott, mégsem lehet közöttünk
a Szaharov-díj tavalyi nyertese, Oleg Orlov sem a Memorialtól.

Hölgyeim és uraim! Az idei díjat a szólásszabadság Kubában történő visszaállításáért küzdő
Guillermo Fariñas nyerte el. Évek hosszú során tevőlegesen, életét és egészségét kockáztatva
lépett fel a cenzúra ellen, és 23 ízben folytatott éhségsztrájkot. 11 évet töltött börtönben.
Kis híján belehalt legutóbbi éhségsztrájkjába, ekkor azonban megkezdődött az ellenzéki
személyiségek és a politikai foglyok szabadon bocsátása Kubában. Ennek kapcsán óriási
köszönettel tartozunk a katolikus egyháznak. Mint egykor saját hazámban, Kubában is az
egyház tölti be az emberek számára a civil társadalom intézményeinek szerepét. Sajnos
11-en továbbra is börtönben raboskodnak, köztük a Nők Fehérben mozgalom néhány
tagjának férje. Itt és most mindannyiunk nevében követelem azonnali szabadon
bocsátásukat.

(Hangos és hosszan tartó taps)

Engedjék meg, hogy márciusi állásfoglalásunkra hivatkozzak, amelyben felkérjük az Európai
Unió biztonságpolitikai és külügyi főképviselőjét – a Bizottság alelnökét – és a nemzeti
együttműködésért felelős biztost, hogy haladéktalanul kezdjék meg a párbeszédet a kubai
civil társadalommal és a kubai békés átmenetet támogatókkal. Ma még előttünk áll a vita
Az emberi jogok helyzete a világban című, 2009. évi Andrikienė-jelentésről és az Európai
Unió ezzel kapcsolatos politikájáról. Ennek során minden bizonnyal értesülünk majd róla,
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hogy milyen tervei vannak Ashton asszonynak az Unió emberi jogi politikájának
megerősítésével kapcsolatban.

Hölgyeim és uraim! Az olyan embereket, mint Guillermo Fariñas üldözhetik és
bebörtönözhetik, de a hangjukat nem némíthatják el. Az Európai Parlament feladata,
valamennyiünk feladata, hogy ezt a hangot erősítsük. Ezért nagy örömmel jelentem be
Önöknek, hogy a következőkben egy üzenetet, egy rövid hangfelvételt hallhatunk, amelyet
az idei Szaharov-díj nyertese, Guillermo Fariñas rögzített számunkra. Ez az a pillanat,
amikor át kellene nyújtanom az oklevelet a díjazottnak. Bár a díjat sajnálatos módon
kénytelen leszek az üres székre helyezni, remélem, megengedik, hogy díjazottunknak
valamennyiünk nevében sok erőt és jó egészséget kívánjak. Azt kívánom továbbá, hogy a
szabadságért folytatott küzdelme sikerrel járjon, és hogy majdan ellátogathasson hozzánk
az Európai Parlamentbe, hogy személyesen is átvehesse a részére megítélt oklevelet és díjat.
Köszönöm szépen.

(Hangos és hosszan tartó taps)

Guillermo Fariñas (PPE).   – (ES) Üzenet az Európai Parlamenthez: Santa Clara, 2010.
december 14.

Tisztelt Jerzy Buzek Elnök Úr!

E demokratikus és soknemzetiségű fórum tisztelt alelnökei és képviselői!

Bár a megkínzott világunkból olyannyira hiányzó tolerancia előmozdítása érdekében
nagyon szerettem volna ellátogatni Önökhöz, sajnálatos módon nem képviselhetem
személyesen a lázadó kubai népet és a nemzeti polgárság azon tagjait, akik immár nem
rettegnek az elmúlt 52 szégyenteljes év alatt minket elnyomás alatt tartó önkényuralmi
kormánytól, amelynek legújabb áldozata a mártír Orlando Zapata Tamayo.

A hazánkat tévútra kormányzók szerencsétlenségére az, hogy nem távozhatok szabadon
e szigetről, ahol születtem, és hogy nem térhetek ide vissza kedvem szerint, már önmagában
is megingathatatlanul bizonyítja, hogy sajnos semmi sem változott hazám önkényuralmi
rendszerében.

A jelenlegi kubai vezetés pontosan úgy kezel bennünket, az ország polgárait, mint ahogyan
az Afrikából több száz évvel ezelőtt erőszakkal Amerikába hurcolt őseinkkel bántak. Ahhoz
hogy jómagam vagy bármely más polgártársam külföldre utazhasson, a rabszolgákhoz
hasonlóan „szabadságlevélre” van szükségünk, csak ezt most Carta Blancanak, fehér
kártyának hívják.

Legfőbb reményem, hogy nem hagyják, hogy becsapja önöket a „vadkommunizmus”
kegyetlen uralmának szirénéneke, mivel e rendszer csupán egyetlen dologra törekszik:
miután színleg úgynevezett gazdasági változásokat hajtott végre, meg akarja szerezni az
Európai Unió és az Európai Parlament támogatását, hogy maga is élvezhesse azokat a
hiteleket és beruházásokat, amelyekkel az Unió a cotonoui megállapodás értelmében a
harmadik világ országait segíti.

Minden bizonnyal az önök soraiban is ülnek a „vadkommunizmus” által a közelmúltban
szabadon bocsátott volt foglyok, akiket politikai nézeteik vagy meggyőződésük miatt
börtönöztek be. Hiba lenne azt hinni, hogy valóban szabadok; ők és családjuk „pszichológiai
száműzetésben” élnek, mivel a szívükhöz legközelebb állókat a kubai neosztálinista
kormány bántalmazza.
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Mi, az országon belüli békés ellenzék sztoikus nyugalommal és racionalitással tűrjük az
összes fizikai és lelki megpróbáltatást, valamint a szabadságunk és akár az életünk
elveszítésére irányuló fenyegetéseket, mivel ez jut osztályrészül annak, aki a népesség
leghátrányosabb helyzetű csoportjához tartozik. Itt, Kubában mindannyian szenvedünk,
de nem panaszkodunk, és ezért reméljük, hogy számíthatunk az önök támogatására.

Tisztelt európai parlamenti képviselők! Kérem önöket, hogy ne higgyenek a kubai
kormányzó elit szemfényvesztésének, amíg az nem tesz eleget az itt következő öt pontnak:

Először: megkezdik a politikai foglyok és a meggyőződésük miatt bebörtönzöttek szabadon
bocsátását anélkül, hogy kiutasítanák őket az országból, és nyilvánosan kötelezettséget
vállalnak arra, hogy soha többé nem zárják börtönbe a békés ellenzék tagjait.

Másodszor: haladéktalanul lépéseket tesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák,
hogy a rendszer katonai és félkatonai támogatói az országon belüli békés ellenzéket
erőszakkal és fenyegetéssel megfélemlítsék.

Harmadszor: bejelentik, hogy az összes olyan kubai jogszabályt megvizsgálják, és hatályon
kívül helyezik, amelyek ellentétesek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával.

Negyedszer: a mindennapi gyakorlatban eszközöket biztosítanak ahhoz, hogy a politikai
ellenzék pártot alapíthasson, hogy az „államszocializmus” felügyeletén kívül álló
sajtóorgánumok működhessenek, és hogy független szakszervezetek és más békés
társadalmi szervezetek alakulhassanak.

Ötödször: nyilvánosan kijelentik, hogy a száműzetésben élő összes kubainak joga van a
kubai kulturális, gazdasági, politikai és társadalmi életben történő részvételhez.

Hazám szempontjából e történelmileg meghatározó pillanatban önöknek és a világon élő
összes jó akaratú férfinak és nőnek oda kell figyelnie a rendszeres társadalmi elégedetlenségre
és az országon belüli tiltakozásokra, mivel az ember tehetetlen egy olyan kormány
mindenhatóságával szemben, amely bármelyik pillanatban parancsot adhat honfitársai
kivégzésére.

Bárcsak adná az Isten, hogy ne kerüljön sor a kubaiak között felesleges polgárháborúra
csupán azért, mert néhányan képtelenek elfogadni, hogy az „államszocializmus” politikai
modellként már nem létezik és hogy az összes földrajzi régióban kudarcot vallott, ahol
meg akarták valósítani! Ezt a helytelenül kubai forradalomnak nevezett jelenség történelmi
vezetője is elismerte a külföldi sajtóban.

A kubai gerontokrácia, amely nap mint nap megvetéssel viseltetik az általa vezetettek iránt,
nem akarja megérteni, hogy a köz érdekét kellene szolgálnia, és hogy az igazi köztisztviselők
megadják honfitársaiknak azt a lehetőséget, hogy hivatalukból leváltsák vagy abban
megerősítsék őket. Egyetlen kormányzó sem tehet úgy, mintha a kormányzottak szolgálnák
őt, pedig Kubában éppen ez a helyzet.

Közös harcot viselő és közös demokratikus eszméket valló testvéreimmel, mindazokkal,
akik még börtönben sínylődnek, és azokkal, akik látszólag szabadlábon vannak, valamint
azokkal, akik sanyarú száműzetésben élnek, folytatjuk ezt az egyenlőtlen, békés küzdelmet
a castrói elnyomás ellen, és ha Isten is megsegít bennünket, vérontás nélkül fogunk győzni.

Ha másként gondolkodó társaim körében tehetek valamit, akkor az lelkem megtisztítása
a politikai ellenfeleim iránt érzett nehezteléstől. Egyetlen dolog miatt vagyunk mi
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alkalmasabbak az ország újraépítésére, ez pedig az, amit e harc kapcsán az első ismert
másként gondolkodótól, Jézus Krisztustól tanultam: „Szeresd ellenségedet!”.

Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy nem hagyta magára a kubai népet a
demokráciáért folytatott több mint fél évszázados küzdelemben. Azért fogadom el a
2010-ben személyemnek ítélt, a gondolat szabadságáért járó Szaharov-díjat, mert úgy
érzem, én is apró részese vagyok egy olyan nép lázadó szellemének, amelyhez büszkén és
emelt fővel tartozom.

Tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy e gesztussal emlékeznek meg azokról a nehézségekről,
amelyeket elszenvedünk, és hogy így segítik, hogy a szabadság fénye egyre erősebben
világítson hazámban.

Adja Isten, hogy Kuba szülöttei mihamarabb megbékéljenek egymással, és hogy az országba
elérkezzen a demokrácia áldása!

Guillermo Fariñas Hernández

Pszichológus

Könyvtáros és független újságíró, háromszoros politikai fogoly

(Taps)

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

9. Szavazások órája (folytatás)

Nicole Sinclaire (NI).   – Elnök úr! Míg a legjobbakat kívánom Fariñas úrnak, és gratulálok
a díjhoz, amit elnyert, szeretném emlékeztetni a Parlamentet arra, hogy egy évvel ezelőtt
körünkben voltak a Memorial képviselői is, akik hasonlóképpen jól megszolgálták ezt a
díjat. Azóta kettőjüket letartóztatták, és mégis – öt másik uniós tagállamot megelőzve –
Oroszország nyerte el a neves futball rangadó, a 2018-as világbajnokság szervezési jogát.

Az Európai Parlament miért nem tiltakozott ezzel kapcsolatban? Ha azt akarjuk, hogy
egyáltalán érjen valamit ez a díj, fel kell lépnünk az emberi jogok ilyen megcsúfolása ellen.

9.1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Holland
ICT/Hollandia (A7-0353/2010, Barbara Matera) (szavazás)

9.2. A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog (A7-0360/2010,
Tadeusz Zwiefka) (szavazás)

- A szavazás után:

Tadeusz Zwiefka,    előadó. – (PL) Elnök úr! Két hónappal ezelőtt az Európai Parlament
először adta beleegyezését, hogy a Tanács megerősített együttműködési eljárást léptessen
életbe. Az Európai Unió történetében erre most került sor legelőször. Ez az igen fontos
lépés teljesen új alapot teremt ahhoz, hogy az Európai Unió tagállamainak egy csoportja
együttműködhessen egymással az olyan helyzetekben, amikor nem lehet megszerezni
mind a 27 tagállam beleegyezését. Rendkívül fontos ez a döntés. Ma megmutattuk, hogy
az eljárás jól működik.
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Szeretném őszinte köszönetemet kifejezni a Tanácsnak, hogy az Európai Parlamenttel
folytatott munkája keretében elfogadta ezt az álláspontot. Ez az intézmények közötti
együttműködés kiváló példája. Az állásfoglalás kialakításával kapcsolatos munkában a
Parlament mindössze konzultációs testületként vett részt, mégis az ülések gyakorisága és
az, hogy a Tanács belefoglalta végleges dokumentumába az Európai Parlament által
beterjesztett és a Jogi Bizottság által megszavazott valamennyi javaslatot, olyan ragyogó
példa, ami csodás előjel a jövőbeli megerősített együttműködési eljárásokhoz. Szeretném
megköszönni továbbá a Tanácsnak, hogy határozottan támogatta javaslatunkat a Brüsszel
IIa gyors felülvizsgálatáról, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy árnyalt választ találjunk
többek között a forum necessitatis szabály szükségességére vonatkozó kérdésekre, ami
egyrészt lehetővé teszi, hogy a tagállamok továbbra is biztosíthassák belső jogrendszerük
működését, másrészt reményt ad az állampolgárok számára, hogy a jövőben nem csupán
az alkalmazandó jogot, hanem magát a bíróságot is szabadon választhatják meg. Köszönetet
szeretnék mondani továbbá árnyék jelentéstevőimnek a Jogi Bizottságtól, valamint
mindazon szakbizottságok előadóinak, amely bizottságokkal konzultáltunk.

9.3. Hitelminősítő intézetek (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (szavazás)

- A 81. módosításra vonatkozó szavazás előtt:

Jean-Paul Gauzès,    előadó. – (FR) Elnök úr! Ez egy tisztán technikai módosítás, amelynek
mindössze az a rendeltetése, hogy tekintetbe vegye az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóság megalakítását létrehozó rendelet hatályba lépésének időpontját, illetve azt, hogy
a szóban forgó rendelet hatályba lépése csak egy későbbi időpontban lehetséges.

Tehát jóvá kellene hagynunk a szavazásra benyújtott szöveg egy preambulumbekezdését
és egy cikkét. A 22. preambulumbekezdésből törölni kellene a második mondatot, és azt
javaslom, hogy a 2. cikkben is töröljük a második mondatot. Ez a szóbeli módosítás a
kompromisszumos megállapodást aláíró különféle csoportok közötti megegyezés
eredménye. A ma szavazásra bocsátott szöveg a hitelminősítő intézetekre vonatkozó
rendeletet egészíti ki, és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok tökéletesítésére
irányuló Európai Uniós politika részét képezi.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Barnier biztosnak és a belga
elnökségnek rendkívül aktív részvételükért.

(A Parlament hozzájárul a szóbeli módosítás elfogadásához)

9.4. Mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezése (A7-0050/2010, Anja Weisgerber)
(szavazás)

9.5. Polgári kezdeményezés (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure)
(szavazás)

9.6. A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése (B7-0688/2010) (szavazás)

- A 7. módosításra vonatkozó szavazás előtt:

Doris Pack (PPE).   – (DE) Elnök úr! Szeretném, ha a szóban forgó módosítás végét
újrafogalmaznánk. Jelenlegi formájában nagyon negatív a szöveg; ehelyett azt szeretném,
ha a következőképpen szólna:
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– A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés kiemeli a fenti programok jelentőségét.

(A Parlament hozzájárul a szóbeli módosítás elfogadásához)

- A 14. módosításra vonatkozó szavazás előtt:

József Szájer (PPE).   – Elnök úr! Csak annyit szeretnék mondani, hogy visszavonjuk a
14. módosítást.

- A 16. módosításra vonatkozó szavazás előtt:

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Elnök úr! Az Unió a mediterrán térségért c.
kezdeményezésről szeretnék szót ejteni. Mint tudjuk, a kezdeményezés megfeneklett, és
mi szeretnénk újjáéleszteni. Mivel a megfogalmazás ezt nem fejezi ki eléggé világosan, a
következő szöveget szeretnénk beilleszteni:

– A holtpontra jutott Unió a mediterrán térségért kezdeményezés.

– (DE) Tisztában vagyok vele, hogy itt ellentmondás van. Talán más megfogalmazásra is
lenne lehetőség, mi mégis ezt a szöveget javasoljuk:

– A holtpontra jutott Unió a mediterrán térségért kezdeményezés.

(a Parlament elutasítja a szóbeli módosítást)

9.7. Az Afrika és EU közötti stratégiai partnerség jövője a 3. Afrika–EU
csúcstalálkozó küszöbén (B7-0693/2010) (szavazás)

- A 8. bekezdésről szóló szavazás előtt:

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Elnök úr! Mindössze a helyes elnevezést szeretnénk tisztázni,
tehát azt, hogy mire hivatkozunk. A szövegben a következő megfogalmazásnak kellene
szerepelnie: „a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés”.
Ez idáig rosszul szerepelt a szövegben.

(A Parlament hozzájárul a szóbeli módosítás elfogadásához)

- A szavazás után:

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Elnök úr! Lenne szíves megmondani, ki a felelős a titkárságon
az ülésrendért, és hogy esetleg itt van-e az illető az ülésteremben?

Elnök.   – Úgy értesültem, hogy az ülésrendet a frakciók állítják össze a plenáris ülésen.

9.8. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2009) - A Lisszaboni Szerződés
hatálybalépését követő hatékony végrehajtás (A7-0344/2010, Kinga Gál) (szavazás)

9.9. A reklámok fogyasztói magatartásra gyakorolt hatása (A7-0338/2010, Philippe
Juvin) (szavazás)

9.10. Energiahatékonysági cselekvési terv (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen)
(szavazás)
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10. A szavazáshoz fűzött indokolások

Elnök.   – Tisztelt képviselők, nagyon sok szavazáshoz fűzött indoklásunk van, így nagyon
szigorúnak kell lennünk az időt illetően. Egy perc után mindenkit félbe fogok szakítani.
Elnézést kérek emiatt, de így kell tennem.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

Az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetés-tervezete a
Tanács által módosított formában

Ashley Fox (ECR).   – Elnök úr, szeretném indokolni, miért szavaztam a 2011-es
költségvetés ellen. Azért szavaztam ellene, mert ezekben a nehéz időkben az EU-nak
megszorításokat kellene bevezetnie. Csökkenteni kellene a kiadásainkat, nem pedig növelni.
Szerintem szégyenletes, hogy a Bizottság először 6%-os növelést javasolt, amit a Parlament
is támogatott.

Véleményem szerint hazám miniszterelnöke, David Cameron jó munkát végzett azzal,
hogy kikényszerítette ennek 2,9%-ra történő csökkentését, de tudjuk, hogy ez
kompromisszumos megoldás volt. A brit konzervatívok nem elégedettek ezzel a
kompromisszummal, és én büszke vagyok, hogy az EU túlzott költekezése ellen szavaztam.

Sirpa Pietikäinen (PPE).   – (FI) Elnök úr, fontos esemény, hogy a Parlamentnek most
először volt lehetősége jóváhagyni a költségvetést. Véleményem szerint a jövőben a
Parlamentnek a költségvetési politika terén biztosítania kell, hogy a prioritások a következők
legyenek: az EU növelje a saját hozzájárulását; a költségvetés a politikák kiválasztása révén
támogassa az anyagfelhasználás hatékonyságát és az éghajlat-változási politikát - ily módon
lehet megvalósítani az Európa 2020 stratégiát, valamint környezetbarátabb gazdaságot.

Syed Kamall (ECR).   – Elnök úr, sok brit konzervatívhoz hasonlóan én is osztom a
képviselőtársam, Fox úr által megfogalmazott aggályokat.

A megszorítások idején, amikor az Európai Unió kormányai – sőt, a világ kormányai –
összehúzzák a nadrágszíjat, és kevesebbet költenek, mi hogy merünk több pénzt kérni az
adófizetőktől? Nyilvánvalóan itt az ideje, hogy összehúzzuk a nadrágszíjat, és ezzel példát
mutassunk. Nem lett volna szabad az EU költségvetésének növelését kérnünk, még csak a
költségvetés változatlanul hagyását sem lett volna szabad kérnünk; az EU költségvetésének
csökkentését kellett volna kérnünk, hogy az Európai Unió adófizetői komolyan tudják
venni a politikusokat, és lássák, hogy megértjük, milyen nehéz időket élnek meg, és hogy
osztozunk a nehézségekben. Így kellene viselkednünk, nem pedig úgy, mint egy olyan
megválasztott elit, amely nem figyel oda azokra az emberekre, akik szavazatukkal a
Parlamentbe juttattak minket.

Jelentés: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Elnök úr, a költségvetés kidolgozásának joga egy parlament
legfontosabb joga. Ez az Európai Parlamentre is igaz. A Parlament, a Bizottság és a Tanács
közötti együttműködés kulcsfontosságú aspektusai a felelősség, a bizalom és a partnerség.
A 2011-es költségvetés konzultációs folyamata azonban nem volt éppen bizalomépítő
jellegű. Felszólítom a Bizottságot és még inkább a Tanácsot az Európai Parlament jogainak
tiszteletben tartására, mert – ahogy már mondtam – a költségvetés kidolgozásának joga
az Európai Parlament legfontosabb joga.
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Daniel Hannan (ECR).   – Elnök úr, tegnap úgy éreztem, hogy egy téridő-görbületbe
estem, és a 70-es években landoltam. Ma már úgy érzem, hogy talán inkább az 1770-es
években.

Hadd idézzem Thomas Jefferson szavait a távolról kormányzó kormányokról!. Ha a vezetők
„távolról és választópolgáraik felügyelete nélkül kormányoznak”, akkor szükségszerűen
hajlanak a „korrupcióra, sikkasztásra és pazarlásra”. Micsoda tökéletes leírása ez annak,
ami az EU költségvetésével történik: jóvá nem hagyott elszámolások, a források rossz
elosztása és – a 27 tagállam költségcsökkentési kísérletei ellenére – a folyamatosan növekvő
számok. Ez történik, ha nincs kapcsolat az adóztatás, a képviselet és a források felhasználása
között. Az EU köszönetet vár azért, hogy elkölti a pénzt, de úgy gondolja, nem jár kritika
azért, ha növeli a kiadásokat.

Egyedül úgy lehet ezeket a számokat a közvélemény elvárásainak megfelelően alakítani,
ha a költségvetési felelősséget visszaadjuk a nemzeti parlamenteknek és azok képviselőinek,
akik elszámolással tartoznak választópolgáraiknak, akik egyben az adófizetők is.

Jelentés: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, támogatjuk ezt az
intézkedést, és köszönetet szeretnék mondani az előadó nagyon pontos munkájáért.

Úgy gondoljuk azonban, hogy az európai intézményeknek továbbra is nyomon kellene
követniük az új intézkedések további fejleményeit, mivel a múltban sajnos túl gyakran
adódtak nem egyértelmű helyzetek, ami negatív hatással volt a pénzügyi rendszerre, és
károkat okozott a vállalkozásoknak és a megtakarítóknak.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy létrejöjjön a hitelminősítő intézetek új európai rendszere,
és hogy a központi banki hatóságokat felügyeljék annak érdekében, hogy a minősítések
hatékonyan reagáljanak a pénzügyi rendszerre, és a köz számára is hasznosak legyenek.
Szeretnék köszönetet mondani az előadónak.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Elnök úr, az itt a kérdés, hogy ki felügyeli a felügyeleti
hatóságokat? Még a futballbírókra is felügyeleti és engedélyezési eljárás vonatkozik. Ha ez
érvényes a futballra, akkor még sokkal inkább érvényesnek kell lennie a pénzügyi piacokra.
A hitelminősítő intézetek feladata a pénzügyi termékek, a bankok, sőt egész országok
hitelképességének és fizetőképességének minősítése – a minősítés teljes folyamatát a
hitelminősítő intézetek végzik. De ha a hitelminősítő intézetek monopóliummá válnak,
és sikerül elkerülniük, hogy bármiféle felügyelet felügyelje a tevékenységüket, akkor
istenszerű státuszuk lesz, és a végén még imádni fogják őket. Nem hagyhatjuk, hogy ez
megtörténjen. A Biblia is azt mondja: „Ne féljetek más isteneket!” Ez a jelentés megpróbálja
helyrehozni a kialakult helyzetet, hiszen a hitelminősítő intézetek felügyeletének
bevezetéséről szól. A Parlamentnek a megfelelő időben majd fel kell tennie a kérdést, hogy
ezek az intézkedések valóban hatékonynak bizonyultak-e.

Jelentés: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a 2011-es költségvetés mai
szavazásával lezárul ez az új eljárás, amely akármilyen fájdalmas is volt, bizonyította a
költségvetési hatóságok felelősségteljes és állhatatos hozzáállását.

Habár kompromisszumos megoldásról van szó, amely mind a Parlament, mind a Tanács
részéről áldozatokat kívánt, de legalább megakadályozza egy olyan tizenketted-rendszer
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bevezetését, amely súlyos következményekkel járt volna az uniós programok
finanszírozására nézve.

A Parlament elégedett az elért eredményekkel. A Parlament azonban szemrehányást tesz
azoknak, akik megakadályozták a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorra vonatkozó
programról és a rugalmasságról szóló megállapodást. Az Unió veszített hitelességéből
nemzetközi partnerei szemében, és azt kockáztatja, hogy nem tudja finanszírozni
kötelezettségvállalásait, és nem tud eleget tenni a Lisszaboni Szerződésből adódó új
cselekvési területeknek.

Ezért 2011. januártól kezdve meg kell határoznunk a prioritásokat, és biztosítanunk kell
pénzügyi fenntarthatóságukat az elkövetkező évekre.

Jelentés: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a mérőműszerek
modernizálásának és a szabályozás javításának szükségessége az európai mérésügyi
irányelvek hatályon kívül helyezésére ösztönzött minket.

Meggyőződésem, hogy ez az első lépés a radikális és precízebb reform elkezdésének
irányába. Nem kétséges, hogy olyan megfelelő időkeretben kell megállapodnunk, amely
lehetővé teszi, hogy a tagállamok felmérjék az irányelvek hatályon kívül helyezésének
hatásait saját nemzeti törvényeikre, illetve hogy elvégezzék a szükséges változtatásokat.

A különböző irányelvek hatályon kívül helyezésére vonatkozó döntés tökéletesen megfelel
az összes ágazat számára fontos egyszerűsítésre való törekvésnek. Reméljük azonban,
hogy a gyógymód nem bizonyul veszélyesebbnek, mint maga a betegség.

Jelentés: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a Lisszaboni Szerződés az
európai vitában és integrációban való polgári részvétel új, konkrét eszközének
megteremtésével alapvető újítást hozott az Európai Unió demokratikus működésébe.

Az európai polgári kezdeményezéssel a nemzetközi demokrácia új koncepciója jön létre.
Az európai polgári kezdeményezéssel a részvételi demokrácia új formája kerül bevezetésre
az Európai Unióban. Valamennyi uniós polgár közvetlenül az Európai Bizottságnak nyújthat
be jogalkotási javaslatot.

Üdvözöljük a Bizottság javaslatát, hiszen a civil társadalom bevonása és a döntéshozatalra
vonatkozó politikák kidolgozása erősíti intézményeink demokratikus legitimitását, és
közelebb viszi az Európai Uniót a polgárokhoz.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, mindenekelőtt
szeretném üdvözölni az európai polgári kezdeményezés elfogadását. A Kulturális és Oktatási
Bizottság részéről én voltam a jelentés árnyékelőadója. Ugyanakkor kifogásolom, hogy a
Parlament nem szavazott meg két szerintem nagyon alapvető dolgot: hogy a 16 év feletti
fiataloknak joga legyen a kezdeményezés aláírására, valamint az Európai Unióban
lakóhellyel rendelkezők szavazójogát.

Tudjuk, hogy a Lisszaboni Szerződés nem tartalmazza ezeket a kezdeményezéseket, többek
között ezért is ellenezzük a Lisszaboni Szerződést.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Elnök úr, a Dán Liberális Párt ma a polgári kezdeményezés
mellett szavazott, mivel az előmozdítja a polgárok részvételét, és közelebb viszi az EU-t a
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polgárokhoz. A Parlamentnek sikerült néhány szabványosított feltételt jegyékbe vennie,
amelyek tagállamtól függetlenül lehetővé teszik a polgári kezdeményezéshez való
hozzáférést, és könnyen használhatóvá teszik ezen új eszközt. A polgári kezdeményezés
aláírói között legalább a tagállamok egynegyedéből származó polgároknak kell
képviseltetniük magukat. Az egyes tagállamok aláíró polgárai számának legalább az adott
tagállam európai parlamenti képviselőinek 750-szörösének kell lennie. Az aláíró
polgároknak elég idősnek kell lenniük ahhoz, hogy a parlamenti választásokon már
szavazati joggal rendelkezzenek. Ezeket a feltételeket fontosnak tartjuk ahhoz, hogy a
polgári kezdeményezés valóban olyan érvényes eszköz legyen, amely komolyan
hozzájárulhat a demokrácia fejlődéséhez.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök úr, néhány szót szeretnék szólni a polgári
kezdeményezésről. Igaz, hogy a Lisszaboni Szerződés új kezdeményezési lehetőséget
teremt, amely a demokráciában való részvételre ösztönzi polgárainkat. Ha egymillió polgár
aláír egy petíciót, akkor a Bizottságnak azzal foglalkoznia kell – de ennyi lenne az egész?
Szerintem ez egy kiváló kezdeményezés, de meg kell fontolnunk, hogyan kellene
megvalósítani.

Az alapvetés az, hogy polgáraink főként a választásokon való részvétellel vesznek részt a
demokratikus folyamatban. Ez az új eszköz lehetőséget teremt arra, hogy olyan ügyekkel
foglalkozzunk, amelyek fontosak az emberek számára. Ez az új kezdeményezés valószínűleg
új lendületet fog adni a polgári részvételnek, másrészt viszont olyan helyzet kialakulásához
is vezethet, amelyben a Bizottság csak válaszol a kezdeményezésekre, de semmi konkrétum
nem történik. Ezért aztán újra kell gondolnunk, hogyan lehet az embereket ténylegesen a
politikai döntéshozatalban való részvételre ösztönözni.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Elnök úr, csak kiegészítve azt, ami a Dán Liberális
Párt részéről már elhangzott, szeretném én is elmondani, hogy ez egy nagyon fontos
kezdeményezés. Ez is egy olyan kísérlet, amelyet nagyon szorosan nyomon kell követnünk
– és erre fel is szólítok. Tehát biztosítanunk kell a kezdeményezéshez meghatározott három
éves időtartam nyomon követését, és fel kell mérnünk, hogy tényleg valódi polgári
kezdeményezésről van-e itt szó, vagy – ha szabad így fogalmaznom – idegen érdekekre
használják-e fel ezt a kezdeményezést. A polgári kezdeményezés egészen egyszerűen csak
akkor lehet sikeres – és reméljük, hogy sikeres lesz –, ha valóban a polgárok teszik a
kezdeményezéseket. Szeretném ezzel kapcsolatban még azt is elmondani, hogy én
személyesen azt remélem, hogy a polgárok fel fognak vetni az európai projekttel
kapcsolatban előremutató, konstruktív és pozitív témákat, és nem megint az fog kiderülni,
hogy a tagadók tábora él az ilyen jellegű kezdeményezések nyújtotta lehetőségekkel.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, szorosan figyelemmel követtem
és követem az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos jogalkotási folyamatot, és
örülök, hogy – részben a Tanács és a Bizottság nyilatkozatai alapján – egy év múlva már
be is lehet nyújtani az első petíciókat.

Ugyanakkor büszkén jelentem be az Európai Parlamentnek, hogy Olaszországban polgárok,
egyesületek és bizottságok alulról szerveződő, széles körű mozgalmat hoztak létre az
állatokon végzett kutatásokról szóló, felháborító irányelv elfogadásának hírére. A mozgalom
tagjai idén nem fognak tétlenkedni, hanem javaslatot fognak előkészíteni, hogy benyújtsák
a Bizottságnak. A javaslat célja, hogy az Európai Uniónak modern és civilizált törvénye
legyen ezen a téren, amely nemet mond az állatokon végzett kísérletekre – erre a kegyetlen

79Az Euròpai Parlament vitàiHU15-12-2010



és tudományos szempontból nem hatékony gyakorlatra –, miközben határozottan
támogatja az alternatív módszereket.

Az Európai Uniónak nemet kell mondania az élveboncolásra, mivel polgárai így kívánják.

Ashley Fox (ECR).   – Elnök úr, hiszem, hogy a polgári kezdeményezés hasznos lehet,
hiszen lehetővé teszi a polgároknak, hogy közvetlenül a Bizottsághoz forduljanak. De
továbbra is kérdéses, hogyan fog a Bizottság reagálni a neki nem tetsző javaslatokra.

Úgy gondolom, rengeteg olyan kezdeményezést fognak benyújtani a Bizottsághoz,
amelyben „több Európát” kérnek, és ezekre a Bizottság kétségkívül lelkesen fog reagálni.

De hogyan fog reagálni a Bizottság azokra a kezdeményezésekre, amelyek „kevesebbet
kérnek Európából”, vagy azt kérik, hogy Európa csinálja jobban a dolgokat, vagy ne
vesztegessen el annyi pénzt, vagy például nyilatkozatot kérnek arra vonatkozóan, hogy
nem lesz európai adózás? Kíváncsian várom, hogyan fog a Bizottság reagálni az ilyen
javaslatokra. Vajon tisztelettel fogja kezelni az ilyen javaslatokat? Ha a Bizottság csak a
neki tetsző javaslatokra reagál, akkor a polgári kezdeményezés teljesen felesleges.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Elnök úr, örömmel szavaztam ezekre a javaslatokra, és
véleményem szerint a két előadó remek munkát végzett, amely nemcsak az Európai Unió,
hanem általában a polgárok számára is hasznos.

– Az Írország által több mint egy évvel ezelőtt elfogadott Lisszaboni Szerződésnek nagyon
fontos része a polgári kezdeményezés, de egy ideig úgy tűnt, hogy az egész folyamat
holtpontra jutott a túlbonyolítás és túlszabályozás miatt. Hála az előadóknak, a folyamatot
leegyszerűsítették. Különösen üdvözlendő az az ötlet, hogy a polgári kezdeményezés
előkészítéséhez hét fős, hét különböző tagállamból származó polgárokból álló csoportra
van szükség. Ez az intézkedés és egyéb intézkedések szerintem biztosítani fogják, hogy a
polgárok – ne pedig bizonyos érdekcsoportok – valódi problémái kerüljenek a Bizottság
elé.

– (GA) Szeretnék egy ír közmondást idézni, mely szerint a jó kezdet fél siker. A jó kezdet
most megvan.

Nicole Sinclaire (NI).   – Elnök úr, ez áldemokrácia, nem igaz? Szégyen, hogy a polgári
kezdeményezést bevezető Lisszabon Szerződés elfogadása előtt nem is akarták hallani az
európai emberek véleményét.

Hogy válaszoljak Fox úrnak: egy rövid idő elteltével a Bizottság úgy dönthet, hogy az egész
nem éri meg a fáradságot. Ez a probléma az egésszel. Az, hogy nem kötelező erejű. A
Bizottság kedve szerint figyelmen kívül hagyhatja. Ismét azt látjuk, hogy az Európai Unió
nem veszi figyelembe az európaiak kéréseit. Az ég szerelmére, kérem, hallgassanak az
emberekre, mert ők nem ezt akarják.

Állásfoglalásra irányuló indítványok RC-B7-0688/2010

Jim Higgins (PPE).   – Elnök úr, üdvözlöm és megszavaztam a Bizottság 2011-re szóló
munkaprogramját.

A pénzügyi válság a nagy kihívás, amelynek meg kell felelni. Kívánom a Bizottságnak, hogy
tudja megvalósítani a kitűzött célokat. Ami az eurót illeti, az Unió integritása és kohéziója
szempontjából, valamint az Európai Unión belüli szolidaritás szempontjából létfontosságú,
hogy közös fizetőeszközünk legyen, és hogy mindent megtegyünk a védelme érdekében.
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Ami a munkahelyeket és a gazdaságot illeti, üdvözlöm azt a tényt, hogy a Bizottság 2011
januárjában el fogja fogadni első éves növekedési jelentését. Az éves növekedési jelentés
elemezni fogja az Unió gazdasági helyzetét, beleértve a lehetséges egyensúlyhiányokat és
rendszerkockázatokat. Ez létfontosságú ahhoz, hogy Európa gazdasága intelligens és
fenntartható gazdasággá váljon.

És végül, de nem utolsósorban, az Unió 500 millió ember közössége. Súlyunknak
megfelelően kell fellépnünk mind európai, mind globális szinten. Minden jót kívánok a
Bizottságnak a jövő évre.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Számos okból az indítvány ellen szavaztam, de főként azon
bekezdés miatt, amely alapján a tagállamoknak a Parlament szerint bruttó nemzeti
jövedelmük 0,7%-át fejlesztési támogatásra kell költeniük, a Bizottságnak pedig ellenőriznie
kell e kötelezettségvállalás teljesítését.

Ez a bekezdés – eltekintve attól a kérdéstől, hogy van-e egyáltalán értelme a fejlesztési
támogatásnak – súlyosan sérti a szubszidiaritás elvét. Ellenszavazatom másik fő oka az 52.
bekezdés, amely felszólítja a Bizottságot a bővítési folyamat lendületének fenntartására.
Meg tudná valaki mondani, milyen lendületről van itt szó? Talán Törökország folyamatos
provokatív magatartására céloznak, vagy az emberi jogok súlyos megsértésére és az egyre
növekvő iszlamizációra, ami Törökországban zajlik?

Állásfoglalásra irányuló indítványok RC-B7-0693/2010

Philip Claeys (NI).   – (NL) Minden bizonnyal van számos jó dolog ebben az
állásfoglalásban, például Mugabe elnök elítélése, aki közönséges bűnöző, és mégis meghívták
a lisszaboni csúcsra. Pozitív az is, hogy az állásfoglalás utal arra, milyen káros
következményekkel jár az agyelszívás Afrika számára.

Az állásfoglalás helyesen hangsúlyozza a mezőgazdasági kapacitás fejlesztésének
létfontosságú szerepét is. Másfelől viszont, valóban meg kell szabadulnunk ettől az abszurd
0,7%-os normától. A 60 év alatt Afrikába pumpált 1 millárd USD fejlesztési támogatás
csak még nagyobb nyomorúságba taszította a kontinenst. A támogatások növelése helyett
inkább – többek között – a jogszerűtlen tőkekiáramlás elleni, az állásfoglalás által is
fontosnak tartott küzdelemre kell erőinket összpontosítanunk.

Egyáltalán nem értettem egyet a migrációra vonatkozó bekezdéssel sem, végül is ezért
szavaztam az állásfoglalás ellen.

Syed Kamall (ECR).   – Elnök úr, látva az afrikai nemzetek nyomorúságos helyzetét, mi
itt az EU-ban és az EU különböző tagállamaiban természetesen mindannyian ki akarjuk
őket hozni ebből a szegénységből, de véleményem szerint ésszerűbben kellene
felhasználnunk a támogatásokat. Ha katasztrófa történik, akkor természetesen létfontosságú
rövid határidőn belül támogatást nyújtani. De ami a hosszú távú fejlesztést illeti, a támogatás
szétosztása néha nem helyénvaló.

Nyilvánvaló, hogy az EU tagállamainak adófizetői felé nem igazságos, ha olyan afrikai
kormányoknak adunk pénzt, amelyek nem megfelelően kormányozzák országukat, és ha
a pénz egyáltalán nem azokhoz jut, akiknek valóban szükségük lenne rá. A fejlesztés legjobb
módja a szegény országok vállalkozóinak támogatása, mert ők tudnak saját közösségeikben
jólétet teremteni, ők tudják barátaikat és szomszédaikat kirángatni a szegénységből.
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Pénzbeli segély helyett inkább nyissuk meg piacainkat, és támogatásainkkal inkább a
kereskedelmet és a fejlesztéseket ösztönözzük.

Daniel Hannan (ECR).   – Elnök úr, számos más európai parlamenti képviselővel együtt
nemrég részt vettem az AKCS-csúcson Kinshasában, Kongóban, amely hivatalosan is a
világ második legrosszabb országa. Az ENSZ boldogságindexe szerint a Kongói
Demokratikus Köztársaságnál csak Zimbabwében rosszabb a helyzet. A zimbabweiekkel
ellentétben a kongóiak nem mondhatják maguknak azt, hogy javulna a helyzet, ha
kormányváltás lehetne, hiszen Kongóban többpárti választások voltak, nemzetközileg
elfogadott alkotmányuk van stb.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban összpontosul Afrika tragédiája. Okolhatjuk a
gyarmati időket, amikor Kongó több erőszakot élt át, mint a szomszédos országok, de
most természetesen nem térek ki részletesen a Kongói Szabadállam tragikus történelmére.
És persze ott van a természeti kincsek átka, ami miatt nincs kapcsolat az adózás és a kiadások
között, a politika pedig a dicsőségért és jómódért folytatott harc. És mindenekfölött ott
van az etnikai sokféleség, a nemzeti érzés hiánya, a nyelvi vagy etnikai egység hiánya. „Ha
szeretitek a hazátokat, fizessétek be az adókat!” mondta egy panaszos hang Kinshasában.
Persze senki nem fizeti be.

Bizonyára tudják, miért említem ezt. Az Európai Tanács elnöke azt mondta, hogy a
patriotizmus háborúhoz vezet. Nos, szeretném elvinni egy olyan helyre, ahol egyáltalán
nincs patriotizmus, hogy nézze meg, mihez vezet ez.

Állásfoglalásra irányuló indítványok RC-B7-0688/2010

József Szájer (PPE).   – (HU) Valamennyien tudjuk, hogy a pénzügyi válság hatására
számos európai országban nő a vonzereje a nagyobb biztonságot nyújtó állami
nyugdíjpillérnek. Számos ország vizsgálja felül saját rendszerét, és igyekszik az állami
rendszert megerősíteni. Bár a nyugdíjrendszer alapvetően nemzeti hatáskörbe tartozik,
mégiscsak fontos, hogy Európában milyen irányba vitatkozunk ezekben a kérdésekben.
Éppen ezért üdvözlöm, hogy az Európai Parlament három legnagyobb, néppárti, szociális
és liberális frakciójának támogatásával most elfogadott bizottsági munkaprogramról szóló
határozat 30. pontja kiemeli, hogy az első, azaz az állami nyugdíjpillért kell erősíteni. Az
én hazám, Magyarország, éppen a tegnapi napon, ebbe a helyes irányba tett egy fontos
lépést egy tegnap elfogadott törvénnyel. Az Unión belüli nyugdíjvitának a fehér, majd a
zöld könyvekről ebben a szellemben kell folynia, és erre szólítja fel az Európai Parlament
az Európai Bizottságot, ezért nagyon örülök ennek a javaslatnak.

Jelentés: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a Lisszaboni Szerződés
által létrehozott új intézményi keret hangsúlyozza, hogy az emberi jogok és alapvető
szabadságok hatékony védelme és előmozdítása a demokrácia és jogállamiság alapja az
Európai Unióban.

Támogattam ezt a jelentést, mivel meg vagyok győződve róla, hogy az Uniónak szüksége
van olyan új, hatékony és átfogó belső emberi jogi politikára, amely mind nemzeti, mind
uniós szinten hatékony elszámoltathatósági mechanizmusokat biztosít az emberi jogok
nap mint nap előforduló megsértéseinek kezelésére.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése radikálisan
megváltoztatta az EU jogi arculatát. Most az Alapjogi Charta jogi értéke már azonos a

15-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU82



Szerződésekével, és az alapvető jogok legmodernebb kodifikációját képviseli, megfelelő
egyensúlyt biztosítva jogok és szolidaritás között, magában foglalva az állampolgári,
politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokat, valamint harmadik generációs jogokat.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a jelentés mellett
szavaztam, és nemcsak azért, mert képviselőcsoportom ezt a döntést hozta, hanem azért
is, mert teljes mértékben meg vagyok győződve róla, hogy intézményi szempontból ez a
jelentés nagy jelentőséggel bír, és nagyon nagy szükség van rá egy olyan időszakban, amikor
a Parlament jogköreit már meghatározták, de a szervezési munkákhoz még időre van
szükség.

A Lisszaboni Szerződés értelmében első ízben hagyhattuk jóvá a költségvetést, és szerettük
volna ennek jelentőségét hangsúlyozni. Ezért volt szükség arra, hogy közös álláspontot
alakítsunk ki; ezért tett az előadó erőfeszítéseket a megegyezéses módosítások elérésére,
megelőzendő az olyan döntéseket, amelyek a Lisszabon Szerződés végrehajtásának
halogatásához vezettek volna.

Szeretném megköszönni Gál asszonynak a munkáját, és remélem, hogy ez a jelentés az
európai intézmények tevékenységének javulásához fog vezetni.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök úr, először is szeretnék gratulálni Gál asszonynak
kiváló jelentéséhez az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban. Azonban ez csak
egy jelentés. Nem szabad elfelejtenünk, hogy sok tennivalónk van még az Európai Unióban.
Sajnálatos módon nem mindenkinek az alapvető jogait tartják tiszteletben a gyakorlatban,
még akkor sem, ha elméletben azt mondják, hogy igen. Itt van például a nagy létszámú
roma kisebbség példája, amelynek alapvető jogait nem minden tekintetben tartják
tiszteletben.

A véleménynyilvánítás szabadsága terén is vannak problémáink. A véleménynyilvánítás
szabadságát hangsúlyozandó adományoztuk egy kubai ellenzékinek a Szaharov-díjat,
ugyanakkor még Európában is vannak problémák ezen a téren. Az emberek nem mindenhol
beszélhetnek szabadon, nem mindenhol mondhatják el a véleményüket. Konkrét példa
erre egyik európai parlamenti képviselőtársunk esete, akinek biztonsági őrökkel kell
körbevennie magát, mert félelemre van oka saját biztonságával kapcsolatban. Ki kell állnunk
az alapvető szabadságok érvényesülése mellett Európában, és biztosítanunk kell, hogy az
Európai Unióban mindenki gyakorolhassa a szabad véleménynyilvánítás jogát.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, köztudott, hogy az olasz
kormány tevékenységével folyamatosan megsérti az Alapjogi Chartát. Elég, ha az
Olaszország és Líbia között létrejött megállapodásra gondolunk, amely a Charta számos
cikkét sérti, vagy a tervezett „bavaglio”- törvényre („szájpecek-törvény”), amelyet a sajtó és
a jogrendszer elhallgattatására hoznak létre.

Egy olyan kormányról beszélünk, amelyet egy nem demokratikus módon megválasztott
parlament támogat, amely nem engedi meg a polgároknak, hogy hangot adjanak
véleményüknek. Ez a kormány tegnap megnyert egy bizalmi szavazást az ellenzéki
parlamenti képviselők szavazataival, akik nyilvánosan is beismerték, hogy a jövőbeli
választásokra vonatkozó ígéretekkel környékezték meg őket, valamint pénzt ajánlottak
szavazatukért.

(A felszólalót kellemetlenkedő megjegyzéssel szakítják félbe)
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A tények azt igazolják, hogy korrupció történt. De ez a nagy vesztegetőtől, Berlusconi
úrtól teljesen megszokott, ahogy azt a Mondadori- és Mills-ügyekben született végső ítélet
is igazolja.

(Már halaskofákat is beengednek az Európai Parlamentbe?)

December 9-én az Európai Parlament a Nemzetközi Korrupcióellenes Világnapot ünnepelte.
Az olasz parlament tegnap tartotta első ülésnapját a képviselők korrupciójának legalizálása
érdekében.

Elnök.   – Ronzulli asszony, üljön le, és ne beszéljen, kérem. Ez így nem helyénvaló az
Európai Parlament üléstermében. Most nem az öné a szó, és nem szabad más felszólalókat
ily módon megzavarnia. Kérem, tartsa be ezt a szabályt. Alfano asszony, kérem, folytassa.
Kap még 30 másodpercet.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Elnök úr, december 9-én az Európai Parlament a Nemzetközi
Korrupcióellenes Világnapot ünnepelte. Az olasz parlament tegnap tartotta első ülésnapját
a képviselők korrupciójának legalizálása érdekében.

Elnök.   – Ronzulli asszony, utoljára figyelmeztetem. Ha ismét feláll, és megzavarja az
ülést, akkor fel fogom szólítani az ülésterem elhagyására. Elég világosan fogalmaztam?
Kérem, ne viselkedjen így többé.

Sirpa Pietikäinen (PPE).   – (FI) Elnök úr, a Lisszabon Szerződés elfogadásának egyik
legfontosabb következménye, hogy az Alapjogi Charta mostantól fogva mindenkire nézve
kötelező érvényű, ami polgáraink elégedettségét szolgálja. A következő lépés a különböző
uniós intézmények számára az, hogy az Unió minden politikájának területén és valamennyi
tagállamban az alapvető jogok tiszteletben tartásának ellenőrzésére és előmozdítására
fókuszáljanak, mégpedig figyelembe véve azt, hogy e jogok tiszteletben tartása kötelező
erejű, és minél hatékonyabb kell, hogy legyen.

Ennek megvalósításához fontos, hogy mind az egyének, mind a különböző intézmények
dolgozzanak a jelenleg a Tanácsnál megfeneklett egyenlő bánásmódról szóló irányelv
előmozdításán, és hogy ennek eredményeképpen rendelkezésünkre álljanak jogilag kötelező
erejű eszközök a beavatkozásra, amennyiben a tagállamokban a megkülönböztetés esetei
fordulnak elő.

Hadd mondjam még el, hogy nagyon fontos, hogy mind a passzív, mind az aktív
megkülönböztetés eseteiben beavatkozzunk. A passzív megkülönböztetés például az
idősebbeket érinti.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Elnök úr, természetesen ez ellen a politikailag korrekt jelentés
ellen szavaztam. Flamand hazafiként teljesen elfogadhatatlannak tartom, hogy a Parlament
a hazafias érzelmeket automatikusan összekapcsolja az idegengyűlölettel és a
megkülönböztetéssel.

Egyenesen veszélyesnek tartom azt a javaslatot, amely szerint a tagállamok elleni jogsértési
eljárásokat kiegészítenék egy olyan eljárással, amellyel bizonyos politikai intézkedések
befagyaszthatóak lennének mindaddig, amíg a Bizottság döntést nem hoz a jogsértési
eljárás hivatalos elindításáról. Ez semmi mást nem szolgál, mint a tagállamok megfigyelését,
ami elfogadhatatlan.

Így az Európai Bizottságnak a jövőben lehetősége lenne megakadályozni egy tagállam
kitoloncolásra vonatkozó politikájának végrehajtását, amivel messze túlmenne a hatáskörén.
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Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása továbbra is az egyes tagállamok hatáskörébe kell,
hogy essen, nem pedig az Európai Bizottságéba.

Daniel Hannan (ECR).   – Elnök úr, George Orwell 1984-ének függelékében van egy
fejezet az „újbeszél”-ről. Orwell itt arról ír, hogyan lehet lerontani és megváltoztatni a
nyelvet, és a nyelv megváltoztatásával megváltoztatni a gondolkodást is. Példaként hozza
fel a „szabad” szót, amelyet az újbeszél nyelvben csak a „szabad/mentes valamitől”
jelentésben használnak: „ez a kutya szabad/mentes a tetvektől, ez a mező szabad/mentes
a fűtől.” Így eltűnik a szellemi és politikai szabadság koncepciója, hiszen nincsenek szavak
a kifejezésére. Orwell jóslata ijesztően éleslátónak bizonyult, mivel jelenleg nagyjából ez
történik a „szabad” szóval.

Régebben az állam kényszerítő erejétől való mentességet jelentette: szólásszabadság,
gyülekezési szabadság, szabad vallásgyakorlás; most viszont már felhatalmazást jelent. A
munkavállalás szabadsága; a nemzeti egészségügyi ellátórendszer igénybevételének
szabadsága stb. Ez az emberi jogokról szóló jelentés már nem a személyes szabadság
garantálását szolgáló jogok koncepciójára épül, hanem a másokkal szembeni követelődzés
jogának koncepciójára. A jelentés ahelyett, hogy garantálná az egyenlő jogokat, azt
szajkózza, hogy nincs egyenlő bánásmód, hogy megkülönböztetés van. Európában nem
az emberi jogok, hanem a demokrácia van válságban; és ezt a válságot nem azzal kellene
kezelnünk, hogy a megválasztott képviselők hatáskörét átadjuk a nem megválasztott,
hanem csak kinevezett jogászoknak.

***

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, elnézést kérek a történtekért,
de olaszként nem bírok elviselni egy bizonyos típusú attitűdöt. Elegem van abból, hogy
Alfano asszony továbbra is arra használja fel a szavazáshoz fűzött indoklás idejét, hogy
hazudozzon, és eltorzítva adja elő, mi történik Olaszországban. Tegnap az olasz
parlamentben bizalmi szavazásra került sor uninominális alapon és teljesen demokratikus
körülmények között. Most lemondok a szavazáshoz fűzött indoklás lehetőségéről, csak
annyit nyilvánítok ki, hogy Juvin úr jelentése mellett szavaztam.

Jelentés: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, én is meg vagyok győződve
róla, hogy a reklám fontos szerepet játszhat a vállalkozások közötti verseny és a
versenyképesség ösztönzésében, és hozzájárul a fogyasztók választási lehetőségeinek
növeléséhez.

Európának azonban szigorúbb szabályozásokat kell bevezetnie erre az ágazatra nézve,
amely különben túlságosan agresszívvé válhat, különösen az új technológiák használatának
eredményeképpen. Tény, hogy a fogyasztók egyre gyakrabban adnak meg különleges
adatokat anélkül, hogy tisztában lennének ennek esetleges következményeivel.

Ezért üdvözlöm Juvin úr jelentését, különösen pedig azt, hogy a legsérülékenyebb egyénekre,
például a gyermekekre, fókuszál, akik nem képesek objektíven megítélni az egyre
agresszívebb reklámok ajánlatait.

Sirpa Pietikäinen (PPE).   – (FI) Elnök úr, a reklámok gyakran hasznos információkat
közvetítenek a fogyasztóknak, és segítenek nekik ésszerű döntéseket hozni. A reklámágazat
az önellenőrzés kitűnő példájaként létrehozott például etikai kódexeket, amelyek
meghatározzák, hogy a reklámozás mely típusai megengedhetőek és jók.
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Az elmúlt évek során azonban ez a gyakorlat vereséget szenvedett, ezt láthatjuk például a
gyermekek kihasználásának vagy a célzottan gyermekeknek szánt reklámoknak a példájából.
Ezért gondolom úgy, hogy a Parlamentnek közbe kell lépnie, és később majd alapul kell
vennie ezt a kiváló jelentést annak megítéléséhez, hogy felül kell-e vizsgálni, és szigorítani
kell-e az irányelvet.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – Elnök úr, a reklám létfontosságú összetevője a
működőképes belső piacnak, hiszen ösztönzi a versenyt, és lehetőségeket kínál a
fogyasztóknak. A reklámokról szóló jelentés mellett szavaztam. A jelentés nem javasol új
jogi szabályozást vagy agyonszabályozott reklámokat, nem akarja ellenőrizni vagy
korlátozni az internetes reklámokat.

A jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
leküzdése, illetve a fogyasztók személyes adatainak és magánéletének védelme érdekében
felelősségteljes reklámokra van szükség.

Felszólítom a vállalkozásokat, hogy ők is vállaljanak felelősséget az önszabályozás révén,
illetve a félrevezetés, valamint a bújtatott és erőszakos reklámok megelőzésére szolgáló
önkéntes akciók révén. Külön felszólítok arra, hogy a gyerekeket ne manipulálják a
reklámokkal. Ne használják Denevérembert, Pókembert és Bercit a gyermekeink ellen.

Jelentés: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Elnök úr, üdvözlöm a Bendtsen-jelentést, és mellette szavaztam.
Támogatnunk kell az energiatakarékosságot mint az energiaszükséglet csökkentésének és
így az energiahatékonyság Unió-szerte történő megvalósításának egyik módját. Gyakran
szóba kerülnek a megújuló energiaforrások, de hajlamosak vagyunk elfelejteni, mennyi
villamos energiát fogyasztunk. A jelentés mellett szavaztam, mivel nagyon fontosnak
tartom. Szeretnék gratulálni az előadónak.

Jens Rohde (ALDE).   – Elnök úr, olasz képviselőtársunk érdekes agresszív kirohanást
rendezett.

A múlt héten sokan elutaztak Cancúnba, de nem sok előrelépés történt az éghajlatváltozás
elleni küzdelem terén. Azzal, hogy ma az energiahatékonyságra szavazunk, megtesszük
az első lépést előre. Ahogy a jelentés is hangsúlyozza, az energiahatékonyság a
CO2-kibocsátás csökkentésének legköltséghatékonyabb és leggyorsabb módja. De a
tagállamokban hozott intézkedések messze nem elégségesek. A jelenlegi erőfeszítéseket
alapul véve 2020-ra csak a felét fogjuk teljesíteni a 20%-os célnak. Ezért van szükség az
energiahatékonyságra vonatkozó, kötelező érvényű célkitűzésre. Ez a jelentés a megoldás
sok elemét tartalmazza. Ezeket most meg is kellene valósítani. Szeretnék köszönetet
mondani Bendtsen úrnak, és gratulálok neki ehhez a kiváló jelentéshez.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Elnök úr, szeretnék gratulálni az
előadónak, Bendtsen úrnak az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatáról szóló
nagyon fontos jelentéséhez. A jelentés mellett szavaztam, mivel nemcsak gazdasági
megfontolásokból, hanem a cancúni konferencia fényében is fontosnak tartom. Sikerült
bizonyos közös alapokban megállapodnunk, ezért most az Európai Unió által elkezdett,
a saját CO2-kibocsátása csökkentésére irányuló munka folytatása a legfontosabb. Az
energiahatékonyság az egyik leghelyesebb módszer. A tagállamoknak ezen a területen
hatékony nemzeti tervekkel kell rendelkezniük, beleértve a pénzügyi mechanizmusokat
is. A konkrét támogatások kérdésében meg kell állapodniuk a tagállamoknak és az Európai
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Bizottságnak. A maihoz hasonló döntések minden európai javát szolgálják, mivel sok
különböző területet érintenek – a közlekedést, az új technológiákat, az épületek
hatékonyságát, az ipart és az infrastruktúrát. Ez a dokumentum rengeteg olyan intézkedést
tartalmaz, amelyek célja nemcsak a környezetvédelem, hanem a nemzeti gazdaságok
támogatása is.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök úr, én is Bendtsen úr energiahatékonyságról szóló
jelentése mellett szavaztam. Az Európai Uniót az Európa 2000 program is kötelezi az
energiahatékonyságra, az energiatakarékosságra és a megújuló energiaforrások
alkalmazására. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ha ilyen célokat tűzünk magunk
elé, akkor azokat mindenkinek vállalnia kell. Ez Európa-szerte problémát jelent: vannak
jó célkitűzések, de a tagállamok nem kötelezik el magukat a megvalósításukra.

Természetesen reméljük, hogy az energiahatékonyság nem fog Európára korlátozódni,
hanem sokkal szélesebb körben fog elterjedni. Az energiahatékonyság és az
energiatakarékosság azonban semmi esetre sem érintheti negatívan a versenyképességet:
biztosítanunk kell, hogy részt vegyünk a globális piacokon a versenyben, így garantálva
Európa virágzását és versenyképességét. És ahogy mondtam, nagyon fontos, hogy kitartsunk
a kötelezettségvállalásaink mellett.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy az Európai
Unió nem visszakozhat az energiaügyi kihívás terén, hiszen ez fogja meghatározni bolygónk
sorsát.

El kell oszlatnunk azt a tévhitet, hogy egy ország gazdasági fejlődése maga után vonja
energiafelhasználása növekedését. Európának példát kell mutatnia egy új, fenntartható
gazdasági modellel, amely a források – ideértve az energiaforrásokat – alacsonyabb mértékű,
de produktívabb használatán alapul. Meg kell szüntetnünk a kapcsolatot a gazdasági
növekedés és az ipari, illetve lakossági célokra eladott energia mennyiségének növekedése
között. A gazdasági növekedésnek inkább a munkahelyeket teremtő
energiaszolgáltatásokkal és az energiahatékonysággal kell összefüggenie.

Ezért úgy gondolom, hogy az energiahatékonyságnak prioritásnak kell lennie a jövőben
az EU-ban, mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból, és remélem, hogy a
Bizottság haladéktalanul meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket a Parlament által ma
elfogadott kötelező érvényű célkitűzések végrehajtására.

Sirpa Pietikäinen (PPE).   – (FI) Elnök úr, az energiahatékonysági cselekvési tervet illetően
a kötelezőbb erejű és ambiciózusabb politika mellett szavaztam, és nagyon elégedett vagyok
a Parlament végső álláspontjával.

Az éghajlatváltozást elsősorban nem a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal vagy
nyilatkozatokkal lehet megelőzni, inkább gyakorlati megoldásokra van szükségünk a
kibocsátás-csökkentési célkitűzések eléréshez. Ezen a területen a energiahatékonyság
előmozdítása központi és létfontosságú projekt. Megvalósításához széles és átfogó, az
energiahatékonyság előmozdítását célzó politikára van szükség, méghozzá kötelező
érvényűre, amely szankciókat is tartalmaz. A cselekvési terv jó lépés ebbe az irányba.

***

Elnök.   – Silvestris úr, a tetszését akarja kifejezni, vagy pedig ügyrendi javaslatot akar tenni
a szavazáshoz fűzött indoklások közben? Ez nem megszokott, de legyen.
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Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, láthatják,
hogy a tetszésemet is kifejezem, ugyanakkor pedig ügyrendi javaslatot akarok tenni.

Elnök úr, szándékában áll lépéseket tenni azok ellen a képviselők ellen, akik olyan szerencsés
helyzetben vannak, hogy a rendelkezésükre álló időt arra használják fel, hogy országuk
kormánya ellen intézzenek támadásokat?

Az ön jelenlétében egy képviselőtársunk támadást intézett az olasz kormány ellen, amely
tegnap bizalmi szavazáson megkapta az olasz parlament támogatását, és ugyanakkor az
olasz közvélemény bizalmát is élvezi. Az említett képviselőnek ez nyilván nem tetszik, és
ehhez joga is van, de ez az ő baja, amit a barátaival kellene megbeszélnie. Ez a képviselő
arra használta az idejét, hogy hazája kormányát, az én hazám kormányát inzultálja ahelyett,
hogy a szavazáshoz fűzött volna indoklást.

Elnök úr, szeretném megkérdezni, hogy az eljárási szabályzat ellenére tolerálni akarja-e
ezeket a dolgokat. Mert ha igen, akkor a jövőben minden szavazatindoklást arra fogok
felhasználni, hogy Olaszország legitim kormányát dicsérjem, amely az ország és a Parlament
jóváhagyásával kormányozza Olaszországot.

Elnök.   – Remélem, értékeli, hogy hagytam beszélni, holott a téma, amelyet felvetett, nem
igazán ügyrendi javaslat volt. Nem feladatom felülvizsgálni, mit mondanak a képviselők.
Az én feladatom annak biztosítása, hogy a képviselők a saját idejükben mondják el a
mondandójukat, és ne szakítsák félbe egymást hangos közbekiabálással, ami ha szabad
megjegyeznem, elég durva dolog. Köszönöm a megjegyzését. Ragaszkodni fogok hozzá,
hogy amikor én elnökölök, a képviselők civilizált módon viselkedjenek egymással, és meg
fogom próbálni a lehető legjobban betartatni az időket is. Hogy a képviselők mit mondanak
az ülésteremben, ebben a demokratikus ülésteremben, az az ő dolguk, nem az enyém.

***

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Elnök úr, szeretnék hozzászólni a témához.

– Úgy gondolom, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén eddig mindig a megújuló
energiaforrásokat hangsúlyozták, ami nyilvánvalóan tényleg nagyon fontos. De mennyivel
többet lehetne tenni az energiahatékonyság terén! Ezért üdvözlöm ezt a jelentést.

Sokkal többet lehetne tenni például az épületek terén, gondolok itt különösen erre az
épületre is és a brüsszeli épületekre és még sok-sok középületre. Nagyon fontos, hogy a
középületeket energiahatékonyabbá tegyük. Ugyanez igaz számos közlekedési módra is.
A sok-sok olajzabáló dízelmotorra. Elő kellene írni a gyártóknak, hogy tegyék őket
energiahatékonyabbá.

De valami pozitívumot is szeretnék mondani. Hazámban az iskolák remek munkát végeznek
a környezettudatosságra nevelés terén. Ezt a munkát el kell ismerni és ösztönözni kell,
mivel az iskolák így a gyerekeknél és a szülőknél is pozitív hozzáállást alakítanak ki.

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Jelentés: Reimer Böge (A7-0367/2010)

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Az Európai Unió költségvetési gyakorlata számos
elvnek eleget tesz, köztük a területek szerinti felosztás elvének. Ez azt jelenti, hogy egy
bizonyos politikára elkülönített összeget csak az adott politikára lehet felhasználni. Más
elvekkel együtt ez garantálja az Unió megfelelő pénzgazdálkodását. Ugyanakkor azonban
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bizonyos szinten rugalmatlanságot is okoz a költségvetésben. Az éves költségvetésben –
nem is beszélve a többéves pénzügyi keretről – nem lehet előre megtervezni az Unió összes
kiadását. Ezért hozták létre néhány éve a „rugalmassági eszközt”. Ez olyan pénzügyi
tartalékot jelent, amelynek összege mindig szerepel az éves költségvetésben. Lehetővé teszi
olyan politikák és projektek finanszírozását, amelyek költségeit nem lehet előre látni.
Képviselőtársam, Böge úr jelentése azt javasolja, hogy ezt az eszközt használjuk az egész
életen át tartó tanulás programjának és a versenyképességi és innovációs programnak a
finanszírozására, valamint a Palesztina számára nyújtandó támogatásra. Mivel úgy
gondolom, hogy az Unió ezen a három területen képes pozitívan fellépni, természetesen
a jelentés mellett szavaztam.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Egyetértek az Európai Parlament döntésével,
miszerint 2011-ben különítsünk el kiegészítő pénzügyi támogatást az egész életen át tartó
tanulás programjának és a versenyképességi és innovációs programnak a megvalósítására.
Ezeknek a programoknak a megvalósításával el lehetne érni a lisszaboni stratégia
célkitűzését, azaz egy olyan, globálisan versenyképes és tudásalapú gazdaság létrehozását
az Európai Unióban, amelynek alapja a fenntartható gazdasági fejlődés és a társadalmi
kohéziót előmozdító munkahelyteremtés.

Az Európai Unió globális versenyképességének növelése érdekében különleges figyelmet
kell szentelni a kis- és középvállalkozásoknak, meg kell adni nekik a szükséges segítséget
és pénzügyi támogatást. Ezenkívül a környezetbarát innováció és a tudományos kutatás
támogatása előmozdítaná a megújuló energiaforrások használatát, ami pedig
megkönnyítené, hogy különböző ágazatokban – köztük az energiaágazatban, az iparban
és a közlekedésben – új, fenntartható munkahelyek jöjjenek létre.

Bastiaan Belder (EFD),    írásban. – A rugalmassági eszköz igénybevételéről szóló
Böge-jelenetés nem számíthat a támogatásomra. Az Európai Bizottság javaslata nem
indokolja megfelelően, miért van szükség erre a kiegészítő finanszírozásra. Ezenkívül
általánosságban is nagyon kritikus vagyok a rugalmassági eszköz igénybevételével
kapcsolatban. Az lenne a helyes megoldás, ha bizonyos költségvetési tételeket
csökkentenénk, hogy finanszírozni tudjuk azokat a költségvetési tételeket, amelyek terén
igazoltan kiegészítő finanszírozás válik szükségessé.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A rugalmassági eszköz olyan pontosan meghatározott
kiadások finanszírozására nyújt lehetőséget, amelyeket a többéves pénzügyi keret egy vagy
több fejezetéhez rendelt felső korlátokon belül nem lehetne finanszírozni. A rugalmassági
eszköz a 2011-es költségvetésben az egész életen át tartó tanulás programjának és a
versenyképességi és innovációs programnak a finanszírozását szolgálja, valamint a
Palesztinának nyújtandó pénzügyi támogatás, a békefolyamat és az ENSZ Palesztin
Menekülteket Segélyező Hivatalának (UNRWA) finanszírozását. Mivel ezek valóban fontos
programok, a javaslat mellett szavazok.

Mario Mauro (PPE),    írásban. – (IT) A Parlament bizonyára pozitív véleménnyel van Böge
úrnak a rugalmassági eszköz igénybevételéről szóló jelentéséről, amely az egész életen át
tartó tanulás programjának, a versenyképességi és innovációs programnak, valamint a
Palesztinának nyújtandó támogatásnak a finanszírozását javasolja. Egyetértek azzal, hogy
szükség van az 1. és a 4. fejezet felső határértékei feletti, pótlólagos kiadások konzekvens
szétosztására. Figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet ezek a kiadások több
szempontból is létfontosságúak a válság elleni küzdelem és nemzetközi hitelességünk
tekintetében.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Elfogadhatatlan, hogy a Palesztinának
nyújtandó támogatás, valamint az európai oktatási és képzési programok, illetve a
versenyképességet és a szabad versenyt előmozdító programok együtt szerepeljenek egy
szövegben. Nem nehéz észrevenni ebben a rossz szándékot. Ez a kombináció arra
kényszerített, hogy tartózkodjam. Megismétlem, hogy teljes mértékben támogatom a
palesztin nép ügyét.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) A jelentés mellett szavaztam annak érdekében,
hogy biztosított legyen körülbelül összesen 70 millió EUR összegű uniós alap mobilizálása
a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban az Európai Unió Szolidaritási Alapjából
a portugáliai természeti katasztrófa kapcsán, mivel Portugália pályázott az alapokra a
Madeira szigetén történt földcsuszamlások és árvizek miatt, továbbá Franciaország számára,
amely a Xynthia ciklon okozta katasztrófát követően szintén pályázott. Szerintem
támogatnunk kell ezeket a tagállamokat, hogy kezelni és minimalizálni tudják ezeknek a
természeti katasztrófáknak a következményeit. Az EU Szolidaritási Alapját azért hozták
létre, hogy az Európai Unió ki tudja mutatni a katasztrófák sújtotta régiók lakossága iránt
érzett szolidaritását. A jelentés mellett szavaztam, mivel szerintem a jelentés kéri az alapok
mobilizálását ezekre a célokra, ami az elérhető mechanizmusok megfelelő felhasználást
jelenti.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A jelentésben szereplő összegek teljesen irreálisak.
Egyrészt a jelenlegi pénzügyi keretnek elégségesnek kellene lennie e célok fedezésére,
másrészt egy esetleges költségnövekedés esetére lényegesen alacsonyabb összegeket kellene
előirányozni. A jelentésben szereplő pénzügyi keret elfogadása nem növelné, hanem
csökkentené az Unió rugalmasságát. Ezért szavaztam a jelentés ellen.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    írásban. – (PL) Mindenekelőtt üdvözlendőnek
tartom a tényt, hogy az Európai Parlament és a Tanács megegyezésre jutott az egész életen
át tartó tanulás programjának, illetve a versenyképességi és innovációs programnak a
finanszírozásáról. Külön szeretném felhívni a figyelmet az egész életen át tartó tanulás
programjára. Ez négy ágazati programot foglal magában. Véleményem szerint kiemelt
fontosságú az Erasmus program, amely lehetővé teszi a jelentős méretű diákcsere
megvalósítását. Ez nagyon fontos mind az új ismeretek és képességek megszerzése, mind
az új ismeretségek előmozdítása és a tagállamok kultúráinak találkozása terén. Hasonló
szerepe van a Comenius programnak az iskolaköteles korú fiatalok körében.

Ezek a programok nemcsak az európai gazdaság számára hasznosak, de a nemzetek feletti
ismeretségek hálózatának kiépítésével az európai tudat megteremtését is biztosítják.
Ezeknek a programoknak a költségvetési helyzettől függetlenül prioritást kell élvezniük,
mivel ezek a programok olyan befektetések, amelyek számos területen – nemcsak a
gazdaságban, de a kultúra és a politika terén is – hasznot fognak hajtani az Európai Unió
számára. A Palesztina támogatására vonatkozó döntés más okokból fontos, de azt is
igazoltnak tartom.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Bizottság a megállapodás sikertelenségét
követően javaslatot terjesztett elő a rugalmassági eszköznek az új, 2011-es költségvetési
„manőver” részeként történő igénybevételére. Főként azért szavaztam a jelentés mellett,
mivel a növelés két olyan programot érint - az egész életen át tartó tanulás programját,
illetve a versenyképességi és innovációs programot -, amelyek megérdemlik a teljes
támogatást és az Európai Unió forrásainak rendelkezésre bocsátását. A rugalmassági eszközt
a költségvetési fegyelemről szóló intézményközi megállapodás teszi lehetővé. A
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rugalmassági eszköz lehetővé teszi – a költségvetési hatóság két ága, azaz az Európai
Parlament és a Tanács közötti megállapodást követően – a pénzügyi tervben meghatározott
felső határértékek feletti, olyan kiadások finanszírozását évi maximum 200 millió EUR
összeggel, amely kiadások a többéves pénzügyi keret kidolgozásakor nem voltak
előreláthatóak. Ez fontos eredmény az Európai Parlament számára, mivel a Tanáccsal a
költségvetésről folytatott párbeszéd sikerét jelzi.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Üdvözlöm az egyeztetés során, a rugalmassági eszköz
igénybevételével kapcsolatban elért megállapodást, különösen ami az egész életen át tartó
tanulás programjának finanszírozását illeti. Úgy gondolom, hogy életbevágóan fontos,
hogy az Európai Unió befektessen a minőségi oktatásba és képzésbe, valamint a magas
minőségű teljesítmények ösztönzésébe. Csak a szigorú és minőségi tanítás fokozhatja
Európa versenyképességét.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A 2006. május 17-i intézményközi
megállapodás lehetővé teszi a rugalmassági eszköz igénybevételét olyan egyértelműen
meghatározott kiadások finanszírozására, amelyeket a többéves pénzügyi keret egy vagy
több fejezetéhez rendelt felső korlátokon belül nem lehetne finanszírozni. A 2011. évi
költségvetésben az 1a. alfejezet és a 4. fejezet felső korlátján felül pótlólagos kiadásokat
kell biztosítani. Ezért az intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban javasoljuk
a rugalmassági eszköz igénybevételét. Az igénybe veendő összegek az alábbiak: 18 millió
EUR az egész életen át tartó tanulás programjára az 1a. alfejezeten belül; 16 millió EUR a
versenyképességi és innovációs programra az 1a. alfejezeten belül; 71 millió EUR Palesztina
számára a 4. fejezeten belül. A jelentés felhívja a költségvetési hatóság két ágának figyelmét
arra, hogy a határozatot legkésőbb a 2011. évi költségvetés közzétételével egy időben
közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetés-tervezete a
Tanács által módosított formában

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A 2011-es évre szóló közösségi költségvetés
141,8 milliárd EUR engedélyezési kiadást és 126,5 milliárd EUR kifizetési kiadást tartalmaz.
A Parlament költségvetési prioritása az oktatás és innováció finanszírozásának jóváhagyása
és megerősítése. Ezért az 1a. alfejezet (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért)
18 millió EUR emelést tartalmaz az egész életen át tartó tanulás programjára, a 3b. alfejezet
(Uniós polgárság) pedig – 3 millió EUR emelést tartalmaz a „Fiatalok lendületben”
programra.

Örömmel látom, hogy az EU soron következő négy elnöksége (Magyarország,
Lengyelország, Dánia és Ciprus kormányai) elkötelezte magát arra, hogy bevonja az Európai
Parlamentet a következő többéves pénzügyi keretről folytatandó jövőbeli párbeszédekbe
és tárgyalásokba.

Nagyra értékelem az Európai Bizottság kötelezettségvállalását arra nézve, hogy 2011
júniusának végére hivatalos javaslatot terjesztenek elő annak biztosítására, hogy a saját
forrásaikra irányuló javaslatokat egyszerre lehessen megvitatni a többéves pénzügyi kerettel.
Ebbe a folyamatba az Európai Parlamentet a Lisszaboni Szerződés értelmében is be kell
vonni ( 312. cikk (5) bekezdés, 324. és 311. cikk).

Remélem, hogy a Tanácson belüli egyhangúság követelménye a következő többéves
pénzügyi keret elfogadása és az új saját források tekintetében nem fog akadályt jelenteni.
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Bogusław Liberadzki (S&D),    írásban. – (PL) A Tanács és az Európai Parlament
megegyezett a 2011-es évre szóló költségvetésről. A költségvetés elfogadása mellett
szavaztam a költségvetés alapjául szolgáló politikai és intézményi elvek miatt, amelyek
többek között az Európai Parlamentnek a 2013 utáni új pénzügyi keretről folytatandó
tárgyalásokon betöltött szerepének megerősítését javasolják, illetve az Európai Parlament
bevonását az új bevételi forrásokról (ideértve az európai adót) folytatandó vitába. A
költségvetés további előnye a nagyobb rugalmasság az előre nem látott körülmények
esetére. Nem estünk az ideiglenes költségvetés hibájába, amely nagymértékben megbénította
volna az Unió működését. Ez különösen elhibázott lépés lett volna most, amikor intenzíven
kell küzdenünk a gazdasági válság ellen, továbbá végre kell hajtanunk a Lisszaboni
Szerződést. Az ideiglenes költségvetés hibájának elkerülése nagyban köszönhető a
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Képviselőcsoportja által képviselt
álláspontnak.

Bogusław Sonik (PPE),    írásban. – (PL) A 2011-es költségvetés elfogadása bizonyíték rá,
hogy az Európai Unió képes kompromisszumos megoldásokat találni. A 2011-es
költségvetés-tervezetet sikerült elfogadni és megszavazni, köszönhetően valamennyi, a
kidolgozásában részt vállaló intézmény jóakaratának. Ezt a kompromisszumot annál is
inkább méltányolni kell, mert a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően új
döntéshozatali eljárások léptek életbe, és az Európai Parlament történelme során először
vehetett részt közös döntéshozatallal, azaz az Európai Unió Tanácsával és az Európai
Bizottsággal egyenrangú félként, a kiadásokra vonatkozó döntésben. A költségvetés nem
tökéletes, de szerintem a kiadásokat ésszerűen osztották el, és azok az Európai Unió
valamennyi prioritását fedezik. A 2011-es költségvetés elfogadásának megszavazásával a
további fejlesztés és az európai integráció iránti támogatásomat is ki akartam fejezni.

Jelentés: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel a Parlament
Költségvetési Bizottsága által az ülésen előterjesztett, 2011-es közösségi költségvetés
megerősíti az Európai Parlament által meghatározott prioritások – úgymint az oktatás, az
innováció, a közel-keleti és a palesztin békefolyamat, az egész életen át tartó tanulás
programja, az „Emberek” kutatási program, valamint a versenyképességi és innovációs
program – finanszírozását. Gratulálok a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak
ahhoz a megállapodáshoz, hogy amennyiben kiegészítő finanszírozásra van szükség az
EU jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, akkor 2011 folyamán költségvetés-módosításokra
fog sor kerülni, mivel az EU költségvetése nem lehet deficites. A költségvetésen túl a
Parlamentnek vannak bizonyos politikai követelményei a Lisszaboni Szerződésben
lefektetett szabályok végrehajtására vonatkozóan, nevezetesen a saját források új
rendszerével kapcsolatban. Ezzel összefüggésben érdemes tudni, hogy az Európai Bizottság
most jelentette be, hogy 2011 júniusának végére hivatalos kezdeményezést terjeszt elő
annak érdekében, hogy a saját forrásokra irányuló javaslatokat egyszerre lehessen megvitatni
a jövőbeni pénzügyi tervvel.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Az állásfoglalás mellett, tehát az EU 2011-es
költségvetésének elfogadása mellett szavaztam. Üdvözlendőnek tartom, hogy a Tanácsnak,
a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek végül sikerült megegyezésre jutnia. Remélem,
hogy a költségvetés fenntartható lesz, és a pénzügyi év kezdetétől teljes mértékben és
kiszámítható módon végre lehet hajtani. Az állásfoglalás elfogadásával az Európai Parlament
biztosítja azon költségvetés finanszírozását és végrehajtását, amelyben a Tanács és a
Költségvetési Bizottság megállapodott. Meggyőződésem, hogy az oktatásra, kutatásra és
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innovációra több pénzt kell rendelkezésre bocsátani, mivel a pénzügyi és gazdasági válságból
való talpra álláshoz az EU-nak növelnie kell hatékonyságát és versenyképességét. E cél
elérése érdekében az EU-nak hosszú távú stratégiát kell kidolgoznia, amelynek ez a
költségvetés is a része kell, hogy legyen.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) Az Európai Parlament először
nem fogadta el a 2011-es közösségi költségvetést, aztán pár nappal később mégis elfogadta.
Ez is azt mutatja, hogy az egész eljárás csak egy, a költségvetés valódi lényegének leplezésére
szolgáló, rosszul kigondolt játék. A költségvetés ugyanis a nagytőkéseket hivatott támogatni
abban, hogy a gazdasági válság és a fokozódó imperialista intervenció jelentette terheket
minél inkább a dolgozókra rakja. Ez a jól kieszelt játék ugyanakkor azt is nyilvánvalóvá
teszi, milyen komoly verseny folyik az imperialisták között. Rávilágít továbbá arra a tényre
is, hogy a közösségi szervek egymással versengenek azért, hogy a Lisszaboni Szerződés
elfogadása után ki tudja a lehető legjobban a nagytőkések érdekeit szolgálni. Már egy ideje
döntést hoztak egyrészt azon minimális előirányzatok csökkentéséről, amelyeket a szegény
mezőgazdasági termelők, munkavállalók és önálló vállalkozók támogatására lehetett volna
felhasználni, másrészt a közvetlenül a monopolhelyzetben lévő csoportoknak juttatandó,
illetve a polgári-katonai beavatkozások infrastruktúrájára, továbbá a munkásosztály és az
alulról szerveződő mozgalmak üldözésére és elnyomására felhasználható előirányzatok
növeléséről.

A tőke politikai védelmezőit joggal vádoljuk, mivel ilyen manőverekkel éltek. Szerepük
napról napra egyre világosabb. A munkásosztály és a szegényebb rétegek egyre
intenzívebben fellépnek az EU politikái és burzsoá kormányai ellen, így teremtve meg egy
alulról építkező gazdaság lehetőségét, amely az ő érdekeiket fogja szolgálni, nem pedig a
tőkésekét.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A 2011-es évre szóló költségvetés előkészítése
ismét valódi politikai tárgyalásokat eredményezett az európai parlamenti képviselők, a
kormányok és a tagállamok között. A jelenlegi költségvetési megszorításokat látva a
tagállamok kormányait képviselő Tanács azt akarta, hogy az Unió is vegyen részt azokban
a megszorításokban, amelyeket az európai országok magukra vállaltak. Ezzel szemben az
Európai Parlament és a Bizottság úgy gondolták, hogy a válságot inkább önkéntes politikák
révén kellene kezelni. Ennek ellenére a tagállamokkal való nyilvánvaló szolidaritás jeleként
végül elfogadták a Tanács álláspontját. Ezért az engedményért cserébe a Parlament azt
kérte, hogy kerüljön sor vitára az Unió forrásairól, különösen arról, hogy az Uniónak
legyenek saját forrásai, amelyek függetlenek a tagállamok hozzájárulásaitól. A Tanács
kezdetben hajlíthatatlan volt, de végül engedett jogos kéréseinknek. Ez az oka annak, hogy
én és más európai parlamenti képviselők beleegyezésünket adtuk ehhez a költségvetéshez,
amelynek rövid távú ambíciói korlátozottak, azonban új jövőbeli perspektívákat nyit meg
az uniós politikák számára.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A 2011-es költségvetés elfogadása mellett
szavaztam. Ez a költségvetés a Lisszaboni Szerződés szerinti, új eljárások alapján jött létre.
A 2011-es költségvetéssel kapcsolatos megállapodás létrejöttét megelőző hosszas és
bonyolult tárgyalások azt mutatják, hogy mivel új költségvetési elvek léptek hatályba,
kénytelenek leszünk az uniós politika legfontosabb területein ésszerű intézményi
kompromisszumokat találni. Az Európai Parlament először élt a Lisszaboni Szerződésben
biztosított jogkörével, mely szerint egyenrangú félként vehet részt az Európai Unió
költségvetésének kidolgozásában. A megállapodás elérésére és az Európai Parlament legitim
követeléseinek elfogadtatására tett első sikertelen kísérlet arra utal, hogy még mindig
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ellentétek állnak fenn az intézmények között, amelyeknek tulajdonképpen nem kellene
fennállniuk, hiszen akadályozzák a hatékony intézményközi együttműködést. Valamennyi
uniós intézménynek az kell, hogy legyen a célja, hogy az EU egésze és az uniós polgárok
számára különösen fontos megállapodásokat minél zökkenőmentesebben elfogadják.
Ezért úgy gondolom, hogy a jövőben alapvető változásoknak kell történniük az intézmények
működési elvei terén, továbbá a képviseleti demokrácia elvének érvényesülése terén
különösen fontos szerepet kell kapnia az Európai Parlament részvételének a tárgyalások
valamennyi szakaszában, különösen ami a költségvetést illeti.

Dominique Baudis (PPE),    írásban. – (FR) Az Európai Uniónak ambícióival arányos
költségvetést kell garantálnia saját működéséhez. Az Európai Unió nem hagyhatja, hogy
a válság eluralkodjon rajta, hanem fel kell nőnie a válság jelentette kihívásokhoz. A
Lisszaboni Szerződés értelmében a Parlament most már a Tanáccsal egyenrangú félként
léphet fel, és be is bizonyította, hogy képes kezdeményező erőként fellépni. A 2011-es
költségvetés mellett szavaztam, mivel a mi feladatunk, az európai parlamenti képviselők
feladata, hogy Európa számára világos politikai irányt határozzunk meg. 2011-ben Európa
továbbra is a kitűzött prioritásokra fog koncentrálni. Európa képes lesz felfelé módosítani
pénzügyi szükségleteit új hatásköreinek végrehajtása érdekében. A nehéz gazdasági
körülmények ellenére a tagállamok határozott kötelezettségvállalásukról biztosították a
Parlamentet.

2011-ben a Parlament javaslatára a Bizottság vitákat fog kezdeményezni a saját források
különböző típusairól, amelyekre Európának szüksége van jövőbeli pénzügyi
autonómiájának garantálására. Nagyon aggasztónak tartom azonban, hogy a Parlament
nem tudott konszenzusra jutni az „Iter” projekt számára 2012-től szükséges kiegészítő
finanszírozásról. A nemzetközi kutatás és az európai tudományos dinamizmus kiemelt
projektjének, a kísérleti termonukleáris reaktornak szüksége lett volna a 2011-es
költségvetés felhasználatlan részeiből kiegészítő finanszírozásra.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) A Parlament jól helytállt a Tanáccsal a
2011-es költségvetésről, a következő többéves pénzügyi keret kidolgozásának feltételeiről
és az Unió saját forrásainak kérdéséről folytatott tárgyalások során, de aztán mégis
elvesztette a csatát. A decemberi ülésen a 2011-es költségvetés elfogadásával elismertük,
hogy a Tanácsnak volt igaza. Aggályaink nem annyira a számokkal, inkább a politikai
követelésekkel voltak kapcsolatosak. Nem felejtettük el az előző ülésen elfogadott hét
követelésünket. Pozitív viszont, hogy 2011 tavaszán a Bizottság is elő fog terjeszteni egy
javaslatot a saját források kérdéséről. Az ezzel kapcsolatos vitákban a Parlament is részt
fog venni, akárcsak a pénzügyi terv kidolgozásához szükséges vitákban. De a feltételeket
még meg kell határozni, tehát az együttdöntés tiszteletben tartásáért folytatott küzdelem
ezen a területen még gyerekcipőben jár.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A Parlament elfogadta az EU 2011-es
költségvetését, és ez azt mutatja, hogy ha a Bizottság és a törvényhozó hatalom párbeszédet
folytat, akkor a dolgokat mindkét fél számára előnyös módon lehet rendezni. A Bizottság
ráeszmélt, hogy az Európai Parlamentnek most már nagyobb beleszólása van az Unió
pénzügyeibe, és habár kissé késve, de úgy döntött, hogy ezt tiszteletben tartja. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a költségvetés a Tanács által meghatározott határokon belül
marad, ugyanakkor tartalmazza a Parlament néhány prioritását is. A megállapodás létrejötte
előtt olyan furcsa helyzet állt fenn, hogy számos stratégiánk és programunk egyáltalán
nem jelent meg a jövő évi költségvetési előrejelzésekben. Ezek a stratégiák és programok
nem maradhatnak megvalósítatlanok, mivel ez következetlennek tüntetné fel az Európai
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Uniót, és bizalmatlanságot teremtene az Európai Unió által elfogadott intézkedésekkel
szemben.

Nyilvánvaló, hogy nem lehet a fiatalok, az innováció és a kutatás támogatására programokat
kidolgozni, és nem lehet azt állítani magunkról, hogy a globális külpolitika aktív szereplői
vagyunk, ha közben nem finanszírozzuk ezeket a terveket. A Parlament sikeresen megvitatta
a Tanáccsal, hogy rendszeres értékelésekre van szükség az új jogszabályok előnyeiről és
finanszírozásáról. Számunkra, a közvetlenül az Európai Unió polgárai által megválasztott
képviselők számára fontos, hogy az adófizetők lássák, hogy a pénzüket megfelelően költik
el.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Meg vagyok elégedve a ma elfogadott
költségvetéssel, mivel érvényesülnek benne a Parlament által októberben elfogadott
prioritások, ami az olyan kulcsterületek, mint az oktatás, ifjúság, kutatás és innováció
megerősítését jelenti. Létfontosságú, hogy az EU-nak fenntartható költségvetése legyen,
amelyet a pénzügyi év kezdetétől teljes mértékben és előrelátható módon végre lehet hajtani
- szemben egy olyan ideiglenes tizenketted-rendszerrel, amely veszélyeztetné az uniós
politikák végrehajtását. A válság idején ugyanilyen fontos az is, hogy a költségvetés elősegítse
azoknak a területeknek (például a tudománynak és innovációnak) a megerősödését, amelyek
hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, illetve a több és jobb munkahely
megteremtéséhez. Európa gazdasági fellendüléséhez ambiciózus költségvetésre van szükség.

Frédéric Daerden (S&D)    írásban. – (FR) A 2011-es költségvetés megszavazása
felelősségteljesen, keserűen és meggyőzéssel történt. Felelősségteljesen, mert a Szocialisták
és Demokraták Progresszív Szövetsége Képviselőcsoportja, illetve a Parlament az intézményi
patthelyzetet és az ideiglenes tizenketted-rendszert megelőzendő megszavazta a
költségvetést. Keserűen, mert a költségvetési kérdésekben történő együttdöntés a csata
elvesztését jelenti. A Parlament által tett engedmények ellenére bizonyos tagállamokat
nem sikerült meggyőzni arról, amiben én személy szerint hiszek, hogy az európai
költségvetés hozzáadott értéket képvisel. És meggyőzéssel, mert az Unió jövője most az
új, saját forrásokon és a pénzügyi ügyletek adóján múlik. Ennek az alapvető célkitűzésnek
a megvalósításához szükségünk van a Bizottságra és a Bizottság elkötelezettségére. Szükség
van a kereskedelmi és szállítási könnyítési programra, de a 2011-es költségvetésre is, ezért
tartózkodtam a zöldek által ismételten előterjesztett módosítással kapcsolatban. Ez a
módosítás szimbolikus jelentőséggel bír, de felelőtlen. A kereskedelmi és szállítási könnyítési
program túl fontos téma ahhoz, hogy elaprózzuk, és hogy a mások által kidolgozott
módosítások politikai stratégiájával és nulla költségvetéssel próbáljuk meg megvalósítani.
Ez eredetileg a szocialisták módosítása volt, és az volt vele a célunk, hogy a költségvetési
eljárás során előmozdítsuk ezt a vitát; de ha a módosítást elfogadtuk volna, az azt jelentené,
hogy egy költségvetés nélküli Unió mellett tettük volna le a voksunkat.

Christine De Veyrac (PPE),    írásban. – (FR) A 2010-hez képest szinte semmiféle emelést
nem tartalmazó költségvetés mellett szavaztam, bizonyítandó, hogy a Parlament
szembesülve a nemzeti kormányokat sújtó gazdasági válsággal képes éretten és
felelősségteljesen viselkedni. 2011-ben, amikor a tagállamok többsége szigorú költségvetési
ellenőrzést vezet be, nem lenne helyénvaló a költségvetés emelése. Örülök, hogy a
különböző intézmények fáradságos tárgyalásai végül kompromisszumhoz vezettek, és
így 2011-re sikerült elkerülni a költségvetés válságát.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A 2011-es, új költségvetési tervezetről szóló jelentés
mellett szavaztam, mivel megerősíti az Európai Parlament által prioritásként kijelölt
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területek – az oktatás, az innováció, a versenyképesség, a kohézió a növekedésért és
foglalkoztatásért, továbbá a természeti erőforrások megőrzése és kezelése – finanszírozását.

Göran Färm (S&D),    írásban. – (SV) Mi, svéd szociáldemokraták ma az Európai Unió
2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezete mellett szavaztunk. Ez
egy mértéktartó költségvetés, ugyanakkor mégis tartalmaz fontos befektetéseket a kutatás,
a fiatalokra vonatkozó kezdeményezések és a Palesztinának nyújtandó támogatás terén,
valamint lehetővé teszi az EU új Külügyi Szolgálatának és az új pénzügyi felügyeleti
hatóságoknak a létrehozását.

Tartózkodtunk azonban az EU új, saját forrásairól szóló szöveg és ezek költségvetési
tételeinek szavazásán. Véleményünk szerint szükség van az EU saját forrásai rendszerének
felülvizsgálatára, valamint a pénzügyi ügyletek adójának alapos vizsgálatára, de úgy
gondoljuk, hogy jelenleg túl kevés információval rendelkezünk ahhoz, hogy részletekbe
menően állást tudnánk foglalni a kérdésben.

Bármilyen formában is kerüljön bevezetésre az EU saját forrásainak új rendszere, szeretnénk
hangsúlyozni, hogy ennek az új rendszernek költségvetési szempontból semlegesnek kell
lennie, és tiszteletben kell tartania, hogy az adóztatás a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A 2011-es költségvetés a Lisszaboni Szerződés
hatálybalépése utáni első, elfogadásra váró költségvetés. Habár az új együttdöntési eljárás
keretében elért megállapodás nem ad választ az Európai Parlament valamennyi aggodalmára,
de a közös megegyezés alapját jelenti az Unió költségvetési prioritásai terén. Az Unióra
nehezedő új kihívások fényében létfontosságúvá vált, hogy a Bizottságnak lehetősége
legyen költségvetés-módosításokat eszközölni, amennyiben az elkülönített eszközök
elégtelennek bizonyulnak a stratégiai célok – nevezetesen az Európa 2020 stratégia
prioritásainak – elérésére.

Az Európai Parlament és a Tanács feladata pedig az lesz, hogy közös alapot találjanak a
gyors és hatékony reakcióhoz, megteremtve egy, az egyenlőségre nagyobb mértékben
törekvő és versenyképesebb, az új kihívásokkal szembenézni képes Unió létrejöttének
feltételeit.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A 2011-es költségvetési vita kimenetele előre
látható volt, figyelembe véve a Tanács és a Parlament fő képviselőcsoportjainak
kötelezettségeit a jelenlegi többéves pénzügyi keret meghatározása és elfogadása, illetve
az ezen pénzügyi keret tartalmazta, következő költségvetések elfogadása terén.

Ez a megállapodás azonban nem szünteti meg, sőt inkább megerősíti a költségvetés kritikus
pontjait, amelyeket egyszerűen figyelmen kívül hagytunk. Ebben az egyre fokozódó
gazdasági és társadalmi válságban – amelyhez nagymértékben hozzájárulnak az EU valódi
szociális terrorizmust képviselő tervei is, amelyeket rá akar kényszeríteni a tagállamokra
–, amikor emberek milliónak kell szembenézniük a munkanélküliséggel és a romló
életkörülményekkel, mindannyian ismét meg fogjuk látni, mit jelent valójában a sokat
emlegetett európai szolidaritás: egy olyan költségvetést, amely nem megy a közösségi bruttó
nemzeti jövedelem 1%-a fölé, amely nem képes betölteni feladatát, a javak újraelosztását,
és amely képtelen biztosítani a gazdasági és társadalmi kohéziót, és minden bizonnyal
tovább fogja fokozni az EU által kényszerített politikák káros hatásait. Elismételjük, hogy
ennek a költségvetésnek van alternatívája, amely nemcsak hogy lehetséges, de valóban
szükséges is. Olyan alternatíva, amely a tagállamok igazságos, bruttó nemzeti jövedelmükkel
arányos hozzájárulásai révén jelentősen megerősítené a közösségi költségvetést.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE),    írásban. – (GA) Üdvözlöm az Európai Parlament és a
27 tagállam kormányai között létrejött megállapodást, különösen azért, mert ennek a
megállapodásnak a hiányában az ír mezőgazdasági termelőknek juttatandó, jövő évi
kifizetések csúsznának.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    írásban. – (PL) Elkerülendő azt, hogy a
2011-es költségvetés ideiglenes költségvetés legyen, az Európai Parlament és az Európai
Unió Tanácsa egyre intenzívebb vitákat folyatott, és ezek eredményét – a ma szavazásra
kerülő költségvetési tervezetet – gyakorlatias kompromisszumnak tekinthetjük. Az
intézmények közötti tárgyalások eredményeképpen a Parlament által támogatott javaslatok
többségét végül elfogadták. Biztosítékot kaptunk a Tanácstól arra nézve, hogy hajlandó
lesz az együttműködésre a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret
kidolgozásában, amely a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek gyakorlati végrehajtását
fogja jelenteni. A Parlament ebben a kérdésben Magyarország, Lengyelország, Dánia és
Ciprus miniszterelnökeivel is megállapodásra jutott, tehát azoknak a tagállamoknak a
miniszterelnökeivel, amelyek az elkövetkező két évben az EU Tanácsának soros elnökei
lesznek. Üdvözlendőnek tartjuk a Tanács döntését, miszerint az Európai Unió
költségvetésében a rugalmassági mechanizmus továbbra is az EU GDP-jének 0,03%-a
marad. Ezek az alapok lehetővé fogják tenni azoknak a fontos kiadásoknak a fedezését,
amelyeket az előző pénzügyi keretről folytatott tárgyalások során nem lehetett előre látni
– ilyen például az Európai Külügyi Szolgálat és a Galileo-rendszer. A Parlament részéről
engedmény volt az Európai Unió finanszírozásának jövőbeli forrásairól folytatandó, az
Európai Bizottság által is támogatott vita elhalasztása. Az uniós költségvetéshez való
nemzeti hozzájárulások csökkentésére vonatkozó elképzelés határozott ellenállásra talált
a tagállamok egy csoportja részéről, amelyek tartottak a közvélemény reakciójától. 2011
nyarán, amikor a Bizottság számos új elképzelést fog előterjeszteni az EU finanszírozásával
kapcsolatosan, mindenképpen vissza fogunk térni erre a vitára.

Julie Girling (ECR),    írásban. – (az Egyesült Királyság konzervatív küldöttsége nevében) A brit
konzervatívok ma a költségvetés 2,9%-os növelése ellen szavaztak, mivel úgy gondoljuk,
hogy amikor a tagállamok költségvetési hiányaik csökkentésén vagy költségvetési helyzetük
javításán dolgoznak, nem helyes, ha az európai parlamenti képviselők az uniós kiadások
növelését támogatják. Vannak európai parlamenti képviselők, akik azzal érvelnek, hogy
az uniós költségvetés a megszorítások idején kipótolhatja a nemzeti költségvetéseket, de
ez nem helyénvaló; az uniós költségvetésnek inkább tükröznie kell a tagállamok nehéz
helyzetét. Ezért terjesztettek elő a konzervatívok eredetileg egy módosítást, amely a kiadások
2010-es szintre történő, hosszú távú befagyasztását javasolja. Ezzel a lépéssel biztosíthattuk
volna a polgárokat arról, hogy az EU is részt vállal a közkiadások féken tartásában és
fenntarthatóbb alapokra helyezésében.

Estelle Grelier (S&D),    írásban. – (FR) A 2011-es költségvetés elfogadása az Európai
Parlament kétszeres kudarcát jelenti. Az elfogadott költségvetés túl kicsi: +2,91%, amely
az első olvasatbeli változatnál (+6%), illetve a Bizottság eredeti javaslatánál (+5,8%) is
lényegesen kisebb. Az elfogadott összegek ugyanazok, amelyeket a Tanács javasolt valódi
tárgyalási lehetőség nélkül, és ez nem túl megnyugtató a jövőbeli költségvetések tárgyalásait
illetően. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a Parlament együttdöntési eljárásban
vesz részt a Tanáccsal a költségvetési kérdésekben, de mind a mai napig nem kaptunk
semmiféle világos kötelezettségvállalást azzal kapcsolatban, hogy nekünk, európai
parlamenti képviselőknek, mi lesz a szerepünk a következő pénzügyi keret előkészítésében,
sem pedig az új, saját forrásokkal kapcsolatban nem kaptuk meg a szükséges visszajelzéseket
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– ez azt a veszélyt hordozza magában, hogy az európai projekt jövőjére nézve a Tanács
veszi át az egyedüli vezető szerepet. Látva bizonyos tagállamok álláspontját, úgy gondolom,
fennáll a projekt kudarcának kockázata. A legjobban az európai jobboldal hozzáállása
ijeszt meg: a tárgyalások kezdetén nagyon elszántak voltak, de amint telefont kaptak az
államfőtől vagy a kormánytól, azonnal visszakoztak. Döntse el mindenki maga, mit gondol
erről a visszakozásról, illetve a politikai következetességről.

Małgorzata Handzlik (PPE),    írásban. – (PL) Üdvözlöm az EU 2011-es költségvetésének
egyértelmű többséggel történő megszavazását. Az Európai Parlament és az EU Tanácsa
között létrejött megállapodás elkerülhetővé tette az ideiglenes költségvetést, ami
aláaknázhatta volna az EU kohéziós politikájának és agrárpolitikájának végrehajtását. Ez
különösen jó hír a lengyel önkormányzatoknak, mezőgazdasági termelőknek és
üzletembereknek, akik egyre növekvő számban használják ki az uniós alapok nyújtotta
lehetőséget, hiszen a gazdasági válság ellenére a kifizetések 2010-hez viszonyítva 2,91%-kal
nőni fognak. Örülök a Parlament által meghatározott prioritási területek – többek között:
ifjúság, kutatás és innováció – esetén történt forrásnöveléseknek is.

Constance Le Grip (PPE),    írásban. – (FR) Az új költségvetés mellett szavaztam, és örülök,
hogy az európai intézmények végre közös alapot találtak. Az Európai Parlament ezzel a
szavazással olyan stabil költségvetést akar az Európai Unió számára biztosítani, amelynek
végrehajtását rögtön 2011 elején el lehet kezdeni, így elkerülve az ideiglenes
tizenketted-rendszert, amely számos uniós politika végrehajtását veszélyeztette volna.
Helytelennek találom azonban, hogy az új költségvetés nélkülözi a rugalmasságot.
Helytelenítem bizonyos képviselőcsoportok (főként a szocialisták) azon döntését, hogy
az ITER finanszírozásáról való szavazást későbbre kell halasztani, ami veszélyezteti az
ITER-t, az egyetlen olyan hosszú távú kutatási projektet, amelyben az Európai Unió vezető
szerepet játszik. A szocialisták lemondtak az ITER finanszírozására felhasználható 600
millió EUR összegű hitelről, ami a jelenlegi válságban, amikor Európa számára nem áll
rendelkezésre elég közpénz, felelőtlen és következetlen döntés volt, amely veszélyeztet
egy munkahelyteremtő stratégiai projektet.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    írásban. – (PL) Örülök, hogy a sok nehézség
ellenére végül sikerült megállapodni és elfogadni az EU 2011-es költségvetését a Tanács
által módosított formában. Ez nemcsak azért nagyon fontos, mert így sikerült elkerülnünk
az ideiglenes költségvetést, hanem főként azért, mert így biztosított a kohéziós politikával
kapcsolatos kiadások megtervezése, ami nagyon fontos az EU lakossága és mindenekelőtt
az uniós alapok kedvezményezettjei számára. Szeretném továbbá hangsúlyozni, hogy a
kohéziós politika számára rendelkezésre álló források 10%-kal nőttek. Fontos, hogy sikerült
politikai megegyezést elérni. Ezzel demonstráltuk az európai szolidaritást, és biztosítottuk
a pénzügyi stabilitást a 2011-es évre.

Véronique Mathieu (PPE),    írásban. – (FR) Ma a 2011-es költségvetés mellett szavaztam.
Hosszas tárgyalások után sikerült olyan megállapodásra jutnunk, amely a Parlament
számára is megfelel. A Parlament várakozással tekint a Lisszaboni Szerződés
rendelkezéseinek megvalósítása elé. A Lisszaboni Szerződés szerint a Parlament részt vesz
a következő hosszú távú költségvetésről folytatandó tárgyalásokban, és ezt a változást
minden szinten mindenkinek el kell fogadnia. A Parlament ezenkívül el akart különíteni
bizonyos tartalékokat a 2011-es költségvetésben. Gondolok itt az Európai Rendőr-akadémia
(CEPOL) számára a 2011-es költségvetésben elkülönített 425 000 EUR-ra, amelyet most
csak bizonyos feltételekkel lehet felszabadítani. Az ügynökségnek végre kell hajtania az
európai parlamenti képviselők ajánlásait – amelyeket azután fogalmaztak meg, hogy a
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Parlament nem fogadta el az ügynökség költségvetésének végrehajtását – ahhoz, hogy
döntést lehessen hozni a CEPOL teljes 2011-es költségvetésének rendelkezésre bocsátásáról.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A Parlamentnek a 2011-es költségvetés
esetében állt először jogában felülvizsgálni a költségvetést, de ez csak arra volt jó, hogy
bebizonyosodjon Parlamentünk gyengesége. A Parlament nem elégedett meg a neoliberális
antireformok szentesítésével és a választópolgárok helyett a pénzügyi piacok szolgálatával,
hanem ráadásul a nyomásra hivatkozva még kapitulált is. Ezt a hitvány viselkedést nem
fogom szavazatommal támogatni.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Intenzív tárgyalásokat követően végül sikerült egyezségre
jutni a 2011-es költségvetésről; ez a költségvetés nem eszményi, de legalább lehetővé teszi
az EU célkitűzéseinek megvalósítását. A mai ülésen elfogadott, 2011-es közösségi
költségvetés megerősíti az Európai Parlament által meghatározott prioritások – úgymint
oktatás, innováció, valamint a közel-keleti és palesztin békefolyamat – finanszírozását.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Figyelembe véve, hogy milyen sok bürokrata ül az
Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban, ez az állásfoglalás közelebb fogja vinni
az Európai Közösséget a közösségi források jól megfontolt és hatékony szétosztásához.
Alaposan megvizsgáltam a jelentést, és örömmel fedeztem fel, hogy vannak olyan európai
parlamenti képviselők, akik rájöttek, hogy akkor kell rendelkezésre bocsátani a pénzt,
amikor szükség van rá, nem akkor, amikor már túl késő. Mellette szavaztam.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A legutóbbi javaslat is a 2011. évi költségvetés
növelését tartalmazta – az európai polgárok érdekeit szem előtt tartva azt sem támogattam,
így ezt sem tudom támogatni. Felfoghatatlan, hogyan növelheti az EU a költségvetését,
amikor Európa-szerte megszorító programokat vezetnek be. A legutóbbi növelést a
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével és a Lisszaboni Szerződés értelmében létrehozott
új intézményekkel (például Európai Külügyi Szolgálat) indokolják. Az Osztrák
Szabadságpárt nagyon előrelátó módon a Lisszaboni Szerződés ellen szavazott. A Lisszaboni
Szerződés hozott ugyan néhány előnyt, de legfőbb hatásai mégis a bürokrácia és a polgárok
költségeinek növekedése. Ezért a 2011-es költségvetés ellen szavaztam.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    írásban. – (FR) Támogatom az Európai Parlament 2010.
december 15-i, szerdai szavazásának kimenetelét, mely szerint a Parlament a keddi vitát
követően strasbourgi ülésén elfogadta a 2011-es költségvetést. Az elfogadott költségvetés
megemelt finanszírozást tartalmaz a Parlament által meghatározott prioritások többségére
nézve, miközben a Tanács által meghatározott korlátokat is figyelembe veszi. Európai
parlamenti képviselőtársaim a költségvetési tárgyalások során megállapodásokat kötöttek
a Tanáccsal és a Bizottsággal számos, a költségvetésre vonatkozó politikai követelésre
nézve is.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Tanács által módosított költségvetési
tervezet nem tükrözi teljes mértékben a Parlament igényeit és követeléseit, de az Európai
Unió nem maradhat elfogadott költségvetés nélkül 2011 első hónapjaiban. Ezért a december
6-i háromoldalú egyeztetésen a Bizottság, a Tanács és a Parlament olyan helyes
kompromisszumra jutott a költségvetés kérdésében, amelyet a 2011-es pénzügyi év
kezdetétől teljes mértékben végre lehet hajtani. A költségvetés mellett szavaztam, mivel a
felelősségteljes álláspont az, ha támogatjuk a Parlament abbéli igyekezetét, hogy az Unió
polgárai számára megfelelő pénzügyi forrásokat bocsássanak rendelkezésre, amit a kifizetési
előirányzatokkal kapcsolatos együttes nyilatkozat is megerősít.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A Parlament állásfoglalása mellett
szavaztam. Bár a költségvetési tervezet a Tanács által módosított formában nem felel meg
teljes mértékben a fenntartható, következetes és hatékony uniós költségvetés iránti igénynek,
de a Parlament azon célkitűzésének megfelel, hogy az Uniónak legyen egy olyan
költségvetése, amelyet teljes mértékben és előre látható módon végre lehet hajtani a
pénzügyi év kezdetétől.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Parlament állásfoglalása mellett szavaztam. Bár a
költségvetési tervezet a Tanács által módosított formában nem felel meg teljes mértékben
a fenntartható, következetes és hatékony uniós költségvetés iránti jogos igénynek, de a
Parlament azon célkitűzésének megfelel, hogy az Uniónak legyen egy olyan költségvetése,
amelyet teljes mértékben és előre látható módon végre lehet hajtani a pénzügyi év
kezdetétől.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – (FR) Nagyon különleges pillanat volt,
amikor a múlt hónapban valamennyi képviselőcsoport felsorakozott, hogy politikai
egyezségre jussanak – a 2011-es költségvetésen túl – az EU jövőbeli finanszírozásáról. A
három fő képviselőcsoport a tárgyalásokon még nagy ribilliót csapott, de aztán a
célegyenesben megadták magukat. Az Európai Parlament új hatáskörei ellenére
elmulasztotta azt a lehetőséget, hogy döntéshozóként vegyen részt a költségvetés
kidolgozásában. Belgium miniszterelnökének levele, amelyet a belga elnökség juttatott el
hozzánk, garantálta, hogy a Szerződést be fogják tartani (sic!), és a Parlamentet be fogják
vonni a jövőbeli vitákba – azonban ez a levél nem bizonyult elegendő garanciának a
megfelelő politikai kimenetelre nézve. Ellenszavazatunk ennek az elmulasztott lehetőségnek
és a halasztási záradéknak szól.

Ennek megváltoztatására a legjobb eszköz ugyanaz, mint amit a Konvent alkalmaz, azaz
az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek, illetve a nemzeti kormányok és az Európai
Bizottság közötti párbeszéd. Ami az ITER megaprojektet illeti, amelyre most is és a jövőben
is rengeteg pénzt fognak követelni, nem sajnáljuk, hogy elhalasztották. Ismételten meg
fogjuk próbálni bebizonyítani, mekkora pénzügyi pazarlást jelent ez a projekt, hiszen újra
az Európai Parlament Költségvetési Bizottságának asztalára fog kerülni.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió 2011-es költségvetésének
elfogadásáról szavazunk, és ez most első ízben történik a Lisszaboni Szerződés új szabályai
szerint. Örülök, hogy tiszteletben tartották az Európai Parlament új szerepét. Támogatom
a ma szavazásra kerülő dokumentumban hangsúlyozott fő prioritásokat. 2011-ben
különleges figyelmet kell szentelni az ifjúság, oktatás és mobilitás területének; ezt a prioritást
a költségvetés valamennyi szakaszában figyelembe vették. Be kell fektetnünk a fiatalokba
és valamennyi európai polgár képzésébe, mégpedig az egész életen át tartó tanulás
programjával, az Erasmus Mundus és Eures programokkal.

Létfontosságú a kutatásba és fejlesztésbe, valamint a gazdaságot dinamikusabbá tévő kis-
és középvállalkozások szerepének megerősítésébe történő befektetés fokozása is. Figyelembe
véve az európai politikák felett átívelő kohéziós politika kiemelten fontos szerepét,
üdvözlöm, hogy a tervek szerint szerepelni fog a dokumentumban, ami sikeres
végrehajtásának kulcsa. A Parlament által előterjesztett tervezet mellett szavazok – egyrészt
a már említett okokból, másrészt mivel véleményem szerint az Európai Unió olyan
korszakon megy keresztül, amikor több erőfeszítésre van szükség Európa megerősítéséhez
és versenyképesebbé tételéhez, miközben az intézmények közötti párbeszéd erősítésére
is szükség van.
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Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A jelentés mellett szavaztam. A Parlament
megmutatta erejét a Tanáccsal folytatott tárgyalások során. Tavaly a Lisszaboni Szerződés
kapcsán a Tanács jelentős engedményeket tett a Parlamentnek. Most, a költségvetés vitáján
a Parlament közelített a Tanács álláspontjához. Ez a kompromisszum végrehajthatónak
látszik.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – A 2011-es költségvetésről kihívásokkal teli és
bizonytalan időkben kellett dönteni. Most, amikor a tagállamok komoly megszorításokat
vezetnek be költségvetéseikben, még fontosabb lett annak biztosítása, hogy Európa
rendelkezésre bocsássa a válság hatásainak kezeléséhez szükséges forrásokat.
Választókerületemben jól láthatóak az uniós finanszírozás eredményei. Az uniós
finanszírozás segítséget nyújt azoknak, akik elszenvedői lesznek az Egyesült Királyságban
most bevezetett "kiirtani és felégetni" típusú politikának.

A költségvetés bizonyos részeivel azonban nem tudok egyetérteni. Szerintem például nem
helyes a pazarló mezőgazdasági támogatások és a reprezentációs költségek emelésének
megszavazása. Úgy gondolom, hogy ezekben a bizonytalan gazdasági időkben fontos a
kiadások korlátozása. Ezért tartózkodtam a 2011-es költségvetés szavazásán.

Glenis Willmott (S&D),    írásban. – A munkáspárti képviselők a költségvetés ellen
szavaztak, mivel egy olyan időszakban, amikor a tagállamok a nemzeti közkiadások terén
komoly megszorításokat vezetnek be, nem találjuk helyesnek az EU költségvetésének
emelését.

Természetesen nem támogatjuk azt sem, ahogyan sok kormány a közkiadások
megnyirbálásával veszélyezteti országa gazdaságát. De ez nem jelenti azt, hogy
automatikusan támogatnunk kellene az Európai Unió összkiadásának növelését.

Az EU sok fontos munkát fog elvégezni jövőre, és sok esetben támogatást fog adni azokon
a területeken, amelyeket a nemzeti megszorítások a legsúlyosabban érintenek. Úgy
gondoljuk azonban, hogy a felmerülő új kiadások fedezésére más helyeken lehetne
megtakarításokat elérni, és pénzt felszabadítani fontos projektek számára.

Figyelembe véve a nemzetgazdaságokra nehezedő nyomást, a költségvetésről folytatott
tárgyalások jó lehetőséget nyújthattak volna arra, hogy az EU vezetői megoldásokat
keressenek az EU pazarló költekezésére (például az olyan területeken, mint a mezőgazdasági
támogatások), ami gyakran éppen az EU nemzetközi segélyei által támogatott országok
gazdaságát aknázza alá teljes mértékben. Ez a költségvetési csomag azonban szinte
érintetlenül hagyja ezeket a támogatásokat.

Ilyen körülmények között a munkáspárti képviselők nem tudják támogatni az EU
költségvetésének növelését.

Jelentés: Barbara Matera (A7-0353/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Mivel Hollandia támogatást igényelt a
hollandiai Noord Holland NUTS II. szintű régióban a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 46.
ágazatban („Nagykereskedelem - kivéve: jármű, motorkerékpár”) működő két vállalatnál
történt 613 elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel egyetértek
az Európai Bizottság javaslatával és az Európai Parlament által javasolt megfelelő
módosításokkal. Egyetértek azzal is, a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős
felülvizsgálata során értékelni kell az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)
működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban
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létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános értékelésének
összefüggésében.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) A szerkezetátalakítás és áthelyezés következtében
elbocsátott munkavállalók támogatásának dinamikusnak és rugalmasnak kell lennie, hogy
a támogatást gyorsan és hatékonyan végre lehessen hajtani. A nemzetközi kereskedelem
strukturális változásai következtében fontos, hogy az európai gazdaság képes legyen
gyorsan eszközöket rendelkezésre bocsátani a változások által érintett munkavállalók
támogatására, valamint képes legyen őket ellátni a munkaerőpiacra való gyors visszatéréshez
szükséges készségekkel. Ezért a pénzügyi támogatásnak egyedi alapon kell történnie.
Hangsúlyozni kell, hogy ez a támogatás nem hivatott helyettesíteni a vállalatok
kötelezettségeit, és szintén nem hivatott finanszírozni a vállalatokat, vagy végrehajtani a
vállalatok szerkezetátalakítását. Mivel Hollandia támogatást igényelt a Noord Holland
régióban a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 18. ágazatban („Nagykereskedelem - kivéve:
jármű, motorkerékpár”) működő két vállalatnál történt 613 elbocsátással kapcsolatban, a
jelentés mellett szavaztam, vagyis az EGAA Hollandia támogatására történő mobilizálása
mellett.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságnak és a
nemzetközi kereskedelem strukturális változásai által okozott folyamatos munkaerő-piaci
változásoknak számos áldozata van: azok, akik munkanélkülivé válnak, gyakran hosszú
időre. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap az ilyen helyzetek kezelésére jött
létre. Ebben az esetben valamivel több mint 2,5 millió EUR mobilizálásáról van szó
Hollandia számára a 2009. május 1. és 2010. január 31. közötti időszakban két nagy- és
kiskereskedelmi vállalatnál történt 613 elbocsátással kapcsolatosan. A Bizottság
megvizsgálta, és megfelelőnek találta a kérelmet, mivel az megfelel az előírt
követelményeknek, és így a Bizottság javasolja annak elfogadását. Ezért a jelentés mellett
szavaztam.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A világgazdasági válság társadalmi hatásai
miatt, amelyek különösen a foglalkoztatás terén mutatkoznak meg, nagyon fontos az
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap megfelelő felhasználása oly módon, hogy az
javítson sok európai polgár és család helyzetén, hogy hozzájáruljon társadalmi
reintegrációjukhoz és szakmai előrelépésükhöz, ugyanakkor pedig új forrásokat bocsásson
rendelkezésre a vállalatok szükségleteinek kielégítésére és a gazdaság fellendítésére. Ebben
az összefüggésben került előterjesztésre ez a Hollandiára vonatkozó beavatkozási terv a
hollandiai Noord Holland NUTS II. szintű régióban a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 46.
ágazatban („Nagykereskedelem - kivéve: jármű, motorkerékpár”) működő két vállalatnál
történt 613 elbocsátással kapcsolatban. Ezért remélem, hogy az európai intézmények meg
fogják erősíteni kötelezettségvállalásukat az olyan intézkedések végrehajtása terén, amelyek
meggyorsítják az olyan fontos források, mint az EGAA mobilizálását, és növelik annak
felhasználási arányát is, mivel az EGAA mobilizálási aránya jelenleg nagyon alacsony. Idén
a rendelkezésre álló 500 millió EUR-nak csupán 11%-ára nyújtottak be kérelmet.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az EU egyik alapja a szolidaritás, amelynek az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap is a része. Ez az alap létfontosságú a munkanélküliek,
valamint a vállalatok áthelyezésének – ami a globalizáció korának velejárója – áldozatai
támogatása terén. Egyre több vállalat költözik át olyan országokba, ahol alacsonyabbak a
munkabérköltségek, főleg Kínába és Indiába. Ez nagyon negatív hatással van a
munkavállalók jogait tiszteletben tartó országokra. Az EGAA feladata a vállalat-áthelyezések
áldozataivá vált munkavállalók támogatása. Az EGAA létfontosságú szerepet tölt be a

15-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU102



munkaerő-piaci reintegráció előmozdításában. Az EGAA-t a múltban már más uniós
országok számára is mobilizálták, tehát az a helyes, ha most Hollandia számára is
mobilizálják. Hollandia ugyanis kérelmet nyújtott be az EGAA mobilizálására a hollandiai
Noord Holland NUTS II. szintű régióban a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 46. ágazatban
(„Nagykereskedelem - kivéve: jármű, motorkerékpár”) működő két vállalatnál történt 613
elbocsátással kapcsolatban.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A pénzügyi és gazdasági válság következtében
munkanélkülivé vált embereknek lehetőséget kell adni a munka világába való gyors
visszatérésre. A tagállamok kötelesek megtenni a megfelelő intézkedéseket ezeknek az
embereknek a támogatására. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap erre a célra
nyújt finanszírozást, melyet a tagállamok megpályázhatnak. A jelentés mellett szavazok,
mivel az alap Hollandia számára történő mobilizálása teljes mértékben jogos, és a kérelem
minden szükséges kritériumnak eleget tesz.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Mivel Hollandia támogatást igényelt
a hollandiai Noord Holland NUTS II. szintű régióban a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 46.
ágazatban („Nagykereskedelem - kivéve: jármű, motorkerékpár”) működő két vállalatnál
történt 613 elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel egyetértek
az Európai Bizottság javaslatával és az Európai Parlament által előterjesztett megfelelő
módosításokkal.

Egyetértek a következőkkel is:

- az EGAA-nak egyedi alapon segítenie kell az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába
állását, továbbá szeretném megismételni, hogy az EGAA nem helyettesítheti sem a nemzeti
jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartozó
fellépéseket, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakításának finanszírozását;

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

Üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság az ESZA fel nem használt pénzeszközei helyett
alternatív forrás létrehozását javasolja, így reagálva az Európai Parlament ismételt
megállapítására, mely szerint szükség van megfelelő költségvetési mechanizmusok
létrehozására az átcsoportosításokhoz, mivel az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját
célokkal és határidőkkel hozták létre.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Teljes mértékben egyetértek az előadóval, Matera
asszonnyal, aki üdvözli, hogy a Bizottság – az Európai Parlament által a múltban többször
megfogalmazott kéréssel összhangban – az Európai Szociális Alap fel nem használt
pénzeszközei helyett továbbra is alternatív forrásokat javasol a kifizetési előirányzatok
számára.

Abban is egyetértek az előadóval, hogy a legutóbbi esetekben választott alternatívák (a
vállalkozói kezdeményezések és az innováció támogatására szánt költségvetési sor) nem
megfelelőek, figyelembe véve, hogy a Bizottság súlyos hiányosságokat tapasztal a
versenyképességi és innovációs programok végrehajtása során. Gazdasági válság idején
ezeket az előirányzatokat inkább növelni kellene. Ezért az előadó felkéri a Bizottságot,
hogy folytassa arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a jövőben a kifizetésekre vonatkozóan
megfelelőbb költségvetési sorokat határozzanak meg.
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Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Hollandia által az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alapból (EGAA) nyújtandó támogatásra – a Noord Holland NUTS II.
szintű régióban a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 46. ágazatban („Nagykereskedelem -
kivéve: jármű, motorkerékpár”) működő két vállalatnál történt 613 elbocsátással
kapcsolatban – beadott kérelem minden törvényben meghatározott jogosultsági
kritériumnak megfelel. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról
szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
módosító, 2009. június 18-i 546/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet átmenetileg
kiterjesztette az EGAA hatályát az olyan helyzetekben való beavatkozás érdekében, amikor
közvetlen kapcsolat mutatható ki az elbocsátások, illetve a pénzügyi és gazdasági válság
között, amennyiben „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.” Ezért az állásfoglalás mellett szavaztam, és remélem,
hogy az EGAA mobilizálása hozzá fog járulni ezeknek a munkavállalóknak a sikeres
munkaerő-piaci integrációjához.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az Európai Parlament ezzel a szavazással
(1) kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap
igénybevételének felgyorsítása érdekében; (2) emlékeztet az intézmények
kötelezettségvállalására, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítanak 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, és kiemeli az EGAA potenciális szerepét
az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésében; (3) 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 a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések
értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartozó fellépéseket, sem a vállalatok vagy
ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    írásban. – (RO) Az Európai Parlament állásfoglalása mellett
szavaztam, amely az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) a hollandiai
Noord Holland régióban, az információs és kommunikációs technológiai (IKT) ágazatban
dolgozó, munkanélkülivé vált munkavállalók támogatására történő mobilizálásáról szól.

Az európai IKT-ágazatot érzékenyen érintette a pénzügyi és gazdasági válság, valamint a
globális IT-piac strukturális változásai, különösen a termelés Kínába és Indiába történő
áthelyezése. Ezt mutatja az IKT 5 index is.

Az IKT 5 indexet az IKT-ágazat konjunktúraciklusaival, kiadásaival és költségvetéseivel
kapcsolatos fő kutatási eredmények összegezésével határozzák meg. Az index
Nyugat-Európára vonatkoztatva a 2008. augusztusi, megközelítőleg 160-as értékről 2009
áprilisára megközelítőleg 30-ra esett vissza.

Hollandia a Randstad cég két vállalatából elbocsátott 613 munkavállalónak személyre
szabott szolgáltatások összehangolt csomagját dolgozta ki, amelynek keretében például
tanácsadást kínálnak a munkahelyváltáshoz, mobilitási központokat hoznak létre,
gondoskodnak az elbocsátott munkavállalók elhelyezéséről, szakmai képzést kínálnak
nekik, valamint kutatásokat végeznek a foglalkoztathatóság terén. Ennek teljes költségvetése
3 934 055 EUR. Hollandia 2010. április 8-án kérelmet nyújtott be 2 557 135 EUR pénzügyi
támogatásra az EGAA-ból.
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Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A jelentéstervezet mellett szavaztam. Ezzel ismét
uniós polgároknak tudunk segíteni, hogy új munkát találjanak, miután cégük nehézségek
miatt kénytelen volt elbocsátani őket.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Ez a kérelem csak egy Hollandia azon számos
kérelme közül, amelyeket az utóbbi időben a Költségvetési Bizottságban elfogadtunk.
Természetesen Matera asszonynak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak
(EGAA) a Noord Holland régióban elbocsátott polgárok támogatására történő
mobilizálásáról szóló jelentése mellett szavaztam. Az EGAA célja, hogy alapokat bocsásson
rendelkezésre azon polgárok számára, akik a globalizáció következtében elveszítették a
munkahelyüket. Az elmúlt hetek költségvetési tárgyalási során a holland kormány kitűnt
a mindig kompromisszumkész Európai Parlament indokolt álláspontjaival szemben
tanúsított makacsságával. Ezen a ponton szeretném felvetni, hogy vajon mennyire
összeegyeztethető a nemzeti szempontú politizálással az, hogy egyrészt több tízmillió
európai uniós támogatásra pályáznak, másrészt viszont vonakodnak részt venni a Parlament
által előterjesztett kérdések indokolt vitáján.

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel
szerintem az EU-ban szükség van a megerősített együttműködésre a házasság felbontására
és a különválásra alkalmazandó jog területén. Véleményem szerint az erre vonatkozó uniós
rendeletnek egyetemesnek kell lennie. Más szóval a rendelet általános kollíziós szabályai
alkalmazandó jogként kijelölhetik a részt vevő tagállamok jogát, a részt nem vevő
tagállamok jogát, vagy olyan államok jogát, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak. Az
Unió azt a célt tűzte maga elé, hogy fenntartja és fejleszti az Uniót mint a szabadságon, a
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget, ahol biztosított a személyek
szabad mozgása, ezért annak érdekében, hogy a házaspároknak lehetőségük legyen a
hozzájuk legközelebb álló jogot megválasztani, illetve hogy választási lehetőség hiányában
mégis ez a jog legyen alkalmazandó házasságuk felbontása vagy különválásuk során, akkor
is ezt a jogot kell alkalmazni, ha ez nem valamelyik részt vevő tagállam joga. Az európai
polgárok mobilitásának növekedésével egyrészt nagyobb rugalmasságra, másrészt nagyobb
jogbiztonságra van szükség, amit ez a rendelet előmozdít.

Roberta Angelilli (PPE),    írásban. – (IT) A „nemzetközi” válások esetében fellépő
problémák kezelése érdekében a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó
jog területén sürgősen szükség van egy világos és átfogó jogi keretre. A nemzeti jogok
közötti különbségek nem kedveznek a két házastárs közötti esélyegyenlőség
érvényesülésének és az érintett gyermekek érdekei védelmének. Éppen ellenkezőleg, ezek
a különbségek gyakran a „bíróságra rohanáshoz” vezetnek. Mint a különböző nemzetiségű,
gyermek-elhelyezési pert folytató szülők gyermekekeinek ügyeivel foglalkozó európai
parlamenti közvetítő, e munkám során szerzett tapasztalataimra alapozva, támogatom
ezt a rendeletre irányuló javaslatot, amelynek célja, hogy jogbiztonságot teremtsen az
érintett házastársak számára, és garantálja számukra a megbízhatóságot és rugalmasságot.

A rendelet szövegének egyik innovatív ötlete a családmediátorral való konzultáció
lehetősége a felbontási eljárások előtt, alatt és után. Ez nemcsak azért jó, mert a
családmediátor nagy segítséget jelent a házaspár tájékoztatása terén, hiszen informálja a
házaspárt a válás különböző formáiról és feltételeiről, és megoldja a köztük felmerülő
nézeteltéréseket, hanem azért is, mert védi az érintett gyermekek jogait, hiszen segít a
szülőknek, hogy a gyermekek jólétét szem előtt tartva hozzák meg döntéseiket.
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Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Ha a házassági ügyekre vonatkozó szabályokat
akarjuk koherensebbé tenni Európában, bizony elég nehéz elérni, hogy a 27 tagállam
megegyezésre jusson ebben a kérdésben. Szerencsére az 1997-es Amszterdami Szerződés
óta a tagállamok, ha akarnak, „megerősített együttműködés” révén előrelépéseket tehetnek
egy bizonyos területen, és így létrejön egy olyan mag a vezető tagállamokból, amely
előmozdítja az Uniót. A házaspárok által a státusuk Európa-szerte történő elismertetése,
illetve különösen a házasság felbontása és a különválás során tapasztalt problémák bizonyos
tagállamokat arra ösztönöztek, hogy közösen fejlesszék nemzeti szabályozásaik
összehangolását. Alig várom, hogy megvalósuljon ez a megerősített együttműködés,
amelyben Franciaország is részt kíván venni. Véleményem szerint ez a kezdeményezés azt
szolgálja, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az európaiakat egy mindenkit érintő területen,
ahol nagyon fontos a jogbiztonság. Ezért a megerősített együttműködés végrehajtásáról
szóló rendeletre irányuló javaslat mellett szavaztam. A jövőben élni kell a megerősített
együttműködés lehetőségével, amikor csak szükséges.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    írásban. – (ES) A jelentés mellett szavaztam, mivel
a rendelet célja, hogy jogbiztonságot teremtsen a különböző nemzetiségű házastársak
számára a házasság felbontása és a különválás területén, és garantálja számukra a
megbízhatóságot és rugalmasságot.

Ezekben a kérdésekben az elfogadott kezdeményezés előrelépést jelent, ugyanakkor
sajnálatos, hogy elszalasztottuk a lehetőséget, hogy alkalmazási körét kiterjesszük a
házasságok elismerésére, érvénytelenítésére, a gyermekelhelyezésre és a öröklésre. A szöveg
nem vonatkozik a kapcsolatok bizonyos tagállamokban elismert más típusaira sem, például
a homoszexuális párokra.

Másodszor pedig, sajnálatos az is, hogy a 27 tagállam közül csak 15 szándékozik aláírni
ezt a megerősített együttműködést, ami hátrányos lesz az együttműködésben részt nem
vevő országok számára.

Ezért remélem, hogy a jövőben egyrészt bővíteni fogják az alkalmazási kört, másrészt
növekedni fog a megerősített együttműködésben részt vevő országok száma. A tagállamok
tartoznak annyival polgáraiknak, hogy képviseljék őket ebben a megerősített
együttműködésben.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Az Európai Parlamentnek a házasság
felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített
együttműködésről szóló jelentése mellett szavaztam, mivel létre kell hozni egy világos és
egyértelmű jogi alapot az alkalmazandó joggal kapcsolatos szabályok területén. Szeretném
hangsúlyozni, hogy az Európai Unió egyik fő célkitűzése, hogy fenntartja és fejleszti az
Uniót mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget,
ahol biztosított a személyek szabad mozgása. Az eltérő nemzetiségű házastársak
házasságának felbontására és különválására alkalmazandó joggal kapcsolatos jogszabályi
helyzet európai szinten jelenleg rendkívül zavaros, mivel nem világos, melyik az
alkalmazandó jog. Ez gyakran a „bíróságra rohanáshoz” vezet, vagyis a házastársak egyike
még a másik előtt kéri a házasság felbontását, annak biztosítása érdekében, hogy az általa
saját érdekei szempontjából kedvezőbbnek ítélt jog vonatkozzon az eljárásra. Szeretném
hangsúlyozni, hogy az új rendeletre irányuló javaslat célja, hogy jogbiztonságot teremtsünk
az érintett házastársak számára, és garantáljuk a megbízhatóságot és rugalmasságot.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni Zwiefka úrnak ehhez a
jelentéshez, amelyet én is támogatok. Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy egyértelmű
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és átfogó jogi keretet hozzon létre, amely magában foglalja a házasság felbontására és a
különválásra alkalmazandó jogra vonatkozó szabályokat, bizonyos fokú autonómiát
biztosítva az érintettek számára. A tagállamok erre vonatkozó szabályainak különbözősége
valóban problémákhoz vezethet a „nemzetközi” válások esetén.

Valóban előfordulhat jogbizonytalanság abban a kérdésben, hogy az adott egyedi esetben
melyik jog alkalmazandó, továbbá előfordulhat a „bíróságra rohanás” is annak biztosítása
érdekében, hogy az egyik házastárs érdekei szempontjából kedvezőbbnek ítélt jog
vonatkozzon az eljárásra. Az Európai Uniónak korlátoznia kell ezeket a kockázatokat és
hiányosságokat annak a lehetőségnek a bevezetésével, hogy a felek közös megegyezéssel
választhassák meg az alkalmazandó jogot. Egyetértek azzal, hogy olyan tisztességes és
pontos tájékoztatást kell nyújtani a feleknek, amely lehetővé teszi, hogy mihamarabb
értesüljenek választási lehetőségeikről.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    írásban. – (CS) A Lisszaboni Szerződés értelmében a
tagállamok megerősített együttműködést hozhatnak létre a szabadság, a biztonság és a jog
érvényesülésének területein, jelen esetben konkrétabban a házasság felbontása és a
különválás területén. Ez a rendelet bizonyos tagállamok között (Ausztria, Belgium, Bulgária,
Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Málta,
Portugália, Románia, Szlovénia és Spanyolország) megerősített együttműködést hoz létre.
Ennek fő célja a nemi alapon történő megkülönböztetés kizárása, a két házastárs közötti
esélyegyenlőség biztosítása, valamint a gyermek jólétének középpontba állítása. A
házastársak gyakran „versenyt futnak” egymással, hogy melyikük kéri előbb a házasság
felbontását, annak biztosítása érdekében, hogy az adott fél által a saját érdekei
szempontjából kedvezőbbnek ítélt jog vonatkozzon az eljárásra. A rendelet célja, hogy
jogbiztonságot teremtsen az érintett házastársak számára, és ugyanakkor garantálja
számukra az eljárások megbízhatóságát és rugalmasságát. Támogattam a rendeletet, habár
a Cseh Köztársaságot jelenleg nem érinti. Összességében úgy gondolom, hogy a rendelet
bevezetése jó példát fog mutatni más tagállamoknak, így a Cseh Köztársaságnak is. A
jövőben más tagállamoknak is lehetőségük lesz a rendelet aláírására, és tanulni tudnak
majd az úttörő tagállamok tapasztalataiból.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Ez a javaslat nem a házasság felbontására és a
különválásra alkalmazandó anyagi jogot szándékozik harmonizálni, hanem harmonizált
szabályokat akar létrehozni a nemzeti jogrendszerek kollíziójának feloldására. Ez azt jelenti,
hogy a nemzetközi magánjog keretein belül kell dolgoznunk, nem pedig a családjog anyagi
jogi keretein belül, hiszen itt minden tagállam továbbra is megőrzi saját törvényeit.

Ezért nem szabad elfelejtenünk, hogy a javasolt rendelet példának okáért a 7. cikk
módosítása következtében nem követeli meg egy tagállamtól, hogy – még ha csak a házasság
felbontása érdekében is – házasságként ismerjen el egy olyan aktust, amelyet nemzeti joga
nem ismer el házasságként, vagy amelynek elismerése sértené a szubszidiaritás elvét. Ez
azonban nem korlátozhatja azoknak az embereknek a jogait, akiknek a kapcsolatát egy
adott tagállam nem ismeri el – ebben a kérdésben kompromisszumos megoldást kell találni.

A fentiek fényében a nagyobb jogbiztonság garantálását – a nemzeti jogrendszerek
kollíziójának feloldását a családjog, még pontosabban a házasság felbontása és a különválás
területén – fontos lépésnek tartom a szabadságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan
térség megteremtésében, ahol a személyek mozgásának szabadsága biztosítva van.
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José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Üdvözlöm ezt a jelentést, amely lehetővé
teszi a különböző tagállamokból származó vagy nem a saját tagállamukban tartózkodó
házaspároknak a házasság felbontására alkalmazandó jog megválasztását.

Az EU-ban 2007-ben egymillió házasságot bontottak fel, ezeknek a válásoknak a 13%-ában
a házastársak különböző nemzetiségűek voltak. Az eljárások során az európai polgároknak
a különválásukkal kapcsolatban jogi problémákkal kellett szembesülniük.

Szeretném hangsúlyozni, hogy Portugália részt vesz a megerősített együttműködés
folyamatában, amelynek segítségével előrelépéseket érhetünk el ezen a téren, melyek eddig
a Tanács miatt nem voltak lehetségesek.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentés szerint kizárólag a felbontási eljárás céljából sem
követelhető meg a tagállamoktól, hogy házasságként ismerjenek el egy olyan aktust, mely
az adott állam joga szerint nem minősül annak, vagy amelynek elismerése ellentétes lenne
a szubszidiaritás elvével.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    írásban. – (PL) Szeretnék gratulálni az
előadónak, amiért ilyen alaposan foglalkozott egy olyan bonyolult témával, mint a házasság
felbontására és a különválásra alkalmazandó jog megválasztása. Hogy milyen nehéz
dologról van szó, azt az a tény is mutatja, hogy az EU történelmében a Róma III. a
Szerződésekben meghatározott eljárásokkal összhangban megvalósított megerősített
együttműködés első példája. A rendelet területi hatálya 14 tagállamra korlátozódik a 27
közül. Lengyelország nincs közöttük. Úgy gondolom, hogy a Róma III. azzal, hogy a felek
számára lehetővé teszik a házasság felbontására alkalmazandó jog megválasztását, hozzá
fog járulni a jogbiztonság és megbízhatóság fokozásához. A rendelet korlátozott alkalmazási
körét figyelembe véve – csak a „nemzetközi” házasságok felbontására alkalmazandó jogra
vonatkozik – fontos megválaszolni azt a kérdést is, hogy melyik bíróság illetékes egy
konkrét ügyben.

Ezt a problémát egy másik uniós rendeletnek (Brüsszel IIa) kell megoldania. Ezért az
előadóhoz hasonlóan én is létfontosságúnak tartom az említett rendelet mielőbbi
felülvizsgálatát az illetékes bíróságra (forum necessitatis) vonatkozó szabály bevezetése
érdekében. Ez el fogja oszlatni sok tagállam aggályait, amelyek jelenleg attól félnek, hogy
bíróságaik kénytelenek lesznek olyan párok válását kimondani, akiknek a kapcsolatát
jogrendszerük nem ismeri el házasságnak. Ha a tagállamok ezzel kapcsolatos aggályai
eloszlanak, az ösztönözni fogja őket arra, hogy elfogadják a "nemzetközi" válásra vonatkozó
általános európai elveket, és ez kétségkívül sok európai polgár életét meg fogja könnyíteni.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) Ha két különböző nemzetiségű vagy két
különböző tagállamban tartózkodó ember el akar válni, tudniuk kell, melyik ország melyik
bírósága illetékes az ügyben. Az ilyen válni készülő házaspárok nemsokára
megválaszthatják, hogy az Európai Unió mely jogrendszere szerint folyjon le az eljárás.
Ez olyan újabb konkrét lépést jelent a „közös európai jogi térség” fokozatos
megteremtésében, amelynek hatását a polgárok a hétköznapi életben tapasztalni fogják.
Egyrészt üdvözlöm a jelentés elfogadását és a megerősített együttműködési eljárás első
alkalommal történő igénybevételét, másrészt sajnálom is, hogy ilyen eljárásra volt szükség
ahelyett, hogy az összes uniós tagállam között jött volna létre megállapodás. Remélem,
hogy az együttműködésbe hamarosan más tagállamok is belépnek.

Edvard Kožušník (ECR),    írásban. – (CS) A Cseh Köztársaság képviselteti magát az Európai
Parlamentben. A Cseh Köztársaság nem írta alá a megerősített együttműködés
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mechanizmusát a kollíziós szabályok összeegyeztethetősége területén. Mégpedig azért,
mert a Cseh Köztársaság nem gondolja úgy, hogy a rendeletre irányuló javaslat a belső piac
megfelelő működéséhez szükséges intézkedés lenne. A Cseh Köztársaság ezt a rendeletet
a szubszidiaritás elve szempontjából is megkérdőjelezhetőnek tartja, mivel a rendelet nem
tartalmaz olyan hozzáadott értéket, amely igazolná a tagállamok nemzeti jogainak családjogi
rendelkezéseibe történő beavatkozást. A Cseh Köztársaság az arányosság elve szempontjából
is megkérdőjelezhetőnek tartja ezt a javaslatot, mivel a rendelet választott jogi formája
nem a megfelelő eszköz a nemzetközi családjogra vonatkozó kollíziós szabályok
összeegyeztethetőségének biztosítására. Szavazatommal azonban nem akarok megálljt
parancsolni azoknak a tagállamoknak, amelyek a megerősített együttműködés eszköze
mellett döntöttek a kollíziós szabályok összeegyeztethetőségének biztosítása érdekében
a házassági ügyekben alkalmazandó jog meghatározása területén.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    írásban. – (CS) A házasság felbontására és a különválásra
alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésről szóló rendeletre
irányuló javaslat segít azoknak a bonyolult és érzékeny kérdéseknek a kezelésében, amelyek
gyakran felmerülnek a különböző nemzetiségű házastársak érvényes házasságának
felbontására irányuló eljárások során. A javaslat a válni kívánó pár számára megvilágít
néhány dolgot, és lehetővé teszi számukra az alkalmazandó jog megválasztását. Ezenkívül
az első lépéstől kezdve jelentősen nagyobb jogbiztonságot garantál számukra. Mivel az
elfogadott jogszabály túlmegy a közösségi vívmányokon, a megerősített együttműködés
mechanizmusának alkalmazása olyan lépés, amely a részt vevő tagállamok számára lehetővé
teszi bizonyos problémák kezelését, amelyek a házasság felbontásával kapcsolatos
nemzetközi igazságügyi együttműködés terén merülnek fel.

A jelenleg részt nem vevő tagállamoknak pedig lehetőségük van a rendeletre irányuló
javaslat pozitív és negatív hatásait idővel kiértékelni, és aztán dönthetnek úgy, hogy
csatlakoznak a megerősített együttműködéshez. A Cseh Köztársaságban a kellően indokolt
esetekben már évek óta a külföldi jogot alkalmazzák az ilyen felbontási eljárások esetén.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az új rendelet lehetővé fogja tenni a „nemzetközi”
házaspárok (eltérő nemzetiségű házasfelek, különböző országokban élő házasfelek vagy
olyan házasfelek, akik nem a származási országukban élnek együtt) számára a házasság
felbontására alkalmazandó nemzeti jog megválasztását, feltéve hogy a választott országgal
a felek valamelyike valamilyen kapcsolatban áll, például annak állampolgára, vagy abban
az államban van a szokásos tartózkodási helye. Az új szabályok azt is tisztázzák, hogy
melyik az alkalmazandó jog abban az esetben, ha a felek nem tudnak megegyezni. Az új
rendelet lehetővé fogja tenni, hogy például egy Belgiumban élő spanyol-portugál házaspár
a házasság felbontására alkalmazandó jogként a portugál, a spanyol vagy a belga jogot
válassza.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – A válás komoly dolog. Gyakran jár törött edényekkel
és vagyonmegosztással. Őszintén csodálom az előadó, Tadeusz Zwiefka idealizmusát. Mi
van akkor, ha a német férj Németországban akar válni, de a felesége Szicíliában, mert az
anyja szicíliai? Hogyan lehet felosztani egy porszívót és egy mosógépet, ha nincs
megegyezés? Az ötlet jó, de még csiszolni kell rajta. A válások 90%-a tragikus és botrányos.
Az ügy mellett vagyok, de nézzük meg alaposabban a részleteket, amikor egy ilyen
dokumentumról döntünk. Törvényre van szükségünk, nem szabályokra.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A házasság felbontása és a különválás mindig nehéz
dolog, és számos jogi következménnyel is jár. Mindez még bonyolultabb, ha a férj és a
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feleség különböző országokból származik. Uniós szintű megoldást kerestünk, de csak a
megerősített együttműködési eljárásban sikerült megállapodnunk, ami az érintettek, azaz
a különböző uniós tagállamokból származó, válni szándékozó házastársak helyzetét csak
kevéssé könnyíti meg. Az eljárás alkalmazási körét nem határozták meg pontosan, és így
nem teljesen egyértelmű.

Az együttműködés természetesen nem jelenti azt, hogy a válásról hozott határozatokat
egy tagállamnak el kell fogadnia, amennyiben nemzeti joga rendelkezései ezt nem teszik
lehetővé. Az eljárás arra sem teremthet lehetőséget, hogy kerülő úton ráerőltessék a
tagállamokra az azonos neműek élettársi közösségének elfogadását. Ezenkívül túl kevés
figyelmet szenteltek a szülői jogoknak a "nemzetközi" válásokban. Ezért a szavazáson
tartózkodtam.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A jelentés mellett szavaztam, mivel úgy gondolom,
hogy a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén szükség van
egy világos és átfogó jogi keretre. A 3a. cikk beillesztésével a házastársaknak most először
nyílik lehetőségük arra, hogy közös megegyezéssel kijelöljék a felbontási eljárásban
alkalmazandó jogot. Úgy gondolom, biztosítanunk kell, hogy a felek választása a tények
és körülmények teljes ismeretében történjen, tehát mindkét házastárs megfelelő
információkkal rendelkezzen döntésének konkrét következményeiről. Tehát biztosítani
kell, hogy a felek teljes körű és megbízható információt kapjanak. A felek kapcsolatának
védelme érdekében is fontos, hogy a házasság felbontásának aktusát világos és átlátható
módon, továbbá a két fél közötti megegyezésre alapozva lehessen lefolytatni. A két fél
közötti megegyezés révén a felek egyenrangú döntéshozókká válnak.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Portugália 13 további uniós
tagállammal (Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Luxemburg, Ausztria, Románia,
Szlovénia, Bulgária, Franciaország, Németország, Belgium, Lettország és Málta) együtt
részt vesz az EU történelmének első megerősített együttműködésében. A megerősített
együttműködés a házasság felbontására és a különválásra (válás és vagyonmegosztás)
alkalmazandó jog területére vonatkozik.

A rendeletről szóló jelentés mellett szavaztam, amely világos szabályokat fogalmaz meg
a származási vagy tartózkodási országukban válni szándékozó, „nemzetközi” házaspárok
házasságának felbontására és különválására irányuló eljárásokra nézve. Ez egy olyan
megegyezéses ügy, amely sok európai életét fogja megkönnyíteni. Ugyanakkor jelképes
pillanat is ez, hiszen az EU tagállamai első alkalommal alkalmazzák a megerősített
együttműködést.

Az együttműködés célja a jogbiztonság és megbízhatóság megerősítése a házasság
felbontásával és a különválással kapcsolatban. A megállapodás csak a nemzeti jogrendszerek
kollíziójának feloldására vonatkozik, nem pedig az alapvető nemzeti törvények
harmonizációjára.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unió egyik fő célkitűzése, hogy
fenntartja és fejleszti az Uniót mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló olyan térséget, ahol biztosított a személyek szabad mozgása Az eltérő nemzetiségű
házastársak házasságának felbontására és különválására alkalmazandó joggal kapcsolatos
jogszabályi helyzet európai szinten jelenleg rendkívül zavaros. Ez gyakran a „bíróságra
rohanáshoz” vezet, vagyis a házastársak egyike még a másik előtt kéri a házasság felbontását,
annak biztosítása érdekében, hogy az általa saját érdekei szempontjából kedvezőbbnek
ítélt jog vonatkozzon az eljárásra. A rendeletre irányuló javaslat célja, hogy jogbiztonságot
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teremtsen az érintett házastársak számára, és garantálja számukra a megbízhatóságot és
rugalmasságot. Ezért egyetértek az előadóval, Zwiefka úrral, aki támogatja a házasság
felbontására és a különválásra alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó szabályokat.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Belgium, Bulgária, Németország, Görögország
(2010. március 3-án visszavonta kérelmét), Spanyolország, Franciaország, Olaszország,
Lettország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia és Szlovénia
kérést nyújtott be a Bizottsághoz, mely szerint megerősített együttműködést kívánnak
létrehozni egymás közt a házassági ügyekben alkalmazandó jog területén, és felkérték a
Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot ebből a célból a Tanácsnak. Az európai polgárok
mobilitásának növekedésével egyrészt nagyobb rugalmasságra, másrészt nagyobb
jogbiztonságra van szükség. E célkitűzésnek való megfelelés érdekében e rendeletnek
erősítenie kell a felek autonómiáját a házasság felbontása és a különválás terén, lehetőséget
teremtve a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog megválasztására.

A rendelet csak a házasság felbontására és a házastársi kötelezettségek megszüntetésére
(különválás) alkalmazandó. A rendelet nem vonatkozik az alábbi kérdésekre, akkor sem,
ha azok házasság felbontására, illetve különválásra irányuló eljárások keretein belül csupán
előzetes kérdésként merülnek fel: természetes személyek jogképessége; házasság létezése,
érvényessége vagy elismertetése; házasság érvénytelenítése; házastársak neve; a házasság
vagyonjogi következményei; szülői felelősség; tartási kötelezettségek; örökségek kezelése
vagy öröklések.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió egyik legfőbb célkitűzése, hogy
fejleszti az Uniót mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan
térséget, ahol biztosított a személyek szabad mozgása. Ezért üdvözlöm ezt a javaslatot,
amely nagyobb jogbiztonságot teremt a házasság felbontására és a különválásra
alkalmazandó jog meghatározása terén. Szeretném, ha más tagállamok is csatlakoznának
a nemzeti kollíziós szabályok összeegyeztethetőségének megteremtésére irányuló
erőfeszítésekhez.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mondok egy példát, milyen problémákat
vet fel ez a szöveg. A és B különböző tagállamok állampolgárai. Azonos neműek, és
házasságot kötöttek egy olyan tagállamban, amelynek joga engedélyezi az azonos neműek
házasságát. Szokásos tartózkodási helyük azonban már három éve egy olyan tagállamban
van, amely nem engedélyezi az azonos neműek házasságát, de a megerősített
együttműködési eljárás keretében elfogadta az alkalmazandó jogról szóló rendeletet. A és
B szeretnék felbontani a házasságukat.

A joghatóságról szóló 2201/2003/EK rendelet értelmében ebben az esetben csak annak
a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal, amely tagállamban A és B szokásos
tartózkodási helye van. Ez nyilvánvalóan nem igazságos a szóban forgó párral szemben,
akiknek rengeteg kellemetlenségébe és idejébe kerülne, hogy egy másik bíróság
joghatóságába helyeztesse át a felbontási eljárást.

Alf Svensson (PPE),    írásban. – (SV) Tartózkodtam az Európai Parlamentnek a házasság
felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített
együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról tartott mai
szavazásán. Véleményem szerint a családjog – így a válásokra vonatkozó jogszabályok is
– olyan terület, ahol a szubszidiaritás elvének kell előnyt élveznie, és minden tagállamnak
saját magának kell döntéseket hoznia. A jelentés által tárgyalt együttműködésben az EU
tagállamai önkéntes alapon vehetnek részt, és jelenleg 14 ország döntött az
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együttműködésben való részvétel mellett. Svédország nem tartozik közéjük. Véleményem
szerint nem lenne helyénvaló, ha én mint svéd európai parlamenti képviselő egy olyan
jogalkotási állásfoglalás mellett szavaznék, amely egy olyan együttműködésre vonatkozik,
amelyben Svédország nem vesz részt.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Az EU-ban 16 millió olyan házaspár él, ahol
a felek különböző nemzetiségűek. Közülük évente megközelítőleg 140 000 párnak a
házassága végződik válással. Ezért nagyon fontos tárgyalásokat folytatni és megállapodásra
törekedni ebben a kérdésben, így biztosítva a polgárok számára a szükséges jogbiztonságot.
Ezen a területen már számos kezdeményezés történt, de azokat az egyes tagállamok
megvétózták. Így most a megerősített együttműködési eljárás legalább 14 tagállam számára
megteremti a szükséges kritériumok létrehozásának lehetőségét.

Jelentés: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel a globális
pénzügyi válság, amelyet részben a hitelminősítő intézetek okoztak, rámutatott egy, a
hitelminősítő intézetek osztályozását és felügyeletét szolgáló mechanizmus bevezetésének
szükségességére. Egyetértek azzal, hogy a jelentés támogatja azon hitelminősítő intézetek
nyilvántartásba vételi és felügyeleti rendszerének létrehozását európai szinten, amelyek
az EU-ban használatos minősítéseket bocsátanak ki, valamint azzal, hogy mérlegeli a
harmadik országokban működő intézetek által kiadott minősítések EU-n belül történő
használatának feltételeit. Az európai felügyeleti rendszerrel kapcsolatos megegyezés, amely
2011. január 1-jén lép hatályba, lehetővé teszi ezen intézetek hatékony felügyeletét.
Kulcsfontosságú, hogy az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság kezdettől fogva
olyan pozícióban legyen, hogy gyakorolhassa hatáskörét az EU-n belül aktív, valamint a
harmadik országokban működő és az EU-ban elfogadott értékelést kibocsátó hitelminősítő
intézetek szigorú felügyelete érdekében, a nemzeti hatóságokkal folytatott legszélesebb
körű együttműködésben. Üdvözlöm azt is, hogy az Egyesült Államok is úgy döntött, hogy
a felügyelet terén szigorúbb szabályokat határoz meg, hiszen a Bizottság is a további
nemzetközi harmonizáció érdekében tett lépéseket fontolgatja.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mert
úgy gondolom, hogy fel kell állítani egy, a hitelminősítő intézetek ellenőrzését és felügyeletét
szolgáló mechanizmust. A globális pénzügyi válság, amelynek kirobbanását többek között
a hitelminősítő intézetek okozták, hatással volt erre a kezdeményezésre. Egyetértek az
Európai Bizottság javaslatával, miszerint az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak
(ESMA) meg kell szerveznie a hitelminősítő intézetek akkreditációját és felügyeletét.
Kulcsfontosságú azonban, hogy az ESMA kezdettől fogva olyan pozícióban legyen, hogy
gyakorolhassa hatáskörét az EU-n belül működő, valamint a harmadik országokban
működő és az EU-ban elfogadott értékelést kibocsátó hitelminősítő intézetek ésszerű
felügyelete érdekében.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A hitelminősítő intézetek elvben független
véleményeket adnak ki egy intézet, adósság, pénzügyi kötelezettség vagy pénzügyi eszköz
hitelképességéről. Azonban ezek a vélemények adott esetben komoly hatással vannak
annak az országnak a gazdaságára, amelynek pénzügyi szabályosságát minősítik. 2009-ben
az Unió elfogadta az 1060/2009/EK rendeletet, amelynek célja az intézetek tevékenységének
szabályozása annak érdekében, hogy megvédje a befektetőket és az európai pénzügyi
piacokat a visszaélésekkel szemben. Meghatározta a hitelminősítések kiadásának feltételeit,
valamint a hitelminősítő intézetek nyilvántartásba vételére és felügyeletére vonatkozó
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szabályokat. Egy szakértői testület által kiadott jelentés azt a következtetést vonta le, hogy
a jövőbeni pénzügyi válságok kockázatának csökkentése és súlyosságának enyhítése
érdekében javítani kell a felügyeleti keretrendszert. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóságra (ESMA) vonatkozó rendelet létrehozta az európai felügyeleti hatóságot. Annak
biztosítására, hogy a hatóság zökkenőmentesen működjön és megfelelően illeszkedjen a
pénzügyi szabályozás teljes keretrendszerébe, szükségessé vált az 1060/2009/EK rendelet
módosítása. A jelentés mellett szavaztam, mivel javítja a hitelminősítő intézetek fölötti
ellenőrzést.

Jean-Pierre Audy (PPE),    írásban. – (FR) Kiváló kollégám és barátom, az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) képviselőcsoportbeli Jean-Paul Gauzès által készített jelentés
alapján a hitelminősítő intézetekről szóló 2009. évi rendelet módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat mellett szavaztam, amely az új Európai
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak (ESMA) felügyeleti hatáskört ad ezen intézetek
fölött. Támogatom az előadó által javasolt fejlesztéseket, különösen az ESMA új hatásköreit,
amelyeket a Bizottság magának kívánt megtartani, különösen a szankciók terén.
Véleményem szerint fontos, hogy az ESMA szerepei egy részét átruházhatja a nemzeti
hatóságokra. Sajnálom, hogy nem történt utalás az államok minősítésének és az államok
minősítése során alkalmazandó specifikus felügyelet kérdéséről – jóllehet ennek megfelelő
médiuma talán nem ez a szabályozási módosítás. Javaslom egy, az államok minősítésével
foglalkozó európai közintézet létrehozását, amely garantálná a megfelelő szakmaiságot
és függetlenséget.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A globális pénzügyi válság rámutatott arra,
hogy létre kell hozni egy mechanizmust a hitelminősítő intézetek ellenőrzésére és
felügyeletére. A hitelminősítő intézeteknek az egész Unióra kiterjedő ellenőrzésére és
integrált felügyeletére van szükség. Elfogadtam ezt a fontos dokumentumot. 2009-ben
elfogadták a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosítását, amely
lehetővé tette az Európai Unióban használt minősítéseket kibocsátó hitelminősítő intézetek
regisztrációját és felügyeletét célzó európai rendszer kialakítását. Ugyanakkor meghatározza
a harmadik országban működő intézetek által kiadott minősítések Európai Unióban történő
használatának feltételeit. Szükség van egy megbízható felügyeleti és ellenőrző rendszerre,
ezért támogatom a javasolt módosításokat, amelyek megerősítik az Európai Értékpapír-piaci
Felügyeleti Hatóságot. Ezt az intézményt az EU-ban működő hitelminősítő intézetek
felügyeletének céljából kell létrehozni, és teljesítenie kell hatáskörét.

Vilija Blinkevièiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel az egész
világra kiterjedő gazdasági és pénzügyi válság rámutatott, hogy ki kell alakítani egy, a
hitelminősítő intézetek felügyeletére és ellenőrzésére szolgáló mechanizmust. Egyetértek
ezért az Európai Bizottság javaslatával, miszerint az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóságnak (ESMA) meg kell szerveznie a hitelminősítő intézetek akkreditációját és
felügyeletét. Fontos, hogy ennek a hatóságnak saját felügyeleti hatáskörei lesznek, és
ugyanakkor vizsgálati hatásköre is van, és módjában áll majd büntetést kiszabni azokra,
akik nem hajtják végre a rendeletet. Egyetértek az Európai Parlament álláspontjával: szükség
van a hitelminősítő intézetek egész Unióra kiterjedő ellenőrzésére és integrált felügyeletére.
A Parlament emellett javasolja, hogy összpontosítsunk az ESMA mint felügyeleti ügynökség
bevezetésére, valamint új feladatainak és hatásköreinek meghatározására. Kulcsfontosságú,
hogy az ESMA kezdettől fogva olyan pozícióban legyen, hogy gyakorolhassa hatáskörét
az EU-n belül működő, valamint a harmadik országokban működő és az EU-ban elfogadott
értékelést kibocsátó hitelminősítő intézetek ésszerű felügyelete érdekében.
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Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) Tartózkodtam a hitelminősítő intézetekkel
kapcsolatos szavazás során. Egyértelmű, hogy ezek a hitelminősítő intézetek a nemzetközi
spekulánsok érdekeit szolgálják. A válság kezdete óta káros szerepet játszanak. Célzottan
és önkényesen leminősítik az egyes országokat az EU-n belül és kívül egyaránt, és ezzel az
adott országokat a spekuláció és a kölcsönfelvétel ördögi körébe taszítják. Az árkülönbségek
növekedése hatására súlyosbodnak az országok pénzügyi problémái, és a piacok ezen
országok kárán tesznek szert nyereségre. A hitelminősítő intézetek szerepe és gyakorlata
az euró stabilitására is negatív hatással volt az euróövezetben. Az EU-nak komoly politikai
felelőssége van, hiszen megadta ezeknek az intézeteknek a jogot arra, hogy a vállalatokat
és a tagállamok gazdaságát egyaránt minősítsék. Meggyőződésem, hogy azonnal hatékony
intézkedéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megszüntessük a hitelminősítő
intézetek spekulatív jellegét, és ezért radikálisan módosítani kell az 1060/2009/EK
rendeletet. Ez a jelentés azonban sajnálatos módon erőtlen javaslatokat tartalmaz, és csupán
bátortalan lépéseket tesz ebben az irányban.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Erre a változtatásra azért van szükség, hogy az
1060/2009/EK rendeletet az új európai felügyeleti rendszerhez igazítsuk, és hogy egy új
mechanizmust vezessünk be a hitelminősítő intézetek műveleteinek centralizáláshoz.

Ennek érdekében az európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóság – ESMA) meg kell adni a saját felügyeleti, vizsgálati és szankciók alkalmazásával
kapcsolatos jogköreit. Biztosítanunk kell, hogy az EMSA olyan pozícióban legyen, hogy
gyakorolhassa hatáskörét az EU-n belül aktív, valamint a harmadik országokban működő
és az EU-ban elfogadott értékelést kibocsátó hitelminősítő intézetek szigorú ellenőrzése
érdekében.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    írásban. – (GA) A jelentés a meglévő irányelv technikai
módosítása, és 2011 januárjától ad hatásköröket az új felügyeleti hatóságnak, az EMSA-nak.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 2011 tavaszán a hitelminősítő intézetek átfogóbb
javítása várható.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a hitelminősítő
intézetek tevékenységét elvben már most felügyelik és szabályozzák európai szinten. De
ez vajon megkérdőjelezte annak a három amerikai intézetnek a dominanciáját, amelyek
uralják az európai piacokat és az államadósságokat, és következésképpen azt is, hogy az
európai államok milyen kamattal vehetnek fel kölcsönöket? Attól tartok, hogy nem. Ez
nem akadályozta meg a Standard & Poor-t abban, hogy nem is olyan régen azzal
fenyegetőzzön, hogy leminősíti Belgiumot – és ugyanezt tette a Moody’s Spanyolország
és a Fitch Írország esetében.

Egyik intézettel szemben sem foganatosítottak szankciókat ügyfeleik, és hírnevüknek sem
ártott meg, hogy az Enron- és a másodlagos jelzálogpiaci válság idején nem végezték
munkájukat megfelelően. Ezek az intézetek most politikai szerepet kívánnak játszani: a
Belgium elleni fenyegetés célja a kormány felállásának kikényszerítése; Franciaországot
azért nem éri ilyen fenyegetés, mert az euróövezet széttöredezését mesterségesen kívánják
megakadályozni. Az igazság az, hogy ezeknek az intézeteknek csak azért van befolyásuk,
mert a piacok szabályozatlanok, és mert az önök által megfogalmazott szövegek –
amelyekre egyébként igennel szavaztam – nem sokat tudnak tenni a helyzet javítása
érdekében.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL),    írásban. – (EL) A rendelet a hitelminősítő intézeteknek
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság általi felügyeletével, valamint a
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hitelminősítéseknek a nemzeti szinten felügyelt pénzügyi szereplők általi felhasználásával
foglalkozik. A hitelminősítések egyes pénzügyi szereplők általi felhasználásáért továbbra
is a nemzeti felügyelő hatóságok felelősek. A nemzeti hatóságok hatáskörébe azonban
nem tartozik majd, hogy szankciókat alkalmazzanak a rendeletet be nem tartó hitelminősítő
intézetekkel szemben. A javaslatot éppen ezért vizsgálják az arányosság elvének való
megfelelés szempontjából. A javaslat egy ellenőrzési rendszert alakít ki, azonban a jelenlegi
neoliberális környezetben nincs garancia arra, hogy valóban és alapvető módon betartják.
Ezért nem több egy pszichológiai lépésnél, amelyet elsősorban a közvéleménynek szántak.

Nem az a célja, hogy egy régi rendszer helyett alkalmazzák, hanem az, hogy egy új, eddig
nem létező ellenőrzési rendszert vezessen be, akár ebben a formában is, amely lehetővé
tette a hitelminősítő intézetek számára, hogy tőle függetlenül előretörjenek. Ebben az
értelemben talán jobb ez a rendszer, mint ha egyáltalán semmilyen rendszer nem lenne.

Jiøí Havel (S&D),    írásban. – (CS) A hitelminősítő intézetek centralizált felügyeletének
bevezetéséről szóló jelentés mellett szavaztam. Teljesen egyetértek Gauzès úr jelentésének
tartalmával, amelynek témája az a rendeletre irányuló javaslat, amely vázolja a hitelminősítő
intézetek Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) általi centralizált
felügyeletének modelljét, különös tekintettel a hitelminősítő intézetek szolgáltatásainak
jelentős mobilitására, valamint a pénzügyi piacokra gyakorolt azonnali hatásukra. A
centralizált felügyelet fokozhatja a hitelminősítő intézetek tevékenységének átláthatóságát,
és előmozdíthatja a szorosabb versenyt a különböző ügynökségek között. Ezért szavaztam
a jelentés mellett. Aggasztónak tartom azonban, hogy túlságosan rövid az időszak, amely
alatt a tagállamok illetékes felügyeleti hatóságainak át kellene adniuk a hatásköröket és a
feladatokat. Úgy vélem, hogy ezt az időt meg kellene hosszabbítani.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Igennel szavaztam a jelentésre, mivel a globális
pénzügyi válság – amelynek okozói részben a hitelminősítő intézetek voltak – rámutatott
arra, hogy létre kell hozni egy mechanizmust a hitelminősítő intézetek ellenőrzésére és
felügyeletére. Ez volt a hitelminősítő intézetekről szóló 2009. évi rendelet elfogadásának
célja, amely lehetővé tette az Európai Unióban használt minősítéseket kibocsátó
hitelminősítő intézetek regisztrációját és felügyeletét célzó európai rendszer kialakítását.
Ugyanakkor meghatározza a harmadik országban működő intézetek által kiadott
minősítések Európai Unióban történő használatának feltételeit. Az európai felügyeleti
rendszerrel kapcsolatos megállapodás, amely 2011. január 1-jén lép hatályba, lehetővé
teszi, hogy az ESMA gyakorolhassa felügyeleti hatáskörét, különösen a hitelminősítő
intézetek esetében. Ahhoz tehát, hogy az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
(ESMA) megszervezhesse a hitelminősítő intézetek akkreditációját és felügyeletét, szükséges
a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet módosítása. Ennek a hatóságnak saját felügyeleti
hatáskörei lesznek, és ugyanakkor vizsgálati hatásköre is, és módjában áll majd büntetést
kiszabni azokra, akik nem hajtják végre a rendeletet. A bírságokat a tagállamok szabják
majd ki.

Bogusław Liberadzki (S&D),    írásban. – (PL) Szükség van egy, a hitelminősítő intézetek
ellenőrzését és felügyeletét szolgáló mechanizmusra. Tekintetbe kell vennünk, hogy a
válság kirobbanásához részben a hitelminősítő intézetek járultak hozzá. 2011-ben javaslatot
intéz majd hozzánk a Bizottság a minősítésekre vonatkozó kiegészítő intézkedésekkel
kapcsolatban; az ilyen intézkedések bevezetése e jelentés elfogadása után lesz lehetséges.
A fent említett meggondolások hatására döntöttem úgy, hogy a jelentés mellett szavazok.
Azért tettem így, hogy kifejezzem meggyőződésemet, miszerint rövid időn belül hatályba
lép, és pozitív eredményeket hoz majd.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A magán hitelminősítő intézetek új
jogköröket kaptak a normák megállapítására, valamint ígéretet arra, hogy az állami
hatóságoktól jogköröket ruháznak át rájuk. Magánpartnereiktől gyakorlatilag korlátlan
mértékben függnek, és önkényességük nem ismer határokat. A hatóságok feladták.
Szégyenletes.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) E változtatás irányába kell lépéseket tennünk azért,
hogy az 1060/2009/EK rendelet az új európai felügyeleti rendszerhez alkalmazkodjon, és
hogy be lehessen vezetni a hitelminősítő intézetek tevékenységének centralizálását szolgáló
új mechanizmust. Az európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóság – ESMA) tehát meg kell adni a maga felügyeleti, vizsgálati és szankciókkal
kapcsolatos jogköreit. Kulcsfontosságú, hogy az EMSA olyan pozícióban legyen, hogy
gyakorolhassa hatáskörét az EU-n belül aktív hitelminősítő intézetek szigorú ellenőrzése
érdekében.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) Nem szavazhattam igennel erre a jelentésre,
mivel – jóllehet sok elemét támogatom, ahogy a nagyobb átláthatóságra, a jobb
tájékoztatásra, valamint a hitelminősítő intézetek és a többi pénzügyi intézet felügyeletére
vonatkozó általános javaslatokat is – a javaslat a befektetők érdekeit szolgálja, azokét a
szakemberekét, akik az úgynevezett „reálgazdaságtól” igen távol működnek, hiszen nekik
ad nagyobb jogbiztonságot. Ezért, habár úgy vélem, hogy – ahogy arra a javaslat is rámutat
– keményen kell dolgozni az átláthatóság megvalósításáért és azért, hogy a pénzügyi
rendszerben egyértelmű információk legyenek hozzáférhetők, úgy gondolom, hogy
fontosabb véget vetni a pénzügyi spekulációnak, és olyan szabályozást kell kialakítani,
amely a pénzügyi piacokat a tagállamok felügyelete alá helyezi. A jelentés az átláthatóságot,
a tájékoztatást és a pénzügyi intézetek bizonyos fokú felügyeletét célozza, azonban ezt
óvatosan és a pénzügyi ágazat érdekeit szem előtt tartó pro-kapitalista álláspontból
kiindulva teszi, amellyel nem értek egyet, és amelyet nem támogatok.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Nagyon fontos eszköze ez annak, hogy az EU
polgárai tájékozódhassanak a vállalatok és bankok helyzetéről, valamint hogy a különféle
márkák és cikkek versenyképessége összevethető legyen. Mellette szavaztam. Remélem
azt is, hogy a jövőben ez a rendelet kiegészül a politikai pártok és a média hasonló
ellenőrzésével annak érdekében, hogy megakadályozzuk a közvélemény profitszerzés
céljából történő manipulálását. A hitelminősítő intézetek nem tesznek sokat az
információgyűjtés és -elemzés terén. Szívesen megmutatják a pozitív eredményeket
azoknak, akik hajlandók fizetni. Súlyos büntetést érdemelnek mindazok, akik manipulálják
a közvéleményt, és ezzel elárulják a társadalmat.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A pénzügyi válság mindennél egyértelműbben
világossá tette számunkra, hogy a hitelminősítő intézetek veszélyes monopóliummal
rendelkeznek, valamint hogy minősítéseik nem minden esetben megfelelőek, és egyes
esetekben igen kockázatosak. Fontos kialakítani ezért egy, a hitelminősítő intézetek
ellenőrzésére és felügyeletére szolgáló mechanizmust. Mivel a pénzpiacok rendkívül
összetett rendszerének részét képezik, döntés született arról, hogy ebből a célból kettős
rendszer kerül bevezetésre. A jelentés emellett meghatározza a harmadik országban működő
intézetek által kiadott minősítések Európai Unióban történő használatának feltételeit.

Természetesen kulcsfontosságú, hogy a felügyeleti rendszerben szankciók legyenek
alkalmazhatók. A jövőben majd kiderül, hogy ezek milyen mértékben kerülnek tényleges
alkalmazásra. Az európai adófizetők számára nem előnyös, hogy több uniós felügyeleti
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szervet hoztak most létre, ami megnövekedett adminisztrációval és költségekkel jár.
Szavazáskor mindezt tekintetben vettem.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A Parlament állásfoglalása mellett
szavaztam, mivel egyetértek a következőkkel:

- az Unióban a hitelminősítő intézetek nyilvántartásba vétele és állandó felügyelete legyen
kizárólag az európai felügyeleti hatóság, nevezetesen az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóság felelőssége, amely rendelkezzen kizárólagos hatáskörrel arra, hogy harmadik
országokkal együttműködési megállapodásokat kössön az információcserére vonatkozólag;

- az európai felügyeleti hatóság (ESMA) legyen felelős a hitelminősítő intézetek
nyilvántartásba vételéért és állandó felügyeletéért, és legyen joga – egyszerű kéréssel vagy
döntéssel – minden számára szükséges információt megszerezni a hitelminősítő
intézetektől, a hitelminősítési tevékenységet folytató magánszemélyektől, a
hitelminősítésnek alávetett szervezetektől és az azokkal kapcsolatban álló harmadik felektől,
harmadik felektől, akik számára hitelminősítő intézetek alvállalkozókként végeznek
bármilyen operatív feladatot, és minden magányszemélytől, akik szoros kapcsolatban
állnak hitelminősítő intézetekkel vagy tevékenységekkel;

- miután az illetékes intézetektől az európai felügyeleti hatósághoz (ESMA) kerültek a
felügyeleti jogkörök, a hitelminősítő intézetek illetékes hatóságok által elvégzett
nyilvántartásba vétele legyen érvényes az EU egész területén.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) A globális pénzügyi válság, amelynek kialakulásához
a hitelminősítő intézetek is hozzájárultak, rámutatott arra, hogy létre kell hozni egy
mechanizmust a hitelminősítő intézetek ellenőrzésére és felügyeletére. Ez volt a
hitelminősítő intézetekről szóló 2009. évi, a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK
rendelet elfogadásának célja.

Ez lehetővé tette az Európai Unióban használt minősítéseket kibocsátó hitelminősítő
intézetek nyilvántartásba vételét és felügyeletét célzó európai rendszer kialakítását.
Ugyanakkor meghatározza a harmadik országban működő intézetek által kiadott
minősítések Európai Unióban történő használatának feltételeit azzal, hogy az
egyenértékűség és a hitelminősítés-befogadás kettős rendszerét alkalmazza. Az előadó,
Gauzes úr mellett és őt támogatva szavaztam, aki azt javasolja, hogy az intézetek felügyeletét
végző Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság felállítására, valamint új feladatainak
és hatásköreinek meghatározására összpontosítsunk. Valójában kulcsfontosságú, hogy az
ESMA kezdettől fogva olyan pozícióban legyen, hogy teljesíthesse hatáskörét az Unión
belül működő, valamint a harmadik országokban működő és az Unióban elfogadott
értékelést kibocsátó hitelminősítő intézetek ésszerű felügyelete érdekében.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Parlament állásfoglalása mellett szavaztam, mivel
egyetértek azzal, hogy egy adott pénzügyi eszköz kibocsátójáról egy kijelölt hitelminősítő
intézet által minősített információ átláthatósága potenciálisan hozzáadott értéket jelenthet
a piac működése és a befektetők védelme szempontjából.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A pénzügyi világválság rámutatott arra,
hogy létre kell hozni egy mechanizmust a hitelminősítő intézetek ellenőrzésére és
felügyeletére. Ez volt a hitelminősítő intézetekről szóló 2009. évi 1060/2009/EK rendelet
elfogadásának célja, amely lehetővé tette az Európai Unióban használt minősítéseket
kibocsátó hitelminősítő intézetek regisztrációját és felügyeletét célzó európai rendszer
kialakítását. Ugyanakkor meghatározza a harmadik országban működő intézetek által
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kiadott minősítések Európai Unióban történő használatának feltételeit azzal, hogy az
egyenértékűség és a hitelminősítés-befogadás kettős rendszerét alkalmazza. Az
1060/2009/EK rendelet elfogadását megelőző vita során az előadó hangsúlyozta, hogy
szükség van a hitelminősítő intézetek termékeinek az egész EU-ra kiterjedő ellenőrzésére
és integrált felügyeletére.

Ezt az alapelvet szem előtt tartották, és a Bizottság ezzel a hozzáállással kezdte
megszövegezni a jogalkotási javaslatot. Az európai felügyeleti rendszerrel kapcsolatos
megegyezés, amely 2011. január 1-jén lép majd hatályba, lehetővé teszi ezen intézetek
hatékony felügyeletét. Az EMSA-t létrehozó rendelet hangsúlyozza, hogy ez a hatóság
saját felügyeleti jogot gyakorol majd a hitelminősítő intézetek fölött.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL),    írásban. – (EL) A rendelet foglalkozik a
hitelminősítő intézeteknek az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság általi
felügyeletével, valamint a hitelminősítéseknek a nemzeti szinten felügyelt pénzügyi
szereplők általi felhasználásával. A hitelminősítések egyes pénzügyi szereplők általi
felhasználásáért továbbra is a nemzeti felügyelő hatóságok felelősek. A nemzeti hatóságok
hatáskörébe azonban nem tartozik majd, hogy szankciókat alkalmazzanak a rendeletet
be nem tartó hitelminősítő intézetekkel szemben. A javaslatot éppen ezért vizsgálják az
arányosság elvének való megfelelés szempontjából.

A javaslat egy ellenőrzési rendszert alakít ki, azonban a jelenlegi neoliberális környezetben
nincs garancia arra, hogy valóban és alapvető módon betartják, és nem csupán egy
pszichológiai lépés lesz, amely elsősorban a közvélemény felé irányul. Nem az a célja, hogy
egy régi rendszer helyett alkalmazzák, hanem az, hogy egy új, eddig nem létező ellenőrzési
rendszert vezessen be, akár ebben a formában is, amely lehetővé tette a hitelminősítő
intézetek számára, hogy tőle függetlenül előretörjenek. Ebben az értelemben talán jobb ez
a rendszer, mint ha egyáltalán semmilyen rendszer nem lenne.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) Örömmel szavaztam a jelentés mellett. A pénzügyi
piacok szabályozásának folyamata lassan körvonalazódni látszik. A befektetők védelme
javult, az átláthatóság nőtt. A szabályozások most szélesebb körűek és átfogóbbak, ezért
hatékonyabb védelmet biztosítanak az érintettek számára.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Az egész világot érintő pénzügyi válság,
amelyet részben a hitelminősítő intézetek okoztak, szükségessé tette egy, az ezen intézetek
ellenőrzését és felügyeletét szolgáló mechanizmus létrehozását. Az Európai Értékpapír-piaci
Felügyeleti Hatóság – ESMA ebből a célból kezdi meg működését 2011. január 1-jén.

Ugyanakkor a folyamatos válság és a piaci mechanizmusokkal kapcsolatos újabb és újabb
felfedezések szükségessé tették e hatóság jogkörének és feladatainak folyamatos módosítását
és, amennyiben szükséges volt, bővítését. Ezért nagy örömmel fogadom az ESMA illetékes
nemzeti testületekkel való viszonyában alkalmazott hatásköreinek részletezését és
egyértelműsítését. Ezért szavaztam a jelentés mellett.

Jelentés: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) A dokumentum mellett szavaztam,
mert hozzájárul az EU jogi keretrendszerének szükséges egyszerűsítéséhez. Úgy vélem,
hogy a jelenleg hatályos nyolc mérésügyi irányelv inkább akadályozza, semmint segíti az
ezen a téren végzett munkát. Ugyanakkor osztom az előadó véleményét, miszerint a
tagállamok számára több időt kellene biztosítani annak felmérésére, hogy az irányelvek
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hatályon kívül helyezése eredményez-e olyan jogi bizonytalanságot, amely szükségessé
teszi a szabályok európai szintű harmonizációját. Ezért úgy vélem, hogy olyan megoldást
kell találnunk, amely hatályon kívül helyezi az irányelveket, ugyanakkor elegendő időt
biztosít annak elemzésére, hogy az adott területen érvénes jogi eszköz széleskörű
felülvizsgálata milyen lehetséges következményekkel járna.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A metrológia a mérés tudománya. Az idők során
az európaiak minden területen (hosszúság, térfogat, alkoholfokmérés stb.) többféle
mérőrendszert fogadtak el. A metrikus rendszer elfogadása például oda vezetett, hogy a
kontinensen (és aztán az egész világon) javult a különféle gazdasági szereplők közötti
együttműködés. Számos területen azonban továbbra is igen sokféle méréstípus és
mérőrendszer van használatban. Mivel a cél az, hogy megszűnjenek ezek az akadályok,
amelyek gátolják az európaiak közötti együttműködést, az Uniónak már régóta van olyan
szakpolitikája, amely a mérőrendszerek harmonizálását célozza. A 2004/22/EK irányelv
fontos lépés volt ebben az irányban. Most, amikor e jogszabálynak felülvizsgálatát készítjük
elő, úgy tűnik, hogy több eszköz idejétmúlt, és a jogszabály értelmezhetősége érdekében
el kell távolítani a szövegből. Támogattam a szöveget, mivel pozitív módosításokat alkalmaz
a mérésügyi jogszabályon.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Egyetértek azzal, hogy egyszerűsíteni kell a közösségi
vívmányokat, és modernizálni kell azokat az irányelveket, amelyek már nem alkalmazhatók:
a jelenkorhoz kell szabni azokat. Az említett irányelvek idejétmúltak, és nem segítik elő a
jobb szabályozást. A Bizottság úgy véli, hogy nem szükséges a mérésügyi jogszabályok
harmonizálása, mivel értelmezése szerint a tagállamok közötti együttműködés elégséges,
és a különböző tagállamok nemzetközi paramétereire alapuló szabályok közös elismerése
kielégítő helyzetet teremt. Tekintetbe kell venni azonban, hogy hátrányos lenne, ha ebben
a kérdésben a jogszabályok joghézagokat tartalmaznának, és hogy nem szabad
jogbizonytalanságokat teremtenünk.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A tárgyalt jelentés hat területen nyolc,
mérésüggyel kapcsolatos irányelv visszavonásának lehetőségét tárgyalja az európai joganyag
egyszerűsítésének céljával a következő területeken: a nem tiszta víz mérésére szolgáló
hidegvízmérők (75/33/EGK irányelv); a szeszfokmérők és az alkoholtáblázatok
(76/765/EGK és 76/766/EGK irányelv); a közepes pontosságú súlyok (71/317/EGK irányelv)
és a közepest meghaladó pontosságú súlyok (74/148/EGK irányelv); a gépjárművek
gumiabroncsnyomás-mérője (86/217/EGK irányelv); a gabona hektolitertömegének mérése
(71/347/EGK irányelv) és a hajók tartályainak kalibrálása (71/349/EGK irányelv).

A tárgyalt irányelvekkel kapcsolatban többféle lehetőség létezik: teljes hatályon kívül
helyezés, feltételekkel történő hatályon kívül helyezés, valamint az, hogy nem
foganatosítanak intézkedéseket. A Bizottság úgy döntött, hogy nincs olyan választási
lehetőség, amely kiemelkedne. A jobb szabályozás érdekében azonban a Bizottság az összes
irányelv teljes körű hatályon kívül helyezését preferálja, azaz a mérőeszközök
vonatkozásában új szabályozást sürget.

A jogalkotási kiválóság szempontjából pozitívnak tartom a Bizottság döntését, jóllehet
úgy vélem, hogy a tagállamoknak elegendő időt kell adnunk arra, hogy a területre vonatkozó
alapvető jogi eszköz – nevezetesen a mérőműszerekről szóló általános irányelv
(2004/22/EK) – szélesebb körű felülvizsgálatának kontextusában elemezhessék a lehetséges
következményeket.
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Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az egyszerű és korszerű közösségi joganyag az EU
egyik célkitűzése. Semmi értelme teljességgel idejétmúlt jogszabályokat érvényben tartani.
A mérésügy tekintetében van egy olyan álláspont, miszerint nincs szükség arra, hogy a
harmonizáció terén előrelépés történjen, mivel a jelenlegi jogszabály tulajdonképpen a
különböző tagállamok nemzetközi paramétereire alapuló szabályok közös elismerése.
Fontos azonban, hogy ezen a téren ne alakuljon ki joghézag, és ne legyenek
jogbizonytalanságok.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) A mérésügyi irányelvek hatályon kívül
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló
jelentés mellett szavaztam, mivel az előadóhoz hasonlóan támogatom a jobb szabályozás
általános célkitűzését. Támogatom továbbá azt a nézetet, hogy „a tagállamok számára több
időt kellene biztosítani annak felmérésére, hogy az irányelvek hatályon kívül helyezése
okoz-e jogi bizonytalanságot”. Meggyőződésem, hogy ezeket a mérőműszerekre vonatkozó
irányelveket vissza kell vonni, és a mérésügy jogalapja – a mérőműszerekről szóló irányelv
– felülvizsgálatával egyszerűsíteni kell. Általában úgy gondolom, hogy az EU
jogszabályainak egyszerűsítése helyes lépés, mivel javítja a polgárok hozzáférését a
joganyaghoz, és biztosítja az adott téren végzett munka nagyobb hatékonyságát.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Jelenleg nyolc európai uniós irányelv fedi le a
mérésügyi kérdéseket hat különböző területen. A jobb jogszabályalkotás érdekében a
Bizottság javasolja az irányelvek hatályon kívül helyezését. A Bizottság szerint a
harmonizáció nem szükséges, mivel a jelenlegi helyzet – a nemzeti szabályok kölcsönös
elismerése – megfelelő működésről tanúskodik. Az előadó azonban úgy véli, hogy a
tagállamok számára több időt kellene biztosítani annak felmérésére, hogy az irányelvek
hatályon kívül helyezése okoz-e jogi bizonytalanságot. A jelentés mellett szavaztam, mivel
a jogi bizonytalanságok problémáját az előadó tekintetbe vette.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az európai irányelvek hatályon kívül helyezése
alapvetően azt jelenti, hogy az Európai Unió rendszerében szabályozási űr keletkezik;
azonban egy, a mérésügyi irányelvekhez hasonló rendszer modernizálása mindenképpen
egy lépés a szélesebb körű és naprakészebb közös rendszer irányába. Ezért szavaztam a
nyolc mérésügyi tanácsi irányelvet hatályon kívül helyező jelentés mellett. A Tanács és a
Bizottság közös alapelve mindazonáltal finoman kiegyensúlyozott, mivel az egyes
tagállamoknak a nemzeti szabványok kölcsönös elismerésére kell támaszkodniuk, és el
kell kerülniük, hogy a mérésügyi szabályokra támaszkodó vállalkozások problémákkal
szembesüljenek abban az időszakban, amíg elfogadásra nem kerül a mérőműszerekről
szóló irányelv felülvizsgálata, amely európai szinten harmonizálja majd a vonatkozó
jogszabályokat.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Egyetértek az előadóval, aki a magasabb
színvonalú mérésügyi szabályozást javasolja.

A Bizottság a nyolc mérésügyi irányelv hatályon kívül helyezését részesíti előnyben. Az
előadó véleménye azonban kiegyensúlyozottabb, mivel a tagállamok számára több időt
biztosít annak felmérésére, hogy az irányelvek hatályon kívül helyezése eredményez-e
olyan jogi bizonytalanságot, amely szükségessé teszi a mérésügyi szabályok európai szintű
harmonizációját. Így egy olyan átmeneti időszakot biztosítanak, amelynek célja az
irányelvek hatályon kívül helyezésével járó lehetséges következmények, valamint a területre
vonatkozó alapvető jogi eszköz – a 2004/22/EK irányelv – szélesebb körű felülvizsgálata
szükségességének elemzése.
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Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Egyetértek az előadóval, Weisgerber asszonnyal,
aki a jobb szabályozás általános célkitűzését pártolja. E javaslat esetében mindazonáltal
nem egyértelmű, hogy mi a legjobb megoldás. A Bizottság azzal zárja hatásvizsgálatát,
amelyben áttekinti a nyolc mérésügyi irányelvre vonatkozó lehetőségeket (teljes körű
hatályon kívül helyezés, hatályon kívül helyezés feltételek mellett, illetve a jelenlegi helyzet
fenntartása), hogy „nincs olyan választási lehetőség, amely kiemelkedne”.

A jobb szabályozás érdekében azonban a Bizottság a harmonizáció, azaz a mérőműszerekről
szóló általános irányelvben való újraszabályozás helyett inkább az irányelvek teljes körű
hatályon kívül helyezését támogatja (és a nemzeti szabályozás kölcsönös elismerésében
bízik). Ismétlem, hogy egyetértek az előadóval, aki úgy véli, hogy a tagállamok számára
több időt kellene biztosítani annak felmérésére, hogy az irányelvek hatályon kívül helyezése
eredményez-e olyan jogi bizonytalanságot, amely szükségessé teszi a szabályok európai
szintű harmonizációját.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Mind a nyolc irányelv hatályon kívül helyezése
minden valószínűség szerint további adminisztratív terheket jelent majd, mivel a tagállamok
dönthetnek úgy, hogy a hatályon kívül helyezendő irányelvek hatálya alá tartozó
mérőműszerek esetében nemzeti végrehajtási rendelkezéseket vezetnek be. Sem az
irányelvek hatályon kívül helyezése, sem hatályban maradásuk nem növeli a
fogyasztóvédelem általános szintjét. Ez csupán módosításukkal lenne elérhető. A tagállamok
számára több időt kellene biztosítani annak felmérésére, hogy az irányelvek hatályon kívül
helyezése eredményez-e olyan jogi bizonytalanságot, amely az európai szabályok
harmonizációját teszi szükségessé. Támogatom továbbá az előadó azon javaslatát, miszerint
a folyamatot 2014. május 1-jéig le kell zárni. Mindezek miatt a jelentés mellett szavaztam,
mivel olyan megoldást választana, amely az irányelveket hatályon kívül helyezi, ám a
területre vonatkozó alapvető jogi eszköz, a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK irányelv
általánosabb felülvizsgálatához kapcsolódóan elegendő időt biztosít a lehetséges
következmények elemzésére is.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Egyetértek azzal az általános célkitűzéssel, hogy a
mérésügy területén javítani kell a szabályozást. Mindazonáltal úgy vélem, hogy több
mérlegelésre van szükség, mivel az elsietett szabványosítás inkább problémákhoz és jogi
bizonytalanságokhoz vezethet, semmint eredményekhez.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Ezzel a szavazattal az Európai Parlament
megmutatja, hogy támogatja a jobb szabályozás általános elvét. E javaslat esetében
mindazonáltal nem egyértelmű, hogy mi a legjobb megoldás. A Bizottság azzal zárja
hatásvizsgálatát, amelyben áttekinti a 8 mérésügyi irányelvre vonatkozó lehetőségeket
(teljes körű hatályon kívül helyezés, hatályon kívül helyezés feltételek mellett, illetve a
jelenlegi helyzet fenntartása), hogy „nincs olyan választási lehetőség, amely kiemelkedne”.
A jobb szabályozás érdekében azonban a Bizottság a harmonizáció – azaz a
mérőműszerekről szóló általános irányelvben való újraszabályozás – helyett inkább az
irányelvek teljes körű hatályon kívül helyezését támogatja (és a nemzeti szabályozás
kölcsönös elismerésében bízik). Az Európai Parlament úgy véli, hogy a tagállamok számára
több időt kellene biztosítani annak felmérésére, hogy az irányelvek hatályon kívül helyezése
eredményez-e olyan jogi bizonytalanságot, amely szükségessé teszi a szabályok európai
szintű harmonizációját.

Ezért olyan megoldás mellett döntöttünk, amely az irányelveket hatályon kívül helyezi,
ám a területre vonatkozó alapvető jogi eszköz, a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK
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irányelv általánosabb felülvizsgálatához kapcsolódóan elegendő időt biztosít a lehetséges
következmények elemzésére is.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A jelentés mellett szavaztam, mivel nagyban
hozzájárul a bürokrácia csökkentéséhez – ez egy olyan célkitűzés, amelyet mindenki sürget
–, és lehetővé teszi több mint húsz, idejétmúlt vagy szükségtelen irányelv hatályon kívül
helyezését. Ez a helyes megközelítés, amellyel egy egyszerűbb Európa valósulhat meg.

Jelentés: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Támogattam ezt a fontos állásfoglalást,
mert meg vagyok győződve arról, hogy az európai polgári kezdeményezés az Unió politikai
napirendjére nagy hatást gyakorló eszköz lesz, és hogy nagyobb határokon átnyúló vitákat
fog eredményezni az Unión belül. A polgári kezdeményezés lehetővé teszi az európai
polgárok számára, hogy jogalkotási javaslatot tegyenek. Ahhoz, hogy ez a kezdeményezés
hatékony legyen, a polgári kezdeményezés szervezőinek különböző tagállamokból
származó emberekből álló polgári bizottságba kell tömörülniük. Ez biztosítja, hogy a
felmerülő témák valóban európaiak legyenek, és hogy a kezdetektől megkönnyítse az
aláírások összegyűjtését. Úgy vélem, hogy a polgári kezdeményezés csak akkor lesz sikeres,
ha az uniós jogszabály polgárbarát lesz, és nem hoz létre terhes kötelezettségeket és okoz
csalódást a szervezők számára. Szintén nagyon fontos, hogy a folyamat összhangban
legyen az uniós adatvédelmi követelményekkel és teljes mértékben átlátható legyen az
elejétől a végéig. Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia egy, az egész
kontinensre kiterjedő új eszköze, és ezért jelentős figyelmet kell fordítani kommunikációs
és tájékoztatási kampányok szervezésére az iránta való fogékonnyá tétel céljával.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) Az Európai Parlament és a Tanács
közötti kompromisszum az úgynevezett polgári kezdeményezésről szóló rendelettel
kapcsolatban, amelyet nevetséges győzelmi szólamok kísérnek az Unió demokratikus
intézményeinek megerősítéséről, nem más, mint az emberek manipulálására és becsapására
tett sértő kísérlet. A félrevezető nevű polgári kezdeményezés nem csak haszontalan;
veszélyes is lehet az emberek számára. Az 1 000 000 aláírás összegyűjtésével kapcsolatban
meghatározott eljárási követelményeken kívül, ami annak kezdeményezéséhez kell, hogy
a Bizottság jogalkotási javaslatot terjesszen elő, gyakorlatilag ugyanott tartunk: a Bizottság
nem köteles jogalkotási javaslatot előterjeszteni, és nem köti annak tartalma.

Ellenkezőleg, ezt a típusú „polgári kezdeményezést”, amelyet a tőke működési
mechanizmusa és a burzsoá politikai rendszer irányít és manipulál, arra használják az
uniós testületek, hogy az alulról jövő kezdeményezésekkel leginkább ellentétes és reakciós
választási lehetőséget nyújtsanak az EU és a monopóliumok érdekében, és ezt „népi
kezdeményezésként” állítják be. Mi több, ez a fajta „kezdeményezés” azt szolgálja, hogy
aláírásokkal, memorandumokkal és követelésekkel pótolják a szervezett alulról jövő
kezdeményezéseket és a munkásmozgalmat, a tömegtüntetéseket és a tömegek küzdelmét,
valamint a harc különböző formáit. A különféle „polgári kezdeményezések” nem fedhetik
el az EU reakciós arcát és nem fordíthatják vissza az osztályharc és az alulról jövő
kezdeményezések fokozódását.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A polgári kezdeményezésre a Lisszaboni
Szerződésben tettek ígéretet, és most végre bevezetik. Ez az európai uniós politika
alakításában való új részvételi forma lehetővé teszi az európai polgárok számára, hogy
közvetlenül forduljanak a Bizottsághoz kérve, hogy javaslatokat terjesszen elő őket érintő
kérdésekben, feltéve, hogy azok az Unió illetékességi körébe tartoznak. Csak eljárási
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szabályzat bevezetésére vártunk ahhoz, hogy ez az új európai állampolgári jog valósággá
váljon. Ez most megtörtént, és támogattam a javaslatot a szavazás során. Egy legalább hét
tagállamból származó személyekből álló „polgári bizottság” vetethet nyilvántartásba
kezdeményezést a Bizottsággal. Ezután megkezdődhet az aláírások papírformátumban
való vagy online gyűjtésének folyamata. A szükséges egymillió aláírásnak legalább a
tagállamok egynegyedéből kell származnia, és azokat legfeljebb 12 hónapon keresztül
lehet gyűjteni. A tagállamok fogják ellenőrizni a támogató nyilatkozatokat. Minden aláírást
az európai parlamenti választásokon való szavazáshoz elég idős európai uniós polgárnak
kell benyújtania. Végezetül, a Szerződések őreként, a Bizottság fogja végül elbírálni, hogy
a javasolt jogalkotási eljárást le kell-e folytatni.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Támogatom az Európai Parlament által
elfogadott döntést az európai polgári kezdeményezés jogalkotási javaslattételhez való
jogáról. Úgy gondolják, hogy a kezdeményezés bevezetése közvetlen kapcsolatot létesít a
polgárok és az intézmények között, így hidalva át a köztük lévő szakadékot és biztosítva,
hogy az uniós intézmények foglalkozzanak számukra fontos konkrét problémákkal. A
polgári kezdeményezésen keresztül az uniós polgárok közvetlenül az Európai Bizottsághoz
fordulhatnak, hogy jogi aktust kezdeményezzen. A Bizottság dönt a sikeres polgári
kezdeményezéseket követő lehetséges lépésekről. Az Európai Parlament ezeknek a céloknak
az eléréséhez nyilvános meghallgatások szervezésével vagy állásfoglalások elfogadásával
járulhat hozzá. Mivel ez egy új kezdeményezés, hasznos lenne, ha annak végrehajtásáról
a Bizottság háromévente jelentést készítene, és amennyiben szükséges, javasolná a rendelet
felülvizsgálatát. A kezdeményezés hatékony alkalmazásának biztosításához kerülni kell a
bonyolult adminisztratív eljárásokat. Biztosítani kell továbbá, hogy a folyamat összhangban
legyen az uniós adatvédelmi követelményekkel.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Miután sikerült kompromisszumot kötni
az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban, a jelentést
nagy többséggel elfogadták. 628 igen, csupán 15 nem szavazattal és 24 tartózkodással.
Elégedett vagyok ezzel a szavazással, amely 2012-től megteremti annak lehetőségét, hogy
Európa polgárai egyértelműbben hangot adhassanak véleményüknek. Az elképzelés
egyszerű, egyfajta európai szintű petíció: egy legalább hét tagállamból származó
személyekből álló polgári bizottságnak egy éve van, hogy összegyűjtsön egymillió aláírást
egy közérdekű témával kapcsolatban, amely a Bizottság figyelmét igényli. A Bizottságnak
ezt követően három hónapon belül el kell döntenie, hogy helyénvalónak tartja-e egy
jogalkotási javaslat benyújtását a témával kapcsolatban, és indokolnia kell döntését. Lehet,
hogy nem értünk egyet a tagállamok által elért néhány feltétellel, például azzal a
követelménnyel, hogy ahhoz, hogy valaki aláírja a petíciót, az Európai Unió polgárának
kell lennie, nem csupán lakosának; vagy hogy az államok elkérhetik az egyének
személyazonosító igazolványát aláírásuk ellenőrzése céljából. Mindazonáltal a polgári
kezdeményezés egy pozitív elképzelés, és egy lépés a részvételi demokrácia irányába,
amelyet most át kell ültetnünk a gyakorlatba.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel a
Lisszaboni Szerződés által bevezetett európai polgári kezdeményezés hatalmas lépés az
Európai Unió és az európai polgárok közötti szorosabb kapcsolatok kialakítása felé. Az új
kezdeményezés ugyanazt a politikai kezdeményezési hatáskört fogja biztosítani a polgárok
számára, amellyel az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament már rendelkezik.
Eszközt fog szolgáltatni továbbá a polgároknak ahhoz, hogy kifejezzék véleményüket
azáltal, hogy lehetővé teszik számukra, hogy néhány érdeklődésre számot tartó kérdést
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az európai intézményekhez utaljanak. Egy ilyen kétirányú mozgás kölcsönösen előnyös.
A kezdeményezés bevezetése biztosíték lesz arra, hogy az európai uniós intézmények
foglalkozzanak a polgárok számára fontos konkrét problémákkal. Emellett az Európai
Parlament annak érdekében, hogy segítse a választása szerinti polgári kezdeményezéseket,
minden rendelkezésére álló eszközzel, vagyis nyilvános meghallgatások szervezésével és
állásfoglalások elfogadásával segíteni fog abban, hogy a polgárok elérjék ezeket a célokat.

Ugyanakkor az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy a folyamat összhangban legyen
az uniós adatvédelmi követelményekkel, valamint hogy teljes mértékben átlátható legyen
az elejétől a végéig. Csak egy olyan biztonságos környezet biztosításával, amelyben a
polgárok javaslatokat nyújthatnak be, nyerhetjük meg a bizalmukat és növelhetjük az
Európai Unió munkája iránti érdeklődésüket.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A polgári kezdeményezés, amely
egymillió európainak jogot biztosít, hogy jogalkotási kezdeményezéseket javasoljon,
beilleszti a részvételi demokrácia fogalmát az Európai Unióba, amelyet a Lisszaboni
Szerződés ír elő. Ez egy új, fontos lépés az Unió részéről, és ennek segítségével a Parlament
visszajelzést fog kapni a polgároktól, akiket képvisel, hogy jó munkát végez-e.
Üdvözlendőnek tartom, hogy a Parlament lehetőségei szerint törekedett arra, hogy a
jogalkotás kezdeményezésével kapcsolatos eljárást a lehető legegyszerűbben és
legkönnyebben használhatóvá tegye az uniós polgárok számára, mivel valójában ők azok,
akik használni fogják. Nincs szükség bonyolult eljárásra, amely csak bosszantja az uniós
polgárokat.

A Parlament főbb követeléseit elfogadták, például hogy a folyamat elején végezzék az
elfogadhatóság ellenőrzését és ne az első 300 000 aláírás összegyűjtését követően.
Győzelemnek tekintem a Parlament és az uniós polgárok számára, hogy a tagállamok
egynegyedétől és nem egyharmadától kell összegyűjteni az aláírásokat, ahogy azt eredetileg
javasolták. Remélem, hogy mire a Parlament határozata hatályba lép 2012-ben, a lehető
legtöbb, uniós polgárok által benyújtott kezdeményezés lesz.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) A polgári kezdeményezésről szóló
jelentés mellett szavaztam, miközben pontosan tudom, hogy ez csupán az európai polgárok
akaratának egy kifejezési formája, és nem a jelenlegi politikákban való részvétel vagy azok
megfordításának erőteljes eszköze. A Bizottság a végsőkig próbálta korlátozni ezt a speciális
polgári jogot, és ezért a végleges szöveg nem tükrözi az igazi célokat; különösen bonyolult
eljárásokat vezet be például ennek a jognak a gyakorlásához. Sajnálatos módon az Egységes
Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja fontos módosításait utasították
vissza, és ennek eredményeképp a kezdeményezéseket nem írhatják alá olyan uniós lakosok,
akik nem állampolgárai egy tagállamnak, gátolva ezzel a lakóhellyel rendelkezők egyenlő
részvételét nemzetiségtől függetlenül, valamint nincs biztosíték arra sem, hogy az aláírások
megegyeznek az aláírók személyazonosító számával.

Ennek ellenére a végleges szöveg sokkal jobb verzió, mint az eredetileg javasolt, mivel a
tagállamok egynegyedét határozza meg minimumként, azt javasolja, hogy a
kezdeményezéseket azonnal vegyék nyilvántartásba, és kötelezi a Bizottságot, hogy minden
sikeres kezdeményezés esetében szervezzen egy nyilvános meghallgatást, valamint hogy
biztosítsa a teljes átláthatóságot minden kezdeményezés támogatásával kapcsolatban.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Mindig úgy tekintettem erre a kezdeményezésre,
mint a Lisszaboni Szerződés egyik legfontosabb újítására. Annak a lehetőségnek, hogy
jelentős számú tagállamból egymillió polgár előterjeszthessen jogalkotási kezdeményezést,
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hozzá kell járulnia az európai szinten szervezett civil társadalomnak az európai polgárság
általi megerősítéséhez. Hangsúlyoztam az intézkedés jelentőségét, mivel az Európai
Parlament tagjainak nincs joguk jogalkotási kezdeményezésekre. Remélem, hogy a
jogalkotási kezdeményezés gyakorlati alkalmazása nem lesz túlzottan bürokratikus, ami
elveszi a kedvet ennek az új eszköznek a használatától.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    írásban. – Bár teljes mértékben támogatom az európai
polgári kezdeményezést, a végleges jogalkotási állásfoglalás ellen szavaztam, mivel csalódást
okozott, hogy végül milyen keveset sikerült elérni ezzel az ígéretes eszközzel. Különösen
azzal a rendelkezéssel nem értek egyet, hogy a tagállamok többségében az aláíróknak meg
kell adniuk személyazonosító számukat. Nem értek egyet továbbá az európai polgári
kezdeményezésben való részvételnek az uniós polgárokra való korlátozásával.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) A Lisszaboni Szerződés által meghatározott
„polgári kezdeményezés” alapvető szabályainak elfogadása újabb lépést jelent a közvetlen
demokrácia felé Európában. A jövőben a Bizottságnak mérlegelnie kell egy új európai
jogszabály létrehozását, amikor erre szólítja fel legalább a tagállamok egynegyedéből
származó egymillió polgár. Ez az új eszköz tehát lehetővé teszi az európai polgárok számára,
hogy valóban befolyásolják a jogalkotási folyamatot azáltal, hogy az emberek követeléseit
vagy az általuk fölvetett problémákat európai szintre emeli. Ez győzelem mozgalmunk
számára, amely folyamatosan az Európai Uniónak az polgárokhoz való közelebb hozatalára
szólított fel egy szilárdabb, átláthatóbb és hozzáférhetőbb Európa felépítésével.

Christine De Veyrac (PPE),    írásban. – (FR) Örülök, hogy a képviselők jelentős többségével
együtt a „polgári kezdeményezésről” szóló jelentés mellett szavaztam, amely eddig nem
tapasztalt mértékű népi részvételt tesz lehetővé az uniós jogalkotási folyamatban. Valójában
azáltal, hogy egymillió polgárnak jogot adunk a politikai kezdeményezésre, a Parlament
jó példájává válik a részvételi demokráciának. Ez most a megfelelő út az Európai Unió
számára: egyre közelebb kell kerülnie polgáraihoz.

Martin Ehrenhauser (NI),    írásban. – (DE) Néhány kisebb javítást végeztek az eredeti
verzióhoz képest. Ezért a jelentés mellett szavaztam. Ugyanakkor szeretném elmondani,
hogy még ezzel a fogatlan polgári kezdeményezéssel is még mindig feltűnően nagy
demokratikus deficit van az Unióban, amely egyáltalán nem hasonlít a közvetlen
demokráciához. Következésképpen a következő lépésnek a kötelező népszavazások
bevezetésének kell lennie a sikeres kezdeményezésekkel kapcsolatban. Üdvözlendő a
kötelező nyilvános meghallgatás a petíciók kezdeményezői számára a Bizottság és a
Parlament részvételével. A tagállamoknak most késedelem nélkül, gyorsan be kell vezetniük
a polgári kezdeményezést, kerülve a túlzott bürokráciát.

A támogató nyilatkozatok értékeléséhez nem lesz szükség a személyazonosító igazolványok
azon helyi hatóságok általi ellenőrzésére, amelyek a nemzeti petíciók vagy népszavazások
esetében illetékesek. A nemzeti választási hatóságoknak véletlenszerű mintavételt kell
alkalmazniuk az Európai Parlament javaslata értelmében.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A polgári kezdeményezéssel kapcsolatos európai
parlamenti és tanácsi rendelettervezetről szóló jelentés mellett szavaztam, amely
kezdeményezés a Lisszaboni Szerződés által bevezetett egyik legfontosabb rendelkezés,
és amelynek értelmében egymillió polgár kérheti a Bizottságot, hogy terjesszen elő bizonyos
jogalkotási javaslatokat. Az Európai Parlament által elfogadott javaslatoknak lehetővé kell
tenniük, hogy a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos szabályok egyértelműbbek,
egyszerűbbek és könnyebben alkalmazhatóak legyenek.
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Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A ma elfogadott polgári kezdeményezés egy újabb
lépés az emberekért és az emberek által való Európa létrehozása felé, amely erősíti annak
demokratikus voltát és átláthatóságát, és ösztönzi Európát, hogy közelítsen polgárai felé,
valamint az aktív, érdeklődő és résztvevő civil társadalom felé. Mostantól lehetőség lesz
arra, hogy európai polgárok kérelmet nyújtsanak be az Európai Bizottsághoz, hogy
jogalkotási javaslatot terjesszen elő egy adott témával kapcsolatban feltéve, hogy azt a
tagállamok legalább egyötödéből származó bizonyos számú aláíró támogatja.

Ugyanakkor szeretném zavaromat kifejezni azzal kapcsolatban, hogy a közösségeket és
szervezeteket kizárják, mint „szervezőket” (2. cikk (3) bekezdés), gondolok különösen a
nem kormányzati szervezetekre és a politikai pártokra, a képviseleti demokrácia alapító
szervezeteire, valamint a választott terminológiára – „polgári kezdeményezés” – a szervezők
körének azonosítására.

Csodálkozom továbbá azon a kísérleten, hogy az aláírók alsó korhatárát 16 évben állapítsák
meg, amikor a legtöbb tagállamban a szavazáshoz való jogot, aktívan vagy passzívan, 18
évesen kapják meg. Ennek kell lennie a mércének, ahogy azt a Bizottság javasolta a javaslat
3. cikkének 7. és 2. szakaszában.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Örülök a Lisszaboni Szerződés által
bevezetett európai polgári kezdeményezésről szóló jelentés elfogadásának, amelynek célja,
hogy olyan politikai kezdeményezési jogköröket határozzon meg a polgárok számára,
amelyekkel jelenleg az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament rendelkezik.

Minden kezdeményezés esetében 12 hónap áll rendelkezésre egymillió aláírás
összegyűjtéséhez, amelyeknek legalább a tagállamok egynegyedéből, jelenleg hét
tagállamból kell származniuk. A kötelező aláírók száma országonként változik,
Németországban 74 250, míg Máltán 3750. Portugália esetében a kezdeményezés
támogatásához szükséges aláírók legalacsonyabb száma 16 500 lesz.

A támogatási nyilatkozatok érvényességét a tagállamoknak kell ellenőrizniük. Portugáliában
meg kell adni egy személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgári igazolvány
számot. Az aláíróknak európai polgároknak és elég idősnek kell lenniük ahhoz, hogy az
európai választásokon szavazhassanak (Portugáliában 18 év).

Ezt követően a Bizottságnak kell elemeznie a kezdeményezést, és három hónapon belül
kell eldöntenie, hogy előterjeszt-e európai jogszabályt a kérdéssel kapcsolatban. A Közösség
elnökének ezt követően „jeleznie kell, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni, és el kell
mondania az okokat, amik ezt indokolják vagy nem”. Ezt az indoklást nyilvánossá kell
tenni.

Carlo Fidanza (PPE),    írásban. – (IT) Üdvözlöm Lamassoure úrnak és Gurmai asszonynak
a polgári kezdeményezésről szóló jelentését. Ez a szavazás jóváhagyta, sőt segíti a Lisszaboni
Szerződés által meghatározott európai polgári kezdeményezés működésével kapcsolatos
alapvető szabályok megállapítását.

Egy legalább hét tagállamból származó személyekből álló polgári bizottság vehet
nyilvántartásba egy kezdeményezést, és kezdheti el a szükséges egymillió aláírás
összegyűjtését papírformátumban vagy online, miután a Bizottság ellenőrizte a
kezdeményezés elfogadhatóságát. A részvételi demokrácia e példája nagy lehetőségeket
rejt, mivel közvetlenül vonja be a polgárokat és lehetővé teszi számukra, hogy bizonyos
értelemben részt vegyenek munkánkban.
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A két társelőadó közös munkája megmutatta, hogy még az ideológiai nézetkülönbségeken
is felül lehet emelkedni, amikor hatékonyan és a polgárok érdekében végzünk munkát. Ez
az alapvető szemlélet jellemző az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoportra, amely mindig kezdeményező, nyitott a párbeszédre és az
együttműködésre, ugyanakkor szilárd és rendíthetetlen értékeken alapul.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez egyértelműen egy demagóg
kezdeményezés, propaganda az Európai Unió részéről, amelynek célja, hogy megpróbálja
elfedni a demokrácia folyamatosan megfigyelhető elszegényedését, és elfeledtetni velünk,
hogy pont az Európáért felelősek azok, akik megakadályozták a népszavazást magáról a
Lisszaboni Szerződésről, amely megelőlegezte az úgynevezett polgári kezdeményezést.

Eközben az Európai Unióról szóló szerződés korlátozásokat fogalmaz meg egy ilyen polgári
kezdeményezéssel kapcsolatban, kijelentve a 11. cikkben, hogy egymillió aláírás szükséges
a tagállamok jelentős részéből, és azzal folytatja, hogy csak felkérhetik az Európai
Bizottságot, hogy megfelelő javaslatot terjesszen elő azokban az ügyekben, amelyekben a
polgárok megítélése szerint az Alkotmány végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására
van szükség.

Más szóval, az összes elvégzett munka, az aláírások összegyűjtése és a rendelettervezetben
meghatározott követelményeknek való megfelelés után nincs biztosíték arra, hogy a
polgárok akaratát figyelembe veszik. Mindenesetre az Európai Parlament által elfogadott
jelentés némileg javít az európai bizottsági javaslaton, de meg kell felelnie a Szerződés
feltételeinek, amely tulajdonképpen korlátozza a polgári kezdeményezés elmélyítését.
Ezért tartózkodtam.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    írásban. – (GA) Minden polgári kezdeményezést több
mint egymillió európai uniós polgárnak kell aláírnia, és az aláíróknak az Európai Unió
tagállamai egynegyedéből kell származniuk: ez volt a rendelet legfontosabb része. Az ír
kormány az országnak az európai parlamenti választásokhoz használt választói névjegyzéke
ellenőrzésével fogja igazolni az aláírókat.

Robert Goebbels (S&D),    írásban. – (FR) Tartózkodtam az európai polgári kezdeményezés
bevezetéséről szóló rendelet kapcsán. Véleményem szerint a Parlament helytelenül akarja
megkönnyíteni a lehető legjobban ezeket a kezdeményezéseket, különösen annak
csökkentésével, hogy hány tagállamból kell származniuk az aláíróknak. Továbbra is a
képviseleti demokrácia híve maradok. A polgári kezdeményezések nem fognak segíteni
az Unió gazdasági, szociális, környezeti és társadalmi problémáinak megoldásában. Az
úgynevezett polgári kezdeményezések elsősorban a szélsőséges politikai erőket fogják
szolgálni, amelyek meg fogják ragadni ezeket a lehetőségeket, hogy kampányoljanak a
halálbüntetés visszaállítása mellett, a minaretek építése ellen, Európa „lopakodó
iszlámosodása” ellen és más populista témákban.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) Mindannyian vártunk erre, amióta a
Lisszaboni Szerződés tavaly hatályba lépett: egy rendeletre a polgári kezdeményezésről,
amely meghatározza a bevezetésére vonatkozó eljárásokat, a szabályait és alapvető
működési módszerét, és amely mindenekelőtt végre lehetővé teszi ennek az új eszköznek
a használatát. Mostantól egymillió európai polgár, ami az Unió népességének csak 0,2%-a,
kezdeményezheti a Bizottságnál, hogy javaslatokat terjesszen elő bizonyos területeken:
egy fontos lépés a részvételi demokrácia felé, amelynek támogatnia és ösztönöznie kell a
határokon átnyúló vitákat Európában, mivel a kezdeményezést különböző tagállamokban
tartózkodó polgároknak kell benyújtania; jelentős lépés az európai polgárok összehozására
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abban a reményben, hogy ezt az új eszközt ténylegesen használni fogják az európai
polgárok, hogy hatékony lesz, és hogy az Európai Bizottság képes lesz megvalósítani a
polgárok által előterjesztett javaslatokat.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) Az európai polgári kezdeményezés az egyik
legérdekesebb innovációja a Lisszaboni Szerződésnek. Ez egy európai petíció, amely
lehetővé teszi, hogy egymillió európai polgár reprezentatív számú uniós tagállamból egy
ügyet vigyen a Bizottság napirendjére. Más szóval egy valódi jogalkotási hatáskör létrejöttét
jelenti az európai polgárok számára, mivel a Bizottságnak kötelessége lesz egy tanulmány
elkészítésével vagy egy irányelv előterjesztésével válaszolni a polgári kezdeményezésre.
Olyan körülmények között, ahol a polgárok Unióhoz való tartozásának érzése még mindig
túl gyenge, és ahol az európai választásokon való alacsony részvétel kifejezetten aggasztó,
ez az új eszköz lehetővé teszi az európai polgárok számára, hogy teljes jogú szereplői
legyenek az európai demokráciának. Ezért némileg sajnálatosnak tartom azokat a
felszólalásokat ma, amelyek a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos kockázatokra hívják
fel a figyelmet. A Tanáccsal elért kompromisszum teljesen helyén való, és a projekt
elfogadhatóságával kapcsolatos kritériumok biztosítani fogják, hogy ne kerüljenek
napvilágra tisztességtelen kezdeményezések. Nem kell félnünk az ezt az eszközt igénybe
vevő polgárok által létrehozott vitáktól. A szöveg mellett szavaztam.

Salvatore Iacolino (PPE),    írásban. – (IT) Az európai polgári jogalkotási kezdeményezés
alapvető lépés a polgárok jogain alapuló Európa felépítésének folyamatában. A szigorú
elfogadhatósági feltételek, a hozzáférhető és egyszerűsített eljárások, valamint a tagállamok
megfelelő képviseltsége a fő pillérei egy olyan eszköznek, amely helyreállítja a részvételi
demokrácia értékeinek elsőbbségét.

Az Unió értékeivel összhangban a Lisszaboni Szerződés valódi lehetőséget biztosít legalább
egymillió polgár számára, akik a tagállamoknak legalább egynegyedét képviselik, hogy
hatékonyan részt vegyenek szabályok kialakításában, összhangban az európai emberek
elvárásaival. Reméljük, hogy ez az eszköz erősíteni fogja a polgárok jogait, és hamarosan
elérkezünk ahhoz az időhöz, amikor pozitívan tudjuk elemezni az elért eredményeket, és
ahol szükséges, meg tudjuk tenni a megfelelő kiigazításokat a polgárok érdekében, hogy
még korszerűbbé és rugalmasabbá tegyük ezt a valóban innovatív projektet. Ily módon az
eurón alapuló Európát koordinálni lehet egy olyan Európával, amely az európai emberek
polgári jogain alapul.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Jóváhagytam ezt a jelentést, mivel az európai
polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia egy, az egész kontinensre kiterjedő új
eszköze. Ez egy olyan eszköz, amelyet a polgároknak maguknak kell használni, és célja a
közvetlen demokrácia, az aktív polgárság és az európai polgároknak az európai uniós
politikákra gyakorolt hatásának erősítése. A kezdeményezést az alkotmányszerződésben
és később a Lisszaboni Szerződésben vezették be azzal a céllal, hogy ugyanazt a politikai
kezdeményezési jogkört biztosítsa a polgároknak, amellyel az Európai Unió Tanácsa és az
Európai Parlament már rendelkezik. Örülök, hogy a jelentés támogatja a modern
technológiák, mint a részvételi demokrácia megfelelő eszközének használatát. A
kezdeményezés bevezetése közvetlen kapcsolatot fog kialakítani a polgárok és az
intézmények között, így hidalva át a köztük lévő szakadékot, és biztosítva, hogy az uniós
intézmények foglalkozzanak a számukra fontos konkrét problémákkal.

Peter Jahr (PPE),    írásban. – (DE) A ma elfogadott polgári kezdeményezés fontos lépés,
hogy közelebb hozzuk az Európai Uniót polgáraihoz. Végre lehetőséget biztosít az Európai
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Unió polgárainak, hogy aktívan részt vegyenek a politikai eseményekben. Lehetővé teszi
továbbá nem csak azt, hogy részt vegyenek a politikában, hanem hogy közvetlenül szólítsák
fel a Bizottságot cselekvésre.

Fontos annak biztosítása, hogy a kezdeményezés a lehető leginkább polgárbarát és a lehető
legegyszerűbb legyen anélkül, hogy lehetővé tenné a visszaélést. Bármennyire is
felhasználóbarát a polgári kezdeményezés, ha túl sokat használják, le fog értékelődni. A
polgári kezdeményezés nagyobb demokráciát fog eredményezni, és jelentősen hozzá fog
járulni Európa modernebbé és polgárai számára élettel telibbé tételéhez. Szeretném
ismételten felszólítani a Parlamentet és a Bizottságot is annak biztosítására, hogy a Petíciós
Bizottság megfelelő szerepet kapjon a folyamatban.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) Az európai polgári kezdeményezés egyik fő
célja, hogy közelebb hozza az európai intézményeket a polgárokhoz, és hogy megkönnyítse
az átlagos európai számára, hogy jogait és kiváltságait gyakorolja. Minden bizonnyal
javítani fogja a tagállamok lakosainak életét, és segíteni fog egy közélet felé elkötelezett
Unió kialakításában. A javaslat szerzői a kezdeményezés részeként megpróbálták továbbá
a legegyszerűbb modellt kialakítani az ülések megszervezéséhez és az aláírások
összegyűjtéséhez. Ha az európaiak hangot akarnak adni véleményüknek egy általuk
fontosnak ítélt témában, kötelességünk biztosítani meghallgatásukat és kérésük
megfontolását. Végül is ezt jelenti az igazi demokrácia.

Sandra Kalniete (PPE),    írásban. – (LV) Ma az Európai Parlament történelmi döntést
hozott, amely lehetőséget biztosít a civil társadalomnak arra, hogy sokkal aktívabban részt
vegyen a döntéshozatali folyamatban. Egy aktív társadalom, amely részt vesz a politikai
döntések meghozatalában, a demokrácia egyik sarokköve. Ez az egyik alapvető követelmény
egy olyan magas szintű politikával kapcsolatban, amely az évek során lehetővé tette az
Európai Unió tagállamai számára, hogy magas szintű demokráciát, emberi jogokat és
jólétet érjenek el, és egész Európa számára, hogy a világ legfejlettebb régiójává váljon. A
civil társadalom feladata nem merül ki a választásokon való részvételben. A polgároknak
nap mint nap részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban, és véleményt kell
nyilvánítaniuk a politikai napirenden szereplő egyes döntésekkel és eseményekkel
kapcsolatban. Az ő érdekük, hogy aktívan részt vegyenek a hatóságok fölötti demokratikus
kontrollban, és hogy kritizálják a politikusok tevékenységeit. Aktív társadalom nélkül
lehetetlen lett volna a balti államok függetlenségének visszaállítása, és Európához való
visszatérésünk biztosítása. Ezért szavazok a polgári kezdeményezés mellett nagy
meggyőződéssel.

Mostanáig az európai jog nem tartalmazott megfelelően kifejlesztett egyértelmű
mechanizmusokat ahhoz, hogy az európaiak részt vegyenek a döntéshozási folyamatban,
és hogy felhívják az európai intézmények figyelmét a polgárokat aktuálisan érdeklő
kérdésekre. Úgy gondolom, hogy a polgári kezdeményezés növelni fogja az emberek
Európai Unióba vetett bizalmát, és növelni fogja a meghozott döntések legitimitását.

Tunne Kelam (PPE),    írásban. – Az Európai Parlament polgári kezdeményezéshez
benyújtott módosításai mellett szavaztam, mivel úgy gondolom, hogy azok erőteljesebbé
teszik a kezdeményezést, és több ember számára teszik lehetővé a részvételt. Ez egy
történelmi pillanat, amikor konkrét intézkedést hoztak az európai polgárok számára, hogy
fontos kérdéseket és témákat vethessenek fel uniós szinten. Arra ösztönzöm a Bizottságot,
hogy vegye figyelembe a módosítást, amely könnyű eljárást és átlátható információkat
biztosít a polgárok számára. Egy dolog létrehozni egy ilyen mechanizmust, de annak
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hozzáférhetőnek és érthetőnek is kell lennie az uniós polgárok számára, hogy lehetővé
tegye számukra, hogy teljes mértékben kihasználják az általa nyújtott lehetőségeket. A
Parlament próbálja megkönnyíteni az aláírókkal kapcsolatos kritériumokat azt kérve, hogy
azoknak a tagállamok legalább egyötödéből, és ne egyharmadából kelljen származniuk.

Kéri továbbá egy könnyen hozzáférhető, ingyenes online aláírásgyűjtési rendszer
létrehozását. Külön szeretném felhívni a figyelmet a polgári bizottságok összehívásának
szükségességére a kezdeményezések szervezéséhez. A polgáribizottság-mozgalom volt
az egyik legfontosabb tényező, amely Észtország újbóli függetlenségéhez vezetett 1991-ben.
Ez egyértelmű jele annak, hogy a polgárok együttesen falakat dönthetnek le.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Támogatom a Parlament döntését a polgári
kezdeményezés bevezetésének lehetőségéről az EU polgárai számára. Az új, egész Európára
kiterjedő petíciós rendszer fontos eszköze a polgárok nagyobb részvétele lehetővé tételének,
amely biztosítja a közvetlenebb demokráciát. Az Európai Unióról szóló szerződés egésze
javítja az Unió demokratikus működését. A polgárok részt vehetnek az Unió demokratikus
életében, és közvetlenül fordulhatnak a Bizottsághoz. A polgári kezdeményezés az Európai
Parlament és a Tanács jogaihoz hasonló kezdeményezési jogot biztosít a polgárok számára.
Annak biztosítása érdekében, hogy a polgári kezdeményezést megfelelően hajtsák végre,
legalább egymillió aláírásra van szükség az összes tagállam legalább egyötödéből. Emellett
a Parlament állásfoglalásában olyan intézkedéseket javasol, amelyek könnyebben
használhatóvá teszik a polgári kezdeményezést.

A Bizottságnak például fontolóra kell vennie azoknak a meglévő programoknak használatát,
amelyek támogatják a mobilitást és az aktív állampolgárságot, valamint a kommunikáció
új formáit, mint például a közösségi hálózatok, amelyek serkentik a nyilvános vitákat.
Üdvözlendőnek tartom, hogy a képviseletek és a hivatalok a tagállamokban kapcsolódási
pontokként és tanácsadó testületekként fognak szerepelni.

Sabine Lösing és Sabine Wils (GUE/NGL),    írásban. – (DE) A fejlesztések ellenére,
amelyek a Bizottság és a Parlament közötti kompromisszum eredményeképp jöttek létre,
az európai polgári kezdeményezés még mindig tartalmaz szükségtelen bürokratikus
akadályokat. Fennáll továbbá annak a veszélye, hogy eszközként fogják használni például
nagyobb vállalatok vagy szervezetek, mivel bár az átláthatóság biztosított, nincs korlátozás
a vállalkozásoktól kapott adományok tekintetében. Többek között ezen okok miatt
tartózkodtunk a végleges szavazáson.

Néhány kritikai megjegyzés:

1. A vállalkozások nincsenek kizárva a kezdeményezésből.

2. Nincs döntés azzal kapcsolatban, hogy a fiatalabb polgárok részt vehetnek-e 16 éves
koruktól. Ehelyett ezt a nemzeti választási törvény szabályozza.

3. Az Unióban élő, harmadik országokból származó polgárok nem vehetnek részt.

4. Nincs kompenzáció 100 000 aláírás fölött (0,005 EUR szavazatonként). Ennek
eredményeképp a kezdeményezés nagyon költséges a kezdeményezők számára, és
következésképp nem egyenlően hozzáférhető mindenki számára.

5. Nem tiltja vállalati adományok nyújtását európai polgári kezdeményezések támogatására,
és a támogatásoknak nincs felső határuk.
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6. Nincs információ arra vonatkozóan, hogy lehet-e fellebbezni a Bírósághoz, amennyiben
egy kezdeményezést visszautasítanak.

7. Ha az Európai Bizottság egy kapcsolódó jogalkotási szövegtervezetet utasít el, nem
köteles indokolni döntését.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) A polgári kezdeményezés közvetlen
kapcsolatot fog létesíteni a polgárok és az intézmények között, így hidalva át a jelenlegi
szakadékot és érve el, hogy az uniós intézmények foglalkozzanak a polgárokat érintő főbb
problémákkal. Szeretnék kiemelni néhány pontot, amelyet nem szabad figyelmen kívül
hagynunk:

1. A polgári kezdeményezés csak akkor lesz sikeres, ha az ahhoz kapcsolódó rendelet
könnyen értelmezhető és alkalmazható a polgárok számára, és nem ró túlzott
kötelezettségeket a szervezőkre.

2. A Bizottsággal és a Tanáccsal folytatott tárgyalásokat követően közös megállapodásra
jutottunk, amely kiköti, hogy egy polgári kezdeményezés támogatójának személyazonosító
igazolványt kell bemutatnia, és a tagállamoknak bizonyos eszközökkel kell rendelkezniük
azok ellenőrzéséhez. Ugyanakkor létfontosságú annak biztosítása, hogy a folyamat
megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos uniós jogszabályoknak. Minden szervezetnek,
amely támogathat polgári kezdeményezéseket, teljes átláthatóságot kell biztosítania a
támogatással kapcsolatban, hogy az aláírók tisztában legyenek azzal, hogy ki áll az általuk
támogatott kezdeményezés mögött.

3. Az Európai Parlament tagállamokban található tájékoztató hivatalainak és a Bizottság
olyan tájékoztató hálózatainak, mint például a Europe Direct és a Citizen Signpost Service,
részt kell venniük a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos szükséges információk
biztosításában.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    írásban. – (PL) Örömmel hallottam a polgári
kezdeményezésről szóló mai szavazás eredményét. A polgári kezdeményezés bevezetésével
a Lisszaboni Szerződés jogalkotási eszközzé vált az uniós polgárok számára, de nem szabad
elfelejtenünk, hogy egymillió aláírás összegyűjtése még nem jelenti azt, hogy egy új
jogszabályt hoznak létre. A folyamatnak végig kell mennie a teljes uniós jogalkotási
folyamaton, és nekünk, európai parlamenti képviselőknek, biztosítanunk kell, hogy a
csalódások elkerülése érdekében az eljárások egyszerűek legyenek. Úgy gondolom, hogy
a tagállamokban ezzel az eszközzel kapcsolatban megfelelő tájékoztató kampányokat
kellene szerveznünk, hogy az uniós polgári kezdeményezésben felvetett témák
megfeleljenek a Szerződésekben foglaltaknak, és összhangban legyenek az Unió értékeivel.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Parlamentnek ezzel a fontos
kezdeményezésével egymillió európai polgárnak lehetősége lesz arra kérni az Európai
Bizottságot, hogy jogszabályt terjesszen elő egy adott kérdéssel kapcsolatban. A „polgári
kezdeményezést” bevezető, az Európai Parlament által ma elfogadott szabályok kijelentik,
hogy az aláíróknak legalább hét tagállamból kell származniuk. Portugália esetében legalább
16 500 aláíró kell egy kezdeményezés támogatásához. A Lisszaboni Szerződéssel egy
„polgári kezdeményezési jogot” hoztak létre, amelynek értelmében egymillió európai
polgár kérheti az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő bizonyos jogalkotási javaslatokat.
A mai plenáris ülésen elfogadott rendelet meghatározza a jövőbeni polgári
kezdeményezések előterjesztéséhez szükséges szabályokat.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) A polgári kezdeményezésről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés mellett szavaztam, bár
az csak némileg felel meg képviselőcsoportom elvárásainak, mivel figyelmen kívül hagy
olyan fontos témákat, mint azt az elképzelést, hogy a kezdeményezések tartalmazhassanak
a szerződések módosítására irányuló javaslatokat, vagy hogy az aláírások összegyűjtésére
rendelkezésre álló időt a javasolt 12 hónapról 18 hónapra terjesszék ki. Úgy gondolom
mindazonáltal, hogy a jelentés a Bizottság által előterjesztett szöveg jelentősen, de nem
eléggé továbbfejlesztett változata. A polgári kezdeményezés a nyilvános részvétellel
kapcsolatban a Lisszaboni Szerződésben meghatározott mechanizmus, amely lehetővé
teszi a polgárok és a civil társadalom számára, hogy szerepet játsszon az európai politikák
létrehozásának folyamatában. Támogattam az előterjesztett szöveget, mivel megkönnyíti
a mechanizmus és kombinált eljárásának létrehozását. Egyszerűsíti például a
kezdeményezések nyilvántartásba vételének folyamatát, és csökkenti az azon tagállamok
számával kapcsolatos követelményt, amelyeket a polgároknak képviselniük kell
(egyharmadról egynegyedre). Olyan tekintetben is fejlődést mutat a Bizottság javaslatához
képest, hogy javítja az aláírások összegyűjtéséhez szervezett kampányok finanszírozásának
átláthatóságát.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) Az európai polgári kezdeményezés erőteljes eszköz
lesz az Európai Unió napirendjének alakításában. A kezdeményezést a Lisszaboni Szerződés
vezette be, és lehetővé fogja tenni egymillió európai polgár számára, hogy javaslatok
előterjesztésére szólítsa fel a Bizottságot saját hatáskörén belül. A kezdeményezés jogot
biztosít az uniós polgároknak arra, hogy kifejezzék véleményüket, és eközben az Európai
Parlament és a Tanács által gyakorolt kezdeményezési jogokhoz hasonló jogokat biztosít
számukra.

A polgári kezdeményezés ösztönözni fogja a szélesebb körű határokon átnyúló vitát, mivel
a kezdeményezést több különböző tagállamból származó polgárnak kell létrehoznia. A
kezdeményezéseket azonban csak akkor lehet végrehajtani, ha megfelelnek bizonyos
eljárási követelményeknek, vagy az Európai Unió alapvető értékeinek való megfelelés
követelményének annak érdekében, hogy az eszközt ne lehessen nem demokratikus célokra
használni. Ezek a követelmények biztosítják a kezdeményezés megbízhatóságát, és ezáltal
hatékonyságát. Létfontosságú továbbá annak biztosítása is, hogy a folyamat megfeleljen
az unió adatvédelmi követelményeinek, és teljes mértékben átlátható legyen az elejétől a
végéig.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Nem értek egyet a Szocialisták és Demokraták
képviselőcsoportbeli kollégáim véleményével, és ezért tartózkodtam a szavazáson. Nem
számít, hogy ki írja a butaságot: annak terjesztése szamárság. A polgári kezdeményezésre
kétség kívül szükség van, de egymillió aláírás összegyűjtése képtelenség. Szeretném
megkérdezni az előadókat, hogy ők maguk gyűjtöttek-e valaha aláírásokat. Ha igen, tudniuk
kellene, hogy közjegyző által hitelesített minden egyes aláírás minimális költsége 20 EUR.
Ez azt jelenti, hogy egy új jogszabály bevezetéséhez 20-30 millió EUR összegre van szükség.
Ki fogja ezt finanszírozni? Csak nagy/vállalatok képesek erre, nem a hétköznapi emberek.
Akkor nem hamis dolog? Emlékezzünk arra is: az európai parlamenti képviselők ezeket
az embereket is képviselik.

Gay Mitchell (PPE),    írásban. – Ezt a kezdeményezést a lisszaboni folyamat során ígérték
meg, örülök tehát, hogy most előremozdult az ügye.
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Létfontosságú, hogy a polgári kezdeményezés ne legyen nyitott politikai, üzleti vagy egyéb
manipulációk előtt. A polgárok kezdeményezésein kell alapulnia, és nem szabad rejtett
napirenddel befolyásolni. Nyitottnak és átláthatónak kell lennie.

Ahhoz, hogy elindítsuk a folyamatot, a Bizottságnak nyilvánosságra kellene hoznia a
kezdeményezések elindításának feltételeit, amikor ezekről megállapodtak.

A folyamat megkezdésekor ésszerű lenne, ha a Bizottság szervezne egyfajta független
versenyt az egész Unióban, hogy tesztelje a dolgot és felmérje, mi az a tíz legfontosabb
kérdés, amellyel kapcsolatban a polgárok üdvözlendőnek találnák egy kezdeményezés
elindítását polgártársaikkal.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Az európai polgári kezdeményezés az első pici
lépés a helyes irányba. Mellette szavaztam, mivel ez az első közvetlenül demokratikus
eszköz az Unióban. Ugyanakkor összességében a polgári kezdeményezés a közvetlen
demokráciának csak látszata, amely azt a hitet fogja kelteni a polgárokban, hogy
együttdöntési joguk van néhány kérdésben az Európai Unióban. A polgári
kezdeményezésnek nincs semmilyen következménye, függetlenül attól, hogy hány ember
írja alá. Nyilvánvaló az osztrák népszavazási petíciós rendszerrel való párhuzam.
Ausztriában ezeket a petíciókat rendszerint csak belökik egy fiókba, és nagyon hasonló
lesz a helyzet az uniós polgári kezdeményezés esetében is. Emellett nyilvánvaló
erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a nem konformista véleményeket elnyomják.
A Bizottság végzi a polgári kezdeményezés elfogadhatóságával kapcsolatos végleges
ellenőrzést. Az igazi Európai Unióban a szabályozók nem csak a jogszabályokat és az
irányelveket akarják bevezetni, hanem a polgárok kívánságát is ellenőrizni akarják.

Ugyanakkor az európai polgári kezdeményezés legalább alkalmat ad a nem konformista
mozgalmak és pártok számára, hogy kidolgozzák elképzeléseiket. A jövőben európai
szinten, ahogy Ausztriában is, kampányokat lehet folytatni, és meg lehet mutatni a
polgároknak, hogy léteznek utak egy más és jobb Európa felé, amelyek kivezetnek a brüsszeli
zsákutcákból.

Vital Moreira (S&D),    írásban. – (PT) Bár természetesen támogatom a polgári
kezdeményezéssel kapcsolatos rendeletet, nem értek egyet azzal a lehetőséggel, hogy az
Európai Parlament tagjai vagy a nemzeti parlamentek tagjai részt vehessenek ezekben a
kezdeményezésekben, illetve azzal, hogy a kezdeményezéseket politikai pártok vagy
közigazgatási szervek támogathassák.

Úgy gondolom, hogy mindkét megoldás ellentétes az új mechanizmus szellemével,
amelynek célja, hogy eszközt nyújtson a polgároknak és a civil társadalomnak, hogy részt
vegyenek az Unió politikai életében. Nem értek egyet továbbá a Bizottságnak adott azon
jogkörrel, hogy technikai jellegű feltételekhez kösse a jogszabály alkalmazhatóságát egy
„végrehajtási utasítás” elfogadásával. A Bizottsághoz delegált felhatalmazást általános
hatályú intézkedések meghozatalára a jogszabályok alkalmazhatóságát illetően nem lehet
„végrehajtási utasításnak” tekinteni, amely a tagállamok hatáskörében áll, hanem
„felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak” kell tekinteni, amely a jogalkotó közvetlen
ellenőrzése alatt áll.

Hasonló módon annak sincs értelme, hogy a Lisszaboni Szerződést követően továbbra is
alkalmazzuk a „szabályozási bizottság eljárást” a hagyományos bizottsági rendszeren belül,
mivel egyértelműen olyan kérdéseket érint, amelyek jelenleg a jogalkotási eljárás vagy a
„felhatalmazáson alapuló jogi aktus szerinti” eljárás alá esnek. Az említett rendelkezések

133Az Euròpai Parlament vitàiHU15-12-2010



tehát ellentétesek a Lisszaboni Szerződéssel. Eltekintve ezektől a speciális ellenvetésektől,
úgy gondolom, hogy összességében ez egy kitűnő jogszabály, amely igazságot szolgáltat
a részvételi demokrácia ezen új mechanizmusa politikai és alkotmányos fontosságának
az Unión belül.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    írásban. – (LT) Az Európai Parlament európai polgári
kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontja mellett szavaztam, mivel teljes mértékben
támogatom ezt a Lisszaboni Szerződés által nyújtott polgári jogot. Optimistaként úgy
gondolom, hogy ez lehet az egyik fő eszköz, amely segít közelebb hozni az európai uniós
intézményeket az emberekhez. Véső soron a társadalom egy állampolgárilag elkötelezett
része közvetlen hatást gyakorolhat az uniós szinten hozott döntésekre. Észre kell venni,
hogy egy olyan időszakban, amikor sok európai kezdeményezést meglehetősen kritikusan
szemlél a nyilvánosság, az európai polgári kezdeményezést a kezdetektől pozitívan
értékelték és támogatták. Remélem, hogy végül olyan szabályokat sikerül kialakítanunk,
amelyek nem tartalmaznak szükségtelen bürokratikus követelményeket, és amelyek segíteni
fognak az európai társadalomnak, hogy hangot adjon véleményének.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Ez a jelentés teljes mértékben megfelel
elvárásaimnak, különösen három témában. Először is, egy jogalkotási kezdeményezés
támogatásához szükséges alsó korhatárt 18 évben határozták meg, amely az európai
parlamenti szavazásokon való részvétel, valamint a közvetlen demokrácia eszközei, például
a népszavazások, használatának alsó korhatára. A második, hogy el kell kérni a
személyazonosító okmányát azoknak az állandó lakhellyel rendelkező európai polgároknak,
akik alá kívánják írni a támogatási nyilatkozatot, hogy el lehessen végezni a rendeletben
meghatározott ellenőrzéseket, összhangban az érvényben lévő jogszabályokkal. Az utolsó,
hogy 12 hónapos időtartamot szab meg a rendelet alkalmazására a hatályba lépését
követően azzal a céllal, hogy lehetővé tegye az illetékes nemzeti közigazgatások számára
– amelyek közül sok először találkozik ilyen típusú eszközzel – a szükséges jogi,
adminisztratív és pénzügyi intézkedések elvégzését.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Nagy elégedettséggel szavazok a
polgári kezdeményezéssel, a Lisszaboni Szerződés egyik legjelentősebb innovációjával
kapcsolatos jelentésre. Ez az új jogi eszköz az európai polgárok részvétele elősegítésének
egy lehetséges módjává válhat. Valójában az, hogy lehetővé tesszük egymillió polgár
számára, hogy javasolja az Európai Bizottságnak, hogy jogalkotást kezdeményezzen egy
adott témakörben, nagyon pozitív lépés abba az irányba, hogy Európát közelebb hozzuk
polgáraihoz. Dicsérem az előadók munkáját, akiknek az volt a céljuk, hogy egyszerűbbé
tegyék a polgári kezdeményezést, és hogy megszüntessék a bürokratikus terheket annak
érdekében, hogy a lehető legkönnyebben hozzáférhetővé váljon.

Egyetértek az Európai Parlament kéréseinek többségével, különösen azzal, hogy egy
kezdeményezés elfogadhatóságát annak előterjesztésekor ne 300 000 aláírás összegyűjtését
követően ellenőrizzék, ami várakozást kelthet az aláíró polgárokban. Támogatom a
kezdeményezés aláírásában részt vevő tagállamok minimális számának csökkentését. Az
eredeti javaslat szerint az aláíróknak a tagállamok legalább egyharmadából kellett
származniuk, de az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak sikerült megállapodniuk abban,
hogy az aláíróknak az összes tagállam egynegyedéből kelljen származniuk.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Támogatom az előadók, Gurmai asszony és
Lamassoure úr kezdeményezését, miszerint egy európai polgári kezdeményezés
szervezőinek egy polgári bizottságba kelljen tömörülniük, amely különböző tagállamokból
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érkező személyekből áll. Ez biztosítani fogja, hogy a felmerülő kérdések valóban európaiak
legyenek, és eközben rendelkezzenek azzal a hozzáadott értékkel, hogy a kezdetektől
segítik az aláírások összegyűjtését.

Egyetértek az előadókkal abban, hogy az európai polgári kezdeményezés a részvételi
demokrácia nemzetközi szintű új eszköze. Ezért lehet, hogy ez a rendelet nem hibátlan,
és a gyakorlatban új kihívások elé fogja állítani az európai döntéshozókat. Emiatt egyetértek
az előadóknak a Bizottsághoz intézett felhívásával, hogy háromévente készítsen jelentést
a kezdeményezés végrehajtásáról, és szükség esetén javasolja a rendelet felülvizsgálatát.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) A Lisszaboni Szerződés által bevezetett polgári
kezdeményezést arra tervezték, hogy jogot biztosítson a polgároknak az Európai Unió
demokratikus életében való részvételre. Célja, hogy eszközt biztosítson a polgároknak
véleményük kifejezésére azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy az uniós intézményekhez
forduljanak bizonyos közérdekű témákkal. Ide tartozhatnak a mindennapi életük során
tapasztalt olyan nehézségek, amelyek véleményük szerint nem kapnak kellő figyelmet és
támogatást a szakszervezetektől, a politikai intézményektől vagy bármilyen más intézményi
partnertől. A polgári kezdeményezés megfelelő közvetlen kapcsolatot fog kialakítani a
polgárok és az intézmények között, így érve el, hogy az uniós intézmények foglalkozzanak
a polgárokat érintő egyes főbb témákkal. A polgári kezdeményezés együtt jár bizonyos
adminisztratív kötelezettségeknek, valamint az Unió alapvető értékeinek való megfelelés
szükségességével, ezáltal biztosítva megbízhatóságát és hatékonyságát, ami sikerének
kulcsa.

Fontos annak biztosítása, hogy a folyamat összhangban legyen az uniós adatvédelmi
követelményekkel, valamint hogy teljesen átlátható legyen. Minden szervezetnek,
társulásnak, sőt politikai pártnak lehetősége lesz bármely polgári kezdeményezés
támogatására, feltéve, hogy biztosítják a támogatással kapcsolatos teljes átláthatóságot,
hogy az aláírók tisztában legyenek azzal, hogy ki áll az általuk támogatott vagy nem
támogatott kezdeményezés mögött.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Örülök a jelentés elfogadásának, amely nagyon fontos
lépés az Európai Unió alkotmányos jellegének megerősítése felé, és amely eszközt biztosít
a polgároknak a hozzáférhető és hatékony demokratikus részvételhez, ami kétségkívül
hozzá fog járulni a polgároknak az európai politikai életben való részvétele és az iránta
való elkötelezettség növekedéséhez, valamint a különböző tagállamok közötti szolidaritás
megerősítéséhez.

Frédérique Ries (ALDE),    írásban. – (FR) A részvételi demokrácia ennek az európai
polgári kezdeményezésnek – a Lisszaboni Szerződés által biztosított fejlődés egyik fő
területének – az elfogadásával győzedelmesen bevonult Európába. Most egymillió európai
polgárnak lehetősége lesz, hogy a Bizottsághoz forduljon, és a véleményét kérje a
társadalmat érdeklő kérdésekben, feltéve, hogy azok a Bizottság hatáskörébe tartoznak.
Egymillió polgárnak, akiknek a tagállamok legalább egynegyedéből kell származniuk, és
el kell érniük a választójogi korhatárt, más szóval az Unió népessége 0,2%-ának. Az
aláírásokat írásban vagy az interneten keresztül kell összegyűjteni, és ellenőrizni kell őket.
A szervezőket azonosítani kell: kik ők, mit támogatnak, kiknek dolgoznak. Ez egy lehetséges
ugrás az Európai Unió demokratikus legitimitása felé. Egy lépés, amely közelebb hozza a
polgárokat az Unióhoz, amelyről – helytelenül vagy jogosan – gyakran úgy gondolják,
hogy fényévekre van napi problémáiktól.
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Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni annak kockázatát, hogy a kezdeményezést
kihasználhatják bizonyos nem kormányzati szervezetek vagy egy adott iparág. Ahhoz,
hogy sikeres legyen, a kezdeményezéseknek valóban a polgároktól kell származniuk.
Segíteniük kell a viták előmozdítását, össze kell békíteniük a polgárokat az Európai Unióval
és hozzá kell járulniuk egy európai civil társadalom kialakulásához.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) Ma a plenáris ülésen az európai polgári
kezdeményezésről szavaztunk. Ezt a kezdeményezést a Lisszaboni Szerződés 11. cikke
vezette be azzal a céllal, hogy olyan politikai kezdeményezési jogkörökkel ruházza fel a
polgárokat, amelyekkel az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament már rendelkezik.
Az európai polgári kezdeményezés a részvételi demokrácia kontinentális szintű új eszköze.

2010. március 31-én a Bizottság benyújtotta rendeletre irányuló javaslatát, és június 14-én
a Tanács elfogadta az európai polgári kezdeményezés általános megközelítését. Az Európai
Parlament Alkotmányügyi Bizottsága novemberben fogadta el ezt a jelentést, amely
tartalmazott egy tárgyalási megbízást. A november 30-i háromoldalú egyeztetésen
megállapodás született a különböző módosításokról. A megállapodásban szereplő fő
témák: a nyilvántartásba vétel és az elfogadhatóság vizsgálatának összekapcsolása; az
aláírások száma, amelyeknek a tagállamok legalább egynegyedéből kell származniuk; egy
polgári bizottság felállítása; egy kezdeményezés támogatásához szükséges korhatár és az
online gyűjtési rendszer.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – (FR) Polgáraink vártak erre az új eszközre,
amely lehetővé teszi számukra, hogy bizonyos mértékben befolyásolják az Unió politikáját.
Már bebizonyították, hogy tudják, hogyan használják ahhoz, hogy beleszólásuk legyen a
jogalkotási vitákba: vegyük például a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO)
moratóriumával kapcsolatos petíciót, amelyet a Greenpeace és az Avaaz kezdeményezett,
és amelyet múlt héten küldtek el José Manuel Barrosonak, a Bizottság elnökének. Sajnálatos
módon a polgárok megelőzték a jogalkotókat, és a petíció azelőtt érkezett, hogy az eljárási
szabályzatot létrehozták volna, amely értelmében a polgári kezdeményezés 2012 elejétől
ép hatályba.

Ezért nekünk, parlamenti képviselőknek kell közvetítenünk és támogatnunk közel 1,2 millió
ember kérését, és biztosítanunk, hogy megfelelően foglalkozzanak vele. A Parlamentnek
sikerült kihasználnia befolyását a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott tárgyalások során,
hogy a kezdeményezés a lehető leghozzáférhetőbb és leghatékonyabb legyen. Most tehát
semmi nem állhat a polgárok útjába, hogy közvetlenül részt vehessenek az Unió
működésében.

Debora Serracchiani (S&D),    írásban. – (IT) A mai szavazás zöld utat adott az európai
demokratikus részvétel első példájának. Az európai polgári kezdeményezés a Lisszaboni
Szerződés egyik leginnovatívabb rendelkezése, és az első lépés a közvetlen demokrácia
felé.

A kezdeményezés egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy
felszólítsák az Európai Bizottságot egy jogalkotási javaslat előterjesztésére bármely általuk
relevánsnak tűnő témában, egymillió aláírás összegyűjtésével, ami az Európai Unió
népességének 0,2%-át jelenti. A környezetvédelem, a szociális kérések és a pénzügyi válság
által okozott katasztrófák azok a legérzékenyebb témák, amelyek arra ösztönözhetik a
polgárokat, hogy jogalkotásra szólítsák fel az Uniót.
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Czesław Adam Siekierski (PPE),    írásban. – (PL) A polgári kezdeményezéssel kapcsolatos
ma elfogadott javaslattal a Lisszaboni Szerződés egy fontos elemét léptettük hatályba,
amelynek köszönhetően a polgároknak lehetőségük lesz az Európai Unióval kapcsolatos
vitákban való közvetlen részvételre. Ez különösen fontos az Európai Parlament számára,
amelyet közvetlen szavazás útján választanak. A mi feladatunk most, hogy komoly figyelmet
fordítsunk erre az eszközre, amely a közélet még nagyobb demokratizálódását segíti elő
Európában. Nem volna jó, ha nem valósulna meg, és a polgárokban az a benyomás alakulna
ki, hogy csak az elméleti lehetőségét adjuk meg számukra egy jogalkotási kezdeményezésben
való részvételnek. Ez fontos kísérlet lesz az európai intézmények számára, hogy valójában
milyen mértékben szolgálják a polgárokat, és nem saját magukat. Örvendetes, hogy amikor
három éve lesz hatályban ez a jogszabály, alkalmunk lesz felülvizsgálni azon rendelkezéseit,
amelyek nem bizonyultak megfelelően hatékonynak, hogy tényleg egy olyan rendszerré
válhasson, amely biztosítja a demokratikus tárgyalásokat.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) Az európai polgári kezdeményezés szabályainak
elfogadása mellett szavaztam. Az Európai Parlamentnek eleget sikerült elérnie az Európai
Unió Tanácsával való egyeztetései során. A polgári kezdeményezés lehetőséget nyújt az
Európai Unió lakosai számára, hogy javaslatokat terjesszenek fel az európai politikai
napirendre. Egymillió aláírás összegyűjtését követően az Európai Bizottság köteles
foglalkozni a javaslattal, és megindokolni, hogy miért, vagy miért nem változtatja hivatalos
jogalkotási javaslattá. Az Európai Unió ragaszkodott hozzá, hogy az aláírásokat legalább
kilenc különböző tagállamból kelljen összegyűjteni, de a Parlamentnek sikerült ezt a
küszöböt hétre csökkentenie. Továbbá a szervezőknek, akiknek sikerül összegyűjteniük
a megfelelő számú aláírást, lehetőségük lesz személyesen elmagyarázni javaslatukat az
Európai Bizottság és az Európai Parlament számára. Sajnálatos, hogy a Parlamentnek nem
sikerült meghiúsítania azt a szabályt, miszerint tizennyolc országban kötelező a polgároknak
megadniuk személyazonosító okmányuk számát egy polgári kezdeményezés aláírásakor.
Ez el fogja ijeszteni az embereket. Néhányan a személyazonossággal való visszaéléstől
fognak tartani. Vannak országok, amelyek nem fogják kérni a személyazonosító igazolvány
számát. Ez egyenlőtlenséget fog eredményezni a jogszabállyal kapcsolatban az Unióban.
Azzal, hogy ez milyen mértékben fogja befolyásolni az európai polgárokat, elsősorban az
Európai Bizottságnak kell foglalkoznia.

Ernst Strasser (PPE),    írásban. – (DE) Az európai polgári kezdeményezésről szóló mai
szavazás a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően közel egy évvel létrehozta a
közvetlen demokrácia egy új elemét. Én azzal a céllal fogadtam el megbízatásomat az
Európai Parlamentben, hogy az osztrák embereket érintő ügyeket terjesztek elő Brüsszelben.
Elkötelezett vagyok ezen elv iránt, és ezért létfontosságú számomra, hogy az emberek
gondjait meghallgassák európai szinten. Az európai polgári kezdeményezést lehetőségnek
kell tekinteni, hogy az emberek jobban részt vegyenek az Unió döntéshozatali folyamatában.
Az uniós polgároknak most először lehetőségük lesz arra, hogy jogalkotási
kezdeményezéseket nyújtsanak be a Bizottságnak, és így aktívan befolyásolják az EU
politikáját.

Hosszú tárgyalásokat követően sikerként lehet elkönyvelni, hogy az elfogadhatósági határt
lecsökkentették a 300 000 aláírásról, és a tagállamok számát egynegyedre csökkentették.
Egy speciális jellemző Ausztriában, hogy a fiatalok 16 éves kortól vehetnek részt polgári
kezdeményezésekben. Ez ismételten mutatja, hogy Ausztria számára fontos a fiatalok
bevonása az európai projektbe, mivel végső soron ők azok, akik tovább fogják vinni az
európai szellemet.
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Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) Az európai polgári kezdeményezés a nyilvánosság
részvételének eszköze, amelynek célja, hogy választ nyújtson a demokratikus deficitre, és
csökkentse az európai polgárok által érzett szakadékot saját maguk és az európai
intézmények között. Ennek a kezdeményezésnek a Lisszaboni Szerződés által biztosított
intézményesítése lehetővé teszi az európai polgárok számára, hogy felszólítsák az Európai
Bizottságot, közvetve, bizonyos jogalkotási intézkedések előterjesztésére, feltéve, hogy
azok a hatáskörébe tartoznak.

Ez az Európai Parlament által bemutatott jelentés meghatározza ennek az európai
kezdeményezési jognak a bevezetésére vonatkozó kritériumokat annak érdekében, hogy
egyszerűbbé, hozzáférhetőbbé, gyorsabbá, átláthatóbbá és egységesebbé tegye azt az összes
tagállamban. Valódi európai nyilvánosság kialakulását teszi lehetővé ez a kezdeményezés,
amely ösztönözni fogja a civil párbeszédet és a civil társadalom részvételét. Úgy gondolom,
hogy minden olyan kezdeményezést, amelynek célja a polgárok és az európai projekt
közötti távolság csökkentése, támogatni kell, és teljes körűen be kell vezetni és végre kell
hajtani.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    írásban. – (RO) A polgári kezdeményezésről szóló jelentés
mellett szavaztam. A Lisszaboni Szerződés által bevezetett új rendelkezések erősítik a
részvételi demokráciát, és fontos lépést jelentenek a polgári szellem előmozdításában. Az
európai polgárok 42 százaléka bízik az uniós intézményekben. Ennek egyik oka az lehet,
hogy az európai polgárok kevés őket érintő európai kezdeményezésről és politikáról
értesülnek. Pontosan ezért van az, hogy a polgári kezdeményezés nemcsak arra nyújt
lehetőséget az európai polgároknak, hogy közvetlenül részt vegyenek a döntéshozási
folyamatban, hanem arra is feljogosítja őket, hogy részt vegyenek az európai menetrend
meghatározásában. A polgári kezdeményezés ezért segíteni fog az európai polgárokat
érintő főbb kérdéseket és kéréseket az európai jogalkotók elé vinni. Ez nem új elképzelés.
2007-ben egymillió aláírás összegyűjtését javasoltuk, hogy a Bizottságot a fogyatékossággal
élő személyeknek a társadalomba való integrálásával kapcsolatos irányelv előterjesztésére
kérjük.

Akkor csak körülbelül 700 000 aláírás gyűlt össze, de a jogalkotási javaslatokat benyújtottuk
az Európai Bizottság elé. Következésképpen az európai polgárok iránti
kötelezettségvállalásainknak való megfelelés érdekében létfontosságú lesz annak biztosítása,
hogy a polgári kezdeményezéseken keresztül benyújtott kérések jogalkotási aktussá
váljanak, amelyek javítanak ezeknek a polgároknak a helyzetén.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – Üdvözlöm ezt a jelentést, mint annak módját, hogy
a polgárokat az Európával való kapcsolat erősítésére ösztönözzük, lehetővé téve az uniós
polgárok számára, hogy olyan jogalkotási javaslatokat terjesszenek elő, amelyek hatással
vannak mindennapi életükre. A polgárok az Európai Unió tudomására hozhatják, hogy
mit gondolnak a munkájáról. Egymillió aláírással, amelynek az összes uniós tagállam
legalább egynegyedéből kell származnia, ez a kezdeményezés visszaad az emberek kezébe
némi hatalmat. Az eljárást egyszerűsítette a Parlament annak érdekében, hogy megkönnyítse
a kezdeményezés használatát és maximalizálja a polgárok részvételét. Amikor az összes
aláírást ellenőrizték, a Bizottságnak három hónapon belül el kell döntenie, hogy javasolja-e
új jogszabály előterjesztését, és indokait nyilvánosságra kell hoznia.

Anna Záborská (PPE),    írásban. – (SK) Gyakran utalunk ebben a Parlamentben az Európai
Unió polgáraira, akiknek érdekeit képviseljük. Ugyanakkor ezek a polgárok rég úgy

15-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU138



tekintenek nem csak erre a Parlamentre, hanem az összes európai intézményre, mint amely
túl távoli, és túl érzéketlen problémáik iránt.

Az európai polgári kezdeményezés megváltoztathatja ezt. Lehetővé teszi a polgárok
számára, hogy közvetlenül kimondják: ezt akarjuk, azt nem akarjuk, és ennek meg kell
változnia.

Az európai integrációról is szeretünk beszélni. Mi kötné azonban jobban össze a különböző
országokból származó embereket, mint egy közös álláspont keresése, egy közös javaslat
megfogalmazása, és különböző nyelveket beszélő emberek támogatásának keresése? A
polgári kezdeményezés bevezetése a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy a különböző
tagállamokból származó polgárok egyhangúlag fognak felszólalni általuk fontosnak tartott
kérdésekben. A közös kezdeményezés és a közös érdek lesz az a talaj, amelyből egy valódi
európai identitás kinőhet.

Szilárdan hiszem, hogy a közeljövőben kialakulhat ennek az európaiságnak a gyakorlati
megvalósulása. Úgy gondolom, hogy ellentétben az európai intézmények brosúráiban
található szólamokkal, ez élő és életképes lesz, mivel a polgárok maguk lesznek ennek az
új európai identitásnak és új európaiságnak a forrásai.

Üdvözlöm ezért a polgári kezdeményezés végrehajtási módjáról szóló rendelettervezetet,
és kész vagyok mindent megtenni annak érdekében, hogy a polgárok véleményét ne csak
hallani lehessen, hanem tiszteletben is tartsuk.

Állásfoglalási indítványok RC-B7-0688/2010

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Ambiciózusnak találom a 2011. évi bizottsági
munkaprogramot, amelynek fő célja az európai gazdaság fellendítése az EU 2020 stratégia
politikai célkitűzésein, valamint a 2011. évi többéves pénzügyi kereten belüli költségvetésen
keresztül, annak új finanszírozási és kiadási intézkedéseivel, a „saját forrásokkal” kapcsolatos
új határozattal, amely tükrözi azt az aggályt, hogy a feltételhez kötött finanszírozás
súlyosbíthatja a gyengébb nemzeti gazdaságok helyzetét, és nem segíti az EU 2020 stratégia
kívánt hatásának, a gazdaság újraindításának elérését. Úgy gondolom, hogy a strukturális
alapok létfontosságúak az európai régiók gazdasági fellendülése és versenyképessége
tekintetében, mivel válság idején a feltételesség és a megszorító intézkedések további negatív
hatással lehetnek az EU belső fejlődésére. Hangsúlyt kell fektetni a közös agrárpolitika,
halászati politika és kohéziós politika reformjára, amely során mindig figyelembe kell
venni a különböző régiók különböző kiindulási pontjait, és ide tartozik az intézkedéseknek
a különböző realitásokhoz való igazítása. A kkv-k kiemelkedő szerepet játszhatnak, és a
kkv-knak a globális kereskedelmi kapcsolatokban való nemzetközi fellépését magában
foglaló megközelítés, valamint a modernizálásuk és versenyképessé tételük érdekében tett
erőfeszítések, amelyek a munkaprogram prioritásai között szerepelnek, szintén dicséretre
érdemesek.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Szeretném felhívni a figyelmüket néhány
nagyon fontos témára, amelyek hiányoznak a következő évi bizottsági munkaprogramból.
Ezek a témák az emberi jogokkal kapcsolatosak. Tervezi a Bizottság, hogy bármilyen
speciális tevékenységet vagy jogszabályt kezdeményez az emberi jogok területén a
következő év során?

Hallottuk, hogy a Bizottság elnökhelyettese és a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő,
Ashton bárónő külön figyelmet kíván fordítani az emberi jogokra hivatali ideje alatt.
Ugyanakkor eddig nagyon kevés figyelmet fordított az emberi jogokra tevékenységei során
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és nyilatkozataiban. A Külügyi Szolgálatnak az is célja, hogy javítsa az uniós cselekvéseket
az emberi jogok területén, de mivel most nincs uniós költségvetés 2011-re, az Európai
Külügyi Szolgálat nem lesz képes teljes mértékben teljesíteni kötelességeit 2011. január
1-jétől.

Ismertetni tudná, elnök úr, hogy mi a B terve, valamint hogy hogyan tervezi megerősíteni
az Unió hitelességét, amikor az emberi jogok védelméről és előmozdításáról van szó a
világban?

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Felkérték a Parlamentet, hogy mondja el véleményét
a Bizottságnak a 2011. évi bizottsági munkaprogramról szóló nyilatkozatával kapcsolatban.
Az állásfoglalás mellett szavaztam, amely felhívja a figyelmet a Bizottság és a Parlament
közötti megfelelő együttműködés szükségességére, valamint a Bizottságnak a szerződések
és az Unió általános érdekeinek őreként betöltött szerepére. Az állásfoglalás külön hangsúlyt
fektet továbbá az „Európa 2020” célkitűzéseire a foglalkoztatást célzó növekedéssel
kapcsolatban, és üdvözli az „európai szemesztert”, amelynek célja a költségvetés
hatékonyabb felügyelete. Intelligens (a digitális technológiát, a kutatást és fejlesztést,
valamint az oktatást előmozdító); fenntartható (20%-os energiahatékonysági célkitűzést
magába foglaló) és inkluzív (a munkavállalók közötti hátrányos megkülönböztetés ellen
jobb munkaügyi kapcsolatokkal küzdő) növekedést kell elérni. A Bizottságnak mélyebben
kell foglalkoznia a belső piaccal, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térséggel, valamint a külpolitikával, amely még mindig gyerekcipőben jár.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Az európai parlamenti közös állásfoglalás
mellett szavaztam, mivel az Európai Bizottság 2011. évi tevékenységeinek prioritásait és
a jövőbeni kihívásokat tárgyalja és értékeli. Az utolsó európai parlamenti ülésen
Strasbourgban Barroso elnök bemutatta a Bizottság következő évre vonatkozó
munkaprogramját, ezért az Európai Parlament úgy gondolja, hogy nagyon fontos
párbeszédet létrehozni a Bizottsággal, és külön figyelmet fordítani az alapvető uniós
stratégiai célkitűzésekre. A Parlament továbbá arra kéri a Bizottságot, hogy egy reálisabb
és egyértelműbb menetrendet biztosítson a főbb javaslatok előterjesztésével kapcsolatban,
amelyeknek hatékonyaknak és megvalósíthatóbbnak kell lenniük, és amelyeket
megfelelőbben kell végrehajtani, mind korábban. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
bár a Bizottság azt tervezte, hogy új munkahelyeket teremt, és a lehető leghamarabb
végrehajtja az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, a foglalkoztatás és a szociális ügyek
terén a Bizottság jövő évre vonatkozó programjában nincsenek speciális javaslatok az új
és jó minőségű munkahelyek létrehozásával kapcsolatban. A Bizottság megint ugyanazokat
a jogalkotási kezdeményezéseket javasolja a munkavállalók kiküldetésével és a munkaidővel
kapcsolatban, amelyek a múlt évi munkaprogramban is szerepeltek, és elkötelezi magát a
migráns munkavállalók jogainak megerősítése iránt az egész Európai Unióban. A teljes
gazdasági fellendüléshez a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés terén közös
európai stratégia szükséges, amelyet a szükséges hatáskörökkel és erőforrásokkal is
támogatnak.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) Figyelembe véve, hogy az Európát sújtó jelenlegi
válság továbbra is hatással van a tagállamok gazdaságára, sürgősen jelentős kiigazításokra
van szükség mind nemzeti szinten, mind magában az Unióban. Tudva, hogy milyen
alapvető fontosságú a 2011-es év az Unió jövőjének sikere szempontjából, valamint hogy
milyen kihívást jelent az Európai Bizottság és általánosságban az Unió egésze számára, az
állásfoglalás-tervezet mellett szavaztam. Szeretném kiemelni továbbá az összes olyan
javaslatot, amely az Európai Bizottság azon szándékát jelzi, hogy az egységes piac
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növekedési lehetőségeit vizsgálja. Úgy gondolom, hogy az egységes piacban rejlő
lehetőségek maximalizálása a piacok fokozottabb integrálásán, valamint az európai
vállalatok és fogyasztók bizalmának megerősítésén keresztül, fellendítő hatással lehetne
az európai gazdaságra. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a Bizottság ambiciózusabb és
konkrétabb javaslatok előterjesztésével messzebb is mehetett volna ezen a téren, hogy
jobban kielégítse a piaci résztvevők szükségleteit.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    írásban. – (IT) A 2011. évi bizottsági munkaprogramnak
nagyobb európai uniós szellemiségre és bátorságra van szüksége, hogy szembeszálljon az
Unió fő politikai és intézményi problémáival, különösen a Lisszaboni Szerződés hatályba
lépésének fényében és azzal összhangban. A megoldandó kérdések közé tartozik: 1. Az
Európai Parlament szerepének nagyobb tiszteletben tartása a javaslatok kidolgozásában,
kellőképpen figyelembe véve a kezdeményezésekkel kapcsolatos véleményeiben és
javaslataiban megfogalmazott állásfoglalásait; 2. Szorosabb és intézményközileg jobban
kiegyensúlyozottabb együttműködés a költségvetéssel és a pénzügyi kilátásokkal
kapcsolatban; 3. Nagyobb bátorság az uniós erőforrások hatékony felhasználása érdekében
hozott javaslatok kidolgozásakor, amelyek lehetővé teszik a kötelező célkitűzések és a
konkrét kritériumok elérését; 4. A gazdaság és a pénzügyek hatékony uniós irányítása,
valamint a munkavállalóknak a vállalatok sikerében való pénzügyi részvétele, amely
lehetővé tesz egy szélesebb körű, kiegyensúlyozottabb és inkluzívabb gazdasági és
társadalmi fejlődést. Bár a 2011. évi bizottsági munkaprogram csak néhánnyal foglalkozik
a fent felsorolt témák közül, szükségesnek látom annak támogatását.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A 2011. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos
állásfoglalás mellett szavaztam, amely/ az első, amelyet az új programozási időszak
keretében fogadunk el, és amelynek a politikai és költségvetési prioritások közötti
kapcsolatok uniós szinten való megerősítése érdekében hozzá kell járulnia a Parlament és
a Bizottság közötti párbeszéd elmélyítéséhez.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A Bizottság egy ambiciózus 2011-re vonatkozó
munkaprogramot mutatott be, amely a következő fontos pontokat tartalmazza: i) inkluzív
növekedés; ii) fenntartható növekedés és iii) pénzügyi szabályozás. Az inkluzív növekedés
témáját illetően, amelyen belül a Bizottság a szociális biztonsági rendszerek
fenntarthatóságát és a szegénység elleni küzdelmet hangsúlyozza, azt az elképzelést
támogatom, hogy a megszorítás és a szociális támogatás között meg kell találni a pontos
egyensúlyt, valamint hogy el kell dönteni, hogy milyen irányban haladjon az európai
szociális biztonsági rendszerek reformja.

A fenntartható növekedés témáját illetően fontos megérteni, hogy hogyan lehet egyensúly
elérni a szükséges környezetvédelem és a közös agrárpolitika (KAP) valamint a közös
halászati politika jövőbeni reformja között. Végezetül, a pénzügyi szabályozást és a
gazdasági kormányzás megerősítését illetően, minden olyan lépést, amely szilárdabbá és
a válságokkal szemben ellenállóbbá teszi az európai bankrendszert, valamint megerősíti
a tagállamok költségvetési politikáját és azok gazdasági koordinációját, elsődleges
prioritásként kell kezelni, mivel a legfőbb kihívás 2011-ben a válságból való kilábalás, és
egy növekedési politika alapjainak megteremtése lesz.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A 2011. évi bizottsági munkaprogramról
szóló európai parlamenti határozattervezet ellen szavaztunk, mert az alapvető kérdések
kapcsán a saját álláspontját támogatja, és figyelmen kívül hagyja az Európai Bizottság által
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támogatott neoliberális, militarista és antiszociális politikákkal való szakítás valódi
szükségességét.

Bár az Európai Bizottságot bírálták, hogy nem nyújt választ a Parlament kérdéseire,
valójában válaszolt, amikor gratulál magának, hogy prioritást biztosított a gazdasági reform
számára, előnyben részesítve a költségvetési fenntarthatóságot a társadalmi
fenntarthatósággal szemben, vagy amikor ragaszkodik az egységes piac elmélyítéséhez,
vagy amikor ragaszkodik a dohai forduló és a kapcsolódó szabadkereskedelmi
megállapodások lehető leggyorsabb lezárásához.

Ezért, amit a Parlament többsége vár, az ennek a politikának a folytatása, amely az imént
említett megszorító tervekből áll a különböző tagállamokban, függetlenül attól, hogy ezek
a megszorító tervek a munkanélküliség, a szegénység, az egyenlőtlenség, az aszimmetria
és a gazdasági visszaesés növekedését fogják okozni, miközben a gazdasági és pénzügyi
csoportok egyre nagyobb profitot fognak termelni. Ezen okok miatt kénytelenek vagyunk
ellene szavazni.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    írásban. – (GA) 2011-ben az Európai Bizottság
javaslatokat fog előterjeszteni a közös agrárpolitika és a közös halászati politika
módosítására. Ez a két kezdeményezés rendkívül fontos az írországi gazdálkodók és
halászok számára.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) 2011-ben a Bizottság benyújtja a
2013–2020-ra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos javaslatát. Egyértelmű
számomra, hogy a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területének a jelenlegivel azonos
szintű támogatásban kell részesülnie, és hogy biztosítani kell az európai emberek
élelmiszer-önellátását. Az élelmiszertermelésnek és vidéki területeknek gazdasági
területekként és a városból könnyen megközelíthető rekreációs területekként való
újjászületésének a jövőben Európa egyik legfontosabb prioritásává kell válnia. A
Bizottságnak a fenntartható és integrált növekedés iránti elkötelezettsége figyelembe veszi
a 2020-as környezetvédelmi és éghajlat-változási célkitűzéseket, és környezetbarát
technológiákba való befektetést követel, ami pedig munkahelyeket fog teremteni.

Üdvözlendőnek tartom a Parlament felhívását, hogy a 2013 utáni időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keret vegye figyelembe az Unió felelősségi körének kiszélesedését. Az
EU kereskedelmi politikájával kapcsolatos tervek rendkívül fontosak. A Bizottságnak
kötelessége, hogy pozitívan zárja le a Kereskedelmi Világszervezettel való tárgyalásokat.
Nagyon kritikusan kell szemlélnünk a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat, és
különösen a Mercosur-tárgyalásra való egyre nagyobb összpontosítást, amely jövőre
folytatódik.

Thomas Mann (PPE),    írásban. – (DE) A 2011. évi bizottsági munkaprogram mellett
szavaztam, de fenntartásokkal. Nem tartalmazza a Vállalkozáspolitikai és Ipari
Főigazgatóság (ENTR) megígért közleményét a vállalati társadalmi felelősségvállalásról.
Ehelyett a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság (MARKT) kezdeményezett egy online
konzultációt a vállalatok nem pénzügyi információinak közzétételéről. Ez aggasztó, és egy
lehetséges politikai irányváltást sugall. A MARKT már nem azt kérdezi, hogy szükség van-e
uniós szabályozásra a vállalati társadalmi felelősségvállalás terén, hanem azt, hogy hogyan
kell strukturálni. Az ENTR számos, az átláthatósággal kapcsolatos munkaértekezletet
tartott, amelyekből kitűnt, hogy majdnem minden munkaadó és szakszervezet határozottan
ellenzi a kötelező vállalati társadalmi felelősségvállalást. 2006 óta az ENTR végzi az átfogó
ellenőrzést, mivel a vállalatok fenntartható társadalom érdekében tett vállalati társadalmi
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felelősségvállalási kezdeményezéseiket üzleti tevékenységeik részeként végzik. Ezek a
vállalkozói kötelezettségvállalás eredményei, és egyéni kezdeményezéseken és
felelősségvállaláson alapulnak. Egyetértés van ezt az alapvető koncepciót illetően, amely
több év alatt, számos többoldalú fórum során került kialakításra.

Az ENTR intézményi tudással rendelkezik ahhoz, hogy ellenőrizze ezeket a folyamatokat.
Arra szólítom fel a Bizottságot, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás kezelésének
és rendszerezésének felelősségét hagyja meg az ENTR számára. Továbbra is ellenzem a
vállalati társadalmi felelősségvállalásról való kötelező jelentés elképzelését, mivel az további
bürokráciához vezet, és elveszi a vállalatok kedvét a további önkéntes
kötelezettségvállalásoktól.

Arlene McCarthy (S&D),    írásban. – A pénzügyi válság súlyosan megrongálta Európa
összes tagállamának gazdaságát. Ebben az állásfoglalásban erős és határozott válaszadásra
szólítjuk fel az Európai Bizottságot, hogy fokozza a növekedést, valamint erős és tartós
fellendülést biztosítson, amely az összes európai polgár javára szolgál. Támogatjuk a saját
források rendszerének felülvizsgálatára való felszólítást, hogy igazságos, egyértelmű,
átlátható és semleges rendszert hozzunk létre az adóterhekkel kapcsolatban; támogatjuk
azoknak a lehetőségeknek a számbavételét, amelyek csökkentenék az Unió költségeit
polgárai számára, például a pénzügyi szektor jelenlegi aluladóztatásának korrigálásával.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A 2011. évi bizottsági munkaprogram három ponton
alapul: 1) inkluzív növekedés; 2) fenntartható növekedés és 3) pénzügyi szabályozás. Ezért
a szociális biztonsági rendszerek fenntarthatóságának elérése érdekében cselekednünk
kell, hogy megküzdjünk a szegénységgel, miközben gazdasági növekedést is el kell érnünk,
amely a környezetvédelemmel is foglalkozik, meg kell erősítenünk a gazdasági kormányzást,
és biztosítanunk kell, hogy az európai bankrendszer erősebb legyen és jobban ellen tudjon
állni a jövőbeni válságoknak, valamint meg kell erősítenünk a tagállamok költségvetési
politikáját, mivel a 2011. év legfőbb kihívása a válságból való kilábalás és a növekedés
politikájának megalapozása.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Gratulálok. Valakinek végre sikerült figyelnie az
Európai Bizottság és az istenek közötti különbségre. Ideje, hogy valódi munkával
helyettesítsük a haszontalan mellébeszélést. Az Európai Bizottságnak nem lenne szabad
figyelmen kívül hagynia az európai parlamenti képviselők kérdéseit; kötelessége, hogy
teljesítse az Európai Parlament döntéseit. Úgy tűnik, egyes biztosok elfelejtették ezt.
Amennyiben nem, mi történt az átfogó monitoringjelentésről szóló, az Európai Parlament
által 2004. március 11-én elfogadott állásfoglalással, amely megnyitotta a lettországi
külföldiek témáját? Egyszerűen eltűnt a napirendről. Kit tettek felelőssé? Kinek a fizetését
csökkentették? Kit utasítottak rendre? Senkit. Éljen soká az Európai Tanács!

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A 2011. évi európai bizottsági
munkaprogrammal kapcsolatos állásfoglalás mellett szavaztam, mivel egyetértek annak
fő célkitűzéseivel. Tény, hogy 2011 fő prioritásának a gazdasági fellendülés előmozdításának
kell lennie. A bizottsági munkaprogramon belül nagyon pozitívan értékelem a gazdasági
kormányzás megerősítését és a pénzügyi szektor reformjának befejezését olyan
intézkedéseken keresztül, amelyek lehetővé teszik a növekedés visszaállítását a
munkahelyteremtés érdekében. A gazdaság hatékony, fenntartható és inkluzív növekedése
létfontosságú az Unión belüli bizalom és optimizmus helyreállítása szempontjából. A
kutatásba és fejlesztésbe való befektetés, az energiabiztonság és a horizontális
munkaerő-piaci politikák, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók valódi mozgását ezért
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a növekedés irányába mutató munkaprogram alapvető pillérjei. Szintén hangsúlyozni kell
a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló közös térség létrehozásának
célkitűzését.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) A 2011. évi bizottsági munkaprogram nem
tükrözi megfelelően azokat a jelentős eseményeket, amelyek hatással voltak Európára
2008 óta, sem az európai polgárok reményeit és várakozásait. Sajnálatos, hogy ez a program
nem összpontosít jobban a pénzügyi válság következtében elvesztett 7 millió munkahelyre,
ami tulajdonképpen folyamatos munkanélküliséget biztosít az elkövetkezendő években.
Ez az egyik legfontosabb kihívás, amellyel az Uniónak szembe kell néznie 2011-ben. A
Bizottságnak ezért el kell érnie, hogy kezdeményezései és javaslatai megfelelő tisztességes
munkahelyeket hozzanak létre a polgárok számára. A Bizottságnak figyelnie kell a szociális
partnerek véleményére a nyugdíjak terén, és biztosítania kell, hogy a jövőbeni fehér könyv
tükrözze az érdekeltek elvárásait, amelybe beletartozik az első pillér, vagyis a közösségi
pillér megerősítése.

Üdvözlöm a fiatalokat célzó EURES foglalkoztatási információs és tanácsadó portál
átalakítását, amelynek célja, hogy a portált hozzáférhetőbbé tegye a fiatalok számára.
Sajnálom ugyanakkor, hogy ezt a javaslatot 2012-re halasztották, amikor a mai fiataloknak
most van rá szükségük. A Bizottság programja nem foglalkozik a nemek közötti egyenlőség
kérdésével. Ennek eredményeképp egy európai irányelvre van szükség, amely kezelni fogja
a nők és férfiak közötti 17,4%-os bérszakadék kérdését egy, a nők elleni erőszak eltörlését
célzó irányelvvel együtt.

Britta Reimers (ALDE),    írásban. – (DE) Mivel hirtelen változtatták meg a szavazási listát,
nem volt elég időm ellenőrizni a tartamát és döntést hozni valamelyik oldal mellett.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportja támogatta az előterjesztett közös állásfoglalást, valamint sok javasolt
módosítást, Örülök, hogy nem változtatták meg a szöveget, ahol kimondjuk, hogy az
Európai Parlament határozottan felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő merész és
innovatív javaslatokat a saját források rendszerének lényegi felülvizsgálatára.

Joanna Senyszyn (S&D),    írásban. – (PL) Támogattam a 2011. évi bizottsági
munkaprogramról szóló állásfoglalás elfogadását. Egy korábbi felszólalásomban felvetettem
egy irányelvtervezet elkészítésének szükségességét a nők elleni erőszakkal, a Stockholmi
Program gyors és hatékony átültetésével és sportnak a jövő évi költségvetésbe való
bevonásával kapcsolatban. Létfontosságú továbbá a diszkriminációellenes irányelvvel
kapcsolatos munka megújítása. Kérem a Bizottságot és a tagállamokat, hogy döntő lépéseket
tegyenek ebbe az irányba 2011-ben.

Miközben az uniós polgárok türelmetlenül várják ezt az irányelvet, néhány tagállam
továbbra is megkérdőjelezi elfogadásának érvényességét. Nehéz megérteni, hogy miért
nincsenek tisztában egy egységes diszkriminációellenes jogszabály szükségességével, amely
biztosítaná az egyenlő bánásmódot az összes ember, és nem csak egyes társadalmi csoportok
számára. Nem győznek meg a pénzügyi érvek, amelyek a fogyatékossággal élő emberekkel
kapcsolatos irányelv bevezetésének magas költségeit hangsúlyozzák. Európának még
válság idején is egyenlően kell kezelnie összes polgárát.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A Bizottság az Európai Unió számára egy különösen
érzékeny időszakban mutatta be munkaprogramját. Még mindig nem teljesen fejeződött
be a gazdasági válságból való kilábalás, ami azt jelenti, hogy a jövő évi programnak továbbra
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is az európai gazdaság fellendülésének dinamikájára kell összpontosítania. 2011-nek kell
annak az évnek lennie, amikor az EU 2020 stratégiát integráljuk az európai eljárásokba az
intelligens, fenntartható és integrált növekedés célkitűzésének elérése érdekében.

Hangsúlyozom a munkahelyteremtő növekedés újbóli, az EU 2020 reformprogramok
felgyorsítása általi megalapozásának fontosságát. Ebben az összefüggésben hangsúlyoznám
a következő vezérprojektek szerepét: Innovatív Unió, digitális menetrend, új
munkahelyekhez szükséges új készségek és a szegénység elleni küzdelem platformja.
Létfontosságúnak tartom a strukturális reform biztosítását az európai versenyképesség
növelése és a gazdasági növekedés felgyorsítása érdekében, különösen egy olyan kohéziós
politikán keresztül, amely ösztönzi a reálgazdaságba való befektetést. Bármilyen jövőbeni
kohéziós politikának biztosítania kell továbbá azt is, hogy az új többéves pénzügyi keret
az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek elérése, valamint a Lisszabon keretében meghozott
európai politikák irányába mutasson. Az Európai Parlamentnek aktívan részt kell vennie
ebben, és rendkívül fontos, hogy a Bizottság ennek érdekében sürgősen javasoljon egy
intézmények közötti együttműködési modellt.

Állásfoglalási indítványok RC-B7-0693/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel
az EU-nak és az Afrikai Uniónak (AU) együttesen kell megoldaniuk közös érdekkel bíró
kulcsfontosságú kérdéseket az Afrika és az EU közötti partnerség sikeres bevezetéséhez,
amely közös lehetőségeik kihasználásának kölcsönös érdekén alapul. A szorosabb
együttműködéshez biztosítani kell a demokratikus kormányzást és az emberi jogok
tiszteletben tartását, de sajnálatos módon Robert Mugabe urat meghívták, és aktívan részt
vett a 3. EU–Afrika csúcstalálkozón. Arra szólítom fel tehát az összes szereplőt, hogy a
jövőben erőteljesebb politikai állásfoglalást tegyenek, hogy egyértelmű üzenetet
küldhessenek az EU-nak a jogállamiságba és a demokráciába vetett szilárd hitéről.

Szintén fontos, hogy az Afrikai Unió összes tagállama ratifikálja a demokráciáról, a
választásokról és a kormányzásról szóló Afrikai Chartát, és hogy teljes mértékben támogassa
a Nemzetközi Büntetőbíróságot. Ez biztosítaná a demokráciát, a jogállamiságot és az
emberi jogok tiszteletben tartását, és ugyanakkor megnyitná a lehetőségét a hatékony
együttműködésnek gazdasági, társadalmi, kulturális és egyéb területeken.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A 2000. évi kairói EU–Afrika csúcstalálkozó óta
az Európai Unió rendkívül kiterjedt külpolitikát folytat Afrikával kapcsolatban. 2005-ben
az EU elindította Afrikára vonatkozó stratégiáját. Két évvel később a nézőpont megváltozott,
és ez alkalommal a Lisszaboni EU–Afrika Csúcstalálkozó egy Afrikával való stratégiai
partnerség létrehozásával zárult. A harmadik Afrika–EU csúcstalálkozó nemrég ért véget.
Nem volt teljes siker: nem örültünk például Robert Mugabe diktátor jelenlétének, örültünk
volna viszont egy képviselőnek Szudánból. Az Európai Parlamentnek a jövőbeni
partnerségről szóló állásfoglalása mellett szavaztam. Az új cselekvési terv nyolc nagyszabású
új témán alapul: 1 – béke és biztonság; 2 – demokratikus kormányzás és emberi jogok; 3
– kereskedelem, regionális integráció és infrastruktúra; 4 – millenniumi fejlesztési célok;
5 – energia; 6 – éghajlatváltozás; 7 – bevándorlás, mobilitás és foglalkoztatás; 8 – tudomány,
információs társadalom és űrkutatás.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás mellett szavaztam. Fontos
az Afrika és az Európai Unió közötti stratégiai partnerség továbbfejlesztése, hogy együtt
feleljünk meg a közös kihívásoknak, hogy előmozdítsuk a fenntartható gazdasági
növekedést, és együttműködést alakítsunk ki az energia, a kereskedelem és az
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éghajlatváltozás terén. Az együttműködés kialakításakor fontos, hogy jelentős támogatást
nyújtsunk a szegénység elleni küzdelemhez, az emberi jogok védelméhez, beleértve a
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi jogokat, valamint hogy foglalkozzunk a békével
és biztonsággal kapcsolatos kihívásokkal az afrikai kontinensen. Üdvözlöm az Afrika és
az EU közötti, megújuló energiáról szóló együttműködési programot, és a
kötelezettségvállalásokat, hogy hozzáférést biztosítunk az afrikaiak számára a modern és
fenntartható energiaszolgáltatásokhoz, hogy növeljük a megújuló energiaforrások
használatát Afrikában, és hogy javítsuk az energiahatékonyságot Afrikában minden
ágazatban. Az EU-nak és Afrikának egyesíteni kellene erőit, hogy csökkentse az erdőirtás
és erdőpusztulás következtében keletkező kibocsátást, és hatékony intézkedéseket kellene
tenniük az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében. Biztosítani kellene a tervezetett
cselekvések végrehajtásához szükséges pénzügyi támogatást, biztosítva az Unió pénzügyi
segítségnyújtásának hatékony parlamenti felügyeletét.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) Örömmel szavaztam a harmadik EU–Afrika
csúcstalálkozó következtetéseiről szóló közös állásfoglalási indítvány mellett. Annak
fényében, hogy az afrikai kontinensnek szüksége van beruházási partnerségei
diverzifikálására, különösen ázsiai és latin-amerikai országokkal, a 2010-2013-ra vonatkozó
EU–Afrika stratégiai cselekvési terv különösen releváns abban a tekintetben, hogy
hozzáadott értéket képvisel az Unió a Mediterrán Térségért és a Cotonoui Megállapodás
számára. Úgy gondolom, hogy az afrikai országok regionális integrációja az Afrikai Unión
keresztül, és a kereskedelem és beruházás ebben az összefüggésben döntő fontosságú lesz
a politikai és gazdasági stabilitás, valamint a fenntartható növekedés szempontjából
Afrikában. Remélem ezért, hogy az afrikai és uniós vezetők nem csak tiszteletben tartják
a tripoli megállapodást, hanem el is ismerik ezt a stratégiai partnerséget, többek között a
térségek közötti afrikai kereskedelem előmozdításának értékes eszközeként. Osztom
továbbá Barroso elnök úr meggyőződését, miszerint a megújuló energia létfontosságú
Afrika gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából, és támogatom a
környezetbarátenergia-forradalomra való felszólítását Afrikában.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az Afrika–EU Stratégiai Partnerség jövőjéről szóló
állásfoglalás mellett szavaztam a 3. Afrika–EU csúcstalálkozót megelőző időszak alatt,
mivel úgy gondolom, hogy a két kontinens között három évvel ezelőtt, az EU portugál
elnöksége alatt létrehozott partnerséget továbbra is meg kell erősíteni, hogy együtt szembe
tudjunk nézni a közös kihívásokkal, és támogatni tudjuk a fenntartható fejlődést, a békét
és az emberi jogokat.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Lisszabonban voltam 2007 decemberében, amikor az
első EU–Afrika csúcstalálkozó zajlott, kialakítva az állandó párbeszéd alapjait Európa és
az afrikai kontinens között, amelyhez rendkívül fontos történelmi, kulturális, gazdasági
és kereskedelmi kötelékek fűznek, megnyitva az utat az együttműködés felé, amely három
évvel később Tripoliba irányította az európai és afrikai vezetőket.

Úgy gondolom, hogy egy tartós és egészséges EU–Afrika partnerség alapvetően fontos a
fejlődés és a haladás szempontjából, és úgy gondolom ezért, hogy teljes mértékben igazoltak
azok a beruházások, amelyeket a két fél tett kapcsolatuk megerősítése érdekében. Olyan
időben élünk, amikor a csupán humanitárius segélyeken keresztül végrehajtott
hagyományos együttműködési politikák már nem felelnek meg a fejlődő országok, és főleg
az afrikai kontinens szükségleteinek.
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Úgy gondolom ezért, hogy az együttműködés a jövőben nagyon határozottan el fog
mozdulni kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági partnerségek kialakítása felé, valamint
a hatékony információcsere felé a kutatás, az innováció és az oktatás terén, amely területeken
az EU–Afrika együttműködést meg kell erősíteni.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A 3. EU–Afrika csúcstalálkozóra Tripoliban
került sor 2010. november 29-én és 30-án. Sajnálom, hogy az EU–Afrika közös stratégia
nem tudott létrehozni egy új stratégiai kapcsolatot.

Ismételten reményemet fejezem ki, hogy Afrikában a szegénység elleni küzdelem, a
tisztességes jövedelem és támogatás biztosítása, valamint az alapvető emberi jogok, köztük
a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi jogok tiszteletben tartása érdekében a
következő csúcstalálkozón mindkét partner számára gyümölcsöző megállapodás születik,
fenntartható célkitűzésekkel.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Az afrikai országok előtt álló kihívások óriásiak
a világgazdaság komoly válsága összefüggésében. A pénzügyiként feltüntetett válság végül
megvilágította a gazdasági növekedés korlátait, a kapitalizmusét, vagyis a termőföldeknek
élelmiszerek és egyéb szerves nyersanyagok előállítására, a geológiai készleteknek az
ásványi nyersanyagok kitermelésére, és az energiának az iparágak működtetésére való
felhasználhatóságának korlátait.

Ez a helyzet felgyorsítja az Afrikáért, ezért a természeti erőforrásokban rendkívül gazdag
földrészért való tülekedést. A cél a piacok és természeti erőforrások fölötti uralom. Az EU
Afrikával kapcsolatos politikáját ebben az összefüggésben kell tekinteni; zsarolás az
úgynevezett gazdasági partnerségi megállapodások aláírásáért; Dél-Szudán elszakadásának
előmozdítása; a béke és a biztonság afrikai struktúrájának támogatása és finanszírozása,
amely hadseregeit az emberei elnyomására akarja felhasználni; azért, hogy az EU, valamint
gazdasági és pénzügyi csoportosulásai érdekeit szolgálja. Ez csak néhány példa.

Ez az állásfoglalás tehát a neokolonializmusról szól. A kötelékeket, amelyek a régió országait
saját embereik számára idegen érdekeknek vetik alá, meg kell lazítani, őszinte
együttműködést hozva létre, és segítve őket, hogy konszolidálják függetlenségüket és
szuverenitásukat gazdasági és társadalmi fejlődésük és előmozdításuk érdekében.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Három év telt el az utolsó EU–Afrika csúcstalálkozó
óta, amely az Európa és az afrikai kontinens közötti párbeszéd kezdetét jelezte. Ez a
partnerség létfontosságú a fejlődés és a haladás szempontjából, és fontos, hogy mindkét
fél törekedjen a kapcsolat megerősítésére. A partnerségeknek nem csak a közösségi
segítségnyújtásra kell összpontosítaniuk, kereskedelmi kapcsolatokat és gazdasági
partnerségeket is létre kell hozni a kutatás, az innováció és az oktatás területén való
tapasztalatcserével egyetemben, így erősítve a jövőbeni kapcsolatokat.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) Az EU–Afrika stratégiai partnerség az Európai
Unió egyetlen interkontinentális kapcsolatokat lefedő eszköze. Elmozdulást jelent az EU
és Afrika közötti kapcsolatban: igazi partnerekké válnak, akik egyenrangú félként kezelik
egymást, és számos közös érdekkel bíró témával foglalkoznak párbeszédük során. Többé
már nem donorok és fogadó felek kapcsolatáról van szó. Ez egy stratégiailag fontos
kapcsolat, amelyet új élettel kell megtölteni és meg kell erősíteni, ha mind Európa, mind
Afrika meg akar küzdeni az előttünk álló kihívásokkal. Gondolok a millenniumi fejlesztési
célok bevezetésére, az élelmiszerválságra, a gazdasági és pénzügyi válságra, az
éghajlatváltozásra stb. A tripoli csúcstalálkozó témája: „Befektetés, gazdasági növekedés
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és munkahelyteremtés” emlékeztető, hogy a béke és a biztonság, a gazdasági és politikai
kormányzás, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása a fejlődés előfeltételei. A
magánbefektetések jogi és igazságügyi védelme az egyik kulcsa Afrika gazdasági és
társadalmi fejlődésének. Nem lehet társadalmi, humán és gazdasági fejlődés, ha nincs jólét.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Ez a jövő bizonytalan, különösen most, az EU–Afrika
csúcstalálkozó előestéjén. Biztosításának legjobb módja a közoktatási programok
finanszírozása. Azok, akik középfokú oktatásban részesülnek, inkább élnek saját
országukban, mint hogy Európában kolduljanak. Támogatnunk kell azokat a kormányokat,
amelyek országaik saját állampolgáraik számára vonzóvá tételén fáradoznak. Mellette
szavaztam.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Fontos az EU számára, hogy szoros kapcsolatban
legyen az afrikai államokkal, és hogy közös stratégiával kezelje a jelenlegi és jövőbeni
kihívásokat. Ide tartozik többek között a demokrácia megteremtése Afrikában, az emberek
életkörülményeinek javítása, valamint a nyersanyagok fenntartható felhasználása, amely
mindkét fél számára előnyös. Egy másik kezelendő probléma a korrupció. Ez akadályoz
meg sok afrikai országot abban, hogy oly módon fejlődjön, amely állampolgáraik jólétét
növelné. Sajnálatos módon sok millió eurónyi európai segély tűnik el továbbra is a korrupció
következtében. Ezt hasznosan lehetne felhasználni közvetlenül a polgárok javára. Azt az
elvet kellene alkalmaznunk, hogy segítünk az embereknek, hogy segítsenek magukon.
Sajnos az állásfoglalás ezt nem veszi figyelembe, és csupán a meglévő gyakorlatok
folytatásával foglalkozik.

A szegénység az egyik ok, ami miatt sokan elhagyják Afrikát, és Európába jönnek. Ahelyett,
hogy megkérdőjeleznénk az exporttámogatások európai gyakorlatát, amely jelentős hatással
van néhány afrikai állam túlélési képességére, folyamatosan csupán üres szavakkal állunk
elő. Elkendőzzük a bevándorlás negatív következményeit, ezért kötelességemnek éreztem,
hogy az állásfoglalás ellen szavazzak.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió és Afrika közötti
kapcsolatok egyértelműen létfontosságúak. Örülök ezért a 2010–2013-ra vonatkozó
stratégiai cselekvési terv elfogadásának és a kialakított partnerségeknek. Ezek közül
kiemelném a békével és biztonsággal kapcsolatosat, valamint az EU erőfeszítéseit, hogy
előre látható és fenntartható támogatást biztosítson az afrikai békefenntartó műveletek
számára, valamint a helyi felhatalmazás megteremtésének szükségességét, a
stressztűrőképességet és a civilek védelme iránti elkötelezettséget fegyveres konfliktusok
esetén. Hangsúlyoznám továbbá az olyan közös érdekkel bíró kérdések terén való
együttműködés irányába tett erőfeszítéseket, mint a demokratikus kormányzás és emberi
jogok; kereskedelem, regionális integráció és infrastruktúra, valamint a millenniumi
fejlesztési célok. Ez utóbbi összefüggésében hangsúlyozni kell az Európai Unió országainak
azon ígéretét, hogy megújítják kötelezettségvállalásukat, miszerint 2015-re bruttó nemzeti
jövedelmük 0,7%-át fejlesztési támogatásra különítik el. Ez az erőfeszítés döntő a
millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében, különösen az anyák, az újszülöttek és a
gyermekek egészségügyi ellátásával kapcsolatos speciális politikák, a nemek, az oktatás és
az agrárpolitika, a fenntartható fejlődés, valamint a vízhez és az alapvető higiéniához való
hozzáférés tekintetében.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) Sajnálatomat fejezem ki, hogy Zimbabwe
elnöke, Mugabe úr jelen volt a november 30-án Tripoliban tartott csúcstalálkozón, valamint
hogy számos európai állam- és kormányfő nem vett részt. Szeretném megjegyezni továbbá,
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hogy az Egyesült Államoknak a konfliktusövezetekből származó ásványkincsekről szóló
új törvénye jelentős lépés az afrikai ásványkincsek illegális kitermelése ellen vívott
küzdelemben.

Felszólítom ezért a Bizottságot és a Tanácsot, hogy nyújtson be hasonló javaslatokat az
uniós piacra importált ásványkincsek nyomon követhetőségének biztosítása céljából,
valamint az Afrikai Uniót, hogy működjön együtt a fenntartható kitermelésben a
nyersanyagágazatban.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Azon pontok közül, amelyek kapcsán
számos csoport egyetértett, a mieink a következőek: 1. Üdvözli a 2010–2013-as stratégiai
cselekvési terv és partnerségeinek elfogadását, és reméli, hogy hozzáadott értéket fog
képviselni a Cotonoui Megállapodás és az Unió a Mediterrán Térségért számára, valamint
hogy ez az interkontinentális kapcsolatok egy ambiciózus megközelítésének kifejezése;
2. Hangsúlyozza, hogy az EU–Afrika közös stratégia alapelveit úgy kell kialakítani, hogy
azok támogassák a fejlődő országok fenntartható szükségleteit a szegénység elleni küzdelem,
a tisztességes jövedelem és megélhetés biztosítása, valamint az alapvető emberi jogok
tiszteletben tartása tekintetében, beleértve a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi
jogokat; 3. Reméli, hogy levonják a tanulságokat a 2008–2010-re vonatkozó első „cselekvési
terv” végrehajtása során felmerülő nehézségekből, és reméli, hogy az állam- és kormányfők
zárónyilatkozatában általánosságban megfogalmazott szándékoknak megfelelően fognak
cselekedni; 4. Érdeklődéssel jegyzi meg, hogy mind a magánszférának, mind a civil
társadalomnak, különösen Afrikában, lehetővé kellene tenni, hogy sokkal hatékonyabban
járuljanak hozzá a stratégia céljainak megvalósításához, mint eddig.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) Egy amerikai törvény már megfékezte a
„konfliktusövezetekből származó ásványkincsek” illegális kitermelését. A jövőbeni
EU–Afrika stratégiáról szóló közös állásfoglalás ugyanerre szólítja fel az Uniót. Az Unióba
importált ásványkincseknek nyomon követhetőeknek kell lenniük. Manapság gyakran az
illegális kitermelés az oka a polgárháborúknak és a konfliktusoknak a régióban, miközben
valójában ez a vagyon a fenntartható gazdasági fejlődés motorja is lehetne.

Létfontosságú a cselekvés a kapacitásépítés, a felelősségteljes kormányzás, az
infrastrukturális fejlesztések és a beruházás terén. Elengedhetetlen egy olyan politika,
amelyet a részvétel jellemez, amely társadalmilag és környezetvédelmileg felelős, és amely
az emberek javát szolgálja, A mezőgazdaság is a fejlődés egy motorja. Ezért kell fenntartható
módon megerősítenünk a mezőgazdasági és a halászati ágazatot, különösen a kis
gazdálkodók és halászok esetében.

A mezőgazdasági területek és a földtulajdonlás körüli vitákat le kell folytatni. A cancúni
megállapodás létfontosságú a szegénység kezelése szempontjából Afrikában, figyelembe
véve a természeti erőforrásokban – napsütés, víz, folyók és az árapály – rejlő hatalmas
lehetőségeket, amelyekkel bőven rendelkeznek az afrikai országok. Az állásfoglalás szövege
nem kerüli a vitatott kérdéseket, és ezért elfogadtam azt.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A Líbia fővárosában, Tripoliban tartott 3. EU–Afrika
csúcstalálkozó célja a két kontinens közötti együttműködés megerősítése volt. A növekedés,
beruházás és munkahelyteremtés terén a csúcstalálkozó hangsúlyozta a foglalkoztatás
növelésére képes gazdasági növekedés megteremtésének szükségességét, valamint a
fenntartható társadalmi fejlődést.
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Az EU–Afrika stratégiát a 2010–2013-as időszakra elfogadott cselekvési tervvel
összhangban ültetik át a gyakorlatba, amely a 2007-ben tartott lisszaboni csúcstalálkozón
meghatározott nyolc prioritási területre összpontosít. A Tripoliban megfogalmazott
zárónyilatkozatban konkrét intézkedéseket fogalmaztak meg az egyéni vállalkozói
szellemmel, a gazdasági integrációval és társadalmi kérdésekkel, a békével és biztonsággal
kapcsolatban az afrikai kontinensen, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásával és a
millenniumi fejlesztési célok végrehajtásával kapcsolatban.

Mindenekelőtt üdvözlöm ezt a két kontinens közötti partnerséget, amely hozzáadott
értéket teremtett mindkét partner számára, valamint megteremtette az afrikai kontinens
regionális és globális integrációja folytatásának fontosságát. Fontosnak tartom ugyanakkor,
hogy az Európai Parlament aktívabban vegyen részt ebben a partnerségben, valamint hogy
a 2010–2013-ra vonatkozó cselekvési terv hatékony végrehajtása érdekében támogatási
tervet vázoljanak fel.

Jelentés: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Az emberi jogok és az alapvető szabadságok
védelme és előmozdítása az Európai Unió demokratikus értékeinek középpontjában áll.
Egyetértek azzal, hogy a helyi és regionális hatóságok fontos szerepet játszhatnak ezeknek
az értékeknek az érvényre juttatásában, és egy alulról felfelé szerveződő megközelítést
javaslok. A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését az emberi jogok védelmével kapcsolatos
rendszer – beleértve a Chartát – több szinten való megerősítéseként kell tekinteni. A
Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően mérlegelni kell az ezekkel a jogokkal
kapcsolatos fejleményeket, emlékezve arra, hogy a Charta ugyanazt a jogi értéket képviseli,
mint a szerződések, és azt bele kell illeszteni az elsődleges uniós jogba. Üdvözlendők a
Lisszaboni Szerződés által létrehozott új horizontális kötelezettségek, és hatékonyságuk
fejlesztése érdekében jobban kell koordinálni az intézmények közötti erőfeszítéseket.
Emlékezni kell, hogy egy új „jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság” elnevezésű
portfóliót hoztak létre a Bizottságban, és új cselekvést várnak a Bizottságtól az új
forgatókönyv összefüggésében. Kézzelfogható eredmények elérése várható az új bizottsági
közleménytől: Stratégia az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatékony végrehajtásához.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Hosszú ideje az európai integráció csupán a belső
piac létrehozásával kapcsolatos munkát jelentette. Ugyanakkor az elmúlt tíz évben eddig
nem tapasztalt versengési vágy lett úrrá az uniós jogalkotókon. Eleinte egy automatikus,
hallgatólagos munkamegosztás volt az egyéni szabadságjogokkal kapcsolatos ügyekért
felelős Európa Tanács és a kezdetleges egységes piac között, ami az Európai Közösség volt.
Ugyanakkor nem sokkal később a tagállamok nemzeti bíróságainak foglalkozniuk kellett
a közösségi jogot emberi jogi alapon kétségbe vonó vitákkal. Ezért van az, hogy hosszú
várakozási idő után 2000-ben elfogadták az Európai Unió Alapjogi Chartáját, amely tavaly
lépett hatályba a Lisszaboni Szerződéssel. A Chartával az Európai Unió Bíróságának egységes
jogalapja van az európai polgárok alapvető jogainak védelmére. Ugyanakkor ez az új
rendszer csak most kezdődik. Ezért támogattam ezt a szöveget, amely emlékezteti az összes
érintett európai felet, beleértve a tagállamokat és az intézményeket a Charta értelmében
való kötelezettségeikre, valamint hogy szükség van a polgári szabadságjogok kultúrájának
kifejlesztésére és hatékony együttműködésre a témával kapcsolatban.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam. Az emberi jogok
és az alapvető szabadságok hatékony védelme és előmozdítása a demokrácia és a
jogállamiság központját képezik az Unióban. Támogatom ezért a Lisszaboni Szerződés
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által megerősített kötelezettségvállalást az alapvető emberi jogok védelme, a társadalmi
kirekesztés és a diszkrimináció elleni küzdelem, valamint a társadalmi igazságosság és
védelem előmozdítása iránt. Még ha ezt el is érjük, szükség van az együttműködés
biztosítására az Európai Unió és a nemzeti intézmények között, hatékony intézmények
közötti együttműködést hozva létre az emberi jogi helyzet nyomon követésére az EU-ban.
A Bizottságnak folyamatosan ellenőriznie kellene a jogszabályok végrehajtását az emberi
jogok védelme terén nemzeti szinten, és hiányosságok esetén speciális intézkedésekre
irányuló javaslatokat kellene előterjesztenie. Hasznos lenne, ha évente jelentés készülne
az alapvető jogok Európai Unióban tapasztalható helyzetéről, hogy biztosítsuk az uniós
polgárok megfelelő tájékoztatását az új emberi jogi struktúráról. Az uniós intézményeknek
továbbá fokozniuk kellene a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést az emberi
jogok védelme terén.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Örülök, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba
lépése óta néhány jelentős eredményt értünk el az emberi jogok terén, először mivel az
Európai Unió Alapjogi Chartája jogilag kötelező érvényűvé vált, és másodszor mivel az
Európai Uniónak kötelessége csatlakozni az emberi jogokról szóló európai egyezményhez.
A jelentés mellett szavaztam, mivel az Európai Uniónak a gyermekek jogaival kapcsolatos
stratégiáját illetően nagyon fontos, hogy gyakorlati intézkedéseket dolgozzunk ki a
gyermekbántalmazás, a szexuális kizsákmányolás és a gyermekpornográfia ellen, valamint
hogy előmozdítsuk az internet biztonságosabb használatát, és eltöröljük a gyermekmunkát
és a gyermekszegénységet. Az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és a gyermekekkel
való kereskedelem elleni küzdelem szintén sürgető kihívás. Bár számos uniós és nemzeti
jogszabályt fogadtak már el ezen a területen, minden évben emberek ezreivel kereskednek
az Unión belül vagy hozzák őket az Unióba, és ezért sürgető szükség van az
emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló új előterjesztett európai uniós irányelv
alkalmazására.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Az alapvető jogok hatékony védelmének, valamint
az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a jogállam tiszteletben
tartásának az összes európai politika globális célkitűzésének, valamint a szabadságon, a
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség konszolidációja létfontosságú feltételének
kell lennie. A 2009–2010-es év nagy jelentőséggel bírt ebben a vonatkozásban a Lisszaboni
Szerződés hatályba lépésével, amelyen belül az Európai Unió Alapjogi Chartája jogilag
kötelező érvényűvé vált, így alakítva át az alapvető értékeket konkrét jogokká, amelyek
közvetlenül érvényre juttathatóak európai és nemzeti bíróságokon.

Biztosítani kell, hogy minden új jogalkotási javaslat megfeleljen a Chartának, és hogy
hasonló szellemben minden már érvényben lévő eszközt ellenőrizzenek. A Lisszaboni
Szerződés hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében az általa létrehozott új általános
keret ellenőrzése és alkalmazása miatt fontos a különböző felelős testületek közötti
együttműködés és koherencia megerősítése európai és nemzeti szinten egyaránt. Remélem
továbbá, hogy a Bizottság a lehető leghamarabb lezárja az emberi jogokról szóló európai
egyezmény uniós tagságának folyamatát, amely további mechanizmust fog biztosítani az
emberi jogok tiszteletben tartásához.

Nagyon örülök, hogy a polgárok és jogaik védelme végül az európai felépítmény
középpontjába került.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az alapvető jogok az Európai Unióban (2009) –
Hatékony végrehajtás a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően című jelentés
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mellett szavaztam, mivel szükségesnek tartom az alapvető jogok kultúrájának előmozdítását
az Európai Unión és a tagállamokon belül. Az alapvető szabadságjogok védelmének az
összes európai politika, különösen a külpolitika célkitűzésének kellene lennie a béke, az
emberi jogok és az alapvető szabadságok előmozdításának érdekében.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése egy új paradigmát
hoz létre az alapvető jogok területén az Unióban, és kötelező érvényűvé teszi az Európai
Unió Alapjogi Chartáját. Kötelességünk olyan közösségként alakítanunk az Uniót, amely
védi az alapvető jogokat határain belül és kívül egyaránt.

Még mindig túl sok támadás éri a véleménynyilvánítás szabadságát, ahogy arról számos
alkalommal beszámoltam, mint például az utóbbi szaúd-arábiai és azerbajdzsáni esetekben.
Ebben az állásfoglalásban az előadó számos sürgetőbb és gyakoribb helyzetre is rámutat
mind a tagállamokon belül, mind az Európai Unió egészén belül. A kihívás most ezeknek
a kérdéseknek a rendezése, és a problémák megoldásához szükséges stratégiák és
intézkedések elfogadása.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése
új helyzetet teremtett az Unión belül az emberi jogok terén, kötelező érvényűvé téve az
Európai Unió Alapjogi Chartáját és jogalannyá téve az Európai Uniót, ami lehetővé teszi
számára, hogy nemzetközi szerződéseket írjon alá.

Az emberi jogok és alapvető szabadságok hatékony védelme és előmozdítása képezik a
demokrácia és a jogállamiság alapját az Európai Unión belül, és a szabadságon, a
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség konszolidációjának létfontosságú
feltétele, amely számos (nemzetközi, európai, nemzeti, regionális és helyi) szinten
intézkedéseket követel. Ebben az összefüggésben érdemes említést tenni arról, hogy milyen
fontos szerepet tölthetnek be a regionális és helyi hatóságok ezeknek a jogoknak a konkrét
alkalmazásában és előmozdításában.

Örülök továbbá a Bizottság kérésének, hogy 2013 „A Polgárság Európai Éve” legyen, hogy
támogassa az európai polgárságról szóló vitát, és tájékoztassa az európai polgárokat új
jogaikról a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) A szokásos módon az alapvető jogok helyzetéről
szóló jelentés az Európai Unióban két visszás tendenciát indított el: az első egyre több és
több jogot követel mindenféle kisebbség számára polgártársaink többségének rovására; a
második bünteti a hazafias politikai mozgalmakat, ömlesztve rájuk ugyanazokat a régi
baloldali, rágalmazó megjegyzéseket, miközben megkísérli elvitatni választási győzelmük
legitimitását és megnyirbálni véleménynyilvánítási szabadságukat. Ez a harcos idegenszeretet
és hazaellenesség nagyon fárasztó. Nincsenek olyan helyzetben, hogy bírálják demokratikus
országokban tartott demokratikus választások eredményeit. A nemzeti pártok közelmúltbeli
győzelmei Franciaországban, Magyarországon, Ausztriában, Svédországban és Hollandiában
és más országokban nem valamiféle aggasztó perverzió jelei.

Annak jele, hogy Európa polgárai belefáradtak az önök politikájába, a bevándorláshoz
való laza hozzáállásukba, nemzeteink gazdasági érdekeinek megvédésében tanúsított
gyengeségükbe, a hatalommal rendelkezők pénzügyi érdekeinek kiszolgálásába és a szociális
jóléti rendszerek aláásásába. Önök azok, akik folyamatosan megsértik jogaikat, különösen
a biztonsághoz, a munkahelyhez, a tisztességes fizetéshez, kultúrájuk megőrzéséhez és
saját jövőjük meghatározásához való jogukat.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) Az Európai Parlamentben számos alkalommal
tárgyaltunk az emberi jogok megsértésével, a demokrácia alapelveivel és a nemzeti
kisebbségek elleni megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyeket, és továbbra is ezt fogjuk
tenni. Mi ítéljük oda a Szaharov-díjat, mi támogatjuk a humanitárius intézkedéseket, és mi
küzdünk jogokért és privilégiumokért nem csak az európai emberek, hanem az egész világ
számára. Ugyanakkor rendkívül sajnálom, hogy még mindig nem vagyunk képesek érvényre
juttatni az alapvető emberi jogok tiszteletét az Unió tagállamaiban.

A lengyel nemzeti kisebbség Litvániában, amely a teljes népesség közel 7%-át teszi ki, még
mindig hátrányos megkülönböztetésnek van kitéve, és jogaikat botrányosan megsértik.
Ismételten kérem az Európai Parlamentnek ebben a teremben összegyűlt tagjait, valamint
az Európai Parlament, a Bizottság és az Európai Tanács elnökét, hogy tegyenek hatékony
lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a litván kormány támogassa a demokrácia
alapelveit és tartsa tiszteletben polgárai méltóságát.

Timothy Kirkhope (ECR),    írásban. – Az ECR képviselőcsoport az emberi jogok és
alapvető szabadságok hűséges támogatója. Úgy gondoljuk, hogy az EU-nak szerepet kell
játszania az alapvető jogok védelmében; ugyanakkor a tagállamoké az elsődleges felelősség,
összhangban a demokráciával és a jogállamisággal kapcsolatos hagyományaikkal. Azon
a véleményen vagyunk, hogy bár a Gál-jelentés egyértelműen tartalmaz jó részeket,
összességében azonban túlságosan hangsúlyozza az Unió szerepét olyan területeken,
amelyek véleményünk szerint a tagállamok kizárólagos felelősségi körébe tartoznak, mint
például a bevándorlás és az igazságszolgáltatás. Ezért tartózkodnunk kellett a jelentésről
való mai szavazáson.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése nagyobb
felelősséget hárított az EU-ra az Unión és a tagállamokon belüli alapvető jogok védelmének
kultúrája létrehozása tekintetében. Létfontosságú, hogy az EU előmozdítsa az alapvető
jogok védelmét nem csak saját területén belül, hanem az egész világon, ahol sajnálatos
módon folyamatosan jelentős támadások érik ezeket a jogokat. Csak ilyen módon lehet
előmozdítani a békét, az emberi jogokat és az alapvető szabadságot.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) Ahogy a jelentés is kimondja, sajnálom, hogy
sem a Tanács, sem a Bizottság nem követte az európai országoknak a CIA által foglyok
szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatáról szóló 2007. évi jelentés
ajánlásait, és hogy nem osztottak meg információt ezzel kapcsolatban a Parlamenttel.
Támogatom azt az általános véleményt, miszerint az EU-nak szüksége van erőfeszítései
megduplázására, hogy megakadályozza az alapvető emberi jogok megsértését, amelyet
idén sok esetben kellett elszenvedniük az Európai Unióban élő bevándorlóknak és harmadik
országokból származó állampolgároknak. Bár nem értek egyet a jelentés azon részével,
amely az EU-nak az emberi jogok őreként a világban betöltött szerepét és az Európai
Külügyi Szolgálat szerepét értékeli, mivel az bizonytalan ennek a szerepnek a más
tagállamok belügyeibe való be nem avatkozás alapelvének tiszteletben tartásával való
összeegyeztethetősége tekintetében, a jelentés mellett szavaztam, mivel egyetértek általános
szellemiségével, miszerint az Európai Uniónak munkája minden területén tiszteletben kell
tartania az emberi jogokat.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelme
és tiszteletben tartása központi eleme a demokráciának és a jogállamiságnak az Európai
Unióban. Az Európai Uniónak az emberi jogokról szóló európai egyezményhez való
csatlakozása egy újabb mechanizmust fog létrehozni az emberi jogok megerősítésére,
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vagyis annak lehetőségét, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága elé vigyünk ügyeket.
Fontos továbbá az is, hogy az uniós intézmények és a tagállamok megújítsák
figyelemfelhívással kapcsolatos erőfeszítéseiket annak biztosítása érdekében, hogy a
polgárok tisztában legyenek ezekkel az alapvető jogokkal, ezzel is biztosítva e jogok
megfelelőbb védelmét. Hatékonyabb együttműködésre van szükség továbbá az alapvető
jogok és szabadságok védelme érdekében dolgozó nemzetközi szervezetekkel.

Az Európai Uniónak ki kell dolgoznia a gyermekek jogaival kapcsolatos stratégiát, hogy
gyakorlati intézkedéseken keresztül küzdje le a gyermekbántalmazást, a szexuális
kizsákmányolást és a gyermekpornográfiát, valamint hogy előmozdítsa az internet
biztonságosabb használatát és eltörölje a gyermekmunkát és a gyermekszegénységet. Az
emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem – ami a
rabszolgaság egy tűrhetetlen formája – elleni küzdelemnek, továbbra is prioritást kell
élveznie.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Az emberi jogok és az alapvető szabadságok
központi szerepet töltenek be a demokráciában és a jogállamiságban. Fontos tehát annak
biztosítása, hogy ezeket az alapvető értékeket megőrizzék az Európai Unióban. A
véleménynyilvánítás szabadságához, a vallásszabadsághoz, a gyülekezési és egyesülési
szabadsághoz való jog, valamint a szabad mozgáshoz való jog és az emberi sérthetetlenség
és méltóság tiszteletben tartása egy szabad társadalom sarokkövei. Nem szavaztam a
jelentés mellett, mert az nem összpontosított a keresztény értékekre, valamint a lakóhellyel
rendelkezőket érintő, a bevándorlás okozta korlátozásokra.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Az EU-nak az emberi jogokról szóló európai
egyezményhez való csatlakozása a Lisszaboni Szerződés értelmében problematikus. Az
Unióban az alapvető jogokat az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ellenőrzése alá
helyezi. Eltekintve a jogi problémáktól, amelyekre az Európai Unió Bíróságának bírái is
figyelmeztetnek, egyértelmű, hogy egy olyan bíróság, amely elfogad egy ítéletet, amely
tiltja a keresztek jelenlétét a tantermekben, nem megfelelő döntéshozó testület az EU
számára. A kereszt a kereszténység szimbóluma, ami Európa és alapvető értékeink egyik
alapja. Az EJEB nemrégiben szintén felhívta magára a figyelmet ítéleteivel, köztük egy
olyannal, amely megpróbált transzfereket megakadályozni a Dublin II rendelet értelmében
Ausztriából Görögországba. Úgy tűnik, az EJEB azt gondolja, hogy a legjobb szociális
szolgáltatási rendszerekkel rendelkező tagállamoknak kell a menekültek kérdésének összes
terhét viselniük az Unióban. Az EJEB-nek ez az ítélete nem vezet a menekültek jobb
integrációjához, és nem hatékony módja az EU előtt álló menekültügyi kihívások
megoldásának. Mindemellett nem biztosított az EJEB bírák semlegessége. A bírák egyike
bevallotta, hogy nagyobb körültekintéssel fogja vizsgálni a menedékkérők által benyújtott
kérelmeket, mint az egyéb eseteket. Nem helyén való preferenciális elbánásban részesíteni
a kérelmeket benyújtók egy csoportját. Az EJEB egy bírája továbbá Törökországból
származik, ahol nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, és amely ország az EU egyes
területeit katonai megszállás alatt tartja. Számomra az EJEB nem európai, és nem az emberi
jogok bírósága. Ezért a jelentés ellen szavaztam.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A demokrácia és a jogállam magja az emberi jogok
és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása. A Lisszaboni Szerződés tavalyi elfogadását
követően az Európai Unió Alapjogi Chartája kötelező érvényűvé vált, körvonalazva egy
új európai jogi keretet, amelyben a Chartában kifejtett egyetemes értékek végre konkrét
jogokká váltak. Gál asszony jelentése mellett szavaztam, mivel ez a szöveg hozzájárul az
alapvető jogok hatékony végrehajtásához az Európai Unióban Lisszabon után. Ez nem
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csak egy belső lépés az EU részéről, hanem egy külső állásfoglalás is az emberi jogok
védelmének biztosítása és a béke előmozdítása a polgárok jóléte érdekében egy olyan
légkörben, ahol a jog biztosítja a lelki nyugalmat, a biztonságot és az igazságosságot.

Georgios Papanikolaou (PPE),    írásban. – (EL) Az emberi jogok Unión belüli helyzetéről
szóló jelentés mellett szavaztam ma. A jelentés hozzáadott értéket képvisel az uniós
intézményeknek az alapvető jogok terén az új európai rendszerben, különösen a Lisszaboni
Szerződést követően betöltendő szerepének meghatározásával, előmozdítva a nagyobb
átláthatóságot, a demokratikus kontrollt és a dokumentumokhoz való hozzáférést az uniós
testületek között. Az Európai Unió Alapjogi Chartáját illetően, amely jelenleg kötelező
érvényű és számos jogot tartalmaz, a Bizottságot felszólították egy, a Charta
rendelkezéseinek való megfelelésről szóló éves jelentés elkészítésére a különböző jogok
alkalmazásának értékelésével.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés hangsúlyozza a Lisszaboni
Szerződésből eredő kötelezettségeket a társadalmi kirekesztés és a diszkrimináció elleni
küzdelem, a jogérvényesülés, a szociális védelem, a férfiak és nők közötti egyenlőség, a
generációk közötti szolidaritás elősegítése és a gyermekek jogainak védelme tekintetében.
Ezeknek a pontoknak a hangsúlyozása, valamint a kisebbségekhez tartozó emberekre való
határozott utalás, amely az Európai Unió egy másik alapvető értéke, indokolta, hogy a
jelentés mellett szavaztam. Támogatom az Európai Parlament álláspontját azzal a
Bizottsághoz intézett kérelmével kapcsolatban, hogy zárja le a tárgyalásokat és a gyakorlati
konzultációkat, lehetővé téve, hogy az Európai Unió további késedelem nélkül csatlakozzon
az emberi jogokról szóló európai egyezményhez.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Ezzel a jelentéssel az Európai Parlament
ismételten hangsúlyozza, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságok hatékony
védelme a demokrácia és a jogállamiság magját képezik az Unióban, és ez létfontosságú
feltétele a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség
konszolidációjának, valamint hogy ez különböző szinteken kíván cselekvést (nemzetközi,
európai, nemzeti, regionális és helyi szinten); hangsúlyozza továbbá, hogy a regionális és
a helyi hatóságok fontos szerepet tölthetnek be ezeknek a jogoknak a konkrét bevezetése
és előmozdítása tekintetében; ezért felszólítja az összes uniós intézményt, a tagállamok
kormányait és parlamentjeit, hogy építsenek erre a Lisszaboni Szerződés által létrehozott
új intézményi és jogi keretre, hogy egy átfogó belső emberi jogi politikát hozzanak létre
az Unió számára, amely biztosítja a hatékony elszámoltathatósági mechanizmusokat,
mind nemzeti, mind uniós szinten, az emberi jogok megsértése eseteinek kezelésére.

Joanna Senyszyn (S&D),    írásban. – (PL) Jóváhagytam az alapvető jogok Európai Unión
belüli helyzetéről (2009) szóló Gál-jelentést. Szeretném felhívni a figyelmet a 13. bekezdésre,
amely a Stockholmi Program teljes körű és következetes végrehajtására szólít fel. Ez év
szeptemberében Barroso úr biztosított minket arról, hogy intenzív munka folyik ezen a
területen a Bizottságban. Fontos fenntartani ennek a munkának az ütemtervét és zavartalan
alakulását. Minden európainak ugyanazokkal a jogokkal kell rendelkeznie. A 21. század
Európájában nincsen helye a diszkriminációnak.

Szeretném megkérdezni a magyar és a lengyel elnökséget, hogy milyen intézkedéseket
kívánnak tenni a Stockholmi Program hatékony végrehajtása érdekében. Meg kell felelnünk
polgáraink iránti kötelességeinknek, és végre kell hajtanunk az általunk hozott
jogszabályokat. Szeretném hangsúlyozni továbbá, hogy az állásfoglalás 39. bekezdése
értelmében a tagállamoknak folyamatos képzést kell nyújtaniuk az alapvető jogokkal és
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szabadságokkal foglalkozó bíráknak, beleértve a területtel kapcsolatos új vonatkozásokat
a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően. Még a legjobb jogszabály sem tud
változtatni semmin, ha nem megfelelően értelmezik és hajtják végre.

Jelentés: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel
fontos, hogy intézkedéseket hozzunk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megállítására
a reklámok terén, amelyek mindenekelőtt a fogyasztókra vannak negatív hatással.
Kézzelfogható eredmények eléréséhez fontos az európai együttműködés fokozása a
tisztességtelen online reklámfogások elleni küzdelem terén, és a legsebezhetőbb
csoportoknak, mint például a gyermekeknek, a fiataloknak és az időseknek stb. speciális
védelemre van szükségük. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy információhiány van a
fogyasztók jogaival kapcsolatban a reklámozás terén, és ezért támogatom azt a javaslatot,
hogy lépéseket tegyünk az információhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében,
valamint hogy átláthatóbbá tegyük a reklámozást. Szintén létfontosságú, hogy kritikusan
viszonyuljunk a médiatartalmak minőségéhez, mivel a megfelelően tájékozott fogyasztók
erősebb pozícióban vannak. Úgy gondolom, hogy figyelembe véve a reklámozással
kapcsolatos műveltség hiányát, egy speciális oktatási programot kellene bevezetnünk a
gyermekek és a fiatalok számára a műveltség megszerzése érdekében ezen a téren azáltal,
hogy segítjük őket a reklámok megértésében és interpretációjában.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Az Európai Unió becsületbeli üggyé tette a
fogyasztók védelmét a belső piacon. Ez nem csupán erkölcs kérdése, hanem politikai
stratégia is. A piacon tolongó termékekbe vetett nagyobb fogyasztói bizalom ösztönzi a
keresletet. Ebben az összefüggésben a reklám szerepe ambivalens. Egyrészről erőteljes
eszköze a kereslet növelésének, ugyanakkor a megkérdőjelezhető gyakorlatoknak
köszönhetően negatív tényező lehet a piac működésében. Ezek a jogsértések gyakoribbak
az internetes reklámok esetében, és a főbb áldozatok a leggyengébbek közülünk. Az
állásfoglalás mellett szavaztam, amely felszólítja a Bizottságot, hogy egy konzultációt és
a Parlament által már elkészített tanulmányt követően hozza meg a szükséges intézkedéseket
a jelenlegi szabályozások megreformálása érdekében. Ezeknek az új tisztességtelen
gyakorlatoknak a kezelése egy újabb lépés lesz az egyéneket tiszteletben tartó egységes
piac elérése felé.

Liam Aylward (ALDE),    írásban. – (GA) A reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt
hatásáról szóló jelentés mellett szavaztam. A félrevezető és agresszív reklámozás aggasztó
a fogyasztók és a vállalkozások számára, és a jelentés tartalmaz néhány jó javaslatot ennek
kezelésére.

Az európai fogyasztókat és vállalkozásokat meg kell védeni a tisztességtelen
reklámfogásokkal élő vállalatoktól. Ennek érdekében az embereket és a vállalkozásokat
tájékoztatni kell a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvről és a
megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló irányelvről, hogy tisztában legyenek
jogaikkal. Az olyan árukat, mint az alkohol és az online fogadást ellenőrizni kell a sebezhető
fogyasztók védelme érdekében.

Különösen üdvözlendőnek tartom, hogy a jelentés felszólítja a Bizottságot, hogy
tanulmányozza az agresszív reklámozásnak a sebezhető fogyasztókra gyakorolt hatását,
és hogy megfelelően alkalmazza a gyermekek védelmével kapcsolatos releváns
jogszabályokat.
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Aggodalomra ad okot a viselkedésalapú reklámtevékenység és az olyan agresszív reklámozás
egyre elterjedtebb gyakorlata, mint például a közösségi oldalak felhasználása és az e-mailek
elolvasása a reklámokhoz felhasználható információk megszerzése céljával. A Bizottságnak
foglalkoznia kell ezekkel a fogyasztók magánéletét érő támadásokkal.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A reklámozási technológiák gyors fejlődésével
és az interneten, mobiltelefonon és közösségi oldalakon keresztül történő reklámozás
elterjedésével a fogyasztóknak a nem kívánatos és félrevezető reklámok hatása elleni
védelme érdekében hatékony intézkedéseket kell hozni. Külön figyelmet kell fordítani a
legsebezhetőbb csoportokra, beleértve a gyermekeket és a fiatalokat. Fokozni kell a
tagállamok közötti együttműködést a tisztességtelen online reklámfogások elleni küzdelem
terén, hogy elkerüljük a belső piac torzulása és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
következményeit. Több információt kell továbbá a fogyasztók rendelkezésére bocsátani
jogaikkal kapcsolatban a reklámozás terén, és ezt az információt könnyebben
hozzáférhetővé és átláthatóbbá kell tenni. A Bizottságnak folyamatosan ellenőrizni és
értékelni kell a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat szabályozó jogszabályokat a
tagállamokban, és jelentéseket kell készítenie a jogszabályok végrehajtásáról. Mivel még
mindig nincs megfelelő információnk a reklámozásnak a fogyasztóra gyakorolt
társadalmi-pszichológiai hatásáról, e hatások kutatása irányába lépéseket kell tenni.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal foglalkozik a reklámozás terén, és az új
reklámfogások és technológiák kialakulása következtében felmerülő témákra összpontosít.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a reklámozás nagy hatással van a nemek közötti
egyenlőségre, különösen, amikor a reklámok nemi sztereotípiákon alapuló
megkülönböztető és/vagy méltósághoz nem illő üzeneteket közvetítenek, amelyek
visszavetik a nemek közötti egyenlőség előmozdításával foglalkozó stratégiákat. Egyetértek
ezért azzal, hogy az Európai Parlament szólítsa fel a Bizottságot és a tagállamokat annak
biztosítására, hogy a média és a reklámszakemberek biztosítsák az emberi méltóság
tiszteletben tartását, és tegyenek meg minden erőfeszítést a hátrányos megkülönböztetés
és a bármilyen, nemen, fajon, etnikai származáson, koron, vallási vagy egyéb nézeteken,
szexuális irányultságon, fogyatékosságon vagy társadalmi státuszon alapuló gyűlöletre
való uszítás elleni küzdelem érdekében. A sebezhető csoportok védelme tekintetében a
Bizottságnak tanulmányoznia kell a félrevezető és agresszív reklámozásnak a sebezhető
fogyasztókra gyakorolt hatását. Szeretném hangsúlyozni, hogy főleg a gyerekek, a
tizenévesek és az idősek szorulnak különleges védelemre a reklámozás negatív hatásai
ellen.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A reklámozás tisztességtelen
gyakorlatokat és a köz- és magánszférába történő beavatkozást rejt magában, számos
célcsoportot sebezhetővé téve. Az internetes reklámozás az a terület, amely a
legjelentősebben nőtt az elmúlt években, jelenleg önmagában több mint 14 milliárd EUR
forgalmat bonyolítva az európai piacon. Fontos számunkra, hogy fokozzuk az európai
együttműködést a tisztességtelen online reklámfogások elleni küzdelem terén, figyelembe
véve a „sweeps”, vagyis a tagállamok által végzett rendszeres és egyidejű honlapellenőrzések
sikerét, amelyek eddig három ágazatra koncentrálódtak: a repülőjegyekre, a mobiltelefonok
csengőhangjaira és az elektronikus eszközökre. Ezeknek az ellenőrzéseknek sokkal
gyakoribbaknak kellene lenniük, és alkalmazási körüket is ki kellene terjeszteni. A nemzeti
piacok önszabályozása foglalkozik a reklámágazatban tapasztalható gyors fejlődéssel a
szereplők felelős magatartásra nevelésével és a bevált gyakorlatok megosztásával.
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Az önszabályozást támogatni kell uniós szinten, hogy létrehozzuk az önfegyelem és a
felelős kommunikáció hagyományát. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló
irányelv, amely a vállalatok és fogyasztók közötti kapcsolatok részeként foglalkozik az
online reklámozással kapcsolatos témákkal, alkalmatlanná vált, mivel az online
reklámtevékenység naponta fejlődik. A közösségi oldalak olyan mértékben terjeszkednek,
amely néhány éve még elképzelhetetlen volt.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) A reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt
hatásáról szóló jelentés mellett szavaztam. Figyelembe véve a reklámozási gyakorlatoknak
a fogyasztókra és a gazdaságra tett hatását, most minden eddiginél fontosabb, hogy
cselekedjünk annak megakadályozása érdekében, hogy egyes tisztességtelen reklámfogások
befolyásolják és határozzák meg a kereskedelmi választásokat.

Az olyan új kommunikációs rendszerek elterjedése, mint például az internet, azt jelenti,
hogy még nagyobb figyelmet kell fordítani a fogyasztókra, és különösen a társadalom
sebezhetőbb rétegeire, a gyermekekre és a fiatalokra. A mi felelősségünk, hogy küzdjük a
hazug és félrevezető információk terjedése és mindenekelőtt bizonyos gyakorlatok, mint
például spam e-mailek küldése ellen, amelyek beleavatkoznak a felhasználók magánéletébe.

Egyetértek az előadó, Juvin úr felhívásával, hogy tevékenységünket a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítására összpontosítsuk az érvényben lévő irányelv
hatáskörének kiszélesítése által. Úgy gondolom, hogy a ma szavazásra bocsátott intézkedés
megfelelő egyensúlyt kínál a véleménynyilvánítás szabadsága és a fogyasztóvédelem között.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A reklámozás alapvető eszköz egy működőképes piac
kialakítása, a verseny, és végső soron a fogyasztók szempontjából, mivel ha megfelelően
szabályozzák, biztosítja a tájékozottabb választást. Ugyanakkor a reklámozás rendelkezésére
álló új technológiák egy új területet nyitnak meg új, tisztességtelen reklámfogások
kialakulása előtt, ami igazolja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv
módosítását.

Ahhoz, hogy a reklámozás betöltse alapvető szerepét egy szabad és versenyképes piacon,
jól kell szabályozni, és megfelelően meg kell büntetni azokat a kereskedelmi gyakorlatokat,
amelyek torzítják a piacot. Ez különösen fontos az interneten és mobiltelefonon keresztül
történő online reklámozási formák esetében, amelyek gyakran kéretlenül érnek el az
emberekhez, és többek között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal és a személyes
adatok nem engedélyezett felhasználásával kapcsolatos fontos kérdéseket vetnek fel. Ezért
gondolom, hogy ez egy kitűnő kezdeményezés, amely megérdemli támogatásomat.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Ez a jelentés a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokról szóló irányelvben meghatározott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal
foglalkozik a reklámozás terén, és az új reklámfogások és technológiák kialakulásából
eredő problémákra összpontosít. A jelentés nem foglalkozik a vállalatok közötti
kapcsolatokkal (B2B), amellyel külön foglalkozik a 2006/114/EK irányelv.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak több formája van a reklámozás terén: a
magánéletbe és magánszférába való beavatkozás, valamint a különösen sebezhető
csoportokra, például a gyermekekre való összpontosítás. Mivel a fiatalok és a gyermekek
vannak leginkább kitéve az interneten való reklámozásnak, támogatom egy integrált
európai politika kialakítását az internet és a kommunikációs eszközök szabályozatlan
felhasználása elleni küzdelem érdekében.
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Ennek megtételéhez javaslom egy új, kötelező terület létrehozását, amelynek kifejezetten
az internet és más kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos kockázatokról
való tudás megszerzése a célja, különös tekintettel a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokra, általános iskolás gyermekek számára, valamint egy kötelező tantárgy
bevezetését az általános iskolai tanárok és a gyermekgondozók tanulmányai vagy képzése
utolsó évében, hogy megtanulják, hogyan készíthetik fel a gyermekeket az internet és egyéb
kommunikációs eszközök biztonságos és felelős használatára, valamint egy folyamatos
képzést ezen a területen az oktatási szakemberek számára.

Elisabetta Gardini (PPE),    írásban. – (IT) A kommunikációs média kialakulása és az
internet fejlődése hozzájárult a rejtett reklámüzenetek és a tisztességtelen reklámfogások
elterjedéséhez, amelyek gyakran beleavatkoznak a fogyasztók magánéletébe.

Létfontosságú, hogy körültekintően vegyük figyelembe ennek a legsebezhetőbb csoportokra
gyakorolt hatásait, akiket meg kell védeni a mindent elárasztó káros és kontrollálatlan
reklámoktól. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy néhány esetben a reklámok társadalmi
sztereotípiákat közvetítenek például a szexualitás vagy az erőszak túlzottan hétköznapi
bemutatásával, vagy nem megfelelő üzeneteket tartalmaznak, amelyek negatívan
befolyásolhatják a gyermekek és fiatalok viselkedését, akikben még nem alakult ki a
szükséges kritikus szemlélet.

Fontos tehát a témával kapcsolatos érvényben lévő jogszabály korszerűsítése, valamint a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos irányelv megfelelőbb végrehajtásának
és interpretációjának biztosítása. Végezetül hangsúlyoznám, hogy létfontosságú a
fogyasztók megfelelő tájékoztatása arról, hogy hogyan használják és dolgozzák fel a
megszerzett adataikat, különösen olyan esetekben, amikor az adatokat árengedmények
vagy más kedvezmények fejében kérik. E célból hasznos lenne a releváns fogyasztói jogokkal
kapcsolatos hatékony tájékoztató kampányokat támogatni, és ily módon ellensúlyozni a
személyes adatok felhasználásával kapcsolatos kérdésekről való tájékozottság hiányát.

Louis Grech (S&D),    írásban. – A reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatásáról
szóló jelentés mellett szavaztam, mivel egyetértek az előadóval abban, hogy a digitális
világban a reklámtevékenység új dimenziókkal bővült, ami szükségessé teszi – ahogy az
előadó javasolta – egy uniós holnaposztályozási rendszer kialakítását az európai adatvédelmi
bizalompecsét mintájára, amely igazolja a honlapnak az adatvédelmi jogszabályoknak
való megfelelőségét. A fogyasztóknak egyértelmű, nem manipulatív és objektív
információkkal kell rendelkezniük, hogy intelligens döntéseket tudjanak hozni. A hamis
és agresszív reklámozási technikák az évek során megakadályozták, hogy a fogyasztók
tájékozott döntést hozzanak az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez különösen
igaz a kifejezetten sebezhető polgárok, például a gyermekek esetében. Fegyelmezettebb
megközelítésre van szükségünk, amely valóban védi a polgárok érdekeit.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Támogatom ezt a jelentés, mivel a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv szerinti tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokkal foglalkozik a reklámozás terén, és az új reklámfogások és technológiák
nyomán felmerülő témákra összpontosít. A reklámozás olyan eszköz, amely egyaránt
hasznos a belső piac számára, vagyis a verseny, a versenyképesség, az innováció és a
kreativitás ösztönzésével serkentőleg hat a gazdasági tevékenységre, és egyaránt hasznos
a fogyasztók számára, mivel növeli a választási lehetőséget és csökkenti az árakat. Ez egy
kulcsfontosságú gazdasági ágazat: egyedül az uniós online reklámpiac több mint
14 milliárd EUR forgalmat bonyolít. Nem szabad idealizálni ugyanakkor: a
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reklámtevékenységek tisztességtelen gyakorlatokat is alkalmazhatnak, betolakodhatnak
a közszférába például a hirdetőoszlopokkal és a magánszférába a nem kívánt e-maileknek
köszönhetően, az olyan sebezhető csoportokra irányulhatnak, mint a gyermekek vagy a
súlyos adóssággal rendelkezők, akadályozhatják a belső piacra való belépést, aminek a
költségei túl magasak, torzíthatják a belső piacot azáltal, hogy olyan termékek vagy
szolgáltatások megvételére indítják a fogyasztókat, amelyeket egyébként nem vennének
meg, hatalmas veszteségeket okozva ezáltal. Ezek és más problémák eredményeképp,
amelyek az új technológiák megjelenésével alakultak ki, az előadó több, a
fogyasztóvédelemre irányuló intézkedést javasol. A személyre szabott reklámok például,
amelyek a fogyasztók ízlésére szabott termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak,
önmagukban nem okoznak problémát, nem szabad azonban a fogyasztókkal kapcsolatos
adatok lenyomozásán alapuló tolakodó reklámtevékenységhez vezetniük, amelyek
megsértik az adatvédelemmel és a magánélettel kapcsolatos alapelveket.

Peter Jahr (PPE),    írásban. – (DE) Azt akarjuk, hogy a fogyasztók felelősek, tájékozottak
legyenek, és ésszerű döntéseket tudjanak hozni. Célunk, hogy ellássuk a fogyasztókat
minden ahhoz szükséges információval, amely lehetővé teszi számukra, hogy gazdasági
szempontból megfelelő döntéseket hozzanak. A reklámtevékenységek is jelentős módon
hozzájárulnak a fogyasztók tájékoztatásához. A reklámoknak ugyanakkor objektív,
megbízható és releváns adatokat kell tartalmazniuk, különben a fogyasztók tájékoztatása
helyett könnyen a fogyasztók megtévesztéséhez, vagy akár becsapásához vezethetnek. A
politika célja a tisztességes és biztonságos kereskedelmi környezet biztosítása, hogy a
fogyasztók egyenlően vehessenek részt a piacon. Ugyanakkor az is fontos számomra, hogy
a fogyasztók ne váljanak áldozatokká. Vásárlási döntések meghozatalával nagy hatást
tudnak gyakorolni, de biztosítani kell, hogy ezt megfelelően használják is.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) A reklámozás rendkívül fontos eszköz, amely
biztosítja a szabad piac megfelelő működését. Jelentős haszonnal jár, nem csak a gazdaság,
hanem a fogyasztók számára is, akik a reklámoknak köszönhetően termékek széles köréből
választhatnak. Sajnálatos módon az új technológiák, és különösen az internet folyamatos
fejlődése ahhoz vezet, hogy a vállalkozások egyre gyakrabban folyamodnak etikátlan és
tisztességtelen gyakorlatokhoz a reklámozás terén.

Ahogy az előadó is rámutat, a meglévő jogszabályok nem szabályoznak minden kérdést
kellő mértékben. Rendkívül fontos, hogy az európai fogyasztók hatékony védelme
érdekében lépéseket tegyünk, valamint tájékoztassuk őket, hogy milyen jogokkal
rendelkeznek ezen a területen. Azoknak a csoportoknak, amelyek a leginkább ki vannak
téve az etikátlan gyakorlatoknak, például a gyermekeknek, a fiataloknak és az időseknek,
speciális védelmet kell nyújtani. Ezért egyetértek az előadó által előterjesztett javaslatokkal.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Az új média, és különösen a közösségi oldalak
és blogok, új kommunikációs és reklámozási lehetőségeket teremtenek. Az internetes
reklámozás lehetőségei új elvárásokat eredményeznek a fogyasztóvédelmi joggal
kapcsolatban. A vállalkozások és fogyasztók között a belső piacon folytatott tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlattal foglalkozó jelenlegi irányelv nem foglalkozik ezekkel az új
reklámozási módszerekkel. A fiatal fogyasztók, és különösen a tizenévesek és a gyermekek
nagymértékben használják ezeket az új technológiákat, ezért potenciálisan ki vannak téve
félrevezető vagy agresszív reklámoknak. Az „EU kids online” című tanulmány azt mutatja,
hogy a kilenc és tíz év közötti internet-felhasználók egyharmada minden nap használja az
internetet, míg a 15 és 16 év közöttiek esetében ez az arány 77%. Ez még fontosabbá teszi
sürgős intézkedések elfogadását ezen a területen, beleértve korlátozások bevezetését, és

15-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU160



ugyanakkor az oktatást és tájékoztatást. Támogatom az állásfoglalást, hogy több információt
nyújtsunk a fogyasztók számára az új technikai kommunikációs lehetőségekről és a bennük
rejlő kockázatokról.

Edvard Kožušník (ECR),    írásban. – (CS) Egyetértek az anyag számos megjegyzésével és
javaslatával. Ugyanakkor nem értek egyet néhány olyan indítvánnyal és javaslattal, amely
arra hajlik, hogy további hatásköröket adjon az államnak a fogyasztóvédelem álcája alatt.
Véleményem szerint a jelentésnek nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a felhasználók
tanítására online viselkedésükkel kapcsolatban, továbbá arról, hogy hogyan tegyék
biztonságossá számítógépüket, és hogyan és kinek adják meg személyes adataikat. Nem
az államok feladata, hogy a fogyasztóvédelem ürügyén bevezetendő technológiai
megoldásokat nyújtsanak. A számítógép ugyanolyan sérülékeny, mint bármely más
elektronikus eszköz, amely elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül csatlakozik
az internethez. A politikusoknak és a tagállamoknak vállalniuk kell, hogy megtanítják
minden polgárnak, hogy a magánéletet védeni kell; ahogy a lakás ajtaját is be kell zárni,
manapság pont annyira fontos elektronikus eszközeink és az azokon keresztül történő, a
külvilággal való kommunikáció védelme is. A politikusoknak továbbá szigorú büntetéseket
kell kiszabniuk azokra, akik visszaélnek a személyes adatokkal, vagy megsértik az egyének
magánéletét. Lényegében nem számít, hogy ez az interneten keresztül, vagy más módon
történik.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A saját kezdeményezésű jelentés
címéből ítélve úgy gondoltam, hogy a Parlament végre vizsgálni fogja a reklámozók által
számunkra eladott társadalmi modellt anélkül, hogy kérne valamit. Néhány olyan érdekes
ponton kívül azonban, mint a célzott reklámozás és a reklámokban tapasztalható hátrányos
megkülönböztetés ellenőrzése, vagy a gyermekekre irányuló televíziós reklámok
csökkentésére való felhívás, a szöveg nem teljesíti, amit várhattunk volna tőle. Megelégszik
azzal, hogy szigorúan bírálja az illegális reklámozást, amely akadályozza a szent és
sérthetetlen versenyszabadságot, és elsorolja a reklámozás előnyeit a polgárok számára,
akikre mint fogyasztókra utal, valamint a média számára. Ehhez nem adom áldásomat. A
jelentés ellen szavaztam.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Küzdeni kell a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal
a reklámozás terén. Egyre közelebb kerülünk az emberek eladósodásának komoly
jelenségéhez. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy megakadályozzuk a probléma
súlyosabbá válását. A reklámozás fontos eszköz lehet és kell, hogy legyen a vállalatok
számára, amely bevételi forrásként szolgál, ösztönzi a versenyképességet, egészséges
versenyt hoz létre és támogatja a kreativitást. Mindannyian tudjuk, hogy vannak sebezhető
emberek, például a gyermekek, akik a reklámkampányok egy speciális célközönségét
jelentik. Ezért értek egyet azzal, hogy ennek a témának speciális figyelmet kell szentelni,
hogy egy olyan társadalmat építhessünk fel, amely gazdasági és társadalmi szinten jobban
fenntartható. Ezért szavaztam úgy, ahogy szavaztam.

Alajos Mészáros (PPE),    írásban. – (HU) A reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt
hatásáról. A reklám ugyanúgy hasznos a belső piac számára is, mint a fogyasztók számára.
Ösztönzi a versenyt, fokozza a versenyképességet, valamint serkenti az innovációt és a
kreativitást. A gazdaság szempontjából is egy fontos ágazatról beszélhetünk, mert hiszen
csak az on-line reklámpiac 14 milliárd eurós forgalmat bonyolít le a piacon. Azonban oda
kell figyelni az érem másik oldalára is. Sok reklám próbálja manipulálni a sebezhető
célközönséget. Ilyenek közé tartozhatnak például a gyerekek és a súlyosan eladósodott
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emberek. Fontosnak tartom a közös európai együttműködés megerősítését a tisztességtelen
reklámok elleni küzdelemben.

Nem megengedhető számunkra, hogy hátrányosan megkülönböztető nemi sztereotípiák
alakuljanak ki, amelyek hátráltathatják a nemek közötti egyenlőséget. Megfelelő eszközökkel
biztosítanunk kell, hogy a média és reklámszakemberek tartsák tiszteletben az emberi
méltóságot, és helyezkedjenek szembe a közvetlen vagy közvetett diszkriminációval vagy
sztereotip ábrázolással.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) A reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt
hatásáról szóló jelentés mellett szavaztam, mivel az egyértelműen a fogyasztók reklámoktól
való védelme terén meglévő jogi keretrendszer fejlesztésének irányába mutat, valamint
rámutat a keretrendszer felülvizsgálatának szükségességére, amely felülvizsgálat figyelembe
veszi az eddig még nem szabályozott új reklámhordozókat. Azért támogattam továbbá a
jelentést, mert megpróbálja fejleszteni a tagállamok közötti harmonizációt az olyan jogi
hézagok kialakulásának elkerülése érdekében, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások
számára, hogy megtévesztő reklámozási gyakorlatokat folytassanak az uniós tagállamokban.
Úgy gondolom, hogy helyénvaló a „rejtett” reklámozási mechanizmusokra való utalás,
amelyek az interneten alakultak ki, és amelyeket jelenleg ott használnak; sok esetben a
reklámot véleménynyilvánításként vagy megjegyzésként álcázzák a közösségi oldalakon,
fórumokon vagy blogokban. Örülök annak is, hogy a jelentés aggodalmát fejezi ki a Tanács
és a Bizottság felé az azon vállalatok jelentette valós kockázatok miatt, amelyek egyszerre
tartalomszolgáltatók és hirdetési tevékenységgel is foglalkoznak. Többek között ezek a fő
indokok, hogy a jelentés mellett szavaztam.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) A reklámok mindenhol jelen vannak, az utcákon,
az újságokban, a televízióban, a rádióban, az interneten, és akár örülünk ennek, akár nem,
nagy hatással vannak a fogyasztói viselkedésre. Ez a kommunikáció egyik csatornája.
Miközben a reklámok tájékoztató szerepe létfontosságú a belső piac hatékony működése
szempontjából, a fogyasztóknak joguk van a tájékoztatáshoz és a védelemhez. Ezért nagyon
fontos a reklámokkal kapcsolatos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról és az új
reklámfogások és technológiák kialakulásával kapcsolatos problémákról szóló jelentés.
Létfontosságú a reklámtevékenység ellenőrzése, ha azt akarjuk, hogy a reklámok
megalapozottak és igazak legyenek. Fontos, hogy megerősítsük az európai együttműködést
ezen a területen, ahogy a közös szabályozás előmozdítása is kívánatos. Végezetül, az online
reklámok gyakran agresszívak és tolakodóak. Ezt alaposabban kell vizsgálni.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam több okból is:

1. ideje elismerni minden tömegtájékoztatási formát az interneten;

2. a hamis információszolgáltatást és a rágalmazást büntethetővé kell tenni;

3. azért, hogy korlátozzuk a sebezhető csoportokhoz, például a gyermekekhez való eljutását;

4. azért, hogy megtisztítsuk az internetet a spamektől, és megbüntessük azokat, akik
terjesztik;

5. azért, hogy nagyon szigorú szabályokat határozzunk meg a közleményekkel
kapcsolatban;

6. azért, hogy egy különleges rendszer kialakítására kötelezzük a Parlamentet, amely
földeríti a rosszindulatú felhasználókat és számítógépes támadókat, hogy el lehessen
számoltatni őket.
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Tegyünk azért, hogy elérjük ezeket.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A reklám egy nagy hatással rendelkező eszköz a
vállalkozások számára, amelyet akár a tudatalatti befolyásolására is lehet használni. A
reklámok célja a fogyasztók és a vásárlási szokások befolyásolása. Ugyanakkor meg kell
akadályozni a tisztességtelen üzleti gyakorlatok alkalmazását. A legfontosabb feladat a
közterületek, a sebezhető emberek és a magánélet védelme. Annak megállapítása, hogy a
reklám átlépte-e ezeket a határokat, természetesen nagyon időigényes. A legális szerekkel,
például az alkohollal vagy a cigarettával kapcsolatos érzékeny területeken régóta szigorú
szabályozások vannak érvényben.

A többi területre továbbra is az önszabályozás fog vonatkozni a tagállamokban, kiegészítve
a jogszabályok rendelkezéseit. Van némi lemaradás, nemcsak az interneten történő
reklámozás terén, hanem például olyan esetekben is, amikor további költségek merülnek
fel, illetve amikor új technológiák és hirdetési módszerek, például a közösségi oldalak vagy
a blogok jelentenek új területeket. Mivel fontos, hogy megvédjük a fogyasztókat a „rejtett”
reklámoktól és hasonló problémás reklámfogásoktól, a jelentés mellett szavaztam.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    írásban. – (LT) A modern reklámtevékenység
rég túlnőtte a területet szabályozó jogi keretet. Az interneten – a keresőprogramokban,
e-mailekben, közösségi hálózatokban és internetes televíziókban –, valamint a
mobiltelefonokon keresztül történő reklámozás gyakran a fogyasztók jóváhagyása nélkül
történik, és ami még rosszabb, felhasználják adataikat, amelyeket néha tudomásuk és
beleegyezésük nélkül szereztek meg. Joghézagok tucatjai találhatók továbbá az ilyen
reklámokra vonatkozó jogi keretrendszerben. Míg például az alkohol reklámozása tiltott
a televízióban, még mindig elérhető a kiskorúak számára az interneten. Másrészről az
interneten való reklámozás nagyon könnyen átlépi egy ország határait. Ezért nagyon
üdvözlendő az ilyen reklámtevékenységek szabályozásának szigorítására irányuló
kezdeményezés, amely így a fogyasztókat és magánéletüket is védi, valamint
megakadályozza személyes adataik nem engedélyezett vagy aránytalan felhasználását.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    írásban. – (PL) A reklámozás – ahogy az előadó
hangsúlyozta – a gazdaság fontos ágazata. Ugyanakkor sok veszélyt rejt magában. Teljes
mértékben egyetértek a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményével, amely rámutat
a hátrányosan megkülönböztető reklámtartalmak eltörlésének szükségességére. Szintén
rendkívül fontos – és ezt az előadó jelenti ki – a reklámok általi befolyásolásnak különösen
kitett csoportok, mint például a gyermekek, a tizenévesek és az idősek védelme. Támogatom
az előadó javaslatát egy oktatási program szervezéséről az egész Európai Unióban a
gyermekek számára, amelynek célja, hogy segítsen megérteni a reklámokban alkalmazott
módszereket. Szintén megfontolandó hasonló programok szervezése a manipulációnak
kitett két másik csoport – a tizenévesek és az idősek – számára. Jó ötlet lehet továbbá az
ilyen képzések kiterjesztése más korcsoportokra is. Figyelembe véve ezeket a
megjegyzéseket, úgy döntöttem, hogy támogatom a reklámoknak a fogyasztói viselkedésre
tett hatásáról szóló jelentést.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A reklámoknak gyakran nagyon jelentős hatásuk
van a fogyasztókra, ami tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazásának
kockázatához vezethet. Döntésem, hogy a jelentés mellett szavazok, annak eredménye,
ahogy a reklámokat használják a piacon. A reklám olyan eszköz, amely előnyös mind a
belső piac – ösztönözve a gazdasági tevékenységet –, mind a fogyasztók számára.
Ugyanakkor mindenekelőtt fontos gazdasági ágazat. Természetesen figyelembe kell vennünk
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a reklámok lehetséges negatív vonatkozásait: a tisztességtelen gyakorlatokat, a köz- és
magánszférába való beavatkozását, a legsebezhetőbb csoportok befolyásolását, a piacra
való belépést esetlegesen gátló tényezők létrehozását és a belső piac torzulását. Fontos
tehát az európai együttműködés megerősítése a reklámtevékenységek esetében tapasztalható
tisztességtelen gyakorlatok elleni küzdelemben egy olyan együttszabályozási folyamaton
keresztül, amely növelheti az intézkedések hatásosságát és alkalmazhatóságát. Véleményem
szerint hasonlóan kulcsfontosságú a legsebezhetőbb csoportok védelme, valamint az
oktatás és a tájékoztatás megerősítése, a hirdetések átláthatóságának növelésével. Rendkívül
jó ötlet a fogyasztók jogairól szóló oktatási anyagok felhasználásával tájékoztató
kampányok folytatása.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A reklámoknak a fogyasztók
viselkedésére gyakorolt hatása valóságos, amelyet nem szabad a szőnyeg alá söpörni, és
ez a jelentés nem is teszi ezt. A jelentés, amely mellett szavaztam, a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv által meghatározott tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokkal foglalkozik a reklámozás terén, és az új reklámfogások és technológiák
kialakulásával járó problémákra összpontosít.

A reklám pozitív eszköz, mind a belső piac, mind a fogyasztók számára. Ugyanakkor
fontos a különböző visszaélések elleni küzdelem, amelyek közül a következőket emelném
ki: tisztességtelen gyakorlatok, a köz- és magánszférába való beavatkozás például kéretlen
e-maileken keresztül, a sebezhető emberekre való túlzott összpontosítás és a belső piac
lehetséges torzítása, vagyis olyan áruk és szolgáltatások megvásárlására való ösztönzés,
amelyet a fogyasztók rendes esetben nem vennének meg.

A jelenlegi jogszabályok elemzésének és az azok felülvizsgálatára vagy fejlesztésére irányuló
javaslatoknak ezeknek a torzulásoknak az értékelésére kell összpontosítaniuk. Támogatom
az előadót abbéli kívánságában, hogy fokozzuk az európai együttműködést a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelem terén, történjen az hatáskörük kiterjesztésével
vagy gyakoriságuk növelésével.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Egyetértek az előadóval, Juvin úrral abban, hogy
fokozni kell az egész Európai Unióra kiterjedő együttműködést a tisztességtelen online
reklámfogások elleni küzdelemben, figyelembe véve az uniós „sweeps” (a tagállamok által
végzett szisztematikus, egyidejű honlapellenőrzések) sikerét, amelyek eddig három ágazatra
korlátozódtak: a repülőjegyekre, a mobiltelefonok csengőhangjaira és az elektronikus
eszközökre. Egyetértek az előadóval, aki e gyakorlatok hatáskörének kiszélesítését és
gyakoriságának növelését javasolja, valamint támogatja az együttszabályozást, amelynek
során a különböző érdekelteket bevonják a jogalkotási folyamatba, hogy a létrejövő
intézkedések hatékonyabbak és könnyebben alkalmazhatóak legyenek.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) A jelentés a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokról szóló irányelv által meghatározott tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokkal foglalkozik a reklámozás terén, és az új reklámfogások és technológiák
kialakulásából eredő problémákra összpontosít. A jelentés nem foglalkozik a vállalatok
közötti kapcsolatokkal (B2B), amellyel külön foglalkozik a 2006/114/EK irányelv. A
reklámozás olyan eszköz, amely hasznos mind a belső piac számára, serkentve a gazdasági
tevékenységet (a verseny ösztönzésével, a versenyképesség, az innováció és a kreativitás
növelésével), mind a fogyasztók számára (a hozzáférhető választási lehetőségek
kiszélesítésével és az árak csökkentésével). Ez egy fontos gazdasági ágazat, mivel egyedül
az online reklámozás 14 milliárd EUR forgalmat bonyolít az európai piacon. Egy olyan
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időszakban, amikor nem áll rendelkezésre megfelelő információ a fogyasztói jogokkal
kapcsolatban a reklámozás terén, lépéseket kell tenni az információhoz való hozzáférés
megkönnyítése és a reklámtevékenységek átláthatóbbá tétele érdekében.

Mivel a lakosság nincs tisztában a személyes adatok felhasználásával kapcsolatos kérdésekkel
és az azok kezelésére rendelkezésükre álló eszközökkel, sokszor szükség lenne tájékoztató
kampányok szervezésére a fogyasztók jogaival kapcsolatban a reklámozás terén, különösen
a személyes adatok felhasználásának vonatkozásában, függetlenül attól, hogy azokat
önként adták meg vagy automatikusan gyűjtötték be. Szintén szükség van oktatási eszközök
létrehozására az internet-felhasználók tájékoztatása céljából (például az interneten hagyott
„nyomok” kezelésével kapcsolatos technológiákról és a magánélet védelméhez használt
forrásokról).

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni Juvin úrnak kitűnő
munkájához. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005. évi irányelvvel,
amely nem biztosít megfelelő jogi keretet a félrevezető és agresszív reklámozás elleni
küzdelemhez, a reklámozás egy sor új és még meggyőzőbb formája alakul ki az interneten
keresztül. Az állásfoglalás lehetővé teszi az európai fogyasztók számára, hogy
tájékozottabbak legyenek a reklámok interneten jelenlévő új tolakodó formáival
kapcsolatban, a sebezhetőbb fogyasztók fokozottabb védelmére szólít fel, és hangsúlyozza
a reklámok szerepét a pozitív példaképek kialakításában.

Szeretném aggodalmamat kifejezni különösen a viselkedésalapú reklámtevékenység
rendszeres használata, valamint a tolakodó reklámok gyakorlatának (például az e-mailek
tartalmának elolvasása, a közösségi hálózatok és a földrajzi lokalizálás felhasználása,
valamint az irányított reklámok) kialakulása miatt, ami a fogyasztók magánélete elleni
támadásnak minősül. Felszólítom ezért a Bizottságot, hogy tegye kötelezővé a világosan
olvasható „viselkedésalapú hirdetés” szavak szerepeltetését az érintett online hirdetésekben.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A jelentés a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokról szóló irányelv által meghatározott tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokkal foglalkozik a reklámozás terén, és az új reklámfogások és technológiák
kialakulásából eredő problémákra összpontosít. A jelentés nem foglalkozik a vállalatok
közötti kapcsolatokkal (B2B), amellyel külön foglalkozik a 2006/114/EK irányelv. A
reklámozás olyan eszköz, amely hasznos mind a belső piac számára (serkentve a gazdasági
tevékenységet a verseny ösztönzésével, a versenyképesség, az innováció és a kreativitás
növelésével), mind a fogyasztók számára (a választási lehetőségek növelésével és az árak
csökkentésével).

Ez egy fontos gazdasági ágazat: egyedül az online reklámozás 14 milliárd EUR forgalmat
bonyolít az európai piacon. Nem szabad idealizálni ugyanakkor: a reklámtevékenységek
tisztességtelen gyakorlatokat is alkalmazhatnak, betolakodhatnak a közszférába (például
hirdetőoszlopok formájában) és a magánszférába (például a nem kívánt e-mail-eknek
köszönhetően), sebezhető csoportokra irányulhatnak (mint például a gyermekek vagy a
súlyos adóssággal rendelkezők), akadályozhatják a belső piacra való belépést (ahol a belépési
költségek túl magasak), és torzíthatják a belső piacot (például olyan termékek vagy
szolgáltatások megvételére indítva a fogyasztókat, amelyeket egyébként nem vennének
meg).

Olga Sehnalová (S&D),    írásban. – (CS) Különösen az online adatok védelmének kérdését
szeretném hangsúlyozni Juvin úr jelentésében. Fontos annak biztosítása, hogy a fogyasztók
világos és átfogó információt kapjanak arról, hogy hogyan gyűjtik be, dolgozzák fel és
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használják személyes adataikat. Ugyanakkor az internet szabályozása helyett egy olyan
megoldást részesítenék előnyben, amely az internet-felhasználók oktatásával foglalkozik,
és csak bizonyos esetekben fordul szabályozáshoz vagy korlátozáshoz. Cenzúrázási
gyakorlatok bevezetése csak újabb, kifinomultabb tisztességtelen rendszerekhez és
csalásokhoz vezetne, amik mindig egy lépéssel a szabályozások előtt járnak. Fontosak az
olyan tevékenységek, amelyek tájékoztatják és tanítják a felhasználókat, ahogy az is, hogy
több lehetőséget adjunk az internetet használók számára személyes adataik kezelésével
kapcsolatban. Fontos, hogy a Bizottság kezdje el tájékoztató kampányok kidolgozását a
fogyasztók alapvető jogaival kapcsolatban a reklámozás terén, különösen, amikor az
személyes adataik felhasználását is magában foglalja. Szintén üdvözlendőnek tartanám
uniós oktatási programok kidolgozását, amelyek arra tanítanák a gyermekeket és más
sebezhető csoportokat, hogy hogyan kell kezelni a reklámokban rejlő csapdákat. Hasonlóan,
helyeslem, hogy a jelentés hangsúlyozza a fogyasztók sebezhető csoportjainak védelmét,
valamint az emberi méltóság tiszteletben tartásának biztosítását a reklámokban.

A reklámok hatékonyan kérdőjelezhetik meg és támadhatják a sztereotípiákat. Pozitívan
hathatnak a rasszizmus, a nemhez kötődő sztereotípiák, a hátrányos megkülönböztetés
stb. ellen. Ugyanakkor negatív hatásúak is lehetnek, hozzájárulva az erőszakhoz, az olyan
függőségek kialakulásához, mint a dohányzás vagy az alkoholizmus, az olyan étkezési
zavarokhoz, mint az anorexia vagy a bulimia. A jelentés egyéb fontos, figyelmet kívánó
szempontokat is felvonultat. Ezért szavaztam mellette.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Az internetes reklámok alkalmazkodnak a
felhasználók viselkedéséhez. A felhasználók profiljával a reklámozók célzottan tudják
irányítani hirdetésüket, és elkerülik a célközönségen kívülieket. Felmérések ugyanakkor
azt mutatják, hogy a felhasználók nagymértékben ellenzik a személyre szabott online
hirdetést, amelyet gyakran tolakodónak tartanak. Sok ember érzi úgy, hogy figyelik. Az
összes megkérdezett 62%-a aggódik, hogy az adatvédelmet figyelmen kívül hagyják a
célzott hirdetések esetében, és az adatvédelmi szakértőknek is kételyeik vannak, mivel a
személyes adatokat tárolják, összehasonlítják és társítják más adatokkal. Elméletileg minden
felhasználó letilthatja ezt a lehetőséget. A linket azonban nem könnyű megtalálni, és ezért
ez a jelentés azt javasolja, hogy tegyük könnyebbé a fogyasztók számára minden további
e-mailen keresztül történő hirdetés visszautasítását egy közvetlen működő hyperlinken
keresztül.

A jelentés továbbá lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy egyértelmű, hozzáférhető és
átfogó információt kapjanak arról, hogy hogyan gyűjtik, dolgozzák fel és használják fel
adataikat. Adataikat teljesen külön kell tárolni azoktól, amelyeket a reklámtevékenységek
során gyűjtöttek. A privát e-mailek tartalmával semmilyen körülmények között nem lehet
visszaélni reklámozási célokkal, és alapértelmezett beállításokat kell használni a
számítógépes rendszerekben a magánélet megvédéséhez az interneten (beépített
adatvédelem).

Jelentés: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Egyetértek a cselekvési terv általános
célkitűzéseivel, amelynek tökéletesebb információáramlást kellene biztosítani helyi szinten,
vagy egy egyablakos ügyintézést, figyelembe véve az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) erőforrásainak csökkentett felhasználását az energiahatékonysággal kapcsolatos
intézkedések terén, továbbá hogy a tagállamok és a régiók az energiahatékonyság
horizontális megközelítése felé mozdulnak el fejlődésük érdekében, mivel ez a gazdasági
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versenyképesség ösztönzésének és az üzemanyaghiány csökkentésének egy előnyös módja.
Egyetértek továbbá azzal is, hogy a Bizottságnak tárgyalnia kell a helyi és regionális
képviselőkkel az energiapolitika fejlődési irányának meghatározása érdekében, valamint
hogy pénzügyi támogatást nyújtson a helyi és regionális projektek számára olyan innovatív
programokon keresztül, amelyek a meglévő energiaforrásokat és strukturális alapokat
használják fel. A lehetséges tevékenységek keretében javasolja fontos ösztönzők létrehozását
azon régiók számára, amelyek eddig az átlagosnál nagyobb szerepet töltöttek be az
energiahatékonyság terén, elősegítve energiafüggetlenségüket, és másrészről támogatva a
bevált gyakorlatok cseréjét ezek között a régiók, valamint azon régiók között, amelyek
kisebb fejlődést értek el ezen a területen.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel
elkötelezettek vagyunk a környezet védelme, gazdaságos energiatermelési módszerek
kidolgozása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem iránt. Szükség van a fenntartható fejlődés
biztosítására, de a gazdasági fejlődés is fontos. Ezt a két dimenziót összeegyeztethetővé
kell tenni. Nem lehetséges az éghajlatváltozás elleni küzdelem az energiahatékonyság
figyelembe vétele nélkül. Ezért átfogó és realista célkitűzéseket és büntetéseket kell
meghatározni, hogy az energiahatékonyság ne csupán a gazdasági hasznon alapuljon. Az
energiahatékonyság leginkább épületeket érint, mivel az épületek energiahatékonysága
nagy lehetőségeket rejt magában. Támogatom ezért az előadó véleményét, miszerint a
meglévő épületek felújítására kell összpontosítani, mivel az új épületek építésének aránya
folyamatosan csökkent az Unión belül, és sok régi épület jelentősen hozzájárulhat az
energiahatékonyság növeléséhez, ha megfelelően újítják fel.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Az energia kérdése jelentős kihívás Európa számára.
Emlékeznünk kell arra, hogy kontinensünk fejlődése mennyit köszönhet az energiához
való viszonylag könnyű hozzáférésnek, amiből az európai országok több mint egy
évszázada profitálnak. Az energiakérdésnek mára van egy másik vonatkozása. A fosszilis
tüzelőanyagok használata egyre inkább a múlté. A globális felmelegedés és a
kőolajtartalékok, és kisebb mértékben a földgáztartalékok megszerzésének elkerülhetetlenül
egyre nagyobb nehézségei által gyakorolt kettős nyomás hatására új megoldások után kell
néznünk. 2006 óta létezik egy energiahatékonysági cselekvési terv, amely a hatékonyság
különösen két vonatkozásával foglalkozik. Annak érdekében, hogy oly módon
takarékoskodjon, amely csökkenti az EU-nak a nemzetközi partnerektől való függőségét,
a hatékonyság kérdését mind a termelés, mind a fogyasztás tekintetében kezelnie kell:
kisebb energiaszükségletű épületek, gazdaságosabb gépek, ugyanakkor modernebb gyártási
technológiák, amelyek lehetővé teszik a versenyképesség, az innováció és a
méretgazdaságosság összekapcsolását. Mondanom sem kell, hogy támogattam ezt a
létfontosságú szöveget (beleértve az energiahatékonyság további 20%-os növelésének
kötelező célkitűzését 2020-ra), amely az élenjárók közé helyezi az Európai Uniót ezeken
a területeken.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Sok mindent sikerült elérni az
energiahatékonysági cselekvési terv 2006-os elfogadása óta; ugyanakkor a politikai és
gazdasági környezet sokat változott azóta. Egyértelműen szükség van ezért az EU
energiahatékonysági politikájának felülvizsgálatára, hogy összehangoljuk a jelenlegi
prioritásokkal és fejleményekkel. Az energiahatékonyság a legköltséghatékonyabb és
leggyorsabb módja a széndioxid- és egyéb kibocsátások csökkentésének. Az előnyei
jelentősek mind a gazdasági növekedés, mind a munkahelyteremtés tekintetében.
Véleményem szerint el kellene végezni a 2006-os energiahatékonysági cselekvési terv
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eredményeinek és hiányosságainak alapos elemzését, hogy alapot szolgáltasson az EU
energiahatékonysági politikájának felülvizsgálatához. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy
az EU nem jó úton jár a 20%-os célkitűzés eléréséhez, ezért hatékonyabb intézkedések
megtételére van szükség az energiahatékonyság előmozdítása érdekében. Nagyobb figyelmet
kell fordítani a meglévő épületek felújítására, mert eddig kevés előrelépés történt ezen a
téren. Az új épületek építésének üteme folyamatosan csökken az Unión belül, és sok régi
épület jelentősen hatékonyabb energiafelhasználást eredményező lehetőségeket rejt,
amennyiben megfelelően felújítják. Ez elősegítené az Unió teljes energiafüggőségének
csökkentését.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Bendt Bendtsen jelentős többséggel
elfogadott saját kezdeményezésű jelentése üdvözlendő üzenetet tartalmaz az energiaüggyel
kapcsolatban pár nappal a cancúni csúcstalálkozó végét követően, és két hónappal a 2011.
február 4-i energiaügyi csúcstalálkozó előtt. Kétségkívül az energiahatékonyság az egyik
kulcsfontosságú kérdés a környezet megóvásáért folytatott küzdelmünkben. Az
energiatakarékosság és az energiahatékonyság a legköltséghatékonyabb és leggyorsabb
módjai a széndioxid-kibocsátás csökkentésének és az ellátás biztonsága növelésének. A
jelentésben megújított erőfeszítésre szólítunk fel a 20%-os energiahatékonysági célkitűzés
2020-ra való elérése érdekében. Ugyanakkor sajnálom, hogy a módosítás, amely a meglévő
épületek jövő évi komplett felújítására irányuló kezdeményezés elindítására szólítja fel az
Európai Bizottságot, nem kapta meg a szükséges támogatást. A jelentés csak az új épületeket
említi, a meglévő épületek kezelésének kérdését nem. Mindazonáltal az épületek felelősek
az energiafogyasztás 40%-áért és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 36%-áért
az Unióban.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel speciális
intézkedéseket kell hozni az energiahatékonysági cselekvési terv végrehajtásával
kapcsolatban, különösen mivel egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az EU nem fogja tudni
teljesíteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-os csökkentésére irányuló
célkitűzését. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az energiahatékonyság a
leghatékonyabb módja a széndioxid és egyéb kibocsátások csökkentésének. Egyedülálló
lehetőséget jelent továbbá a munkahelyek támogatása és létrehozása tekintetében, miközben
csökkenti az energia-behozataltól való függőséget. Az Európai Parlament ezért egy új
energiahatékonysági cselekvési terv elkészítésére szólítja fel az Európai Bizottságot, amely
figyelembe veszi a sebezhető energia-felhasználók szükségleteit. Továbbá olyan megfelelő
intézkedések és hatékony politikák elfogadására szólítja fel a tagállamokat, mint például
a nemzeti cselekvési tervek vagy célzott szociális intézkedések az energiaszegénység
csökkentésére, valamint hogy rendszeresen számoljanak be a kérdés megoldására irányuló
tevékenységükről. A Bizottságnak emellett statisztikákat is be kellene mutatnia az EU
energiapolitikája összes főbb elemének alakulásával kapcsolatban.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni Bendtsen úrnak ehhez az
energiahatékonyságról szóló fontos és időszerű jelentéshez. A jelentés mellett szavaztam,
mivel úgy gondolom, hogy a megfelelő energiahatékonyság segíthet jelentősen csökkenteni
széndioxid-kibocsátásunkat.

Számos előny származhat az ilyen irányú politikai tevékenységből: először is, új
munkahelyeket hoznánk létre, de lehetővé válna a kis- és középvállalkozások, az olasz és
európai gazdaságok kötőszövetének nagyobb részvétele is, amelyeknek innovatív fejlődési
lehetőségeket nyújtanánk. Ennek érdekében szükség van a szakmai képzés, a kutatás és az
információhoz való hozzáférés megerősítésére irányuló megfelelő pénzügyi eszközök
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megteremtésére. Egyetértek ezért azzal, hogy felül kell vizsgálni az energiahatékonysággal
kapcsolatos európai uniós politikákat, és konkrét terveket kell kialakítani a versenyképesség
növelésére.

Az épületeket és a környezetbarát tervezést illetően egyetértek azzal, hogy a meglévő
épületek felújítására kell összpontosítani, mivel megfelelő felújítás esetén rendkívüli
energiatakarékossági lehetőségeket rejtenek magukban. Ezeknek a céloknak az eléréséhez
tehát szükség van intézkedések, eszközök és pénzügyi támogatások létrehozására mind a
tagállamok részéről, mind európai szinten, például ad hoc alapok létrehozásán keresztül.

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Az energiahatékonyságról szóló jelentés jogosan szólít
fel arra, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk az olyan innovatív megoldásokra, mint az
intelligens energiahálózatok és az intelligens mérőórák, hogy rugalmasabban integráljuk
a megújuló energiaforrásokat, valamint hogy globális stratégiát hozzunk létre a
hőtermeléssel kapcsolatban. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a cél, hogy 2015-re az otthonok
50%-át intelligens mérőórákkal szereljük fel, és ezt az arányt 2020-ra 80%-ra kell növelni.
Örülök, hogy nem születtek javaslatok jogalkotási intézkedések bevezetésére az
energiaszegénység terén. Ehelyett úgy fogalmaztak, hogy egyértelmű legyen, a tagállamok
azok, amelyek legjobban tudják kezelni az energiaszegénység problémáját, és ezért ez
olyan probléma, amelyet a tagállamok szintjén kell megoldani. Annak a lehetőségnek,
hogy az ERFA 15%-át energiahatékonysági programokra használjuk fel, szintén segítenie
kell az energiahatékonyság növelésében. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az
energiahatékonyságot horizontális európai prioritássá kell tenni, amelyet más forrásokból,
nem strukturális alapokból támogatunk.

Úgy gondolom, helyes volt a páneurópai energia- vagy szénadó bevezetésére irányuló
javaslatok elutasítása, amelyek csak megnövekedett energiaköltségekhez vezetnének, és a
legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező csoportokat érintenék a legsúlyosabban. Azon
a véleményen vagyok továbbá, hogy az energiahatékonysági célkitűzéseknek nem kellene
jogilag kötelező érvényűnek lenniük, és hogy nem szabad felszínes feltételességet
bevezetnünk azzal, hogy az energiahatékonyság alapján ítélünk oda strukturális alapokat.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Az energiahatékonyság létfontosságú
az ellátás biztonságának növelése, a levegő minőségének javítása, az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának csökkentése és társadalmunk versenyképességének növelése
szempontjából. Az energiahatékonyság azt jelenti, hogy „többet” teszünk „kevesebb”
erőforrásból. Ez a jelentés ambiciózus elképzeléseket tartalmaz az energiahatékonysággal
kapcsolatban például egyéni célok és pozitív ösztönzők bevezetésén keresztül. Olyan
fontos elemeket vezet be az energiainfrastruktúra modernizálása tekintetében, mint például
az intelligens hálózatok, az épületek és a közlekedés energiahatékonysága, az IKT használata
és tudományos kutatások folytatása az energia terén. A jelentés hangsúlyozza a tudományos
kutatásokra, a technológiai fejlesztésre és a demonstrációra szánt finanszírozás
megduplázásának szükségességét az energia terén. A finanszírozás tekintetében a jelentés
a strukturális alapoknak az energiahatékonyság támogatására való felhasználást is ösztönzi,
és ez prioritás lesz a 2013 utáni uniós költségvetésben. Mindezek fényében szeretnék
gratulálni az előadónak, Bendtsen úrnak, a kiváló munkáért, valamint a kialakított
egyensúlyért, és szeretnék felkérni mindenkit, hogy támogassa ezt a fontos jelentést.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. –  (FR)  Az Európai Unióban az épületek felelősek
az energiafelhasználás körülbelül 40%-áért, valamint az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának körülbelül 36%-áért. Az energiahatékony épületeknek prioritást kell
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élvezniük az energiahatékonysági cselekvési terv következő felülvizsgálatában. Ma
Európában a meglévő otthonok 30%-a egészségtelen és magas energiaköltségekkel
rendelkezik. Ezért nem csak új, fenntartható épületek építésének ösztönzése, hanem a
meglévő épületek fenntartható módon való felújítása is fontos. Ezért kell a tagállamoknak
azonnal egy komplett felújítási programot elindítaniuk a meglévő épületek számára, hogy
közel nulla szintű energiafogyasztást érjenek el az épített környezetben 2050-re. Kapcsolat
van továbbá az energiahatékonyság és az energiaszegénység között. Felszólítjuk tehát a
Bizottságot, hogy készítsen egy új energiahatékonysági cselekvési tervet, amely figyelembe
veszi a leghátrányosabb helyzetű fogyasztók szükségleteit.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – Szeretném üdvözölni ezt az energiahatékonyságról szóló
jelentést, mivel növelni fogja az energiabiztonságot, valamint társadalmi és gazdasági
előnyöket fog teremteni az EU gazdasága számára. A Szocialisták és Demokraták Progresszív
Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja rámutatott, hogy az energiaforrások
nem egyenlően oszlanak meg a tagállamok között. Mindig figyelembe kell vennünk az
európai szolidaritást, amikor energiahatékonyságról alkotunk jogszabályokat. Elmondták,
hogy az energiával való takarékoskodás az egyik legrövidebb út az energiahatékonysághoz.
Az energiahatékonyság előmozdítása munkahelyeket fog teremteni, és a fűtési költségekben
milliárdos megtakarításokat fog jelenteni a tagállamok kormányai számára évente.

Nagyon támogatom egy alacsonyabb széndioxid-kibocsátású társadalom létrehozását, de
óvatosnak kell lennünk, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a tagállamok között
képességeik és erőforrásaik alapján. Aggódom, hogy az olyan tagállamoktól, mint például
Románia, azt várják el, hogy olyan más tagállamokkal azonos szinten teljesítsenek, mint
például Svédország, amely ország már komoly eredményekkel rendelkezik az
energiahatékonyság terén. A 8. pénzügyi terv fontos finanszírozási eszköz lesz az
energiahatékonyság támogatására és előmozdítására 2014-től 2020-ig.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az energiahatékonysági cselekvési tervről szóló
jelentés mellett szavaztam, mivel fontos javaslatokat terjeszt elő a környezet és a gazdaság
szempontjából, különösen egy olyan európai jogszabály bevezetését, amely kötelező
célkitűzéseket tartalmaz az energiafogyasztás csökkentésével kapcsolatban.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) 2008-ban Európa elkötelezte magát, hogy legkésőbb
2020-ra eléri energiafogyasztása 20%-kal való csökkentését, és biztosítja, hogy
energiafelhasználásának 20%-a megújuló energiaforrásokból származik. Ez a célkitűzés
létfontosságú abban, hogy segítse Európát a széndioxid-kibocsátásra vonatkozó célkitűzése
elérésében, valamint a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségének csökkentésében, de
ennek továbbra is pontosan ennek kell maradnia, vagyis egy célkitűzésnek, amelyhez a
különböző államok önként ragaszkodnak.

Ahhoz, hogy ez megtörténjen, kötelező érvényű korlátozások helyett fontosabb lesz a
tagállamok számára, hogy olyan megoldásokról egyezzenek meg, amelyek nagyobb
energiahatékonyságot tesznek lehetővé és kevesebb energiát pazarolnak el anélkül, hogy
befolyásolnák a fejlődést, és hogy ez túl költséges legyen az európai ipar és a termelők
számára, különösen olyan gazdasági válság idején, mint a jelenlegi.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Ez a jelentés az energiahatékonysággal
kapcsolatos politikára összpontosít az Unión belül. Ezzel a témával kapcsolatban egyetértek
a kötelező célkitűzések szükségességével. A Bizottság energiahatékonyságról szóló zöld
könyvében (2005/0265 végleges) becslések alapján Európában közvetlenül vagy közvetetten
körülbelül egymillió új munkahelyet lehetne létrehozni. A közlemény szerint az
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energiahatékonysági intézkedéseknek leginkább a kkv-k a haszonélvezői, és hozzáteszi,
hogy egy átlagos háztartás évente körülbelül 1000 EUR-t tudna megtakarítani
energiahatékony intézkedéseken keresztül.

A kötelező energiahatékonysági intézkedések létfontosságúak az Öbölből és Oroszországból
származó kőolaj- és földgázbehozatalból eredő energiahiány csökkentés tekintetében is.

Már vannak kötelező érvényű célkitűzéseink a megújuló energia felhasználásának 20%-ra
való növeléséről az Európai Unióban. A jelenlegi keretben a lehetőségek csak felét sikerült
elérnünk az energiahatékonyságra vonatkozó kötelező célkitűzések hiányában. Fontos
továbbá a jogbiztonság szempontjából, és fontos jel az új beruházások irányításában is.

Az EU és Portugália számára több előnyt, mint veszteséget látok ebben a kötelező
célkitűzésben. Továbbá ha az EU 2020 célkitűzései nem mutatnak túl egyszerű
szándéknyilatkozatokon, a stratégia nem fog elérni semmit.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Megsokszorozódtak az energiahatékonyság
növelésére tett ígéretek, de az Európai Unió kockáztatja, hogy nem teljesíti a javasolt
célkitűzést: a 20% elérését 2020-ra. A legutóbbi adatok átlagosan 9%-ot mutatnak annak
ellenére, hogy az energiahatékonyság növeléséhez való hozzájárulás csökkentené a
kibocsátást, a fogyasztást és az energiafüggőséget.

A jelentés számos különböző elemet tartalmaz, amelyek az energiahatékonyság nagy
területét fedik le megfelelő módon, bár rámutat olyan irányokra, amelyek nehezebbé tehetik
a kívánt célkitűzések sikeres elérését.

Vannak azonban olyan aspektusok, amelyekkel nem értünk egyet, például az
energiahatékonyság és az úgynevezett Európa 2020 stratégia közötti állítólagos kapcsolat,
amely egységes energiapiac létrehozásáról, piaci alapú eszközök támogatásáról, az európai
kibocsátás-kereskedelmi rendszerről rendelkezik, elfedve az energiahatékonyság néhány
előnyét, és figyelmen kívül hagyva egy erős állami energiaügyi ágazat megvédésének
szükségességét, amelyet minden államnak támogatnia kell.

Bár egyetértünk azzal, hogy szükség van közösségi pénzeszközökre a célkitűzések
végrehajtásához, még mindig kétségeink vannak az ERFA maximum 15%-a, vagy az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) energiahatékonyság terén való
felhasználásának gyakorlati lehetőségével kapcsolatban, mivel a tagállamoknak kellene
meghatározniuk szükségleteiket és az ezeknek az alapoknak az elosztásával kapcsolatos
prioritásaikat.

Françoise Grossetête (PPE),    írásban. – (FR) Számos kihasználatlan lehetőséget nyújtó
intézkedést lehet bevezetni az energiahatékonyság növelésére az olyan kulcsfontosságú
ágazatokban, mint a közlekedés és az épített környezet.

Mindazonáltal nem reális az energiahatékonyság 2020-ra 20%-kal való növelését célzó
kötelező érvényű célkitűzés meghatározása, mivel nincs értékelési módszer és nincsenek
közös mutatók. Ehelyett olyan speciális ágazati célkitűzésekre kellene összpontosítanunk,
mint például a meglévő épületek energiafogyasztásának 38%-kal való csökkentése.

A támogatás hiánya nagy akadálya az ingatlanok felújításának a lakóingatlanok esetében
és a kkv-ágazatban. Ahelyett, hogy megalapozatlan célkitűzésekkel kapcsolatos vitákba
bonyolódna, az Európai Bizottságnak inkább innovatív megoldásokkal kellene előállnia,
és ösztönöznie kellene a köz- és magánszféra partnerségét, mert ez a kreatív ökológia új
munkahelyek forrása.
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Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Támogattam ezt a jelentést, mivel célja az
energiahatékonyság legalább 20%-kal való növelése 2020-ra, és ezáltal előmozdítja egy
fenntartható és környezetbarát gazdaság felé való átmenetet. Ennek hatalmas előnyei
vannak mind a gazdasági növekedés, mind a munkahelyteremtés tekintetében. Mind a
vidéki, mind a városi területeken teremt munkahelyeket. Ismeretes, hogy hatalmas
energiahatékonysági lehetőséget rejtenek az épületek. Ezért a meglévő épületek felújítására
kell összpontosítani, mivel az új épületek építésének aránya az Unión belül fokozatosan
csökken, és sok régi épület jelentősen hatékonyabb energiafelhasználást eredményező
lehetőségeket rejt, amennyiben megfelelően felújítják. A tiszta technológiában át kell
hidalni az egyrészről az USA és Kína, másrészről az EU közötti szakadékot. Az
energiahatékony megoldások előremozdításáról szóló jogalkotási intézkedések elfogadása
terén mindkét ország sokkal progresszívabb, mint az Unió. Ezért a finanszírozás
fellendítésére irányuló intézkedéseket és eszközöket támogatnia kell az Uniónak és a
tagállamoknak. Egy európai szintű pénzügyi eszközön keresztül ösztönözni kell nemzeti
energiahatékonysági alapok létrehozását, amelyek támogatják az energiateljesítmény-alapú
szerződéseket. Az energiateljesítmény-alapú szerződések, ahol a fogyasztó garantált
energiamegtakarítást vásárol, előnyt jelentenek, mivel a beruházás 2–15 év alatt térül meg.
Egy ilyen modell munkahelyeket hoz létre a kkv-kon belül, a fogyasztók pénzt spórolnak
az energiaszámláikkal és a kibocsátás csökken.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    írásban. – (FI) Amikor, ahogy képviselőcsoportom nagy része,
a kötelező 20%-os energiamegtakarítási célkitűzés ellen szavaztam, nem az
energiamegtakarítás fontosságáról foglaltam állást, hanem arról, ahogy ezt elő akarjuk
mozdítani. Vitathatatlan a nagyobb energiamegtakarítás szükségessége. Ugyanakkor az
Unió éghajlatváltozással, energiabiztonsággal és –ellátással kapcsolatos problémáinak
megoldására irányuló kísérletek véleményem szerint nem fenntarthatóak és körültekintőek.

A közismert 20-20-20 éghajlatváltozási és energiaügyi csomagban az energiamegtakarítási
célkitűzés volt egyedül nem kötelező érvényű, mivel feltételezték, hogy fokozni fogják,
összhangban más kötelező célkitűzésekkel, például a kibocsátások csökkentésére és a
megújuló energiaforrásokra vonatkozó célkitűzésekkel. Az energiamegtakarítási célkitűzést
nem úgy vezették be, ahogy akartuk, de most, ahelyett, hogy megint egy újabb kötelező
célkitűzéssel terhelnénk a Közösséget, egy olyannal, amely átfedésben van más kötelező
célkitűzésekkel, és anélkül, hogy tudnánk, hogyan érhetnénk azt el, először inkább azt
kellene megvizsgálnunk, hogy ezeket az egyéb célkitűzéseket helyesen határoztuk-e meg.

Amikor kibocsátás-csökkentéseket és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos
célkitűzéseket határozunk meg, tagállamainkat és vállalataikat nyomás alá helyezzük, és
nagy a kísértés, hogy rövidlátó, fenntarthatatlan megoldásokat hozzunk létre. Ha mindezek
tetejébe még egy kényszert bevezetnénk, az EU szó szerint maga alatt vágná a fát, a bevételek
jelentős átruházását idézve elő anélkül, hogy az további előnnyel járna az éghajlatváltozás,
a környezetvédelem vagy energiabiztonságunk tekintetében.

Miközben megpróbáltunk tenni valamit, pont az ellenkezőjét értük el. Az ipar globálisan
egyre életképtelenebbé válik, fenntarthatatlanul égetjük a fát a megújuló energiaforrások
felhasználása nevében, és ugyanakkor a probléma maga, a széndioxid-kibocsátás egyre
komolyabban nő határainkon túl.

Ideje ésszerű és fenntartható intézkedéseket hozni, és nem rövidlátó
kényszermegoldásokhoz fordulni, amelyeknek nincs semmilyen kézzelfogható eredménye.
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Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Az energiahatékonyság egész Unióra kiterjedő
növekedése központi eleme egy fenntartható európai energiastratégiának. Lehetővé teszi
a széndioxid-kibocsátás csökkentését, és ugyanakkor az energiabiztonság leggyorsabb és
legköltséghatékonyabb módon való fejlesztését. Üdvözlöm, hogy a jelentés hangsúlyozza
az épületek energiahatékonyságába való nagyobb beruházást, amely új munkahelyeket
fog létrehozni az építési ágazatban és a kkv-kban, valamint akár évi 1000 EUR értékű
megtakarítást idézhet elő háztartásonként. A jelentés utal továbbá az energiahatékonyság
növelésének szükségességére az egész közlekedési ágazatban az energiaintenzív közlekedési
módoktól – például az autó, illetve a teherautó – az energiatakarékos közlekedési módok
felé – például a vasút – való elmozdulás által. Támogatom a jelentés azon részét, amely
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy adják meg az energiahatékonyságnak a
megérdemelt figyelmet, és ugyanakkor biztosítsák az uniós, illetve nemzeti szinten már
bevezetett, a területtel kapcsolatos számos jogalkotási intézkedés betartását.

Bogusław Liberadzki (S&D),    írásban. – (PL) A mai szavazáson támogattam az
energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatáról szóló Bendtsen-jelentés jóváhagyását.
Nem kétséges, hogy az energiahatékonyság növelése a széndioxid-kibocsátás
csökkentésének legköltséghatékonyabb és leggyorsabb módja. Tény, hogy az Európai
Unióban az épületek felelősek az energiafogyasztás körülbelül 40%-áért és az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának körülbelül 36%-áért. Ezért gondolom, hogy az egyik
legfontosabb dolog, amit meg kell tennünk, az az épületek energiahatékonyságának a
növelése, és ezt a meglévő berendezések felújítására irányuló munka kezdeményezésével
és az épületekben hatékonyabb közös infrastruktúra és fűzési rendszerek bevezetésével
kell véghezvinni. Az épületek szigetelésének a strukturális alapokból való finanszírozása
mellett szavaztam.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    írásban. – (RO) Az energiahatékonyságról szóló jelentés
rendkívül fontos az Uniónak az erre a területre vonatkozó, az elkövetkezendő évekre szóló
cselekvési terve elfogadásának tekintetében. Nagy hatása lesz a széndioxid-kibocsátás
csökkentésére használt módszerekre, a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre
olyan területeken, mint az IT, az építkezés és a szolgáltatások. A leghátrányosabb helyzetű
fogyasztók hatékonyabb védelme mellett szavaztam. Ezeknek a fogyasztóknak kell
leginkább részesülniük az energiahatékonysággal kapcsolatos fejlesztések előnyeiből.
Ugyanakkor több pénzügyi forrásra van szükség a szükséges beruházásokhoz. Továbbá
a nemzeti, regionális és helyi szintű energiahatékonysági alapok felállítása mellett szavaztam.
Ezek az alapok kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be energiahatékonysági szolgáltatásokat
nyújtó kkv-k és vállalkozások fejlesztése terén. Azon jogilag kötelező érvényű célkitűzés
ellen szavaztam, hogy 2020-ra minimum 20%-os energiamegtakarítást érjünk el, mivel
ez az uniós szintű kényszer negatív hatással lehet az egységes piacra. Úgy gondolom, hogy
a fenntartható, környezetbarát gazdaságba való átmenet túlzó jogi intézkedések bevezetése
nélkül is haladni fog.

Mario Mauro (PPE),    írásban. – (IT) Ebben az energiahatékonysági cselekvési terv
felülvizsgálatáról szóló jelentésben Bendtsen úr helyesen mutat rá, hogy a nemzeti politikák
még mindig nem használják ki teljesen az energiahatékonyságban rejlő lehetőségeket. Meg
kell erősítenünk ezért az európai uniós stratégiákat ebben az irányban. Az indítvány mellett
szavaztam.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Ez a jelentés támogatja az
energiahatékonyság elvét és az energiafogyasztás címkézését. Ez jó dolog, bár egyesek
biztosan szerették volna, hogy a tárgyalás a józan energiapolitikára és az ökocímkére is
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kiterjedjen. Aggódik továbbá az energiaszegénység miatt. Ez jó hír. Milyen kár viszont,
hogy a környezetbarát kapitalizmus eszközévé teszi, hogy a szabad versenyt támogatja,
hogy pénzügyi közvetítők beavatkozására szólít fel, és a szénalapú piac erényeit dicsőíti.
Megsemmisíti az ígért előnyöket.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Egy olyan cselekvési tervnek, amely összhangban van
az európai energiapolitikával, a következő témákkal kell foglalkoznia: alacsony
széndioxid-kibocsátású energiarendszer kialakítása felé való haladás, az energiaellátás
biztonságának biztosítása, az Unió nagyobb versenyképességének biztosítása, valamint
az energia minden fogyasztó számára elérhető áron való biztosítása. E célkitűzések
eléréséhez jelentős anyagi és emberi erőforrásra van szükség.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Íme az energiahatékonyságra vonatkozó 10 fő
iránymutatás:

1. energiahatékony technológiák; 2. szállítási technológiák; 3. az energia hatékony
felhasználása; 4. az energiaszállítási rendszer biztonsága; 5. az energiatermeléshez használt
termékek beszerzése és tárolása; 6. a beszállító országok energiájának kihasználása; 7. az
energiaforrások kialakítása és elosztása; 8. monopóliumellenes programok az
energiafogyasztás és energiaellátás terén; 9. nanotechnológiák az energiaellátási ágazatban
és annak fejlesztése; 10. hatékony energiaszabályozás.

Sajnálatos módon ezekkel a vonatkozásokkal nem foglalkozik ez a jelentés. Mindamellett
mellette szavaztam, figyelembe véve, hogy a fő feladat még csak most kezdődött.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Az energiahatékonyság olyan terület, amely nagy
lehetőségekkel rendelkezik a jövőre nézve, és amelyben az Uniónak már van némi
tapasztalata. Az uniós tagállamok továbbá sok vezető technológiát alkalmazó vállalatnak
adnak otthont. A környezetre gyakorolt nyilvánvalóan előnyös hatásai mellett ez az ágazat
a gazdasági növekedés fokozása és a munkahelyteremtés területén is rejt lehetőségeket.
Ugyanakkor mostanra világossá vált, hogy az EU gyakran tűz ambiciózus célokat maga
elé, amelyek teljesítése később problémás, vagy egyáltalán nem sikerül. Ez történhet az
épületek esetében is, amelyek természetesen jelentős energiamegtakarítási lehetőségeket
rejtenek.

Jelentősen egyszerűbb ilyen típusú intézkedéseket bevezetni az új épületek, mint a már
meglévő régiek esetében. A műemlékké nyilvánított épületek külön problémát jelentenek.
Végül, de nem utolsósorban, nem szabad hagynunk elszabadulni a helyzetet olyan
energiahatékonyság-növelő intézkedések kivetésével, amelyek bevezetése annyira költséges,
hogy a megélhetés majdnem megfizethetetlenné válik. Ennek megfelelően szavaztam.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    írásban. – (PL) Nem lehet nem egyetérteni az
előadó azon állításával, hogy „az energiahatékonyság a széndioxid- és egyéb kibocsátások
csökkentésének legköltséghatékonyabb és leggyorsabb módja”. Emellett az
energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek hozzájárulnak a gazdasági
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ez a jelenség megfigyelhető például az új
tagállamokban, ahol jelentős mértékű kihívással kell szembenézni.

Érdemes megjegyezni továbbá, hogy az épületek szigetelésére szánt európai uniós támogatás
a kohéziós politika egyik legláthatóbb megnyilvánulása. A felújított épületek mutatják a
legjobban az Európai Unió jelenlétét a régióban. Ezeket figyelembe véve, támogatom a
jelentésben foglalt javaslatokat az energiahatékonyság fejlesztésére irányuló kiadások
növelése tekintetében.
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Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az energiahatékonysági cselekvési terv mellett
szavaztam, mivel fontosnak tartom az Európai Unió ösztönzését, hogy lépéseket tegyen
a környezetbarát és fenntartható jövő irányába. Az energiafogyasztásnak az
energiainfrastruktúrák rendszerinnovációin és a városfejlesztésen keresztül történő
csökkentése Európa célja az új cselekvési tervben, amelyet februárban fog benyújtani a
Bizottság. Úgy gondolom, hogy a célkitűzéseknek nem szabad kötelező érvényűnek lenniük,
mert ha felgyorsítjuk az ütemezést, kockáztatjuk, hogy pénzügyi károkat okozunk a
vállalkozások és magánszemélyek számára. A cselekvési terv intézkedéseinek koherensnek
kell lenniük a nemzeti tervekkel, hogy egy egységes módszer jöjjön létre az
energiahatékonysági célkitűzések mérésére.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Az előadó, az Európai Néppárt tagja,
az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatában kiegyensúlyozott javaslatot tesz
egy 20%-os energiamegtakarítási célkitűzés elérésére, amelyet 2007-ben határozott meg
az Európai Tanács.

Úgy tűnik számomra, hogy az előadó által javasolt, pragmatikus módon bevezetett
energiahatékonysági politika, egyéni célkitűzésekkel és jogilag kötelező érvényű célok
meghatározása nélkül, a legjobb módja a kérdéses célkitűzések elérésének a jelenlegi
gazdasági és politikai környezetben. Ugyanakkor az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
elfogadott egy megoldást, amely magában foglalja egy legalább 20%-os kötelező
energiacsökkentési célkitűzés bevezetését, egy módosítást, amelyet a szocialisták, liberálisok
és zöldek szavazatai alapján hagytak jóvá.

Az általam megszavazott jelentésen belül kiemelném az energiahatékonyságot támogató
különböző közösségi és tagállami tevékenységeket: az ezen a területen hatályos jogszabályok
alkalmazása, energiahatékony városfejlesztés, energiahatékony épületek építése, valamint
ezeknek és más intézkedéseknek a finanszírozása nemzeti energiahatékonysági alapok
létrehozásán keresztül.

Hangsúlyozni kell, hogy ez az európai parlamenti jelentés fontos hozzájárulás az
energiahatékonysági cselekvési terv Európai Bizottságban folyamatban lévő
felülvizsgálatához.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Részben az eredeti terv több módosításának
eredményeképp, egyetértek Bendtsen úrral abban, hogy az energiahatékonyság a
legköltséghatékonyabb intézkedés a széndioxid- és egyéb kibocsátások csökkentése
érdekében, valamint hogy ez egyedülálló lehetőségeket jelent munkahelyek támogatása
és létrehozása tekintetében, miközben csökkenti az energiabehozataltól való függőséget.
Az előadó megjegyzi, hogy a Bizottság szerint az energiatakarékosság akár több mint
1000 EUR megtakarítást jelenthet háztartásonként évente.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Az energiahatékonyság a széndioxid- és egyéb
kibocsátások csökkentésének legköltséghatékonyabb és leggyorsabb módja. Hatalmas
lehetőséget jelent mind a gazdasági növekedés, mind a munkahelyteremtés szempontjából
az IT, az építkezés és a szolgáltatások terén. Mind a vidéki, mind a városi területeken teremt
majd munkahelyeket, amelyek nem kiszervezhető helyi munkák lesznek. A Bizottság 2011
elején be fog nyújtani egy új, felülvizsgált tervet, amelynek a következő elemeket kell
tartalmaznia: – kötelező uniós célkitűzés az energiahatékonyság minimum 20%-kal való
növelésével kapcsolatban 2020-ra – intézkedések bevezetés az energiaszegénység
leküzdésére minden energiapolitikában – az energiaszolgáltatásokról szóló irányelv
felülvizsgálata 2011-ben – az intelligens hálózatokba való ösztönző beruházás és a
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harmadik intézkedéscsomag azon belső piacra vonatkozó követelményének a tagállamok
általi betartása, hogy 2020-ra a háztartások 80%-ba intelligens mérőórákat szereljenek fel
– a tagállamoknak éves ingatlanfelújítási célkitűzéseket kell meghatározniuk – a
Bizottságnak politikákat kell előterjesztenie a közel nulla energiaveszteség elérése érdekében
az épületekben 2050-re – az ágazatban meghatározott célkitűzések elérése érdekében a
Bizottságnak meg kell vizsgálnia olyan innovatív finanszírozási modelleket, mint a
visszaforgatható alapok .

Teresa Riera Madurell (S&D),    írásban. – (ES) A jelentés mellett szavaztam, mivel
szerintem fontos, hogy a 20%-os energiahatékonysági célkitűzés kötelező legyen, nem
csak a széndioxid-kibocsátás csökkentése miatt, hanem társadalmi okokból is. Az európai
háztartások kiadásainak jó része az energiaszámlák befizetésére megy el. Az energiapazarlás
csökkentésére irányuló hatékonysági intézkedések bevezetése és az energiaszegénység
csökkentése szocialista célkitűzés.

Frédérique Ries (ALDE),    írásban. – (FR) Addig, amíg a világűrben hasznosított napenergia
őrült kihívásának sikerül megfelelnünk, és az egész világ arathatja ennek a jószerével
kimeríthetetlen elektronikus mannának az előnyeit, az Európai Uniónak a jelenlegi
energiapolitika terén nincs más lehetősége, mint hogy a lehető legtöbb forrásból szerezze
be a szükséges energiát, és az energiahatékonyságot válassza. Ez a Bendtsen úr jelentésében
kiemelt egyik legfontosabb prioritása a következő évtizedre vonatkozó európai stratégiának,
amelyet az Európai Parlament képviselői nagy többséggel fogadtak el ma délután. Különösen
üdvözlendőnek tartom a kötelező érvényű, 2020-ra elérendő 20%-os energiamegtakarítási
célkitűzés elfogadását, amely lehetővé teszi az Unió számára, hogy körülbelül
100 milliárd EUR összeget takarítson meg. Ahhoz, hogy ezt elérjük, egyértelműen többet
kell tennünk olyan változatos területeken, mint az energiaszolgáltatások, a közlekedés
(vajon mikorra lesz elektromos járművek szabványosítására vonatkozó keretrendszerünk?)
és az épületek. Ez utóbbi különleges figyelmet kíván, mivel tudjuk, hogy az Európai Unióban
az épületek felelősek az energiafogyasztás körülbelül 40%-áért és az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának körülbelül 36%-áért. Jelentős energiamegtakarítási lehetőséggel
rendelkeznek a középületek például, amelyek megkönnyíthetnék a stabil, környezetbarát
gazdaságba való átmenetet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Ez a jelentés egy erőteljes és időszerű
emlékeztető a Bizottság és a Tanács számára egy kötelező energiamegtakarítási célkitűzés
fontosságával kapcsolatban a 2011. február 4-i döntő fontosságú energiaügyi csúcstalálkozó
előtt, amikor a Bizottság energiahatékonysági cselekvési tervét készíti. Létfontosságúak az
ambiciózus uniós energiamegtakarítási és -hatékonysági intézkedések, ha Európa meg
akar felelni az energiabiztonsággal és az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásoknak.
Gazdaságilag is hasznosak lehetnek, munkahelyeket teremtenek, és az alacsonyabb
energiaszámlákkal pénzt takarítanak meg a fogyasztóknak. Mostanáig a tagállamok nem
tartották be ígéretüket, hogy 2020-ra 20%-kal csökkentik az energiafogyasztást, mivel
nem megfelelő fejlődést értek el a területen. A célkitűzés kötelezővé tétele segíteni fog
(ahogy a megújuló energiaforrások esetében is) annak biztosításában, hogy az uniós
kormányok kihasználják ezt a lehetőséget.

A jelentés erősebb intézkedésekre szólít fel továbbá az épületek energiafogyasztásával,
elsősorban a meglévő épületállomány felújításával kapcsolatban. Mivel az Európai Unióban
az épületek felelősek az energiafogyasztás 40%-áért, létfontosságú ennek az ágazatnak a
kezelése. A Zöldek Képviselőcsoportja reméli, hogy az uniós energiaügyi csúcstalálkozón
ezzel a rendkívül fontos kérdéssel is foglalkozni fognak.

15-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU176



Czesław Adam Siekierski (PPE),    írásban. – (PL) Az energiahatékonysági cselekvési terv
a gazdaság versenyképessége és az uniós energiaellátás biztonsága növelésének
költséghatékony módja. Az energiahatékonyság növelésének megkezdésére irányuló terv
kitűnő lehetőség a kis- és középvállalkozások fejlesztésére is. A Bendtsen-jelentés helyesen
hívja fel a figyelmet az energia hatékony és hatásos felhasználásának módjaira a fogyasztás
csökkentésének szükségessége nélkül, mivel ez folyamatosan emelkedik a tagállamokban.
Az újfajta energiatechnológiák felhasználása az építkezés és a közlekedés terén jelentős
megtakarításokat tesz lehetővé az egész Unió szintjén. Ugyanakkor ahhoz, hogy ezeket a
módszereket bevezessék, tájékoztató kampányokra van szükség a polgárok számára,
valamint csökkenteni kell az energiatakarékos technológiák költségeit. Valójában az
innovatív berendezések magas ára a legnagyobb akadálya bevezetésüknek. Kötelező
célkitűzések bevezetése 2020-ra sok tagállam számára problémás lehet.

Emlékeznünk kell ugyanakkor, hogy minden tagállam más fejlettségi szinten áll az
energiapolitika terén. Az a kötelező célkitűzés, hogy 2020-ra a végső energiafelhasználás
20%-a megújuló energiaforrásból származzon, túl nagy kihívás lehet, különösen a 12 új
tagállam számára.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) Örülök, hogy az Európai Parlament úgy döntött,
hogy támogatja a 20%-os energiamegtakarítás 2020-ra való elérésével kapcsolatos kötelező
célkitűzést. Előrejelzések szerint a jelenlegi politikával Európa csak 11%-os
energiamegtakarítást fog elérni. Eközben a háztartások évente 1000 EUR-t pazarolnak el,
és évente nem kevesebb, mint 350 milliárd EUR-t exportálunk az olajban gazdag
országokba. A házak jobb szigetelése, a hatékonyabb energiaszállítás és a hatékonyabb
berendezések alacsonyabb energiaszámlákat eredményeznek a fogyasztók és a vállalkozások
számára.

Gyakran akadályok merülnek fel ezeknek a hatékony intézkedéseknek a bevezetésével
kapcsolatban, mint például a magas beruházási költségek vagy az előnyökkel kapcsolatos
bizonytalanságok. Amennyiben az európai miniszterek támogatják ezt a javaslatot, a
kormányoknak fokozniuk kell az energiatakarékossági megfontolások iránti támogatásukat.
Ezek az intézkedések végül pénzt fognak hozni, mivel az energiaszámlák alacsonyabbak
lesznek.

Az energiamegtakarítás a legolcsóbb módja annak, hogy elérjük az éghajlatváltozással
kapcsolatos célkitűzéseket, és 560 millió tonnával kevesebb széndioxid kibocsátásához
fog vezetni. Az energiamegtakarítás ezért megkönnyíti számunkra, hogy egy kicsit emeljük
az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésünket. Sajnálatos módon még mindig
reménytelenül le vagyunk maradva; egy közelmúltban készült jelentés szerint meg kell
háromszoroznunk az európai célkitűzést, ha 20%-os energiamegtakarítást akarunk elérni.
Fontos tehát, hogy ez a célkitűzés kötelező érvényű legyen minden uniós tagállam számára.

Konrad Szymański (ECR),    írásban. – Az ECR képviselőcsoport európai parlamenti
képviselői úgy gondolják, hogy az energiahatékonyságnak döntő szerepe van abban, hogy
segítse az Uniót a megújuló energiaforrásokra és a kibocsátáscsökkentésre vonatkozó
célkitűzései elérésében. Szintén fontos szerepe van energiabiztonságunk biztosításában,
valamint gazdasági versenyképességünk növelésében. Támogatjuk a jelentés nagy részét,
például az intelligens hálózatokra és mérőórákra való összpontosítást, az EBB és a
magánszféra általi támogatást, valamint a K+F-ben rejlő lehetőségeket az
energiahatékonyság előmozdítása terén. Az ECR-képviselők ugyanakkor nem támogatják
a kötelező energiahatékonysági célkitűzéseket. Úgy gondoljuk, hogy az EU és a tagállamok
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a megújuló energiaforrásokra vonatkozó és a kibocsátáscsökkentési célkitűzéseken, valamint
az energiaszolgáltatásokról szóló irányelv szerinti energiatakarékossági célkitűzéseken
keresztül már ösztönzést kaptak energiahatékonysági politikák bevezetésére. Az ECR tagjai
ezért tartózkodtak a jelentésről való szavazáson.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) A Bendtsen-jelentés ellen szavaztam, mivel a
számokat újra megváltoztatták, és a célkitűzések korlátozóak. Igaz, hogy ez egy nem
jogalkotási jellegű jelentés, de a környezetbarát tervezésről szóló jelentés hatása megmutatta,
hogy milyen óvatosan kell kezelni ezeket a kérdéseket. A nem energiatakarékos izzólámpák
betiltása eredményeként ki kellett ürítenem egy szobát, miután egy higanyt tartalmazó
energiatakarékos izzó eltört, hogy ne okozzon kárt az emberek egészségére. Ez pontosan
olyan dolog, amit időben meg kell állítani.

Hermann Winkler (PPE),    írásban. – (DE) A jelentés ellen szavaztam. Üdvözlendőnek
tartom a jelentés megközelítését az energiahatékonysági cselekvési tervvel kapcsolatban.
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy hiba „fölülről kiszabott” kötelező energiahatékonysági
célkitűzések és magán- és középületekre (például iskolákra) vonatkozó kötelező
modernizációs és felújítási célkitűzések meghatározása. Egy olyan időszakban, amikor
szűk költségvetéssel rendelkeznek a megyék, önkormányzatok és háztartások, ezek a nem
reális elvárások túl nagy terhet rónak rájuk. Az EU Bizottságának például, amelynek épületei
az új energiahatékonysági kritériumok alá esnek, nemrég be kellett vallania, hogy nem
tudja teljesíteni az épületállománya energiatakarékos felújítására vonatkozó további
követelményeket. Nem szabad olyan dolgokat követelnie az Uniónak másoktól, amelyeket
ő maga sem tud teljesíteni.

Sok kis- és középvállalkozás számára, és különösen a szászországi kisvállalkozók számára
ezek az intézkedések túl messzire mennek. Túl nagy terhet fognak róni a vállalkozásokra,
és egyértelműen munkahelyek elvesztését fogják eredményezni, valamint a költségek
növekedését a fogyasztók számára. Véleményem szerint kritikusan kell megközelíteni
különösen azt a felhívást, hogy az energiahatékonysági kritériumokat alkalmazzuk a
közbeszerzési politikára. Az energiamegtakarítás helyes módjához hozzátartozik az európai
polgárok képzése és adókedvezmények létrehozása.

Joachim Zeller (PPE),    írásban. – (DE) Ellenzem a jelentést. Bár tartalmaz néhány
megfontolásra érdemes javaslatot, nem vagyok jó véleménnyel az olyan gesztuspolitikáról,
amely olyan korlátozó intézkedések meghozására szólít fel, amelyeket majdnem lehetetlen
bevezetni a gyakorlatban. Figyelembe véve az érintettek pénzügyi helyzetét, az az
önkormányzatokra és regionális hatóságokra, valamint háztulajdonosokra irányuló
követelés, hogy energiatakarékos felújításokat végezzenek ingatlanjaikon, különösen
értelmetlen. Még az Unió Bizottságának is be kellett ismernie, hogy nem tudta teljesíteni
az épületállománya energiatakarékos felújítására vonatkozó átfogó követelményeket.
Továbbá még nem láttunk semmi bizonyítékot arra, hogy az energiatakarékos felújítások
közvetlen költségmegtakarítást eredményeznek. Az infrastruktúra előállításába és
fenntartásába, valamint a megújuló energia előállításához szükséges eszközökbe való
beruházás eredményeképp az energia ára gyorsabban növekszik, mint ahogy azt
ellensúlyozni lehetne az energiahatékonysági intézkedésekből származó lehetséges
megtakarításokkal. A 2002 óta meglévő uniós energiahatékonysági irányelvet nagyon
különböző módon vezették be az egyes tagállamokban, ami azt jelenti, hogy nincs egységes
megközelítés ezzel kapcsolatban Európában. A jelenlegi pénzügyi viták fényében nem
helyes ragaszkodni a strukturális alapok energiahatékonysági intézkedések finanszírozására
történő sokkal jelentősebb igénybevételéhez. Nagyon támogatok egy olyan
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energiahatékonyságról szóló vitát, amely széles körű egyetértésen alapul minden politikai
szinten, bevonva az összes érintett szereplőt, valamint ösztönző rendszerek létrehozását.
Ugyanakkor ellenzem „felülről” meghatározott szabályozások bevezetését, amelynek
költségeit másoknak kell állniuk.

11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet

(Az ülést 14,45-kor felfüggesztik és 15,05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet

13. Gazdasági kormányzás és a Lisszaboni Szerződés 9. cikke (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a következők tárgyalása:

Stephen Hughes, Pervenche Berès és Udo Bullmann szóbeli választ igénylő kérdése az S&D
Képviselőcsoport nevében a Tanácshoz: Gazdasági kormányzás és a Lisszaboni Szerződés
9. cikke (O-0200/2010 - B7-0660/2010) és

Stephen Hughes, Pervenche Berès és Udo Bullmann szóbeli választ igénylő kérdése az S&D
képviselőcsoport nevében a Bizottsághoz: gazdasági kormányzás és a Lisszaboni Szerződés
9. cikke (O-0201/2010 - B7-0661/2010)

Pervenche Berès,   szerző. –  (FR)  Elnök asszony, soros tanácsi elnök úr, biztos úr, az
önök által vezetett mindkét intézmény nagyon keményen dolgozott a gazdasági kormányzás
kapcsán, és ma az Európai Parlament a gazdasági kormányzásról szóló hat bizottsági
javaslatot vitatja meg.

Ma a Lisszaboni Szerződés hatálya alá tartozunk, amelynek 9. cikke kiköti, hogy az Unió
politikái és cselekvései meghatározása és végrehajtása során, idézem, „figyelembe veszi a
foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság
biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és
az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket”.

Máig sem végeztek azonban hatásvizsgálatot „a gazdasági kormányzási csomag” kapcsán,
amelynek megvitatását kérik tőlem. Ezek a hatásvizsgálatok nagyon fontosak a Bizottság
számára, amikor például elektromágneses sugárzás okozta megbetegedésekről szóló
jogszabályok végrehajtásáról van szó.

Ez üdvözlendő, azonban ugyanezt a lelkesedést szeretnénk látni a gazdasági kormányzás
kapcsán is. Máskülönben mit látunk? Azt, hogy Rehn biztos úr ma elmagyarázza nekünk,
hogy stratégiája három pillérből állna: az egyik a növekedés, a másik a gazdasági kormányzás
és végül a pénzügyi piacok ellenőrzése. Ha azonban nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál
a bal, akkor az Európai Unió cselekvései következetlenek lesznek, és az európai uniós
jogszabályok nem fognak teljesülni a 9. cikk alapján.

Éppen ezért arra ösztönözzük, hogy értékelje az ön által tervezett intézkedések társadalmi
hatását a foglalkoztatásra, az öregségi nyugdíj finanszírozására, a szociális védelemre és a
közszolgáltatás finanszírozására.
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Milyen hatással lesz a szegénység elleni küzdelem az ön 2020-as stratégiai célkitűzésére,
amikor tudjuk, hogy az Európai Unióban jelenleg 116 millió embert veszélyeztet a
szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség a 2008-as évre vonatkozó adatok alapján?

A valóságban azonban úgy tűnik, hogy a Bizottság egy titkos megbízatás keretében arra
kéri önt, néhány tagállam aggodalmaira adott válaszként, a Tanácson belül, hogy reformálja
meg a stabilitási és növekedési paktumot, hogy az még szigorúbb legyen, megelőző és
korrekciós szankciókat tartalmazzon, miközben figyelmen kívül hagyja a szükséges
befektetési stratégiát az önök által elfogadott 2020-as stratégia kapcsán.

Tudjuk, hogy a munkahelyteremtés kapcsán a következő évek növekedési kilátásai
rosszabbak lesznek az elmúlt évekéhez képest.

Nem ellenezzük a közfinanszírozáshoz való visszatérést, azonban ellenzünk egy olyan
növekedési stratégiát, amely nem rendelkezik finanszírozási forrásokkal, olyan megszorító
intézkedésekkel, amelyeknek jelentős társadalmi hatásai lehetnek, lehetséges
következményekkel az egyenlőtlenségre, és ahol az egyenlőtlenség semmilyen formájával,
a vagyon megosztását illetően, nem foglalkozunk.

Ez nem lehet annak a Lisszaboni Szerződésnek a szelleme, amelyért olyan keményen
harcoltunk, és amelynek a végrehajtásért ön, soros tanácsi elnök úr, biztos úr, felelős.

Olivier Chastel,    a Tanács soros elnöke. – (FR) Elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselők,
örömömre szolgál, hogy a nyilvánosság is jelen van. Ez jó dolog.

Szeretném természetesen megköszönni a Parlamentnek, hogy felvette ezt a kérdést az ülés
napirendjére. Ez lehetővé teszi számunkra egy fontos kérdés megvitatását, amely kapcsán
nagyon sokat dolgoztunk a Tanácsban az elmúlt hónapokban.

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy ez a Parlament nagy jelentőséget tulajdonít a
gazdasági kormányzásnak és annak a szélesebb értelemben vett társadalmi kérdésekhez
való kapcsolatának, ahogy azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikke
tartalmazza. A 9. cikkből eredő kötelezettséget teljesíteni kell az Unió politikáinak és
cselekvéseinek meghatározása és végrehajtása során, beleértve a jövőbeli gazdasági
kormányzással kapcsolatos valamennyi munkát.

Először is, szeretném kiemelni, hogy a belga elnökség ideje alatt a 9. cikk és ezáltal a
horizontális záradék végrehajtásának fontossága nagyon sokszor említésre került. Szeretném
felidézni éppen ezért a Tanács által december 6-án elfogadott társadalmi dimenzióval
kapcsolatos következtetéseket az integrált Európa 2020 stratégia összefüggésében. Ezek
a következtetések felszólítják az Európai Bizottságot a társadalmi hatás értékelésére szolgáló,
meglévő rendszer megerősítésére és használatának ösztönzésére. Felszólítja a Tanácsot,
hogy készítsen jelentést arról, a 9. cikket milyen módon hajtják vége a munka és az európai
politikák során a nyitott koordinációs módszer segítségével. Felszólítja továbbá a
Bizottságot, hogy keressen eszközöket a társadalmi egyenlőség érvényesítésére, valamint
a 9. cikk végrehajtására a szegénység elleni európai platformra irányuló zászlóshajó
kezdeményezés összefüggésében, amelyet néhány napon belül tesznek közzé.

Különös tekintettel az új makrogazdasági ellenőrzési és koordinációs mechanizmusra, a
Tanács nem gondolja, hogy a foglalkoztatás és a társadalmi védelem egész egyszerűen
kizárólag az új makrogazdasági ellenőrzési keret hatása, amely hatást meg kellene vizsgálni,
hanem a makrogazdasági és költségvetési növekedést rövid és közép távon befolyásoló
tényezőknek is tekinti őket. Ez lényeges, ha el akarjuk kerülni egy kiegyensúlyozatlan

15-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU180



makrogazdasági keret kialakulását és meg akarjuk őrizni a szerződések által előírt
intézményi egyensúlyt.

A Tanács szándéka a 9. cikk gyakorlatban való támogatására egyértelműen kitűnik az
európai szemeszterből is, amelynek integrált megközelítés révén egyensúlyi helyzetet kell
tükröznie az Európa 2020 stratégia és a Stabilitási és Növekedési Paktum között. A 9.
cikkben lévő elveket éppen ezért alkalmazni kell ezekben a dokumentumokban és
jogszabályi intézkedésekben, hogy azok integrált egészet alkossanak.

Ezt szem előtt tartva, a Tanács két szakaszban végezte el a munkát. Az első szakaszban
kialakította az európai foglalkoztatási stratégiát a Szerződésben és az új gazdasági
kormányzási keretben leírtak alapján. Az október 21-én elfogadott következtetésekben a
Tanács meghatározta az európai foglalkoztatási stratégia helyét a gazdasági kormányzáson
belül.

A második szakaszban december 6-i ülésén az Európai Tanács elfogadott egy új eszközt
a foglalkoztatás és társadalmi politikák többoldalú ellenőrzésére, a közös értékelési keretet,
amely hozzájárul a tagállamok foglalkoztatási és társadalmi integrációs politikáinak
megfelelőbb ellenőrzéséhez, és ezáltal biztosítja ezeknek a dimenzióknak a megfelelőbb
figyelembevételét európai szinten.

Ezeket az új eszközöket a makrogazdasági ellenőrzés megelőző szakaszában kell
mobilizálni, hogy megfelelő figyelmet fordítsunk a munkaerőpiacok helyzetére és a
társadalmi problémákra, amelyek veszélyeztethetik a gazdasági és monetáris uniót. Ezek
természetesen központi eszközök lesznek az Európa 2020 stratégia tematikus ellenőrzése
során is.

A Tanács továbbá emlékeztet rá, hogy hozzá kíván járulni mind a tematikus ellenőrzéshez
az Európa 2020 stratégia öt alapvető célkitűzése alapján, mind a makrogazdasági
ellenőrzéshez, mivel ezek a keretek szorosan összekapcsolódnak. A belga elnökség kérésére
továbbá a szociális védelemmel foglalkozó bizottság kifejtette véleményét az Európa 2020
stratégia társadalmi dimenzióját illetően, amelyben hangsúlyozza az Európa 2020 stratégia
prioritásai, valamint az Európa Tanács célkitűzései által létrehozott feloszthatatlan egység
közötti szinergia szükségességét.

Szeretném megjegyezni továbbá, hogy a Tanács egyéb következtetéseiben, a nyugdíjakról
szóló következtetésekben, valamint az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szóló
tanácsi következtetésekben is utalt a 9. cikkre.

Elnök asszony, tisztelt képviselők, ma délutáni vitánk lehetőséget teremt arra, hogy a
gazdasági kormányzással, és különösen annak társadalmi aspektusaival kapcsolatos
kérdésekkel foglalkozzunk. A Tanács soros elnökeként természetesen figyelmesen fogom
hallgatni hozzászólásaikat, és várom a gyümölcsöző véleménycserét, amely mindannyiunk
segítségére lesz az elkövetkezendő tárgyalások során.

Janusz Lewandowski,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, a Lisszaboni Szerződés ön által
idézett 9. cikke egyértelműen meghatározza az európai társadalmi gazdasági modell
különleges jellemzőit. Amikor elolvassa Európa 2020 stratégiánkat, láthatja, hogy az
egyértelműen támogatja Európa e modelljét azáltal, hogy összekapcsolja a teljesítmény
növelésére irányuló erőfeszítéseket a munkaerő-piaci részvétel, az egész életen át tartó
tanulás, a munkaerő-piaci alkalmazkodás, a mobilitás és a társadalmi befogadás területén.
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Ez azonban nem kielégítő válasz ilyen komoly kihívások idején, amikor Európában a
válságok negatív, vagy még inkább drámai hatással vannak a reálgazdaságra, az
államháztartásra, a munkaerőpiacra, valamint az európai életszínvonalra. A válság révén
napvilágra került kihívások elleni küzdelem érdekében a Bizottság számos politikai
kezdeményezést indított. Pénzügyi rendszerünk stabilitása érdekében az EU megállapodott
a pénzügyi szabályozás új felépítéséről. Ezt megvitatták a Parlamentben. Másodszor, az
államháztartást és a makrogazdasági egyensúlyhiányt érintő kihívásokkal való szembenézés
érdekében az Európai Bizottság a gazdasági kormányzás átfogó megerősítését javasolta
az Európai Unión belül, ez az ön kérdésében is említett jogalkotási csomag.

A csomag, ahogy ön is tudja, a túlzott mértékű államadósságnak a korábbinál komolyabb
kezelésére vonatkozó javaslatokat tartalmaz az államadósság megfelelő mértékű
csökkentésének meghatározása révén. Ezen túlmenően, minimumkövetelményeket javasol
a nemzeti pénzügyi keretekre vonatkozóan annak biztosítására, hogy azok összhangban
legyenek a Szerződésben szereplő kötelezettségekkel, valamint egy ellenőrző rendszert
olyan makrogazdasági egyensúlyhiányokra, mint a folyó fizetési mérleg nagymértékű
hiánya vagy a lakáspiaci buborék. Hangsúlyozza a megelőzést és a körültekintést a
megfelelőbb felkészültség biztosítása érdekében gazdasági recesszió idején. Az új keret
hitelességének biztosítására a Bizottság szankciók széles körét javasolja, amelyeket korai
szakaszban kellene alkalmazni.

A javasolt jogszabály filozófiája, hogy annak segítenie kell a tagállamoknak a fegyelmezett
politikák követésében és meg kell teremtenie a stabil, hosszú távú növekedési teljesítmény
alapját, amely döntő fontosságú az európai polgárok jóléte szempontjából, miközben
jelentősen hozzájárul a jövőbeli válságok kialakulásának megelőzéséhez.

Tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre, rendkívül fontos, hogy ez a gazdasági
kormányzási keret a lehető leghamarabb létrejöjjön. A hatásvizsgálatot illetően a
kormányzati reformokat a 2008-as EMU@10 tanulmányban lévő széles körű elemzések
alapján készítették el. Továbbá, a 2010 májusában és júniusában elfogadott, úgynevezett
EU-szemeszter új irányítási struktúráit bejelentő bizottsági közlemények előkészítése és
nyomon követése során a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács mellett számos más
érdekelt féllel is megvitatta a javaslatot, és élénk, széles körű vitát kezdeményezett. A
javaslatokat természetesen a korábbi teljesítményekre és a levont tanulságokra tekintettel
készítettük el.

És melyek a főbb tanulságok? A fő tanulság, hogy a megelőző intézkedések sokkal
hatékonyabbak, mint a korrekciós szankciók alkalmazása egy olyan állam esetében, amely
már egyébként is nehézségekkel küzd. Fő célunk éppen ezért azon nemzeti politikák
kombinációjának pozitív befolyásolása – és ez a valódi felelősség –, amelyek a reálgazdaság
felélesztése és a növekedés, illetve az államháztartás megszorítása és konszolidálása közötti
optimalizálásért felelősek.

Európának mindkettőre szüksége van.

Elisabeth Morin-Chartier,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, soros
tanácsi elnök úr, biztos úr, Berès asszony kérdése kapcsán arra a gazdasági modellre
összpontosítok, amelyet mi az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoportban alapnak tekintünk: a szociális piacgazdaságokra. Ez azt jelenti, hogy
minden erőfeszítésünkkel nemcsak a válság megszüntetésére és a szegénység elleni
küzdelemre kell összpontosítanunk, hanem ami ennél is fontosabb, olyan európai
polgártársaink társadalmi befogadásának biztosítására, akiket ma magukra hagytak.
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A társadalmi befogadással most kell foglalkozni, egyrészről, hogy biztosítsuk, polgártársaink
újra el tudjanak kezdeni dolgozni, ami munkahelyek létrehozását jelenti a válság elleni
küzdelem érdekében, másrészről – és ez nagyon fontos –, hogy biztosítsuk, az elkövetkező
években minden tagállamban létrejöhessenek képzési programok – kezdeti képzési
kezdeményezések és egész életen át tartó tanulásra vonatkozó kezdeményezések –, amelyek
lehetővé teszik európai polgártársaink számára, hogy alkalmazkodjanak a jövőbeli
munkahelyekhez, az újonnan megkövetelt képesítésekhez és az Európa 2020 stratégia
keretén belül várható elvárt képesítési szintek növekedéséhez.

A 9. cikk alapján egyértelműen láthatjuk, hogy mindazon túl, amit a pénzügyi rendszerek
szintjén teszünk, igen jelentős hozzájárulásra van szükség polgártársaink megfelelő
képzésének és annak biztosítására, hogy teljes mértékű érdekelt felekké váljanak a
társadalomban, mert aktívan részt vesznek a társadalomban, és az aktív szerepvállalás
képzettséget jelent, valamint azt, hogy készen állnak a jövőbeli munkahelyek betöltésére.

Azt kérem éppen ezért, hogy a bizottsági politikák teljesítsék ezt a célkitűzést, máskülönben
szem elől fogjuk téveszteni az erőteljes társadalmi kohézióval rendelkező Európára irányuló
célkitűzést.

Antolín Sánchez Presedo,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök asszony, a Tanács
és a bizottság képviselői, hölgyeim és uraim, az elmúlt 50 évben nőtt gazdasági függőségünk,
valamint gazdaságpolitikáink függőségének mértéke.

A polgárok figyelemmel kísérik az Európai Uniót, tudják, hogy az európai integrációs
folyamat életük számos aspektusát az uniós intézmények felelősségi köre alá helyezte: az
intézmények számos döntést közösen hoznak meg.

A tagállamok számos hagyományos eszköze európai szintűvé vált, és mindenki számára
nyilvánvaló, hogy a gazdaságpolitikák megléte európai szintű közös érdek. Éppen azért
az Európai Unió e válság fókuszában áll: minden szem az EU-ra szegeződik.

Még nem vagyunk, ahogy egyesek mondják, a válság utáni forgatókönyvnél. A legjobb
esetben is csak a recesszió utáni forgatókönyvnél tartunk. Az idei évre jósolt növekedés
alacsony és egyenlőtlen lesz, és a gond az, hogy a jövő évi előrejelzések alapján a növekedés
továbbra is kis mértékben csökkenhet. Jelenleg 23 millió munkanélküli van az Európai
Unióban. A jelenlegi válság jelentős mértékű társadalmi szakadékot hozott létre, nyomást
gyakorol az államháztartásra, valamint veszélyezteti az euró jövőjét.

Elengedhetetlen az Európai Unió gazdasági kormányzásának megerősítése a válságra adott
válaszlépésként, valamint az EU-projekt jövőjének biztosítása miatt. Ezeknek a közös
kihívásoknak a megoldása érdekében helyre kell állítanunk a növekedést és a foglalkoztatást,
meg kell változtatnunk a gazdasági modellt, és ösztönöznünk kell a globális fenntartható
fejlődést, és eközben biztosítanunk kell az európai szociális modell jövőjét.

Az első, 1929-es gazdasági válság során megtanultuk, hogy a közigazgatási szerveknek
kötelessége a növekedés és a foglalkoztatás helyreállítása, a második gazdasági válság során,
amely újjáépítette Európát a második világháborút követően, megtanultuk, hogy az új
Európát a társadalmi igazságosság alapjaira kell építeni. Egyik leckét sem szabad elfelejteni,
és mindkettőnek lényeges szerepet kell játszania egy fenntartható Európa jövőjében.

Az EU működéséről szóló szerződés 9. cikke kimondja, hogy „Politikái és tevékenységei
meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas
szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi
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kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség
védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket”.

Éppen ezért nemcsak a megszorításokról van szó. A megszorítások révén csökkenhet a
gazdasági teljesítmény. Olyan politikákra van szükségünk, amelyek ösztönzik a növekedést,
más szóval, felelősségteljes politikák kellenek. És ez nem annak a kérdése, hogy első a
növekedés és utána következik az elosztás: megtanultuk, hogy az elosztás hozzájárul a
növekedéshez. Nem is arról van szó, hogy első a fejlődés elérése, és azt követően biztosítjuk
az állampolgárok alapvető szükségleteit: megtanultuk, hogy az oktatás, az egészségügy, a
társadalombiztosítás és a közszolgáltatások elengedhetetlen fontosságúak a társadalmak
fejlődéséhez. Ha ezek nem működnek, akkor olyan költségeket jelentenek, amelyek a
jövőbeli társadalmakat terhelik, és nem lehetséges egészséges gazdaság egy beteg
társadalomban.

Feltesszük éppen ezért a következő kérdést: a gazdasági kormányzás jövőbeli jogi keretének
összhangban kell-e lennie a társadalmi Európa modelljével és az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 9. cikkével? Létezik valódi hatásvizsgálat? Végül, valóban azt akarjuk, hogy
Barroso elnök úr eleget tegyen kötelességének, hogy hatással legyen a társadalomra, és
egyértelműen kijelentse, hogy Európának új társadalmi paktumra van szüksége, költségvetési
és foglalkoztatási standardok terén egyaránt, egy olyan modellre, amely biztosítja a
foglalkoztatást, igazságosságot, környezetvédelmi felelősségvállalást és globális fejlődést?
Bármilyen más reform elégtelen lesz.

Marian Harkin,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, amikor igen választ
kértem a Lisszabon Szerződés kapcsán, tíz indokot soroltam fel az ír állampolgároknak,
hogy miért szavazzanak igennel a Szerződésre. Az egyik a szociális záradék, a 9. cikk volt.

Számos alkalommal kértem a Bizottságot és a Tanácsot, ebben az ülésteremben és máshol
is arra, hogy most alkalmazzák a 9. cikket a gazdasági kormányzással kapcsolatos
javaslataikban, valamint a jelenlegi gazdasági válságra adott válaszukban, amely valóban
próbára teszi a szociális záradék iránti elkötelezettségüket. Írországban látjuk ennek a
válasznak a tanújelét, ahol a minimálbért a múlt héten óránként egy euróval csökkentették,
és ahol a rokkantsági járadékokat és a vakoknak nyújtott járadékokat is csökkentették. Mit
jelentenek ezeknek az embereknek a jelenlegi helyzetben a 9. cikkben szereplő „társadalmi
kirekesztettség elleni küzdelem” vagy a „megfelelő szociális védelem biztosítása” kifejezések?

Természetesen mondhatjuk, hogy ez Írország belső ügye, azonban ez nem így van. Az
írországi megszorítások paramétereit az EU határozta meg, és kormányunk havonta küld
majd önnek jelentéseket. Emlékeztetni fogja őket a 9. cikkre, amikor megérkezik a
minimálbér csökkentéséről szóló jelentés? Miért történt ez meg? Azért, mert az ír és európai
bankok hanyag módon nyújtottak kölcsönöket az Európai Központi Bank szeme láttára.

A kamatlábak, amelyeket most felszámolunk Írországnak a kölcsönökért, a mai újságok
szerint 3%-kal magasabbak, mint amit Lettországnak, Romániának és Magyarországnak
felszámoltunk. A Számvevőszék képviselői szerint nincs arra precedens, hogy az EU ilyen
eltérést számoljon kölcsönök esetében. Megkérhetném, hogy ezt erősítse vagy cáfolja meg?
Amennyiben igaz, kérem, magyarázza meg nekem, hogy el tudjam magyarázni az ír
állampolgároknak, hogyan működik a szociális záradék az ő esetükben. Ez a helyzet
különleges Írországot illetően, ha azonban ez mérce más bajban lévő tagállamok számára,
akkor a 9. cikk halálra van ítélve.
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Philippe Lamberts,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, rövid
leszek. Ha megnézzük a ma végrehajtásra kerülő politikákat, akkor tágabb értelemben a
kiadások 80%-os csökkentését és az új bevételek 20%-os növekedését látjuk, és úgy vélem,
ez jelentős mértékű.

Mindenki számára köztudott, hogy amikor a közkiadások 80%-kal csökkennek, a
társadalmak legsebezhetőbb egyénei az elsők, akik megfizetik ennek az árát. Szeretném
éppen ezért megosztani felháborodásomat önökkel két ellentmondás megemlítésével: az
első a gazdasági kormányzás és az EU 2020 stratégia közötti ellentmondás.

A gazdasági kormányzás határozott, azonnali cselekvést, valamint kötelező érvényű,
szigorú szabályokat követel. Az EU 2020 stratégia célkitűzései valóban pozitívak, különösen
a szegénység csökkentését illetően, azonban ez egy enyhe, önkéntes lehetőség, és a
kormányok csak akkor fogják ezt követni, ha valóban akarják és van rá idejük. Nincs
semmilyen kötelező jellege. Úgy gondolom, ez egy tarthatatlan ellentét, és éppen ezért
nem összeegyeztethető a 9. cikk szellemiségével.

A második ellentét a gazdasági kormányzás és a közkiadások kérdése között áll fenn. A
közkiadásokat minél előbb csökkenteni kell, máskülönben katasztrofális helyzet fog
kialakulni. Az adósságot maximum 20 éven belül csökkenteni kell, és ha lehetséges, még
korábban, azonban hatásvizsgálat nélkül ezzel nem sokat foglakozunk.

Amikor új bevétel létrehozásáról van szó – mert a költségvetés minden esetben kiadásokból
és bevételekből áll össze –, a pénzügyi tranzakciókra kivetett adókkal, az energia
megadóztatásával és a vállalati adó megerősített alapjával, azt mondjuk, „várjunk csak,
értékelésre van szükség, át kell gondolnunk ezeknek a hatását, nem szabad túl sokat
tennünk. Hadd gondoljuk át, hadd fordítsunk rá időt, hadd értékeljük…”. Valóban nem
értem, hogy egyrészről miért kell teljes gőzzel haladnunk előre anélkül, hogy aggódnánk
a kiváltott hatás miatt, miközben másrészről lassan haladunk előre, átgondoljuk a lépéseket,
és ennek az emberek fizetik meg az árát.

Úgy vélem, hogy ezek az ellentétek mindenki számára világossá teszik, hogy a 9. cikk nem
olyan súlyú, mint az Európai Unió működéséről szóló szerződésben lévő, gazdasági
konvergenciára vonatkozó cikkek, és véleményem szerint ezt az ellentmondást fel kell
oldanunk, ha vissza akarjuk nyerni állampolgáraink bizalmát.

Proinsias De Rossa (S&D).   – Elnök asszony, azt szeretném kérdezni a Bizottságtól,
elmagyarázná-e konkrétan, milyen módon kívánja végrehajtani a 9. cikket. Folyamatosan
hallunk a makrogazdasági ellenőrzésről. Soha nem halljuk azonban, hogy annak a
makro-társadalmi ellenőrzéséről beszélne, hogy a tagállamok mit tesznek az európai
szociálpolitika és célkitűzések érdekében.

Azt akarom, hogy a Bizottság mondja meg nekünk, ha ezt egyszerűen hatásvizsgálatként
akarja használni, azaz azt reméli, hogy a méréseknek nem lesz társadalmi hatásuk. Ez nem
elegendő, mert a 9. cikk célja az Európai Unió célkitűzéseinek előmozdítása a Szerződés
3. cikkének megfelelően. Nem elegendő, hogy nincs hatása – pozitív hatásra van szükség.
Ez a Bizottság kötelessége, és végre kell hajtania a szerződéseket.

Meg szeretném említeni az általános érdekű szociális szolgáltatások kérdését is, amelynek
előadója vagyok. Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a Bizottság által folytatott, a jelenlegi
válságból való kilábalásra irányuló stratégia, tönkre fogja tenni az általános érdekű szociális
szolgáltatásokat a tagállamokban. Csak meg kell nézni az egyetértési megállapodást, amelyet
a Bizottság az ír kormánnyal kötött ennek a bemutatására. A 2. oldalon az áll, hogy a
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jelenlegi kiadásokat 2011-ben valamivel több mint 2 milliárd EUR-val csökkentik, beleértve
a szociális védelemmel összefüggő kiadások csökkentését, a közszférában foglalkoztatottak
számának csökkentését, a jelenlegi közalkalmazotti nyugdíjak progresszív csökkentését,
egyéb, 1 milliárd EUR-t meghaladó költségmegtakarításokat, valamint az állami
tőkekiadásokat közel 2 milliárd EUR-val csökkentik a 2011-re vonatkozó jelenlegi tervekhez
képest.

Ennek milyen egyéb hatása lehet, mint az általános érdekű szolgáltatások és különösen az
általános érdekű szociális szolgáltatások megtizedelése? Hol van tehát a 9. cikk? Mi történt
a 9. cikkel, amikor a Bizottság erről a megállapodásról tárgyalt az ír konzervatív kormánnyal
az összeomlás szélén?

Azt is szeretném továbbá megkérdezni a Bizottságtól, hogy mikor mutatja be az ír
kormánnyal kötött egyetértési megállapodást itt a Parlamentben? A Lisszaboni Szerződés
értelmében ez kötelessége. Mikor láthatjuk ezt a megállapodást? Mikor lesz alkalmunk
annak megvitatására?

Ennek a megállapodásnak egy másik aspektusa, amit ma reggel említettem, az, hogy a
Bizottság ragaszkodik a minimálbér évi 2000 EUR-val való csökkentéséhez Írországban.
Megismétlem, a minimálbér csökkentéséről van szó. A Lisszaboni Szerződés előírja a
megfelelő szociális védelmet, azt, hogy elő kell segítenünk az emberek munkaviszonyának
megtartását, meg kell szüntetnünk a szegénységi csapdákat stb., stb., stb. és ennek ellenére
csökkentjük a minimálbért évi 2000 EUR-val. Mi mást eredményezne ez, mint hogy egyre
több embert irányít ki a munka világából a jóléti ellátásokra utaltság viszonylagosan
biztonságos menedékébe.

Ezeket a kérdéseket meg kell válaszolnia a Bizottságnak. Nem akarunk több
szemfényvesztést. Több mellébeszélést. Több uniós szakzsargont. Egyértelmű válaszokat
akarunk arra vonatkozóan, hogy a Bizottság hogyan fogja alkalmazni a Szerződés 9. cikkét
a gazdasági kormányzás, és különösen azon megállapodások kapcsán, amelyeket a
tagállamokkal köt a válságból való kilábalásra irányuló stratégiát illetően.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Elnök asszony, soros tanácsi elnök úr, biztos úr, semmi
kétség afelől, hogy teljes mértékben helyes és megfelelő a Parlament célja, hogy továbbra
is figyelemmel kíséri a gazdasági kormányzás kérdését.

A kérdésben említett 9. cikk teljes mértékben összhangban áll azzal, hogy az egyes
polgárokat érintő minden aspektust a lehető legalaposabban meg kell fontolnunk.

Ma, mindössze néhány órával ezelőtt egy fontos jogszabályt fogadtak el, amely elismeri a
polgárok jogalkotási kezdeményezéshez való jogát, hogy elsőbbséget kapjanak állampolgári
jogaik.

A nagyobb fokú stabilitás több ellenőrzést, megfelelő és hatékony közbeavatkozást,
valamint a versenyképesség legjobb kihasználását jelenti. A határozottságot hatékonysággal
és eltökéltséggel kell ötvözni. A szociális védelem szorosan kapcsolódik a munkahelyek
létrehozására irányuló valódi célkitűzésünkhöz a jelenlegi különlegesen nehéz helyzetben.

Emiatt valamennyi érdekelt féllel érdemben kell erről beszélnünk.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Elnök asszony, azt szeretném mondani, hogy a
gazdasági kormányzás és az általa állított célkitűzések, különösen, ahogy azok a Lisszaboni
Szerződésben szerepelnek, konkrét kérdéseket vetnek fel, hogy szociális szempontból
megfelelő politikát alkalmazunk-e, olyan gazdaságpolitikát folytatunk, amelynek célja a
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környezetbarát növekedés, és amely megelőzi a munkanélküliséget, különösen a fiatalok
körében.

A Ciprusi Köztársaságra szeretnék utalni, amelyet jelenleg vizsgálunk. A végrehajtott
intézkedések mindenre kiterjednek, csak nem mutatnak utat a megfelelő szociális
politikához és szociális helyzethez, különösen azok az intézkedések, amelyek a szigeten
felnövő fiatal generációk érdekeivel ellentétesek.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Elnök asszony, a 2010. évi, európai foglalkoztatásról
szóló új jelentés hangsúlyozza azt a tényt, hogy a fiataloknak kell viselniük a válság terheit,
továbbá hogy a fiatalok egyre több problémával állnak szemben, a munkanélküliség főként
a 15 és 24 év közöttieket érinti. Nem elegendő a probléma meghatározása, azt meg is kell
oldani. 3 millió munkanélküli van az Európai Unióban. Biztos úr, mit tegyünk ennek
kapcsán? Úgy vélem, hogy a probléma meghatározására tett erőfeszítéseik pozitívak,
azonban a problémát meg kell oldani és önnek ebben történelmi szerepet kell játszania.
Ami aggasztó Görögország számára, ahonnan én is származom, hogy a maximum 24.
életévüket betöltött fiatalokat érintő munkanélküliség elérte a 27,5%-ot, ami megdöbbentő
és nagyon veszélyes szám, és ami a még inkább nyugtalanító, hogy a munkanélküliségi
ráta nem csökken azzal párhuzamosan, hogy a fiatalok egyre több hivatalos képesítést
szereznek. Ahogy ön is tudja, a foglakoztatás nemcsak a megélhetést biztosítja, hanem az
emberi méltóság alapját is jelenti. Biztosítanunk kell a méltóságot fiataljaink számára.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Elnök asszony, a sajtó nemrég jelentéseket közölt a kudarcot
valló HRE német bank vezetőiről, akik nagy összegű nyugdíjban részesülnek azután, hogy
mindössze két évet dolgoztak a banknál olyan szerződések alapján, amelyeket azt követően
készítettek, hogy a bank már jelentős összegű állami támogatásokat kapott kézhez. Ez
igazolja az Európai Unió állampolgárainak azon vélekedését, hogy a pénzt egész egyszerűen
odaadják a bankoknak, miközben az átlagembereket szigorú megszorító programokkal
sújtják.

A Lisszaboni Szerződés 9. cikke utal a „foglalkoztatás magas szintjére, a megfelelő szociális
védelem biztosítására”. Azon európaiak számára, akiket súlyosan érintett a pénzügyi és
gazdasági válság, és akik most megtakarítások felhalmozására kényszerülnek, ez úgy
hangzik, mintha sérelmeiket sértésekkel tetéznék. Például amikor a nyugdíjreformot
visszafordították Magyarországon és az állampolgároknak vissza kell utalniuk az állami
nyugdíjrendszernek vagy elveszítik nyugdíjjogosultságaik 70%-át, egyértelmű, hogy rossz
szelek fújnak az EU-ban. Az euróövezet jövőjéről szóló vita során a plenáris ülésen a Tanács
soros elnöke elmagyarázta, hogy a dublini események hangsúlyozták a gazdaságpolitikai
ellenőrzési mechanizmus fontosságát az EU-ban. Véleményem szerint ennek pont az
ellentéte igaz. Túl nagy mértékű a centralizmus és az alkalmazkodás.

Janusz Lewandowski,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, az úgynevezett európai szociális
gazdasági modell védelme érdekében az európai modellt a valósághoz kell igazítanunk,
pontosabban a globális kihívásokhoz és az európai válsághoz. Ha meg akarjuk védeni a
modellt, akkor az nem maradhat jelenlegi állapotában.

Egy fontos feltételezés, amely már elhangzott, így hangzik – ez egy alapvető filozófia: a
piacok konszolidációja és a bizalom visszaszerzése az alapja a stabil, fenntartható
növekedésnek és a munkahelyeknek. Ez döntő fontosságú az európai polgárok jövőbeli
jóléte szempontjából.
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Éppen Harkin asszony és De Rossa úr kérdéseire utalva – De Rossa úr ír beállítottságú lévén
– ebben a tekintetben ugyanazt az értéket határozzunk meg, mint az IMF. Nem vagyunk
kötelesek nyilvánossá tenni az ír kormánnyal kötött megállapodást. El kell mondanom,
hogy semmi sem társadalomellenesebb a hiány és adósság előidézésénél, amelyért az
európai polgárok jövőbeli generációi fognak megfizetni. Semmi sem kevésbé felelősségteljes
azon banki gyakorlatoknál, amelyek a bankot érintő problémákat szuverén
adósságproblémává alakítják át. Ezek társadalomellenes, felelőtlen cselekedetek és ezekért
nem okolhatjuk a Bizottságot.

Elismerjük, hogy nyilvánvaló feszültség van a számos országban végrehajtott megszorítások
és azoknak a társadalmi befogadásra és szegénység mértékére tett hatása között. Ezt
elismerjük, és éppen ezért van szükségünk hatásvizsgálatokra és vitákra. Egy erről szóló
vita folyt itt a Parlamentben.

Ismétlem, alapvető filozófiánk, hogy a megelőzés a hatékony módszer. A megelőzés azt
jelenti, hogy nemzeti szinten kell befolyást gyakorolnunk a politikák kombinációjára. A
nemzeti szintű politikák kombinációja főként a megszorítások és a növekedés közötti
egyensúlyért felelős. Ez a legfontosabb felelősség, azonban olyan módon kell befolyást
gyakorolnunk a politikák kombinációjára nemzeti szinten, hogy megakadályozzuk, hogy
Európa jövője adósságokra és hiányra épüljön, mert az nem vezet sehova.

Olivier Chastel,    a Tanács soros elnöke. – (FR) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim,
ahogy az világossá vált első felszólalásomból, a Tanács teljesen tisztában van az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 9. cikke szerinti kötelezettségeivel arra vonatkozóan,
hogy figyelembe kell venni a magas szintű foglalkoztatás ösztönzésével, a megfelelő
szociális védelem biztosításával és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel kapcsolatos
követelmények átfogó jellegét, miközben a magas szintű oktatás és képzés elérése, valamint
az emberi egészség védelme a cél. Ezeket a kötelezettségeket jelenleg és ezt követően is
tiszteletben tartja a Tanács munkája során.

Tekintve ennek a kötelezettségnek a sokoldalúságát, erre a gazdasági kormányzás kapcsán
is szükség van. Ez vonatkozik a Van Rompuy elnök úr által irányított munkacsoport
jelentésében lévő eredményekre is, amelyeket az Európai Tanács októberi ülésén teljes
mértékben támogatott. Vonatkozik továbbá a munkacsoport munkájának eredményeképp
létrejött hat jogalkotási javaslatra is, amelyeket a Bizottság szeptember 29-én terjesztett
elő.

Mindazonáltal, a 9. cikkben lévő kötelezettségek teljesítése nem igényel hivatalos szociális
hatásvizsgálati eljárást. Kötelezettségünk, amely a Tanácsra és a Parlamentre egyaránt
vonatkozik, főleg mivel a mi intézményeink feladata a politikák, valamint az Unió
munkájának kialakítása az ezt a területet érintő jogszabályok elfogadásával, ezeknek a
követelményeknek a figyelembevétele. A Tanács eleget fog ennek tenni.

Elnök.   – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) A Bizottság által javasolt gazdasági
kormányzást érintő intézkedési csomag gondoskodik a Stabilitási és Növekedési Paktum
és a költségvetési ellenőrzés nagyobb szigorúságáról, büntetéseket javasolva
„fegyelmezetlen” tagállamok számára. Más szóval, ez egy rosszabb változata annak a
receptnek, amely az EU-t válságba és recesszióba juttatta, és jelentősen súlyosbította
társadalmi problémáit. A Bizottság által kijelölt útvonal, az intézményi változások iránti
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igénnyel, felerősíti a társadalmi és regionális egyenlőtlenségeket. Következésképp, a
képviselőtársaim által feltett kérdésekben említett meglehetősen szerencsétlen, negatív
társadalmi következmények közismert tények. Ezeket a negatív hatásokat már a
gyakorlatban is érzékeljük, és ezeknek a munkavállalók látják kárát, nemcsak néhány déli
országban, hanem az egész EU-ban. Az Európai Parlamentnek fel kell szólalnia e politika
ellen, amely a súlyos megszorító intézkedések és a munkavállalók jogainak csökkentése
mellett aláássa saját, valamint a nemzeti parlamentek szerepét. Más szóval, aláássa az uniós
intézmények választott képviselőinek szerepét, akiknek azonban követeléseik során
nagyobb érzékenységet kellene mutatniuk a polgárok küzdelmei iránt.

14. Az emberi jogok helyzete a világban 2009-ben és az EU emberi jogi politikája
(vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Külügyi Bizottság nevében Laima Liucija Andrikienė
által az emberi jogok 2009-es világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos
politikájáról szóló éves jelentésről (2010/2202(INI) előterjesztett jelentés (A7-0339/2010).

Laima Liucija Andrikienė,    előadó. – (LT) Elnök asszony, főképviselő asszony, nagyon
örülök, hogy ma itt láthatom önöket, amint részt vesznek ezen a különösen fontos vitán.
Főként pedig azért, mert ezek az első olyan politikai viták, melyekben Ashton bárónő az
új Európai Külügyi Szolgálat elindítása óta részt vesz.

A vita és a holnap szavazásra bocsátandó európai parlamenti állásfoglalás alapját az emberi
jogok 2009-es világbeli helyzetéről szóló, az Európai Unió Tanácsa által elfogadott éves
jelentés, valamint az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája képezi. A fent említett
jelentésben szereplő, a 2008–2009-as időszakban lezajlott fellépéseket nem kérhetjük
számon Ashton bárónőn, hiszen akkor még nem töltötte be az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének tisztét. Megértjük az önre a jelenben és a jövőben
háruló hatalmas felelősséget, és szeretném biztosítani arról, hogy mi itt az Európai
Parlamentben minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az Európai Unió külpolitikai
célkitűzései megvalósulhassanak.

Lady Ashton, a Lisszaboni Szerződés egy éve hatályos, az Európai Külügyi Szolgálat pedig
alig két hete kezdte meg működését. Mai jelentésében az Európai Parlament világos üzenetet
küld valamennyi uniós intézménynek. Az Európai Parlament egyértelműen kifejezte azt
az álláspontját, hogy az új Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) elsődleges feladatának
világszerte a demokrácia-építésnek és az emberi jogok védelmének kell lennie, és ennek a
szolgálat felépítésében és finanszírozásában egyaránt tükröződnie kell. Lehet ez egy emberi
jogi és demokrácia igazgatóság, egy nemzetközi jogi igazgatóság vagy egy másféle
elnevezésű, ám azonos tartalmú szervezet. Amit el kell kerülnünk, az az emberi jogok
kérdésének perifériára szorulása vagy kiszorulása a fő uniós menetrendből és az EKSZ
felépítéséből.

Ugyanez a cél lebeg az Európai Parlament szeme előtt, amikor azt javasolja, hogy a szolgálat
keretében hozzuk létre az emberi jogok különleges képviselőjének beosztását; a különleges
képviselők elsősorban olyan konkrét térségekben vagy országokban dolgoznának, ahol
az Európai Uniónak nincs diplomáciai képviselete. A különleges képviselőknek egyértelmű
megbízatásuk lenne az emberi jogok védelmére azokban az országokban, ahol működnének.

Újfent szeretném hangsúlyozni, hogy szükség van egy brüsszeli székhelyű emberi jogi
munkacsoportra (a COHOM-ra), annál is inkább, mivel az uniós tagállamok abszolút
többsége támogatja ezt az elképzelést. A jelentés, melyről holnap itt az Európai
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Parlamentben szavazni fogunk, tárgyalja és értékeli az EU politikáját, az egész Európai
Unió és intézményeinek munkáját, mely számos témát és kérdést ölel fel, köztük a
halálbüntetés eltörlését, a terrorizmus elleni és az emberi jogokért folytatott küzdelmet, a
gyermekek jogait, a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet, a világ különböző
országaiban az emberi jogok védelmezőinek a helyzetét, valamint a vallásszabadságot
vagy a meggyőződés szabadságát. Tárgyaljuk és értékeljük az Európai Unió olyan
nemzetközi fórumokon való működését, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ
Emberi Jogi Tanácsa, valamint foglalkozunk az Európai Uniónak a Nemzetközi
Büntetőbírósággal folytatott együttműködésével.

Európai parlamenti képviselőtársaim tevékeny szerepet vállaltak a vita tárgyát képező
jelentés összeállításában, melyet a Külügyi Bizottság óriási többséggel: 50 igen szavazattal,
egyetlen ellenszavazat nélkül és két tartózkodással fogadott el. A jelentés mellékletében
az emberi jogok különböző országokban történt olyan konkrét megsértéseit tartalmazó
lista található, melyekre az Európai Parlament felhívta a figyelmet. A lista konkrét neveket,
országokat, emberi sorsokat és elveszett emberi életeket sorol fel. Ezért felszólalásomat az
emberi jogok súlyos megsértésének néhány konkrét esetével szeretném zárni.

Miután önök is részt vettek az ünnepségen, tudják, hogy a tervek szerint az Európai
Parlamentnek ma kellett volna átadnia a gondolatszabadságért odaítélt Szaharov-díjat
Guillermo Fariñas kubai ellenzéki vezetőnek. Ezt nem tehettük meg, mivel a kubai kormány
képviselői nem voltak hajlandóak engedélyezni Fariñas úrnak, hogy eljöhessen az Európai
Parlamentbe. Bízom abban, hogy önök felelősségük tudatában figyelembe fogják venni
ezt, és meg fogják találni a módját annak, hogy ebben az ügyben a kubai kormány felé
kifejezzék álláspontunkat, csalódottságunkat, sajnálkozásunkat és ellenérzésünket.

Egy, a jelentésünkben tárgyalt másik fájdalmas esetre is fel szeretném hívni a figyelmüket.
A tervek szerint az oroszországi Hamovnyik kerület bíróságának ma kellett volna ítéletet
hirdetnie az egyikükről, de az ítélet kihirdetését homályos okokból a hónap végéig
elnapolták. Mihail Hodorkovszkij és Platon Lebegyev peréről van szó, amely véleményem
szerint híven tükrözi a korhadt oroszországi igazságszolgáltatási rendszert és a jogállamiság
hiányát. Lady Ashton, arra ösztönözném önt, hogy ne feledkezzék meg ezekről az esetekről,
és tegyen erőfeszítéseket annak érdekében, hogy Oroszországban az igazság váljon
szabállyá, és ne csak kivétel legyen. Meggyőződésem, hogy Oroszország jelenlegi kinyílása
és Medvegyev elnök Oroszország modernizálására irányuló céljai nagyszerű alkalmat
teremtenek e célkitűzés megvalósításához.

Catherine Ashton,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
– Elnök asszony, tisztelt képviselők, pénteken ünnepeltük az Emberi Jogok Nemzetközi
Napját. Az idei téma az érdeklődés homlokterébe helyezte azon személyek és szervezetek
munkáját, akik és amelyek világszerte küzdenek az emberi jogok megsértése, különösen
pedig a megkülönböztetés ellen.

A múlt év során találkoztam az iráni Nobel-békedíjas Shirin Ebadival és az első harcvonalban
dolgozó díjazottal, az afganisztáni női emberi jogi biztossal, Dr. Soria Sabhranggal, valamint
szerte a világban az emberi jogok más védelmezőivel, és ezt folytatni is fogom.

Miként korábban már leszögeztem, teljes mértékben elvárom brüsszeli kollégáimtól és
uniós küldöttségeink vezetőitől, hogy ugyanígy járjanak el.

Fél évvel ezelőtt azért álltam itt önök előtt, hogy első változatban mutassak be egy
koncepciót arról, hogy az Európai Uniónak miként kellene folytatnia emberi jogi politikáját.
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Ma azt kívánom körvonalazni, hogy azóta hogyan folyik a munka, és az Európai Külügyi
Szolgálat támogatásával miként látom az előttünk álló utat.

Először azonban ki szeretném fejezni hálámat Dr. Andrikienė asszonynak jelentéséért,
mely az Európai Unió éves emberi jogi jelentésére reflektál, és felvázolja az Európai
Parlament elképzelését arra vonatkozóan, hogy emberi jogi megközelítésünket miként
tehetnénk hatékonyabbá az Európai Unióban. Olyan törekvés ez, melyben erőteljesen
osztozom. A ma a Tisztelt Ház előtt lévő jelentés jól tükrözi az előttünk álló uniós fellépések
és kihívások sorát: az emberi jogok védelmezői elleni támadásokat, a nemi erőszakot, a
szólásszabadság eltérítésére felhasznált új technológiákat, hogy csak néhányat említsek
közülük. Szeretném elismerésemet kifejezni Dr. Andrikienė asszonynak azért, hogy ebben
az imponáló, információgazdag és rendkívül hasznos jelentésben több mint 400 módosítást
foglalt össze.

A jelentés számos területre terjed ki, melyekből az elmúlt hónapok három jelentős
fejleményét szeretném kiemelni. Először és mindenekelőtt: az Európai Unió keményen
dolgozik az emberi jogok ügyének többoldalú színtéren való előmozdítása érdekében.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa eredményes ülésszakán az Európai Unió közös álláspontot
foglalt el a gázai flottillára és a Goldstone-jelentésre vonatkozó potenciálisan megosztó
határozatok kapcsán. Az Európai Uniónak a Közgyűlés harmadik bizottságában is sikerült
elérnie fő célkitűzéseit: a Burmáról, a KNDK-ról és a halálbüntetésről szóló határozatok
mind megnövekedett többséggel mentek át, ugyanúgy, ahogy az Iránról szóló kanadai
határozat is, és a vallási türelmetlenség kiküszöböléséről szóló uniós állásfoglalás is
konszenzusra talált.

Másodsorban: a júniusi bejelentésnek megfelelően elindult az emberi jogi uniós politika
felülvizsgálatára irányuló munka. Olyan, sok szereplőt bevonó folyamatról van szó, melyhez
a tagállami képviselőktől, konkrétan Heidi Hautalától és az Emberi Jogi Albizottságtól,
valamint a civil társadalmat képviselő nem kormányzati szervezetektől és egyetemi köröktől
kértem hozzájárulást. Az elkövetkezendő hónapokban azt fogom kérni szolgálatomtól és
legfőbb tanácsadóimtól, hogy tekintsék át a konzultációkban felmerült kulcsfontosságú
témákat és azt, hogy miként tudnánk ezeket a legjobban átültetni a gyakorlatba. Ebben a
törekvésben számítok a Parlament folyamatos támogatására.

Azután megkezdődött az elmúlt tíz év során kiérlelődött azon mozaikszerű politikáknak
az összefogása, melyek az EU emberi jogi politikájának iránytűjéül szolgálnak: az emberi
jogok előmozdítására és védelmezésére rendelkezésünkre álló különböző eszköztárak,
egyéb eszközök, iránymutatások összefogása. Alapos okai vannak annak, hogy a politika
miért burjánzott el ilyen sok irányba, ám a jelek szerint itt az idő a leltárkészítésre és a
továbblépésre, a felülvizsgálattal összefüggő jelenleg folyó munkával kapcsolatban pedig
három cselekvési irányt látok.

Először is, Európának globális szinten továbbra is fel kell emelnie szavát az emberi jogok
védelmében. Dolgozunk ENSZ-beli fellépésünk erősítésén, és azon, hogy ellenálljunk a
cselekvésünk alapját képező egyetemes normák felhígítását célzó kísérleteknek. Közös
értékeinknek harmadik országokbeli partnereinknél történő előmozdítása érdekében
újszerű módszereket kell találnunk, ahogy az ENSZ Közgyűlésén a halálbüntetésről szóló
határozatra vonatkozó szavazás alkalmával ezt sikeresen meg is tettük. Abba is erőfeszítést
fektetünk, hogy saját felmutatott eredményeink kiállják a próbát.
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Másodsorban: megközelítésünket az egyedi helyzetekhez kell igazítanunk. Ami minden
egyes országra szabott, helyi emberi jogi stratégia kialakítását, prioritásaink felülvizsgálatát
és a hozzáillő eszközök leghatékonyabb felhasználását jelenti, például a gyermekvédelemmel
vagy a gyermekmunka leghatékonyabb kezelési módjával kapcsolatos tapasztalatok
interneten történő megosztását.

Végül az emberi jogoknak látható módon kell az EU külső fellépésének középpontjában
lenniük. Ami annyit tesz, hogy az emberi jogokat be kell építeni a Külügyi Szolgálat minden
részének tevékenységébe, valamint az EU valamennyi külső fellépésébe: a kereskedelembe,
a fejlesztésbe, a közös biztonság- és védelempolitikába, és így tovább, mégpedig minden
szinten. Ez a székhelyek és valamennyi küldöttségünk szervezetébe egyaránt be fog épülni,
ami lehetővé teszi majd az emberi jogi helyzet nyomon követését, valamint az emberi
jogokkal kapcsolatos uniós politikai célok hathatós megvalósítását.

Uniós identitásunk magvát az emberi jogok képezik, és a világban kifejtett tevékenységünk
is e köré szerveződik. Erős mechanizmus-eszköztárat fejlesztettünk ki annak érdekében,
hogy ezeket az értékeket különböző körülmények között, különböző partnereinknél,
többoldalú kontextusban és a civil társadalom támogatásán keresztül, több mint száz
országban konkrét emberi jogi projektek finanszírozása révén előmozdíthassuk. Közel tíz
évvel az emberi jogokról szóló legelső uniós közlemény után és az új szolgálat
megalakulásával oda kívánok hatni, hogy emberi jogi politikánk hatékony, innovatív és
célzott legyen: ez legyen külső fellépésünk vezérfonala és külpolitikánk aranyszabálya.

Ezért üdvözlöm ma melegen a jelentés által képviselt hozzájárulást, végezetül szeretnék
gratulálni Guillermo Fariñasnak a gondolatszabadságért odaítélt Szaharov-díjhoz.

Inese Vaidere,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (LV) Elnök asszony, Ashton asszony,
először is szeretnék köszönetet mondani Andrikienė asszonynak sikeres jelentéséért,
melyet a Külügyi Bizottság gyakorlatilag egyhangúlag fogadott el. Ashton asszonynak is
köszönet jár mértéktartó beszédéért. Az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló jelentés
tanúsítja, hogy milyen kritikus a helyzet még azokban az országokban is, melyekkel az
Európai Unió sok-sok éve párbeszédet és megbeszéléseket folytat az emberi jogokról. A
jelentés például kiemeli, hogy Oroszország a Grúziáról szóló hatpontos megállapodásnak
még csak az első pontját teljesítette. Félmillióan még mindig nem térhetnek vissza
dél-oszétiai és abháziai otthonukba. Az Európai Uniónak komolyan meg kell oldania ezeket
a helyzeteket, ezért fel is szólítom a főképviselőt, hogy külön figyelmet szenteljen az általam
említett kérdések megoldására. Megengedhetetlen lenne, ha az Európai Unió hatalmas
időbeli és pénzügyi erőforrásokat pocsékolna az emberi jogi párbeszédre, és mégsem érne
el jó eredményeket. Világos tehát, hogy jelentősen javítani kell az Európai Unió emberi
jogi politikáján. Először is egy olyan pontos emberi jogi stratégia végrehajtásával, mely
nemcsak a feladatokat, hanem az eredmények rendszeres értékelését és a működési taktikák
felülvizsgálatát biztosító szervezetet is meghatározza. Másodsorban: az emberi jogi helyzet
uniós értékelésének egyedül a tapasztalaton és meghatározott kritériumokon kell alapulnia.
Véleményünket nem szabad valamely harmadik ország nyomására vagy gazdasági érdekek
hatása alatt megváltoztatnunk. Végül a nem kormányzati szervezetekkel uniós szinten
rendszeres konzultációkat kell kialakítanunk. A Külügyi Szolgálatnak kiemelten kell kezelnie
az emberi jogok és a demokrácia szavatolását, aminek a harmadik országokkal kötendő
kétoldalú megállapodások egyértelmű kritériumának kell lennie. Köszönöm.

Véronique De Keyser,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, ez a jelentés
tényleg embert próbáló, hatalmas vállalkozás. Majdnem kimerítően tárgyalja az emberi
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jogokat, ugyanakkor erényei egyúttal a hibáit is jelentik: ezen azt értem, hogy tömény,
néha túl hosszú ideig tart az elolvasása, de ez egyáltalán nem az előadó hibája, hanem
inkább azon 423 módosításnak tudható be, melyeket az előadónak meg kellett emésztenie.
Tehát valódi hőstett, melyhez gratulálnunk kell Andrikienė asszonynak.

A jelentés azonban ékesszólóan szemlélteti azt is, hogy az európai politikák magvát képező
emberi jogok összetett, sokrétű témát alkotnak; éppen ezért, amikor az Európai Parlament
külön emberi jogi előadót, emberi jogi főigazgatóságot, a külföldi uniós küldöttségek
alkalmazottai számára pedig speciális képzést kér öntől, Ashton asszony, és azt, hogy ezen
alkalmazottak között legyen olyan személy, akinek a feladata kifejezetten az adott ország
emberi jogi helyzetének a figyelemmel követése lenne, tehát ha a Parlament ilyen
felépítményt kér, akkor ezt egyáltalán nem a terület elbürokratizálása érdekében teszi,
hanem azért, mert valóban tengernyi a tennivaló.

Jóllehet a jelentés nem huny szemet a világot folytonosan megrázó súlyos problémák és
jogsértések fölött, nem is sorolja vég nélkül a szörnyűségeket. A jelentés pozitív kicsengésű,
joggal húzza alá a megtett erőfeszítéseket, s nem habozik fellépéseket és megnyitandó
párbeszédtémákat javasolni.

Összefoglalva: jól tükrözi az Európai Unió által végzett munka jelentőségét és sokrétűségét.
Az EU kialakított egy sor olyan eszközt, melyek ténylegesen hozzájárulhatnak a demokrácia
előmozdításához a világban. Az Uniónak most már csak meg kell győznie partnereit arról,
hogy az emberi jogok nem a növekedés és a nemzetközi kereskedelem gátjai, nem koloncot
jelentenek a külkapcsolatokban, hanem épp ellenkezőleg, a stabilitás és a jólét tekintetében
hozzáadott értéket képviselnek.

És ön, főképviselő asszony, nagyon jól átvette az emberi jogi stafétabotot, és a Lisszaboni
Szerződés utáni első év végén jól láthatóan otthagyta az ügyön a keze nyomát.

Leonidas Donskis,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (LT) Elnök asszony, szeretnék
gratulálni az előadónak és mindazon európai parlamenti képviselőknek, akik módosításokat
nyújtottak be, és részt vettek a megbeszéléseken, ahhoz, hogy kifejezték érdeklődésüket,
és erőfeszítéseket tettek az emberi jogok világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel
kapcsolatos politikájáról szóló jelentés összeállítása és tökéletesítése érdekében.

Meggyőződésem, hogy az előadó, valamint emberi jogi albizottságbeli és külügyi
bizottságbeli képviselőtársaink komolyan vették ezt a kihívást, melynek nagyszerűen
megfeleltek. A nem kormányzati szervezetek képviselőitől kapott ötletek és segítségnyújtás
szintén hozzájárultak a jelentés tökéletesítéséhez. Ezért arra buzdítok valamennyi európai
parlamenti képviselőt, hogy szavazzák meg a jelentést, mely hosszas vitákat, módosításokat
és megbeszéléseket követően pontos képet ad az Európai Parlamentnek az emberi jogokkal
kapcsolatban elfoglalt álláspontjáról.

A benyújtott módosításokat illetően arra ösztönözném képviselőtársaimat, hogy ne
időzzenek hosszasan olyan témákon, melyeket bizottsági szinten már részletesen
megtárgyaltunk. Igaz, hogy bőven vannak emberi jogi problémák, és számos országot is
lehetne említeni, és felszólítani a cselekvésre. A jelentés értéke azonban a rövidségében
rejlik. Ha a jelentés végeláthatatlanul terjengős lenne, ezzel veszítene a hatékonyságából,
ezért úgy vélem, hogy egyes, jelenleg vita tárgyát képező módosítások feleslegesek.

Ezzel egyidejűleg szeretném képviselőtársaim figyelmét felhívni néhány olyan számottevő
módosításra, melyek a jelentés előző változatában nem szerepeltek. Ezek között van a
képviselőcsoportom által benyújtott, a nátrium-pentothalra vonatkozó módosítás, mely
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garanciák nyújtására szólít fel azzal kapcsolatban, hogy ennek a halálos ítéletek
végrehajtására is használható anyagnak az előállítását és forgalmazását csak gyógyászati
célokra engedélyezzék. E módosítás elfogadása jelentős lépés lenne a halálbüntetés elleni
világméretű küzdelemben. Képviselőtársaimat arra is ösztönözném, hogy támogassák a
képviselőcsoportunk által benyújtott másik módosítást is, mely felhívja az Európai
Bizottságot, hogy tegyen további lépéseket annak érdekében, hogy megvalósuljanak a
2007-es emberi jogi jelentésnek az erőszak elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések
fokozását célzó kötelezettségvállalásai.

Ez a dokumentum nemcsak az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak
szóló iránymutatás-halmaz, hanem igen erőteljes, világos üzenet az Európai Unió
szomszédjai, partnerei és más országok felé is, ahol az emberi jogokat nem tartják
tiszteletben, és nem védelmezik kellőképpen. Remélem, hogy valamennyi érintett ország
és intézmény megfelelően odafigyel majd a jelentésre, és megfogadja a benne foglalt értékes
ajánlásokat.

Heidi Hautala,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, üdvözlöm a
főképviselőt az Európai Parlament mai ülésén. Andrikienė asszonynak is melegen szeretnék
gratulálni a munkájához. Kiváló csapatmunka volt, és a jelentés majdnem egyhangú
elfogadására ezért is kerülhetett sor a Külügyi Bizottságban.

Felettébb szerencsésnek mondhatom magam, amiért idén ősszel meghívást kaptam, hogy
vegyek részt az uniós emberi jogi politika hatékonyabbá és koherensebbé tételének
mikéntjéről a tagállamok között folyó megbeszéléseken. Meggyőződésem, hogy most
történelmi lehetőségünk nyílik emberi jogi politikánk felülvizsgálatára, miként ezt ön is
leszögezte, Lady Ashton. Azt javaslom, hogy e folyamatba a lehető legtöbb szereplőt
vonjunk be, és a folyamat a lehető legnyitottabb legyen. Erőteljesen ajánlanám, hogy ön
kellő időben – azaz nem túl későn – küldjön egy közleményt a Parlamentnek és a Tanácsnak,
hogy valódi magas szintű megbeszéléseket folytathassunk, és magas szintű elkötelezettség
születhessék.

Ma nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy a Lisszaboni Szerződés az emberi jogok
tiszteletben tartását az Unió külpolitikájának középpontjába helyezi. Ezért megfelelő,
működő struktúrákra van szükségünk. Tudjuk, hogy ön, főképviselő asszony, elkötelezett
az emberi jogok és a demokratikus felépítés iránt a székhelyek szintjén. Esetleg
megtudhatnánk, hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Vállalhat-e ugyanolyan elkötelezettséget,
mint nyáron a Parlament előtt? Arra is erőteljesen ösztönözném önt, hogy szánja rá magát
a brüsszeli székhelyű emberi jogi munkacsoport, a Tanács emberi jogi munkacsoportja
(COHOM) létrehozására vonatkozó döntésre. Ha több koherenciára van szükségünk –
márpedig ez a helyzet –, akkor kifejezetten szükségünk van ennek az állandó szervezetnek
a felállítására.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani önnek azon erőfeszítéseiért, amelyeknek
köszönhetően múlt pénteken összehozta a tagállamokat a béke-Nobel-díj oslói átadási
ünnepségére. Joggal gondolom, hogy az ön erőfeszítései nélkül ez nem valósulhatott volna
meg. Ami kitűnő alapot képez emberi jogi munkánkhoz, ahhoz, hogy az Unió világosabban,
hangosabban és hathatósabban hallassa hangját a világban.

Konrad Szymański,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök asszony, én is szeretnék
csatlakozni az előttem szólókhoz, és köszönetemet kifejezni az előadónak. Igen jó
együttműködésben volt részünk, minek eredményeképpen megítélésem szerint kiváló
jelentés született. Úgy gondolom, van egy dolog, amit hangsúlyozni kellene, mégpedig az,
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hogy a világon még mindig a keresztények a leginkább üldözött vallási csoport, a világ
majd’ minden táján megkülönböztetik őket, támadások, sőt gyakorta gyilkosságok
áldozataivá válnak. A világ viszont nem emeli fel a szavát. És mi is – vagyis az Európai Unió
– még mindig túl keveset teszünk.

Nagyon hálás vagyok Ashton asszonynak azért, hogy a közelmúltban számos egyedi
esetben fellépett, ám ennek tovább kell folytatódnia. A szomszédságunkban lévő
országoknak, mint például Egyiptomnak és Algériának érezniük kell, hogy anélkül nem
tudjuk kiterjeszteni a politikai párbeszédet, hogy ebbe bele ne vonnánk az ezen országokban
élő vallási kisebbségek ügyét. Az olyan államokkal, mint Szudán és Irak, nagyon
egyértelműen tudatosítani kell, hogy addig, amíg ezekben az országokban nem tartják
tiszteletben a vallásszabadsághoz való alapvető jogot, nem vagyunk hajlandóak fejleszteni
segélyprogramjainkat vagy szabadkereskedelmi megállapodásainkat.

Az elmúlt években sok minden kedvező irányba fordult ebben a kérdésben, ám
folyamatosan részt kell vállalnunk a vallásszabadság világméretű védelméből, hisz
helyettünk ezt senki sem fogja megtenni. Az elmúlt néhány napban az Európai
Parlamentben találkozhattunk püspökökkel, akik Irakból, Moszulból és Bagdadból azért
látogattak el hozzánk, hogy megosszák velünk a tapasztalataikat. Úgy vélem, hogy nemcsak
szolidaritásunkról kell biztosítanunk őket, hanem jövőbeli biztonságukra nézve garanciákat
is kell nyújtanunk nekik, hogy azt érezhessék: van kihez forduljanak segítségért.
Máskülönben a hitelességünket kockáztatjuk, hiszen ha még a barátainkkal sem vagyunk
képesek törődni, a világ szemében elveszítjük a szavahihetőségünket.

Marie-Christine Vergiat,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, a
jelek szerint ennek az ülésnek kiemelt témája az emberi jogok kérdése.

Ma délelőtt elfogadtuk a Gál-jelentést. Egy másik jelentést is elfogadtunk az
emberkereskedelemről, valamint egy harmadikat az európai védelemről, másképpen az
áldozatok jogairól. Ugyanide sorolom az összevont engedély elutasítását, melynek során
az Európai Parlament elutasított egy, a külföldiekre nézve túlságosan megkülönböztető
javaslatot.

A Szaharov-díjra nem térek ki újra, hiszen egyszer már kifejtettem a véleményemet. Ez a
jelentés azonban az emberi jogokhoz való ugyanazon kétsebességes hozzáállásba,
ugyanazon szűklátókörű megközelítésbe illeszkedik, amelyet itt egyes képviselők
sajnálatosan magukévá tesznek.

Néhány példa: szívügyemnek tekintem a vallásszabadságot, miként a hit vagy nem-hit
szabadságát is. És a világon sok nem hívő is üldöztetésnek van kitéve. Előadónk elutasított
olyan módosításokat, melyek a gondolatszabadságnak, a meggyőződés szabadságának és
a vallásszabadságnak még a nemzetközi jogban is meglévő fogalmát tükrözik. Miért
szenteltek tizenöt bekezdést a vallásszabadságnak, melyek alapvetően a keresztényekről
szólnak, és csak hat bekezdést a véleménynyilvánítás szabadságának? Az
érdekképviseletekről egy szó sincs. Mire való ez a kettős mérce, melynek értelmében mindig
csak ugyanazokról az országokról: Irakról, Iránról, Oroszországról, Fehéroroszországról
vagy Kubáról esik szó, számos afrikai ország helyzetét pedig szinte meg sem említik:
gondolok konkrétan a Maghreb-országokra, ahol – konkrétan Líbiában és Tunéziában –
a szinte általános közöny közepette az emberi jogok és a demokrácia védelmezői rettenetes
fenyegetésnek vannak kitéve? Vagy Kolumbiáról sem esik egy szó se!
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Remélem, hogy ez a vita lehetővé teszi az előrelépést. Úgy gondolom, hogy az emberi
jogok valódi egyetemes felfogása felé álláspontjaink kiegyensúlyozásával, a beszédnek és
a cselekedeteknek a helyzetekhez való igazításával juthatunk el. Még hosszú út áll előttünk,
és figyelmesen hallgattam önt, Ashton asszony.

Fiorello Provera,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim,
először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Andrikienė asszonynak azért, hogy
elfogadta a vallásszabadságról szóló egyes módosításaimat, és gratulálok neki a jelentés
eredményes összeállításához.

A világon egyre több olyan tragikus esemény történik, melyek a hívők szabadságával
függnek össze: évről-évre nő a vallásgyakorlás elé gördített akadályok, a támadások és a
gyilkosságok száma. Ezek a bűncselekmények valamennyi vallás híveit, de elsősorban a
keresztényeket sújtják. A vallásszabadság paradox módon egyre érzékenyebb témává válik
ahelyett, hogy az egyik legtermészetesebb és megkérdőjelezhetetlen szabadság lenne.

Mindezek okán megismétlem a már korábban előterjesztett javaslatomat arra vonatkozóan,
hogy az Európai Parlament állítson össze egy részletes, éves különjelentést a
vallásszabadságnak a világban való alakulását nyomon követendő. Egy ilyen jelentés
szolgáltathatná a szükséges információkat a megfelelő, megelőző politikai beavatkozások
megtervezéséhez.

Nicole Sinclaire (NI).   – Elnök asszony, szovjet iskolások nemzedékei nőttek fel úgy,
hogy azt tanulták, a belsőégésű motort Sztálin elvtárs találta fel. A jelek szerint az európai
iskolások meg úgy fognak felnőni, hogy azt tanulják, az EU az emberi jogok védelmezője
– de a retorikán túlmenően valójában mit is tettek eddig?

Az előadó kiemeli az uniós politikának a burmai katonai rezsim felé mutatott gyengeségét,
amely megnyugtatással ér fel. Az előadó kifejti nekünk, hogy az Európai Uniót felettébb
aggasztják az emberi jogok Unión kívüli megsértésének esetei, ámde mi a helyzet a romák
1999-ben Belgiumból történt erőszakos deportálásával Guy Verhofstadt miniszterelnöksége
idején, aki most európai parlamenti képviselőként ül itt közöttünk? Mi a helyzet a romák
idén Franciaországból történt erőszakos kiebrudalásával?

De lehet, hogy a Külügyi Szolgálattól szavakon kívül mást nem is várhatunk. Múlt héten
Brüsszelben az Amnesty International aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Külügyi
Szolgálaton belül nincs emberi jogi osztály. Szépek, szépek a szavak, ámde a világ elnyomott
és szenvedő népei számára a tettek talán hasznosabbak lennének.

A múlt héten bizottsági ülésen árnyékelnökséggel vádoltam a belga elnökséget. Az elnökség
meglepetésemre egyetértett velem, azzal érvelvén, hogy pontosan ez akar lenni. Ezért
megkérhetem Ashton bárónőt arra, hogy jöjjön el az Emberi Jogi Albizottság következő,
január 10-i ülésére – és ne csak lélekben –, ahol részt vehet majd az emberi jogi és
demokrácia hálózatról szóló eszmecserében, és kifejtheti nekünk, hogy a „cselekvés” szó
mit is jelent pontosan a számára?

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani
Andrikienė asszonynak, az emberi jogok 2009-es helyzetéről szóló jelentés előadójának.
Nem volt könnyű a feladata, hiszen az emberi jogok tiszteletben tartásának állapota sajnos
továbbra is odafigyelést és elkötelezettséget igényel a részünkről. Jelentésünkben ismételten
felszólítunk különböző országokat és intézményeket, hogy foganatosítsanak az emberi
jogok tiszteletben tartásának fokozását célzó konkrét lépéseket. A jelek szerint gyakrabban
kellene ellenőriznünk, hogy ezek az intézmények ténylegesen végrehajtják-e azt, amit az
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Európai Parlament kért, máskülönben egy év elteltével újra megismételhetjük a mai
megjegyzések nagy részét.

Igazunk van, amikor követeljük az alapvető jogok betartását, de ez még nem elegendő.
Hatékonyaknak is kell lennünk – meg kell tudnunk győzni a végrehajtó hatóságokat arról,
hogy utasításaink végrehajtása során legyenek hatékonyak. Támogatom az előadó arra
irányuló javaslatát, hogy az Európai Külügyi Szolgálaton belül jöjjön létre egy emberi jogi
és demokrácia igazgatóság, és hozzuk létre az emberi jogi főképviselő tisztét. A következetes
európai uniós külpolitika fő alapelvének a demokratikus értékek és az emberi jogok
előmozdításának kell lennie. Talán épp ez a jelentés legfontosabb politikai üzenete. Ha ezt
el lehetne érni, az emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló éves jelentések minden évben
egyre rövidebbek lennének – bárcsak így alakulna!

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Elnök asszony, nagyon köszönöm a lehetőséget
a felszólalásra. Ma egy olyan anyagot elemzünk, amely egyértelműen két részből vagy két
területből tevődik össze. Az első terület kísérlet az emberi jogok 2009-es tiszteletben
tartásának az értékelésére, a második pedig az Európai Unió e kérdéssel összefüggő
politikája. Ugyanis meg kell állapítanunk, hogy az elmúlt évben történt-e előrelépés a
világban az emberi jogok tiszteletben tartása tekintetében. A válasz erre a kérdésre sajnos
nem igenlő. 2009-ben a világban határozottan nem történt előrelépés az alapvető jogok
tiszteletben tartása vonatkozásában. Gondolok itt arra, hogy sok országban még mindig
dívik a halálbüntetés és a kínzás gyakorlata. Gondolok a nőkkel szembeni erőszak
gyakorlatára, és arra is, hogy a világban még mindig gyerekek százmillióit dolgoztatják
rabszolgaként.

A második kérdés az Unióra vonatkozik. Az értékekről vagy célkitűzésekről nincs vita. Az
alapvita abban van, és ez aggaszt bennünket, hogy azt akarjuk, hogy az Unió munkája az
emberi jogok védelme területén hatékonyabbá váljon. Hadd fejezzem ki egyetértésemet a
jelentésben szereplő, e kérdésre vonatkozó valamennyi javaslattal. Amennyiben ezek az
ajánlásaink megvalósulnának, az emberi jogok védelme terén világszerte végzett uniós
munka határozottan sokkal hatékonyabbá válna.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Elnök asszony, Laima Liucija Andrikienė jelentése
figyelemre méltó forrásanyag azok számára, akik véleményt nyilvánítanak az emberi
jogokról. Jó dolog, hogy a világ más tájain élő partnereinkkel megoszthatjuk az emberi
jogok kérdésében szerzett tapasztalatainkat.

Jóllehet az emberi jogi normák tiszteletben tartása tekintetében egyes országok még a
középkornál tartanak, Európa jobban tenné, ha visszafogná magát, és nem túl pökhendien
képviselné az álláspontját.

Az emberi jogokat továbbra is megsértő államok hatóságainak címzett uniós bírálat még
hitelesebb lenne, ha 27 tagállamunk kivétel nélkül hajlandó lenne a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság valamennyi ítéletét végrehajtani.

Hogy állunk ezzel? Vajon nem jött el az idő ünnepélyesen elkötelezni magunkat arra, hogy
többé kétséget sem hagyunk afelől, miszerint tiszteletben kívánjuk tartani az általunk
létrehozott szervek fennhatóságát?

Barbara Lochbihler (Verts/ALE).   – (DE) Elnök asszony, Lady Ashton, az Európai Unió
az intézkedések széles skálájával rendelkezik, melyek felhasználhatók számos ország
emberi jogi politikájának javítására. Az EU olyan regionális hatalom, melynek a többoldalú
fórumokon fel kell szólalnia az emberi jogi politikák végrehajtása érdekében, és biztosítania
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kell, hogy az e területen történő előrelépés nagyobb hangsúlyt kapjon. Az Európai Külügyi
Szolgálat elindítását követően megragadjuk-e ezt a lehetőséget annak mérlegelésére, hogy
az uniós emberi jogi politikának megvan-e a kívánt hatása? Remélem, hogy igen, és
üdvözlöm a meglévő emberi jogi politika Lady Ashton által bejelentett felülvizsgálatát.

Ugyanakkor felettébb nyugtalanít, hogy az emberi jogi tevékenységekhez a Külügyi
Szolgálaton belül tervezett struktúrákat nem lehet majd megfelelően felhasználni. Valódi
a veszélye annak, hogy még a múlthoz képest is kevesebb forrás áll majd rendelkezésre,
és nem lesz látható, hallható vagy hatékony európai emberi jogi politikánk. Félő, hogy a
megalakítás alatt álló emberi jogi osztály puszta Patyomkin-falu lesz akkor, ha az emberi
jogi politika nem kap semmilyen legfelsőbb szintű képviseletet. Az emberi jogok
középpontba helyezése önmagától nem fogja meghozni a kívánt eredményeket.

A legfelsőbb szinttel kapcsolatban álló ütőképes szakértői csapatra van szükségünk, és
arra, hogy minden érintett komolyan vegye a kérdést. A középpontba helyezés csak ekkor
válik lehetségessé minden politikai területen és a központi döntéshozói szinten is. Teljesen
érthetetlen, szakszerűtlen és visszahúzó lenne, ha csak a középpontba helyezésre
összpontosítanánk. Azok, akik legalapvetőbb jogaik csorbítását szenvedik el, az Európai
Uniótól új és hatékony emberi jogi politikát várnak, nem pedig az e területen érvényes
adminisztratív eljárások puszta alkalmazását.

Charles Tannock (ECR).   – Elnök asszony, gratulálok az előadónak, Laima Andrikienėnek
a jelentés kiegyensúlyozott és ésszerű megközelítéséhez.

Képviselőcsoportom, az Európai Konzervatívok és Reformerek, teljes mértékben elkötelezett
az alapvető emberi jogok világszerte történő előmozdítása mellett. Ugyanakkor azt is
elismerjük, hogy az emberi jogokat gyakorta kell egyensúlyba hozni a reálpolitikával. Mi
másért fejlesztene ki az EU stratégiai partnerséget Kínával, melynek kormánya láthatólag
vajmi keveset törődik az általunk lényegesnek tekintett szabadságokkal? Az EU-nak
ugyanígy erkölcsi kötelessége fejlesztési és humanitárius segélyt nyújtani még az olyan
fejlődő országoknak is, melyekben siralmas az emberi jogi helyzet, mint például
Pakisztánban, ahol a nőket és különösen a vallási kisebbségeket intézményesített módon
diszkriminálják.

Mindazonáltal örülök, hogy a jelentés kiemel olyan országokat, melyekkel pályafutásom
során különösen sokat foglalkoztam: Vietnámot, Kubát, Venezuelát, Iránt, Zimbabwét és
Észak-Koreát. Ugyancsak joggal vetődik fel az emberi jogok oroszországi megsértői
büntetlenségének a kérdése. A jelentés vezérfonala az, hogy a demokrácia, az emberi jogok
és a gazdasági szabadság kéz a kézben jár.

Ugyanakkor számottevő kétségeim vannak akkor, amikor a Parlament egyes visszás
gyakorlatok elítélése során a nemzetközi jogra hivatkozik, miközben ennek a jogalapja
távolról sem egyértelmű. Megjegyezném például, hogy a holnap megvitatandó parlamenti
állásfoglalás a Malaysiában szokásos pálcázást egyértelműen a nemzetközi joggal
ellentétesnek nyilvánítja, miközben egy ilyen állítás jogilag megkérdőjelezhető. Ha
intézményként hitelesek akarunk maradni, ragaszkodnunk kell a tényekhez.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Elnök asszony, az alapjogok betartása iránti
elkötelezettségünk a személyes érintettség nélkül vajmi keveset ér, és Andrikienė asszony
érdekfeszítő jelentése egyértelműen erre sarkall. Ebben a vonatkozásban engem különösen
a „vallásszabadság” érdekel.
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A vallásszabadság mint alapvető jog három jelenlegi csorbításáról szólnék, és ezáltal
sürgetném a Tanácsot és a Bizottságot, melyek most itt egy személyben, a főképviselő
személyében egyesülve vannak jelen, hogy ezeknek a jogsértéseknek és valamennyi, a
diplomáciai menetrend élén szereplő üldözött polgárnak hangot adjon, és ezáltal arcot
kölcsönözzön.

Szerintem három sürgős esetről kell szólni: 1. Dr. Fan Yafengről, a kiemelkedő keresztény
emberi jogi ügyvédről és a pekingi házi gyülekezet lelkészéről, aki 2010. november 1-je
óta házi őrizetben van, és aki hetek óta ki van téve a kínai titkosszolgálat packázásainak
és mesterkedéseinek. Mit követeljen Európa? Hogy oldják fel Dr. Fan házi őrizetét.

2. Aisha Bibiről, a pakisztáni keresztényről, akit felettébb kétes vádpontok alapján Pakisztán
istenkáromlási törvényének értelmében halálra ítéltek. Nemrégiben San Franciscóban
személyesen beszéltem a pakisztáni külügyminiszterrel, aki csak az istenkáromlási
törvényen alapuló vádpontok alapos rendőrségi vizsgálatába volt hajlandó beleegyezni.
Mit követeljen Európa? Érje el Aisha Bibi szabadon bocsátását, és a pakisztáni
istenkáromlásról szóló törvények eltörlését.

3. Yusuf al-Qaradawit, egy iráni házi gyülekezet vezetőjét „hitehagyás” vádjával halálra
ítélték. Mit követeljen Európa? Érje el e lelkész szabadon bocsátását, és az Iszlám
Köztársaságban működő házi gyülekezetek állandó állami megfigyelésének a beszüntetését.

Hölgyeim és uraim, Tanács és Bizottság, főképviselő asszony, házi feladatban sajnos nincs
hiány.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Elnök asszony, amikor Kína a Nobel-békedíj átadási
ünnepségének bojkottjára szólít fel, és a nyugati katonai segítséggel hatalomra jutott iraki
és afganisztáni kormány egyaránt figyelembe veszi ezt a felhívást, számomra ez ékesszólóan
példázza, hogy az iszlám jellegű rezsimeknek milyen problémáik vannak az emberi
jogokkal. Ebben az összefüggésben a keresztény kisebbségek fokozódó üldözése a
Közel-Keleten, valamint a keresztények megkülönböztetése és a velük szembeni
türelmetlenség Európában felettébb zavarba ejtő. Többé nem hunyhatunk szemet afölött,
hogy az Európai Unióban élő muzulmán közösségekben egyre fokozódnak a
kényszerházasságokkal, becsületgyilkosságokkal, a nők elleni erőszakkal és a sharia
törvénykezés követelésével összefüggő problémák.

Véleményem szerint erőteljesen ellen kell állnunk annak a fajta kulturális relativizmusnak
is, mely az idegen kultúrák és hagyományok iránti tisztelet örve alatt eltűri, hogy a
muzulmán kultúrájú területek egyes részein korlátozzák a szabadsághoz, az egyenlőséghez
való jogot, valamint az embereknek a döntésekbe való beleszólási jogát.

Vittorio Prodi (S&D).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Laima Liucija Andrikienė
jelentése mindent összevetve kiváló jelentés, melyen a Szocialisták és Demokraták
Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja keményen dolgozott, hogy
igen értékes elképzelések kerüljenek bele. Az emberi jogok az Európai Unió megalakulása
óta az EU alapvető pillérét képezik, és tiszteletben tartásuk olyan lényeges dolog, melyre
az Európai Parlamentnek naponta ösztönöznie kell.

Az emberi és alapvető jogok szélesebb körű elfogadása, a globalizáció és a társadalmunkban
zajló változások olyan új és eltérő hozzáállást kívánnak meg, mely egyetlen meglévő
kánonunkba sem illik. Ezért minden egyén egyik alapvető jogaként lényegessé válik a
természeti erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.
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Az elkövetkező években az éghajlatváltozás a Föld legszegényebb tájairól menekülő
hatalmas menekültáradatot fog elindítani; a mi kötelességünk az, hogy kezdjük számba
venni a lehetséges menekültáradatokat, hogy olyan megfelelő politikákat alakíthassunk
ki, melyek lehetővé teszik majd ezen emberek méltósága tiszteletben tartásának a
szavatolását.

Az „éghajlati menekült” kifejezés még nem került be a jelenlegi nemzetközi jogi
szókészletbe. Természetesen továbbra is elkötelezettek vagyunk a sivatagosodás elleni
küzdelem iránt, miként az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás iránt is. Ezek azok a
témák, melyeket megkíséreltem hozzátenni a jelentés szövegéhez azért, hogy ezekről a
kérdésekről komoly vitát lehessen nyitni.

Marietje Schaake (ALDE).   – Elnök asszony, ma a Szaharov-díj átadásával jelentős napot
ünneplünk, de ennél sokkal többet kell tennünk. Ebből az átfogó és jól összeállított
jelentésből néhány pontot szeretnék kiemelni.

Harcolni kell azért, hogy a büntetlenséggel szemben az igazság győzedelmeskedjék,
történjen ez a Nemzetközi Büntetőbíróságon keresztül, avagy másképpen. Nemcsak az a
fontos, hogy a bűnelkövetők az igazságszolgáltatás elé kerüljenek, ez ugyanis sokszor
hosszadalmas folyamat, hanem ezzel egyidejűleg azok számára, akik attól tartanak, hogy
az emberi jogok megsértése észrevétlen marad, avagy a liberális demokráciák eltűrik ezt,
hozzá kell fogni az egyes emberi jogok megsértőinek számonkéréséhez, ami a szenvedésnek
és az Európai Unió szavahihetőségének az elismerése lenne.

A jelentésben szankciók kiszabását kérjük a Szergej Magnyitszkij haláláért felelős orosz
hivatalnokokkal szemben, valamint azon iráni hivatalnokokkal szemben, akik részt vettek
azon polgárok rendszeres cenzúrázásában, a velük szemben elkövetett nemi erőszakban,
elnyomásban és kivégzésekben, akik semmi mást nem csináltak, mint elidegeníthetetlen
és egyetemes emberi jogaiknak megfelelően léptek fel.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Elnök asszony, az elmúlt néhány évtized alatt láttuk, hogy
a világ számos részén javult az emberi jogi helyzet. Gondolok itt Dél-Amerikára és
Kelet-Európára, ahol ez a demokratizálódással és a növekvő jóléttel függött össze.

Ezzel szemben sajnos azokban az országokban, ahol az iszlám az uralkodó ideológia, nem
láttunk előrehaladást. Egyiptomban, Irakban, Iránban, Pakisztánban, Szomáliában és más
hasonló országokban mind több keresztény és más vallási kisebbség válik elnyomás
áldozatává.

Ezekben az országokban a szélsőségesek eget-földet megmozgatnak a saját érdekükben:
istenkáromlással vádolnak embereket, megtiltják a kereszténységre történő áttérést,
mindennaposak a zaklatások, a gyilkosságok. Ezek a tettek gyakran olyan közösségek ellen
irányulnak, amelyek sokkal hosszabb ideje élnek az adott országban, mint a muzulmánok.

Elnök asszony, a hitük miatt üldöztetést szenvedők négyötöde keresztény, és a helyzet a
muzulmán országokban a legsúlyosabb.

Felszólítom az Európai Uniót és tagállamait, hogy tegyenek többet e vallási üldöztetés
ellen, Ashton asszonytól pedig személyesen is azt kérdezem, hogy ő milyen politikát kíván
folytatni ez ügyben?

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Elnök asszony, gratulálnom kell
Andrikienė asszonynak az előterjesztett átfogó jelentéshez. Mindenkit emlékeztetnék arra,
hogy 2500 évvel ezelőtt a régi görögök úgy vélekedtek, hogy mindennek mértéke az ember.
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Két évszázaddal később a rómaiak viszont úgy tartották, hogy az egyik ember a másiknak
farkasa. Szeretném megtudni, hogy az ókori görög mondás vajon csak filozófiai retorika
volt-e, avagy előrehaladtunk-e. Előrehaladtunk, persze, azzal a kivétellel, hogy az emberi
jogok védelme tekintetében nem értük el a kívánt eredményt, és az Európában és a világon
kitört gazdasági és pénzügyi válság sajnos hatalmas problémát okozott, a társadalom
szegényebb rétegeit sújtotta, megfosztva őket ezáltal az önbecsülés alapvető emberi jogától.
Elnök asszony, Lady Ashton, túl kell lépnünk a szavakon; a tettek mezejére kell lépnünk,
meg kell hoznunk a szociális védelem és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem által
megkövetelt intézkedéseket, mindenekelőtt pedig munkahelyeket kell teremtenünk a
fiatalok számára. Még egyszer emlékeztetném önöket: a foglalkoztatottság nem csupán a
megélhetést jelenti, hanem az önbecsüléshez és az emberi méltósághoz vezető eszköz,
valamint az európai béke feltétele is.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Elnök asszony, egy civilizáció nem csupán a műszaki
haladásról és a jólétről ismerszik meg, hanem egyre inkább az emberi jogok tiszteletben
tartásáról is. Ez egy idézet a XXI. századi emberi jogok témájáról szóló programból, és
figyelmeztetésül kell szolgálnia a számunkra. Az Európai Unió hitelességét e téren nem
vehetjük eleve adottnak, és politikáink bizony megsínylik, ha kettős mérce alapján adagoljuk
őket.

Az Európai Külügyi Szolgálat lehetőséget kínál számunkra, hogy a legkésőbb minden
csütörtök délután jóváhagyott szavakat tettek kövessék. Az emberi jogokat az EU
külpolitikája minden területének tükröznie kell. Üdvözlöm az e területtel összefüggő
valamennyi uniós eszköz hatékonyságának átfogó felülvizsgálatát, hiszen a szigorú
követelések kialakítására irányuló politikai akarat nyilván nem hiányzik; ami hiányzik, az
csupán az ezek megvalósítására irányuló akarat.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Elnök asszony, az Európai Unió olyan értékekre épül,
mint a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok
betartásának elve.

Ha azonban az Unió világszerte is számottevő szerepet kíván játszani az emberi jogok
előmozdításában, lényeges, hogy koherens külpolitikát alakítson ki, amelyhez minden
tagállamnak határozottan hozzá kell járulnia. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése
kivételes lehetőség az emberi jogok és a demokrácia terén teendő számottevő előrelépésre,
melyeknek ezentúl különösen a külpolitika különböző területein központi kérdésekké kell
válniuk.

Ezért annak a döntésnek, hogy az emberi jogok beépülnek az Európai Külügyi Szolgálat
különböző szervezeti egységeibe, egyértelmű és döntő jelentősége van. Ugyanakkor szilárd
meggyőződésem, hogy az emberi jogi különleges képviselő szerepének a létrehozása
hozzájárulna az Európai Unió e téren tett külügyi fellépéseinek fokozottabb
következetességéhez, mindenekelőtt pedig e fellépések szükséges láthatóságához.

Végül szeretnék gratulálni az előadónak, Andrikienė asszonynak az emberi jogok
2008–2009-es helyzetéről szóló éves uniós jelentésével összefüggő munkájához, mely
részletes áttekintést nyújt az Európai Uniónak az emberi jogok és a demokrácia terén a
világon kifejtett különféle tevékenységeiről.

Michael Cashman (S&D).   – Elnök asszony, köszönet az előadónak a kiváló jelentés
összeállításáért. Lady Ashton, rendkívül örülök, hogy hivatalos minőségében itt van
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közöttünk, hiszen az ön eddigi tevékenysége azt bizonyította, hogy egyáltalán nem habozik
kiállni azon jogfosztott emberekért, akik nem hallathatják a szavukat.

Az emberi jogok természetesen nem ismernek országhatárokat. Nem ismernek nemzeti
határokat. Az emberi jogok egyetemesek. Ugyanakkor betartásuk egyetemessége az egész
világon csorbát szenved. Megállapodásaink vannak például az afrikai, karib-tengeri és
csendes-óceáni térség országaival, ahol a leszbikusok, a melegek, a biszexuálisok és a
transzneműek (LMBT) jogait kriminalizálják. A jogaikat nem tartják tiszteletben, és még
a Cotonou-i Megállapodásban is van egy olyan kérdés, hogy az LMBT személyek jogait
tiszteletben kell-e tartani.

Ezért van szükségünk erős emberi jogi igazgatóságra a Külügyi Szolgálaton belül, hogy –
miként nyilatkozatában ön is leszögezte – a fejlesztési, kereskedelmi politikán és a
külügyeken keresztül biztosítsuk a politikai koherenciát.

Vannak olyan szabadkereskedelmi megállapodásaink, ahol az emberi jogokra vonatkozó
2. cikk soha nem lépett életbe. A Parlament ajánlásokat tesz, a Tanács pedig sajnálatos
módon visszakozik. Ezért azt várjuk öntől, hogy igen erőteljesen álljon az emberi jogok
védelmének az élére mindazon országokban, melyekkel kapcsolatokat tartunk fenn.

Ezenfelül gratulálni szeretnék ahhoz, hogy a Tanács 2009-ben elfogadta az LMBT személyek
jogaira vonatkozó eszközöket. Ezek képessé teszik az Európai Unió Külügyi Szolgálatát
arra, hogy az LMBT személyek alapvető jogaiért munkálkodjon. Ehhez sok sikert kívánok,
bízom önben, és a Tisztelt Háznak is töretlen az önbe vetett bizodalma.

Edward McMillan-Scott (ALDE).   – Elnök asszony, az Európai Parlament demokráciáért
és emberi jogokért felelős alelnökeként szólalok most fel, s köszönetemet fejezem ki
Andrikienė asszonynak kitűnő jelentéséért.

Felszólalásában Lady Ashton beszélt az EKSZ-en belüli új szervezeti egységekről – vagy
inkább nem beszélt róluk. Amikor sok évvel ezelőtt megalapítottam a demokrácia és az
emberi jogok európai eszközét, úgy gondoltam, hogy szükség van egy, a demokráciát és
az emberi jogokat előmozdító szervezetre. Ez még mindig létezik. A Bizottság mellesleg
meg akarta szüntetni, és az emberi jogokat és a demokráciát valamennyi külső programon
keresztül akarta középpontba állítani. Lady Ashton beszédében nem szólt a középpontba
helyezésről, de attól tartok, hogy amikor olyan vékony vezérfonalról beszél, mely az első
feszítésre elszakad, akkor egyfajta cérnavékony külpolitikáról beszél. Úgy vélem, ennél
azért többre van szükségünk. Ahogy ezt a Tisztelt Házban mások is kifejtették, szeretnénk,
ha az EKSZ-en belül felállna egy, az emberi jogokért és a demokráciáért felelős főigazgatóság,
és lehetőség szerint létrejönne a különleges képviselői poszt is.

Heidi Hautalához hasonlóan a múlt héten én is Oslóban voltam, és csak egy pontra szeretnék
reagálni. Mintegy ezren voltunk – éppen Pelosi asszony mögött ültem –, akik egységben
képviseltük az Atlanti-óceán két partja mentén elterülő államokat: politikusok, diplomaták,
köztisztviselők és nem kormányzati szervezetek, akik és amelyek boldogan tömörültek
egységbe az Európai Unió körül. Amikor mindenki felállva tapsolt, ez egyhangú volt –
nem volt elhatárolódás, nem volt pártos elkülönülés. Mindenki egyként állt fel, hiszen
nyugati társadalomként álltunk ki egy sor alapelv mellett. A jövőben tehát amikor az EU
„puha hatalmát” terjeszti, akkor elveket is kell terjesztenie. Számítunk önre, Lady Ashton,
ennek az előrevitelében.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Elnök asszony, Laima Liucija Andrikienė jelentése
valóban hosszú, ám szilárd meggyőződésem, hogy a jelentés nem meríti ki az emberi jogok
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tiszteletben tartásának 2009-es világbeli helyzetével összefüggő valamennyi kérdést. A
jelentés különösen csekély helyet szentel a keresztények fokozódó üldöztetésének
jelenségére, amely nemcsak harmadik országokban, hanem Európában is tapasztalható.
Az Európai Uniónak mind e jelenségek megelőzéséhez, mind e jelenségek kategorikus és
határozott elítéléséhez megvannak a politikai és diplomáciai eszközei.

A második kérdés, mellyel kapcsolatban az Uniónak hallatnia kell a szavát, az emberi jogok
tiszteletben tartásának oroszországbeli állapota. Úgy vélem, hogy az Oroszországgal az
együttműködési megállapodásról jelenleg folyamatban lévő tárgyalások tökéletes alkalmat
kínálnak arra, hogy határozottan és konkrétan felvessük az emberi jogok oroszországi
tiszteletben tartásának kérdését. Nem szabad ugyanis megfeledkeznünk azokról, akik
Oroszországban jelenleg is üldöztetésnek vannak kitéve – a politikusokról, nem
kormányzati szervezetek képviselőiről és üzletemberekről, akiket csak azért üldöznek,
mert van merszük és erejük ahhoz, hogy követeljék az igazságot hazájuk állapotáról.

David Campbell Bannerman (EFD).   – Elnök asszony, miközben mindannyian egységesen
elítéljük az emberi jogok kirívó megsértését olyan országokban, mint Irán és Kína, ezt el
kell kezdenünk elkülöníteni a minden határon túlmenő, uniós sugallatra folyó emberi jogi
biznisztől. Ez az emberi jogi vircsaft összezavarja a közvéleményt. Ott van a Lisszaboni
Szerződésben az EU Alapjogi Chartája, aztán itt van a szomszédban az Emberi Jogok
Európai Bírósága, mely a brit bebörtönzötteknek, még a gyilkosoknak és a pedofiloknak
is, szavazati jogot igyekszik adni. Ott vannak az eltúlzott uniós foglalkoztatási jogok és az
amerikai stílusú kártérítési jogok is, valamint a nemzeti jogszabályok, például az Egyesült
Királyság katasztrofális emberi jogi törvénye, mely lehetővé teszi, hogy külföldi terroristák
és bűnözők Nagy-Britanniában tartózkodjanak, ez utóbbiak jogai ugyanis jelenleg
fontosabbnak minősülnek, mint azon tisztességes polgárok jogai, akiket a terroristák és a
bűnözők fenyegetnek.

Az igazság az, hogy az emberi jogok nemes ügye túl gyakran keveredett az ocsúval, minek
következtében a bűnözők és a haszonlesők álságos jogait védve milliomos ügyvédek jól
megszedték magukat. Ennek véget kell vetni.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Elnök asszony, az, hogy az Európai Unió fokozza emberi
jogi tevékenységét, és hogy a jelentések a keresztény kisebbségek üldözésével és a velük
szembeni megkülönböztetéssel külön is foglalkoznak, a jó irányba tett lépésnek minősül.
A keresztények sok országban heves üldöztetésnek vannak kitéve, és ezek közül számos
ország szoros kapcsolatokat ápol az Európai Unióval. Említhetnénk például Egyiptomot,
Iránt, Irakot és természetesen Törökországot, ahol a keresztények egyes esetekben a puszta
túlélésükért küzdenek mind gazdasági, mind fizikai értelemben. Nincs szükségünk olyan
új beosztásra, mint a tervezett emberi jogi különleges képviselő ahhoz, hogy ezeket az
országokat rákényszerítsük, hogy több toleranciát mutassanak, és védjék a kisebbségeiket.
Ez ugyanis szükségtelen kiadásokkal járna, és nincs garancia a hatékonyságára, hiszen már
épp elég eszközünk van a nyomásgyakorláshoz. Konkrét intézkedéseket kell
foganatosítanunk. Oda kell hatnunk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása és a
kisebbségek – különösen a keresztények – védelme iránti elkötelezettség híján ne
kerülhessen sor az EU-val kötendő nemzetközi szerződés aláírására és pénzügyi segítség
nyújtására.

Hölgyeim és uraim, a pénzügyi érvek igen hathatósak, különösen akkor, amikor a
humanitárius érvek nem működnek. S ami a legfőbb: a pénzügyi érveket a világon
mindenütt megértik.
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Gál Kinga (PPE).   – (HU) Tisztelt Elnök asszony! Kedves Főképviselő asszony! Először is
hadd gratuláljak kollégámnak, Laima Andrikienė asszonynak kiváló munkájáért. A
rekordméreteket öltött módosítók száma igen komoly feladatot rótt rá, amit nagyon
elegánsan és kiválóan teljesített, és egy rendkívül jó jelentés készült el így. Örömömre
szolgál, hogy a jelentésben hangsúlyt kaptak azok a csoportok, amelyek a
legsérülékenyebbek és a leginkább védelemre szorulnak, mint a gyermekek, az őslakosok
és a nemzeti kisebbségek. Nagyon remélem, hogy a jelentésben megfogalmazott üzeneteink
a Külügyi Szolgálat struktúráját és egy jövőbeni emberi jogi főképviselőt illetően nyitottságra
találnak. Elvárjuk Ashton főképviselőtől, hogy az emberi jogoknak kiemelt helye legyen
az új struktúrában, és a szervezeti feltételek biztosításán túl a Külügyi Szolgálat munkájának
egészét hassa át egy emberi jogi mainstreaming.

A Lisszaboni Szerződés szellemisége egy olyan új pillanatot teremtett, amely ezen a területen
is következetesebb fellépést igényel, és ennek a szellemiségnek az elmulasztása ne az EU
hitelességét áshassa alá. Külön örülök, az Unió alapjogi helyzetéről szóló jelentés
raportőreként, hogy ez a vita egyszerre kerül a Parlament plenárisa elé, hogy a ma
megszavazott, Unió alapjogi helyzetéről szóló jelentés, illetve a most vitatott emberi jogok
helyzetéről szóló jelentés azt az üzenetet közvetíti, hogy egyaránt fontosnak tartjuk az
alapvető és emberi jogokat az Unión belül és kívül védeni, ezeket következetesen
érvényesíteni és a kettős mércét elkerülni.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Elnök asszony, két dolog is örömmel tölt el.
Először is az, hogy az emberi jogok az Európai Külügyi Szolgálat munkájának szerves
részévé váltak, ami nagyon jó dolog. Az Európai Külügyi Szolgálat apparátusát pont erre
a célra kell felhasználni, mégpedig szerte a világon az emberi jogok előmozdítására és az
emberi jogok védelmezőinek a megvédésére. A másik dolog, ami megörvendeztet, a
következő: az Európai Unió oroszországi küldöttségének tagjaként felettébb örvendek
annak, hogy a jelentésben vannak az emberi jogok tiszteletben tartása oroszországi
helyzetének szentelt szakaszok, és hogy az emberi jogok egyes védelmezőit a jelentés név
szerint is megemlíti. Az emberi jogokért Oroszországban küzdők Brüsszelből és
Strasbourgból jövő támogatása rendkívül fontos, és úgy gondolom, hogy a jelentés már
csak azért is támogatást érdemel, mert ezekről az emberekről ilyen tisztelettel beszél.
Meggyőződésem, hogy ebbe az irányba kell elmozdulnunk, és ebben számítok Ashton
asszonyra.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Elnök asszony, az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló
jelentésre vonatkozó vita olyan sajnálatos eseményekkel esik időben egybe, melyek csak
megerősítik az emberi jogok folyamatos megsértésének tényét. A Nobel-békedíj
kitüntetettje, Liu Xiaobo, valamint a Szaharov-díj díjazottja, Guillermo Fariñas azért nem
tudták átvenni kitüntetésüket, mert attól a rezsimtől, amelyben élnek, nem kaptak engedélyt
hazájuk elhagyására. Az iraki püspökök tegnapi látogatása az Európai Parlamentben azt
bizonyítja, hogy a vallási csoportok üldözése még mindig hatalmas probléma. A
keresztények közel-keleti üldöztetése, ideértve a bagdadi székesegyház elleni közelmúltban
történt terrorista támadást is, azt mutatja, hogy napjainkban az emberi jogok megsértésének
új módszerei jelennek meg, és az Uniónak erre megfelelően és hatékonyan kell válaszolnia.

Szeretnék csatlakozni az Európai Parlament elnökének, Jerzy Buzeknek azon értelmű
felhívásához, hogy az iraki keresztények biztonságának problémáját kiemelt kérdésként
kezeljük. Nem törődhetünk bele, hogy a keresztényekkel másodosztályú állampolgárokként
bánjanak. És hogyan folytathatjuk a tárgyalásokat Törökországgal, ha az ország egyetlen
keresztény hittudományi főiskoláján továbbra is lakat lóg? A Lisszaboni Szerződés
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hatálybalépését követően az EU diplomáciai szolgálata esélyt ad az Unió emberi jogi
politikai munkájának javítására. E munkának a nemzetközi együttműködés erősítésére és
a biztonság szintjének fokozására kell összpontosítania. A következetes uniós külpolitika
legfőbb alapelvének a demokratikus értékek és az emberi jogok előmozdításának kell
lennie.

Iva Zanicchi (PPE).   – (IT) Elnök asszony, Lady Ashton, tisztelt képviselőtársaim, a
Fejlesztési Bizottság alelnökeként számos ország problémájába ástam bele magam, és
különösen az afrikai országokkal foglalkozom, ahol az emberi jogok megsértése és lábbal
tiprása mindennapos gyakorlat, ha egyes helyeken éppen nem veszik teljes mértékben
semmibe őket.

Épp múlt vasárnap tértem vissza egy hivatalos kiküldetésből a Kongói Demokratikus
Köztársaságból, ahol szokásos intézményi megbeszéléseimen felül találkozni kívántam
az országban működő nem kormányzati szervezetek képviselőivel, és meg akartam látogatni
néhány olyan központot, ahol dolgoznak. Meg kell mondanom, hogy tényleg fantasztikus
munkát végeznek. Találkoztam áldozatokkal egy olyan országban, ahol a nemi erőszak
háborús eszköznek számít, ahol fegyveres csoportok továbbra is tömegesen és rendszeresen
követnek el nemi erőszakot és más bűntetteket a polgári társadalom ellen, főként a nők,
az idősek és a gyermekek sérelmére.

A Kongói Demokratikus Köztársaság példáját azért akartam felhozni, mert az élmény még
élénken él bennem. Ugyanakkor általánosságban is fel szeretnék szólítani a nők jogai
brutális megsértésének erőteljes és folyamatos elítélésére. A nemzetközi közösségnek
jelentősen növelnie kell a nőket a nemi erőszak és az erőszak más formái ellen védő
kampányok finanszírozását, gondolok itt például a nemi szervek megcsonkítására, amely
szintén az emberi jogok és a nők testi épségének súlyos megsértése.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Elnök asszony, Lady Ashton, hölgyeim és uraim, az Európai
Külügyi Szolgálat létrehozása történelmi lehetőség az emberi jogok és a demokrácia
kérdésével való foglalkozásra. A Külügyi Szolgálatnak különösen azt kell biztosítania, hogy
az emberi jogok tiszteletben tartása és előmozdítása az Európai Unió külpolitikája
különböző részeinek középpontját alkossák.

Kívánatos, hogy nagyobb összetartás legyen az Európai Unió küldöttségei és a tagállamok
nagykövetségei között azért, hogy országonként külön-külön emberi jogi stratégiát lehessen
elfogadni, tekintettel arra, hogy a konkrét részletek országonként számottevően
különböznek.

A halálbüntetés, amely a világ számos táján gyakorlat, a bűnüldözés egyik legembertelenebb
formája.

A halálbüntetés alkalmazása Fehéroroszországban aggasztó jelenség, ugyanis ez az egyetlen
ország Európában, ahol a halálbüntetést még mindig alkalmazzák.

Fontos, hogy véget vessünk az emberi jogok nők sérelmére elkövetett megsértéseinek,
ideértve a női nemi szerv megcsonkítását is. Minden politikai eszközt is be kell vetni annak
érdekében, hogy nyomást gyakoroljunk az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése
határozatának támogatására, mely a női nem szerv megcsonkításának nemzetközi
moratóriumára szólít fel.

Zárszóként felszólítom a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket
az Európai Unió emberi jogok helyzetéről szóló jelentésének megismertetése érdekében.
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Sógor Csaba (PPE).   – (HU) Elnök asszony! Főképviselő asszony! Hangsúlyozni szeretném,
hogy bár az Európai Unió számos területén tagállamainak példátlan integrációját valósította
meg, az emberi jogok kodifikációja terén számottevő lemaradásban van más nemzetközi
szervezetekhez képest. Teljes mértékben támogatom azt a megállapítást, mely arra hívja
fel a tagállamokat, hogy írják alá és ratifikálják az ENSZ és az Európa Tanács összes alapvető
emberi jogi egyezményét és az azokhoz csatolt fakultatív jegyzőkönyveket. Ezek közül
szeretném kiemelni az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló
keretegyezményét, valamint a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartáját, melyek
esetében az EU emberi jogok egyezményéhez való jövőbeli csatlakozása szolgálhat mintául.
Hasonlóképpen fontosnak tartom az emberi jogok területén joghatósággal rendelkező
nemzetközi szervek munkájának jobb összehangolását, mely a megfogalmazott jogok és
kötelezettségek érvényesítésének egyedüli garanciája lehet.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Elnök asszony, az Európai Unió saját alapelveihez és
értékeihez ragaszkodva szerte a világon védelmezi az emberi jogokat. Ám rengeteg tennivaló
van még, és ezen a téren a Lisszaboni Szerződés javította hatékonyságunkat. Mi itt az
Európai Parlamentben mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy az emberi jogok
védelmezőiért folyó tevékenységnek folytatódnia kell. A meglévő eszközök rendes
alkalmazása keretet nyújthat a védelmükhöz. A kínzás és az embertelen bánásmód bármely
formája elleni valamennyi nemzetközi egyezmény ratifikálásának kiemelt prioritást kell
kapnia. Az emberi jogokról szóló passzusnak a harmadik országokkal kötendő valamennyi
kereskedelmi megállapodásba történő beépítése és alkalmazásának nyomon követése a
nyomásgyakorlás alapvető eszköze, amitől nem szabad tágítanunk. Úgy gondolom, hogy
külön ki kell térni a nők és a lányok jogainak alapvető védelmére, ideértve a szexuális és
reproduktív egészségük védelmét is.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Elnök asszony, az emberi jogoknak az EU bel- és
külpolitikájában játszott szerepéről szóló mai vitánk részeként külön ki szeretnék térni a
nők helyzetére a háborús övezetekben, különösen Kongóban, Gázában és Iránban, ahol
ezt a kérdést többé nem lehet az asztal alá söpörni.

A háborús helyzetek pusztító következményeitől a nők és a gyermekek szenvednek a
legjobban. Nem szabad hagynunk, hogy az emberi jogoknak a nők sérelmére elkövetett
csorbítása másodrendű kérdés legyen: a nők jogai védelmének elsőbbséget kell élveznie
az EU külügyeiben és humanitárius politikáiban. Számos harmadik országban az emberi
jogi megfontolásokat – és főként a nők helyzetét – túlságosan is gyakran feláldozzák egyes
uniós tagállamok gazdasági érdekeinek az oltárán. Ma megfelelő és konkrét lépésekre van
szükségünk, és követeljük is ezeket annak érdekében, hogy az Európai Unión belüli és
kívüli fellépésekben az uniós elvek az emberi jogok valódi előmozdításának eszközévé
váljanak, különös tekintettel a nők jogaira.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (PT) Ashton asszony, mi a véleménye arról, hogy például a
francia és a portugál kormány leveri a tüntetéseket, amikor a fővárosukba magas rangú
kínai vezetők látogatnak, éspedig azért, hogy e vezetők látogatásuk közben ne lássák a
tüntetéseket? A főképviselői poszt vajon nem azért jött létre, hogy Európa külföldön,
például Kínában egy szólamban szólalhasson fel az emberi jogokkal kapcsolatban? Nem
gondolja, hogy így többszólamúvá váltunk?

Csak kíváncsiságból: ön miért ül mindig a Tanács képviselője mellett? Milyen filozófia vagy
alkotmányos teória bújik meg e döntés mögött? A harmadik kérdés: azt szeretném, ha
európai diplomatáink az emberi jogokat napi prioritásként, nem második, harmadik vagy
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negyedik, hanem első prioritásként kezelnék. Ön mit fog tenni annak érdekében, hogy
egyes diplomatáink az emberi jogokra minden egyes nap úgy tekintsenek, mint teljes
munkaidős elfoglaltságukra? Nem lenne jó, ha – miként több képviselőtársunk is javasolta
– lenne egy külön igazgatóság, melynek teljes munkaidőben ez lenne a feladata?

Andrew Henry William Brons (NI).   – Elnök asszony, amikor ma délelőtt meghallgattuk
Guillermo Fariñas üzenetét Kubából, megrendített, hogy saját magát és sorstársait a kubai
rendszer „erőszakmentes” ellenzékeként határozta meg. Úgy gondolom, hogy különösen
fontos tiszteletben tartani azon emberek jogait, akik sem maguk nem követnek el erőszakot,
sem másokat nem buzdítanak erre.

Ám mielőtt még túlságosan is ellágyulnánk, szembesülnünk kell azzal, hogy egyes uniós
országokban olyan személyeknek, mint például a holland Geert Wildersnek eltérő politikai
véleményük vagy eretnek tudományos meggyőződésük okán üldöztetésben van részük,
holott az erőszakra való buzdításnak még az árnyéka sem vetül rájuk. Sőt mi több,
Belgiumban betiltottak egy mindenféle erőszakos kapcsolatoktól mentes politikai pártot.
Németországban az alkotmánybíróság elkaszált egy párt betiltatására irányuló kísérletet,
de csak azért, mert kiderült, hogy a bizonyítékot állami ügynökök gyártották. Az Egyesült
Királyságban egy állami szerv polgári keresetet nyújtott be saját pártunk ellen azzal a
kifejezett szándékkal, hogy betiltsák a működésünket.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Elnök asszony, Lady Ashton, hölgyeim és uraim, az
emberi jogok és az Európai Unió politikája keresztúthoz ért. Andrikienė asszony jelentését
határozottan ösztönözni és támogatni kell, hiszen pontosan kifejti, hogy még milyen
konkrét lépésekre van szükség. Az EU Európai Külügyi Szolgálata a tagállamok elismert
érzékenységére támaszkodva hatékonyan végezheti a tevékenységét, azonban olyan átfogó
és határozott politikára van szükségünk, mely ha kell, oda is tud vágni.

Ténylegesen meg kell védenünk az emberi jogokat: védeni kell a fiatalokat, a nőket, az
időseket, a fogyatékossággal élőket, az ilyen vagy olyan vallási és politikai beállítottsággal
rendelkező embereket, valamint az eltérő szexuális beállítottságú személyeket is, ugyanúgy,
ahogy védelmezni kell azt is, hogy az emberek szabadon fejthessék ki a saját gondolataikat.
Ma a Parlament néhány jelentős intézkedést foganatosított, ezért hisszük, hogy bármely,
valóban az emberi jogok védelmére irányuló programot ténylegesen és hatékonyan csakis
a harmadik országokkal folytatott erőteljes és konkrét párbeszéd útján lehet fejleszteni.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Elnök asszony, Lady Ashton, öröm hallani, amikor
az Európai Unió külügyi főképviselője szókimondóan leszögezi, hogy kiállunk az alapvető
szabadságok és az emberi jogok alkalmazása mellett, és hogy betölthessük ezt a pozitív
szerepet, az Európai Unió képviseletében minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk az
egész világ számára közös elvek és szabadságok alkalmazásának megőrzése érdekében.

Ismeri az álláspontunkat, nevezetesen azt, hogy elszántan harcolunk az emberi
szabadságokért felelős külön szolgálat létrehozásáért, s ami még ennél is fontosabb, az
emberi szabadságok felügyeletéért és képviselőiért. Ugyanakkor azt mondanám, Ashton
asszony, hogy nemcsak kívül kell körülnéznünk, hanem a saját portánk előtt is
söprögetnünk kell. Ciprusi lévén rámutatnék, hogy kétszázezer görög ciprusi menekültünk
van, akiket megfosztottak alapvető emberi jogaiktól (az otthonukhoz való hozzájutástól),
a ciprusi török közösség pedig a török megszállás alatt nyög. Állítsa fel a szolgálatot. És
hadd adjak egy tanácsot, és hadd fogalmazzak meg egy kérést: első képviselőjét küldje a
Ciprusi Köztársaságba.

207Az Euròpai Parlament vitàiHU15-12-2010



Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Elnök asszony, a Szaharov-díjra jelöltek egyike, Dawit Isaak,
még mindig bírósági tárgyalás nélküli fogoly Eritreában. A mai napig 3370 napot töltött
börtönben. Az emberi jogok európai egyezményéhez történő csatlakozás nagyobb
lehetőséget kínál majd az Európai Unió számára, hogy határozott tanúságot tegyen az
emberi jogok iránti elkötelezettségéről és az emberi jogoknak az EU határain kívüli
védelméről.

Önhöz folyamodom, Ashton asszony: használja ki ezt a lehetőséget az Eritreára történő
nyomás fokozására a meggyőződése miatt bebörtönzött európai fogoly Dawit Isaak
szabadon bocsátása érdekében. Most meg kell mutatnunk, hogy komolyan vesszük saját
magunkat, és világos üzenetet kell küldenünk Eritrea elnökének. Lényeges követelménynek
kell lennie, hogy az Eritreával folytatott valamennyi tárgyalásnak Dawit Isaak szabadon
bocsátását kell eredményeznie. Bízom önben. Miként Cashman úr is mondta:

– Bízom önben, önbe vetem a bizodalmamat, Lady Ashton.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani
Liucija Andrikienėnek a jelentésért. Azt is le szeretném szögezni, hogy a Lisszaboni
Szerződés után az emberi jogok vonatkozásában új helyzet állt elő. A kérdés az, miként
bánunk majd ezzel az eszközzel. Nemcsak közvetlenül kell az emberi jogokról beszélnünk,
hanem az emberi jogokat más kontextusba is kell helyeznünk, például amikor számos
országgal kereskedelempolitikai tárgyalásokat folytatunk. Fontosak-e az emberi jogok
partnereink számára? Úgy vélem, hogy az Európai Parlament megnyilvánulásaira, vagy
például a Szaharov-díj mai átadására adott reakciók azt mutatják, hogy a Parlament
álláspontja fontos, mivel ezek az álláspontok meghallgatásra találnak.

A világszerte élő keresztények jogairól is szeretnék szólni. A jelek szerint most már olyan
sok példa van a keresztények üldözésére, hogy erre határozottan válaszolnunk kell. Azt is
gondolom, hogy fontos együttműködni többek között az Európa Tanáccsal, az ENSZ-szel,
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, valamint az Európa Tanács és
számos tagállam ombudsmanjaival és emberi jogi képviselőivel, ugyanis számos kitűnő
példát látunk arra, hogy működésük milyen hatással lehet az emberi jogokhoz való
hozzáállás megváltoztatására.

Kristiina Ojuland (ALDE).   – Elnök asszony, jóllehet a jelentés számos fontos kérdésre
kitér, én csak Szergej Magnyitszkij esetére szeretnék rámutatni. Az ő tragédiája rengeteg
olyan hasonló esetet jelképez, melyek még nem jutottak a tudomásunkra.

Lényeges, hogy egyértelművé tegyük az orosz hatóságok számára, hogy az ilyen incidenseket
a jogállamiság elvével összhangban kell kivizsgálni. A Szergej Magnyitszkij halálának
körülményeiben érintett nyomozókat és ügyészeket e helyett előléptették és kitüntették.

Egy effajta hozzáállás nem más, mint az igazságszolgáltatás elképesztő eltorzítása, és az
Európai Uniónak, valamint tagállamainak nem szabad e fölött szemet hunyniuk. Nem
szabad megfeledkeznünk arról, hogy az Orosz Föderáció milyen nemzetközi
kötelezettségeket vállalt. Ezért, tisztelt képviselőtársaim, arra ösztönzöm önöket, hogy
támogassák a 25. módosítást, mely szankciókat javasol az esetben érintett hatvan orosz
tisztviselővel szemben egészen addig, amíg Szergej Magnyitszkij halála körülményeinek
rendes kivizsgálására nem kerül sor.

Jacek Protasiewicz, (PPE).   – (PL) Elnök asszony, az Emberi Jogi Albizottság tagjaként
szívből jövő gratulációmat szeretném tolmácsolni Andrikienė asszonynak az igazán kiváló
jelentéstervezet összeállításához. Ezen túlmenően, az Európai Parlament
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Fehéroroszországgal fennálló kapcsolatokért felelős küldöttségének elnökeként nagy
elégedettségemnek is szeretnék hangot adni amiatt, hogy a jelentés több utalást is tartalmaz
a fehéroroszországi helyzetre. Gondolok különösen a fehéroroszországi egyesülési
szabadság folyamatos korlátozásának megemlítésére, amely a nemzeti és etnikai kisebbségek
egyesülési szabadságát is magában foglalja, valamint arra is, hogy a jelentés megemlíti,
hogy a vallási szervezetek munkáját miképp korlátozzák.

Annak is örvendek, hogy a jelentés beszámol az internethez való hozzáférés szabadságának
korlátozásáról, és arról, hogy Fehéroroszország ezen a téren szégyenletesen élen jár
Európában. Azt is remélem, hogy a ma e vitán jelen lévő Ashton asszony minden erőfeszítést
megtesz annak érdekében, hogy a Fehéroroszországgal tavaly megkezdett emberi jogi
párbeszéd főként az emberi jogok védelmezői és a független fehérorosz újságírók
elnyomásának beszüntetése vonatkozásában kézzelfogható eredményekhez vezessen.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – Elnök asszony, olyan témát szeretnék érinteni, melyet már
sok képviselőtársam említett, ez pedig a keresztények jogainak a megvonása. A
következetesség nevében nagyon szeretném, ha képviselőtársaimat a más vallásokhoz
tartozók jogainak az elnyomása ugyanígy érdekelné, mivel más országok igen gyakran
vetik a szemünkre, hogy egyoldalúak és elfogultak vagyunk, szóval úgy gondolom, hogy
ez egy igazi következetességi és hitelességi kérdés.

Szeretném, ha az EU emberi jogi külpolitikájának vezérfonala bármiféle kettős mérce
elkerülése lenne, és remélem, hogy az Európai Parlament ehhez fogja tartani magát.

Végezetül megkérdezném Ashton bárónőt, hogy fog-e válaszolni az EKSZ-en belüli új
emberi jogi struktúrákra vonatkozó számos kérdésünkre, minthogy ezek a szervezetek a
legközelebbi jövőben felállításra kerülnek.

Catherine Ashton,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
– Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a vitához történt
hozzászólásáért, a vitát rendkívül hasznosnak találtam.

Kezdetnek csak annyit, hogy most a Tanács mellett ülök, ma reggel viszont a Bizottság
mellett ültem. A kettő között ingázom, és gondosan számon tartjuk, hogy mikor hová
ülök, hogy biztos legyek abban, hogy a kettő között ingázom, úgyhogy próbáljanak csak
rajtakapni.

Újfent szeretném leghálásabb köszönetemet tolmácsolni Andrikienė asszonynak a
munkájáért, és gratulálni neki a jelentéshez, mely rendkívül sokat segített.

Három konkrét területre fogok reflektálni. Azzal a kérdéssel kezdeném, melyet Heidi Hautala
a legvégén felvetett, s melyet más képviselők is megemlítettek.

Hadd játsszak nyílt kártyákkal: azért beszélek a kérdés középpontba helyezéséről, mert
életemben túlságosan is gyakran tapasztaltam, hogy az emberi jogokat egy szervezetben
bedobták a sutba, és mintegy utózöngeként foglalkoztak vele, mint olyasvalamivel, aminek
úgysincs jelentősége. Amivel nem azt akarom sugallni, mintha az EU korábban így járt
volna el. Azt akarom sugallni: eltökélt vagyok arra, hogy gondoskodjam róla, hogy ez
többé ne fordulhasson elő. Amikor a szervezetet véglegesítjük – ami még nem történt meg
–, majd meglátják, hogy az emberi jogok teljes elismerésben részesülnek majd a
szervezetben, és oda fogunk hatni, hogy meglegyen az a szakértelem a szervezeten belül,
melyet az itteni képviselők kértek. De nem akarom, hogy az emberi jogok a sutba kerüljenek.
Azt akarom, hogy minden tevékenységünknek részét képezzék, hogy ez a kérdés vezérfonál
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legyen, és ne cérnavékony fonál, hanem egy erős, fénylő, és mindenki számára szemmel
látható vezérfonál. Hivatali időmben ezt kívánom megvalósítani, és száz százalékban
elkötelezettnek érzem magam arra, hogy erre kísérletet tegyek.

Időbe fog kerülni, és lesznek olyan dolgok, melyeket nem fogunk tudni olyan jól elvégezni,
ahogy szeretném, de feltétlenül megteszünk minden tőlünk telhetőt. Számomra azonban
lényeges, hogy a Parlament megértse, mit próbálok elérni, és hogy megpróbálok odahatni,
hogy ez mindenkinek a felelőssége legyen. Igen, szükség van nyomon követésre; igen,
szükségünk van szakértelemre; de ez nemcsak az EKSZ-en belüli néhány ember ügye,
hanem mindenkinek a feladata. Ez az első, amit le kell szögezni. A második az, hogy
hamarosan meglátják, milyen szervezetek állnak fel, ami már küszöbön van. Mindannyian
a saját szemükkel tapasztalhatják meg, mint jövőbeli tevékenységünk részét.

A munkacsoportok elnökeit illetően: nemsokára előterjesztjük a kinevezésekre vonatkozó
javaslatainkat. Nemsokára ki fogom nevezni az emberi jogokért felelős munkacsoport
elnökét, amitől lehetővé válik, hogy a munkacsoport felvesse a már itt is felvetett kérdést,
nevezetesen azt, hogy a fővárosokból toborzott személyeknek a fővárosokban kellene-e
megbeszéléseket folytatniuk, avagy a székhely Brüsszelben legyen-e. Ezt a kérdést ebben
a beszélgetésben fogjuk felvetni.

Végezetül a struktúrákról: a küldöttségek új vezetői már átestek a képzési programon, és
az egyik ülés az emberi jogokról szólt. Ők tökéletesen tisztában vannak új feladataikkal,
valamint az én és az önök ezekkel összefüggő elvárásaival. Ezért kérem, fogadják el, hogy
ez a szervezet része – sőt mi több, a legbelső magja –, és el vagyok szánva arra, hogy
mindenki feladatává tegyem.

A második felvetés a kérdések kiterjedésére vonatkozott. Elismerem, hogy amit számosan
a vallási meggyőződésről mondtak, az fontos kérdés. A téma ezen a héten a külügyi
tanácsban folytatott megbeszéléseinknek is részét képezte.

A képviselők azt is szóvá tették, hogy a nők, a gyermekek, a leszbikusok, a melegek, a
transzneműek és a biszexuálisok jogaival is foglalkozni kell. Abból, ami a különböző
emberekről és a különféle országokról elhangzott, számomra az jött át, hogy az alapvető
felvetés az emberi jogokkal kapcsolatban a következő: ahhoz, hogy az emberi jogok
vonatkozzanak valakire, csak annyi kell, hogy ember legyen, és itt legyen. Ezek az emberi
jogok kritériumai, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a Külügyi Szolgálaton belül ilyen
módon fogjuk az emberi jogokat megközelíteni. Az emberi jogok mindenkit megilletnek.

A harmadik dolog, amit mondani akartam, csak pár szó azokról a dolgokról, melyeknek
a bekövetkeztét már látjuk, s amikben részesek vagyunk. Ez különösen igaz a nemzetközi
szinten végzett egyes tevékenységeinket illetően. A Nemzetközi Büntetőbíróság
alapokmányát idén négy állam ismerte el és ratifikálta. Ez igen fontos, mert ebben részünk
van: én személyesen írtam minden egyes olyan ország miniszterének, amely még nem
erősítette meg az alapokmányt, felkérve őket erre. Ez a négy ország válaszolt közvetlenül
nekünk, amelyek megerősítették az alapokmányt.

Ugyanígy meg szeretném említeni, mennyire fontos az, hogy az ENSZ közgyűlési bizottsága
megkísérli kiterjeszteni a halálbüntetés moratóriumának támogatását. Megítélésem szerint
ez annak a munkának a veleje és magva, melyet végeznünk kell. Egyetemes, olyasvalami,
amiben mindannyian hiszünk, gyakorlati munkánkban vihet bennünket előre.

Szóval három terület: először szavatolni kell, hogy megfelelő legyen a struktúra, és az
emberek tudják és értsék, hogy mi a munkájuknak a veleje; másodszor oda kell hatni, hogy
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emberi jogi munkánk mindenkire kiterjedjen; harmadsorban pedig felvetődik a kérdés,
hogy miképpen tűnhetünk ki?

Az utolsó felvetés, melyről szólni kívánok, az, hogy meglátásom szerint a felülvizsgálaton
belül mindenekfelett hogyan találhatjuk meg azokat a gyakorlatias és innovatív módokat,
melyekkel célba juttathatjuk az üzeneteinket. Azt kívánom, hogy azokban a különböző
országokban, ahol emberi jogvédőkkel találkozunk a terepen, valóban kreatívan dolgozzunk
együtt ezekkel az emberekkel, és ezt magam is így teszem, bárhová megyek is. Azt akarom,
hogy újszerű és kreatív új módozatokat találjunk az emberi jogok témájának felvetésére,
új módokat azon túl, ami amúgy is oly fontos: az általam tett nyilatkozatok, a 27 tagállam
nevében tett nyilatkozataink, valamint az Európai Unió intézményeiként tett
nyilatkozataink. Meg kell találni, hogy miként tudunk a lehető legtöbbet tenni a minket
foglalkoztató kérdések megoldása érdekében. Egyénekről, szervezetekről van szó, és arról
a közös akaratról, hogy képesek legyünk valóban kitűnni.

ELNÖKÖL: Isabelle DURANT
alelnök

Laima Liucija Andrikienė,    előadó. – Elnök asszony, először is úgy hallom, hogy a
felszólalásom angol tolmácsolása pontatlan volt, amit rendkívül sajnálok. E megbeszélést
követően beszédemet én magam fogom angolra fordítani, és elküldeni az összes érintett
képviselőnek, valamint a főképviselőnek is.

Azután szeretnék köszönetet mondani a mai vitában részt vett valamennyi
képviselőtársamnak a kedvező értékelésért és a bíráló megjegyzésekért. Obermayr és Poręba
képviselőtársaimnak, akik a különböző országokban élő keresztény kisebbségekről szólván
azt állították, hogy a jelentés nem foglalkozik ezzel a kérdéssel: szeretném felhívni
figyelmüket többek között a 126. bekezdésre. A vallásszabadsággal egész fejezet foglalkozik,
a keresztény kisebbségekről pedig egyes bekezdések külön is szólnak.

Zárásképpen szeretném Ashton bárónőt biztosítani arról, hogy a Parlament továbbra is
szorosan ellenőrizni fogja az Európai Külügyi Szolgálat munkáját, és bírálni fogja, ha az
emberi jogok terén nem lép fel, vagy nem hatékonyan lép fel. Az idei jelentésben
egyértelműen leszögezzük, miszerint nem vagyunk elégedettek azzal, hogy az Európai
Uniónak még mindig nincs világos viszonyítási alapja annak mérésére, hogy az emberi
jogi fellépések eredményesek voltak-e. Ezen túlmenően kifejeztük csalódottságunkat amiatt,
hogy az emberi jogi párbeszédekben és konzultációkban nem történt előrelépés.

Lady Ashton, a Parlament hosszú utat tett meg addig, míg közös nevezőre jutott az emberi
jogi kérdésekben, különösen a legkényesebb kérdésekben. Ami azt bizonyítja, hogy a
Parlament egyként áll ki a demokrácia és az emberi jogok világszerte történő előmozdítása
mellett. Ez azt is mutatja, hogy elmúltak azok az idők, amikor a Parlament csak megtapsolta
a Bizottságot vagy a Tanácsot. A Parlament mára az emberi jogok terén komoly szereplővé
vált. Ezt az e területen működő valamennyi szereplőnek tudomásul kell vennie.

Szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki részt vett a vitában.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap 12,00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)
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Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Az, hogy az EU fokozni kívánja tevékenységét az
emberi jogok területén, és hogy a keresztény kisebbségek üldözéséről és
megkülönböztetéséről a jelentés külön is szól, a jó irányba tett alapvető lépést jelent.

A keresztények sok országban heves üldöztetésnek vannak kitéve, és ezek közül számos
ország szoros kapcsolatokat ápol az Európai Unióval. Említhetnénk például Egyiptomot,
Iránt, Irakot és természetesen Törökországot, ahol a keresztények egyes esetekben a puszta
túlélésükért küzdenek mind gazdasági, mind fizikai értelemben.

Nincs szükségünk olyan új beosztásra, mint a tervezett emberi jogi különleges képviselő
ahhoz, hogy ezeket az országokat rákényszerítsük, hogy több toleranciát mutassanak, és
védjék a kisebbségeiket. Ez ugyanis szükségtelen kiadásokkal járna, és nincs garancia a
hatékonyságára.

Az üzleti érdekek és a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok esetében van elég eszközünk
a nyomásgyakorláshoz. Konkrét intézkedéseket kell foganatosítanunk. Oda kell hatnunk,
hogy az emberi jogok tiszteletben tartása és a kisebbségek – különösen a keresztények –
védelme iránti elkötelezettség híján ne kerülhessen sor az EU-val kötendő nemzetközi
szerződés aláírására és pénzügyi segítség nyújtására.

A pénzügyi érvek igen hathatósak, és a pénzügyi érveket a világon mindenütt megértik.

Joanna Senyszyn (S&D),    írásban. – (PL) Az emberi jogok tiszteletben tartása a demokrácia
egyik alappillére, és az Európai Unió koncepciójának alapját képező legfőbb érték. Az
emberi jogok ezért foglalnak el különleges helyet az Unió és Parlamentünk munkájában.
Az emberi jogokról szóló éves jelentésében az Európai Parlament hangsúlyozza arra
irányuló elkötelezettségét, hogy ezeket a jogokat a világon mindenütt megvédi. A Parlament
1988 óta ítéli oda a Szaharov-díjat olyan személyeknek és szervezeteknek, melyek
különösen kitűntek az emberi jogokért folytatott küzdelemben. Az idei díjnyertesnek e
héten mutatkozunk be.

A 2009-es jelentéssel összefüggésben felszólítom a tagállamokat, hogy írják alá és ratifikálják
az emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló legfőbb ENSZ és európa tanácsi egyezményeket.
Hogy hatékonyak lehessünk az emberi jogok világszerte elkövetett csorbítása elleni
küzdelemben, együttesen, a kérdésre vonatkozó nemzetközileg elfogadott jogelvekkel és
renddel összhangban kell fellépnünk. Ezért fontos az Unió mint az emberi jogok védelme
területén vezető szervezet számára, hogy a tagállamok megfeleljenek az e területre
vonatkozó nemzetközi kötelezettségeknek.

A védtelen gyermekek jogainak semmibe vétele különösen visszataszító. Ezért török
lándzsát a gyermekmunka végleges betiltása mellett, és amellett, hogy további
pénzeszközöket mozgósítsunk a gyermekmunka elleni küzdelem érdekében. Elborzasztó,
hogy a XXI. században a világon 215 millió gyermeket kényszerítenek munkára, és közöttük
mintegy 115 milliónak kemény rabszolgamunkát kell végeznie. Nem engedhetjük meg,
hogy a gazdasági válság e gyermekek helyzetét tovább súlyosbítsa.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    írásban. – (FR) Örülök, hogy az Európai Parlament ma
elfogadta a Szergej Magnyitszkij perében és halálában érintett orosz tisztviselőkkel szembeni
szükséges szankciókat. Oroszország, mely nem jogállam, és ahol az emberi jogok lábbal
tiprása mindennapos, nem érdemli meg Franciaország figyelmét. Ennélfogva erőteljesen
elítélem, hogy Franciaország eladta Oroszországnak a Mistral típusú francia oktató
hadihajót, és sajnálkozásomat fejezem ki emiatt.
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Traian Ungureanu (PPE),    írásban. – Laima Liucija Andrikienė jelentése a jó irányba tett
lépés. Az Európai Uniónak Oroszországgal fennálló kapcsolata valóban különleges, és
annak is kell maradnia, de nem szokatlanul különleges. Oroszországot kötik az emberi
jogok védelmére és polgárainak az állami túlkapásokkal szembeni védelmére vállalt
kötelezettségei. A jelentésben említett Magnyitszkij-eset Politkovszkaja, Jesztyemirova és
Barburova meggyilkolásának sorába illik. Ez egy minta, nem pedig az orosz
igazságszolgáltatás képességeit meghaladó tragikus balesetek sorozata. És az orosz
hatóságok minden egyes gyilkosság után még azt kommunikálják a külvilág felé, hogy
ezúttal a bűnöst biztosan meg fogják találni, és meg fogják büntetni! Az eredmény pedig?
Nulla, semmi, zéró! Az orosz Állami Duma még meg is vádolta az Európai Parlamentet
azzal, hogy beavatkozik Oroszország belügyeibe, és egy halom hazugsággal próbálta
besározni az Andrikienė-jelentést. Ha Európa mint a demokrácia és az emberi jogok
védelmezője meg akarja őrizni hitelességét, az Andrikienė-jelentést a jelenlegi állapotában,
az Oroszország folyamatos jogsértéseire vonatkozó külön rendelkezések nélkül kell
elfogadni. A kanadai parlament már támogatta a Magnyitszkij-esetben érintettek
beutazásának tilalmát és számláik befagyasztását. Nekünk is így kellene eljárnunk, és
Oroszországnak világos és határozott üzenetet kellene küldenünk. Ami sok, az sok!

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    írásban. – Az emberi jogoknak az Európai Unió általi
szüntelen védelmezése világszerte meghozta a maga gyümölcsét, és a globalizáció korában
fokoznunk kell ez irányú erőfeszítéseinket. Ez lassú és időnként fáradságos folyamat ugyan,
mégis fontos, hogy bővítsük a céljainkat, és hatékony stratégiák kialakítása érdekében reális
világszintű fordítókönyveket fontoljunk meg. Ezenfelül szeretném kifejezni támogatásomat
azon emberi jogvédők védelme és azon emberi jogi politikák iránt, akik és amelyek elősegítik
a demokrácia folyamatos kiterjesztését azokra az országokra, amelyek még e változás előtt
állnak. Miként az idei Nobel-békedíj és Szaharov-díj díjazottaival kapcsolatban is láttuk,
az emberi jogvédők védelme elsőrendű jelentőségű, és ezek az intézkedések egy lépést
jelentenek ebbe az irányba. A demokrácia és az emberi jogok védelme elterjesztésére tett
parlamenti erőfeszítések folyamatosan előremutatnak, és a mai globalizált világban
gyorsabban szerzünk tudomást az igazságtalanságokról. Az információhoz való hozzáférés
megkönnyíti számunkra a világon bekövetkező egyes helyzetek nyomon követését és a
rájuk való reagálást. Ezt tehát ki kell aknáznunk, és további erőfeszítéseket kell tennünk
azért, hogy mindenkit megillessenek azok az alapvető jogok, melyeknek a megőrzéséért
oly keményen munkálkodtunk.

15. A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet

16. Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia (vita)

Elnök.    (FR) – A következő napirendi pont Arlacchi úr jelentése a Külügyi Bizottság
nevében az Afganisztánra vonatkozó új stratégiáról (2009/2217(INI))(A7-0333/2010).

Pino Arlacchi,    előadó. – Elnök asszony! Egy olyan jelentéssel foglalkozunk ma, amit a
Parlament Külügyi Bizottsága gyakorlatilag egyhangúlag fogadott el. A jelentés az általam
vezetett csapat egyéves munkájának eredménye. A Kabulban és Brüsszelben folytatott
átfogó megbeszéléseken alapul.

Ez a jelentés egy paradoxonra próbál magyarázatot találni: miért csak ilyen csekély
eredményt értünk el Afganisztánban kilencévnyi nemzetközi szerepvállalás ellenére? 2001
óta az országban végrehajtott katonai műveletek több mint 300 milliárd euróba kerültek,
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több ezer halálos áldozatot követeltek és legalább további 40 milliárd eurót fordítottunk
civil támogatásra, ami összességében a jelenlegi afgán GDP több mint harmincszorosa.

Ezen hatalmas erőfeszítés ellenére Afganisztán még mindig a világ első számú
kábítószer-termelője. És még mindig a világ egyik legszegényebb országa, ahol – az afgán
lakosság többsége számára – az élet olyan rövid, kegyetlen és csúnya, mint amilyen öt
évszázaddal ezelőtt a mi kontinensünkön volt. A gyermekágyi halálozással érintettek
száma önmagában meghaladja a háborúban elesettek számát: ez éves szinten több mint
20 000 szemben a 2 300-zal. Nem könnyű választ adni ezen paradoxonra. Figyelembe
kell venni az ópiumproblémát és a felkelők erejét is, valamint a gyors katonai győzelem
illúziójába vetett hitet, amely nemzetközi jelenlétünk első éveit jellemezte. Ezen túlmenően
túlbecsültük a központi kormány legitimitását, illetve a nemzetközi segélynek az ország
újjáépítésében játszott hatékonyságát.

A jelentés nem próbálja leegyszerűsíteni ezeket az ügyeket. A kihívást annak teljes
dimenziójában fogadja el. Ezen dokumentum pedig arra tesz kísérletet, hogy politikáink
számára új irányokat javasoljon. A jelentés európai szemszögből közelít a témához. Ez azt
jelenti, hogy az afgán válságot egy olyan szögből vizsgálja, amely nem pusztán az amerikai
véleményt tükrözi. Az európai értékek és elvek számítanak. Ezek befolyásolják azt, ahogyan
az európai polgárok az afgán problémát látják, ők pedig alapvetően nem a katonai
megoldásban hisznek, mivel 65 évvel ezelőtt felhagytunk azon elképzeléssel, miszerint a
háború és az idegen országok megszállása jó megoldás.

A mai EU a háborútól való idegenkedésre épül, ez a jelentés is ezt az érzést tükrözi.
Afganisztán konkrét kérdését illetően az uniós állampolgárok az erő alkalmazása helyett
határozottan egy polgári megközelítés alternatíváját támogatják. A megközelítésünk nem
naiv, mint ahogy az már elhangzott: nem Vénusz lágysága Mars erejével szemben. Ehelyett
az ész és az emberi szolidaritás erejét alkalmazzuk egy olyan válság esetében, mint az afgán
válság, amelyet nem lehet leegyszerűsített megoldással és gondolkodásmóddal
megközelíteni.

Ez a jelentés egy olyan stratégiát javasol, amely nem zárja ki a kényszerítő eszközök
korlátozott használatát. Az afgán lakosság terroristákkal és támadásokkal szembeni
biztonsága a fejlődés nélkülözhetetlen előfeltétele és ez a Parlament hiszi, hogy a
békefenntartói szerepvállalások, a többoldalú diplomácia, a nemzeti béketárgyalások, a
szegénység visszaszorítására irányuló hatékony intézkedések, a demokratikus intézmények
kiépítése, valamint a nők jogainak védelme Afganisztán vonatkozásában − mint ahogy
másutt is − egy új és győztes stratégia pilléreit alkotják.

Remélem, hogy az új rendszer gondosan végrehajtja majd az itt vázolt stratégiát, és
megragadom az alkalmat arra, hogy felkérjem Ashton bárónőt, hogy csatlakozzon a
Parlament ezen törekvéséhez.

Catherine Ashton,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
– Elnök asszony! Mindenekelőtt Richard Holbrooke emlékének szeretnék adózni, aki
elkötelezett diplomata, a béke bajnoka és egyúttal olyan ember volt, akit büszkén neveztem
barátomnak. Tiszteletemet fejezem ki a tisztelt Arlacchi képviselő úrnak az átfogó
jelentéséért és az előttem is ismert munkájáért, amely az elmúlt hónapokban tartalmas
vitát váltott ki ebben a Parlamentben. Én nagyon szívesen együttműködöm vele és a többi
parlamenti képviselővel is az elkövetkező hónapokban, hiszen az afganisztáni
szerepvállalásunkat illetően most egy általam kulcsfontosságúnak tartott szakaszba lépünk.
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Mint ahogy azt Arlacchi úr is mondta, az Afganisztán előtt álló problémák bizonyos
értelemben valamennyiünket érintik. Az erőszakos szélsőségesség túlnő a térség határain.
Az Afganisztánban termesztett és előállított kábítószerek eljutnak Európa utcáira.
Szerepvállalásunkat annak szükségessége vezérli, hogy megakadályozzuk, hogy Afganisztán
a terrorizmus és a bűncselekmények menedékhelyévé válhasson. Ugyanilyen fontos az is,
hogy jobb, biztonságosabb és virágzóbb jövőt biztosítsunk Afganisztán polgárai számára.
E nélkül nem létezik megoldás.

Válaszként ezen kihívásokra először is azt szeretném elmondani − mint ahogy azt már
sokszor másutt is elmondtam −, hogy az Európai Unió afganisztáni jelenléte hosszú távra
szól. Van segítségnyújtási programunk 2013-ig – és biztos vagyok abban, hogy ezt
meghosszabbítjuk majd –, segítségnyújtási alapunkat pedig a korábbi évi 150 millió euróról
évi 200 millió euróra emeltük.

Ezzel a pénzügyi támogatással továbbra is képesek vagyunk támogatni az egészségügyet
és a szociális jólétet, valamint a kormányzást és a jogállamiságot, továbbá annak ellenére,
hogy a biztonsággal kapcsolatos aggodalmaknak valamennyien kiemelt fontosságot
tulajdonítunk, véleményem szerint a kulcsfontosságú szociális ágazatokban látható
eredményeket értünk el.

A Parlamentben már említettem az egészségügyi ágazatot, ahol például az ország 80%-a
mostanra valamilyen formában hozzáfér az egészségügyi alapellátáshoz, míg 2001-ben
ez a szám nem érte el a 10%-ot. Az is igaz, hogy Afganisztán egészségügyi mutatói még
mindig a világ legrosszabb mutatói közé tartoznak, tehát bőven van még tennivalónk.
Ezzel együtt − és ezt az ENSZ számadataiból tudjuk − 2001-hez viszonyítva a jelentősen
jobb terhesgondozásnak köszönhetően évente 40 000-rel kevesebb újszülött hal meg
Afganisztánban.

Továbbra is a lehető legtöbb támogatást próbáljuk az afgán kormányzati struktúrákon
keresztül folyósítani annak biztosítása érdekében, hogy az afgánok a reformfolyamat élére
álljanak. Támogatásunk körülbelül 50%-át olyan nemzeti programokon vagy pénzügyi
alapokon keresztül juttatjuk el, amelyek közvetlenül az afgán kormányt támogatják. Ez jó
az adományozók összehangolása és a helyi kapacitások kiépítése szempontjából, továbbá
azért is, hogy az afgánok nagyobb mértékben azonosuljanak vele. Sok más adományozónak
is jó példát mutatunk ezzel.

Természetesen mindig van mit javítani a nemzetközi koordináción. Többet kell tennünk
és azt jobban kell tennünk. Azonban ha megnézzük, hogy mit tesz az Európai Unió, akkor
véleményem szerint tényleges előrelépést értünk el, amihez jelentős mértékben hozzájárult
az áprilisban Afganisztánba érkező Vygaudas Ušackas, az EU különleges ügyek képviselője,
küldöttségvezető.

Politikai üzenetközvetítésünk sokkal koherensebb, az EU-n belüli fejlesztési erőfeszítéseinket
pedig fokozottabban összehangoljuk a Miniszterek Tanácsa által tavaly októberben
jóváhagyott Afganisztánnal és Pakisztánnak kapcsolatos cselekvési terv révén.

A cselekvési terv a közösen és a tagállamok által egyénileg is alkalmazott eszközöket
összhangba hozza politikai prioritásainkkal – különösen a kabuli konferenciából eredőkkel,
amely konferencián júliusban én is részt vettem.

Erőfeszítéseink és megközelítésünk harmonizálása jelenti a terv egyik alapelemét.
Meghatározza azon területeket, ahol Európai Unióként úgy gondoljuk, hogy az
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intézkedésünk a leghatékonyabb lehet. Elnökletem alatt az Európai Unió fejlesztési
miniszterei múlt héten Brüsszelben pontosan ezeket a kérdéseket vitatták meg.

Ezzel pedig bizonyos értelemben elérkeztem a mai legfontosabb üzenetemhez, nevezetesen
ahhoz, miszerint a prioritást a meglévő stratégiáink végrehajtásának kell jelentenie. A
stratégiai keret a katonai és a polgári szférában is biztosított.

A két elnökkel együtt a múlt hónapban részt vettem a Lisszabonban megtartott ISAF
értekezleten, ahol megállapodás született a biztonsági hatáskörök átruházásáról a NATO
átmeneti tervének megfelelően. Az elmúlt hónapokban háromszor találkoztam
David Petraeus tábornokkal, és jóllehet sok még a teendő, meggyőződésem, hogy a jelen
stratégia tényleges hatása már érezhető.

Ami a polgári vonatkozásokat illeti, elmondhatjuk, hogy sikeres kabuli konferenciát
tartottunk. Az afgán kormányt dicséret illeti a szervezésért és azért, amire a júliusi esemény
összpontosított. Ez nem a szokásos név szerinti kérésekről és az adományozói ígérgetésekről
szólt. A napirend sokkal inkább arra összpontosított, hogy miként lehet legjobban
rangsorolni a meglévő erőforrásainkat és kötelezettségvállalásainkat, erőfeszítéseinket
pedig olyan jóváhagyott nemzeti programokra irányítani, amelyeket maguk az afgánok
dolgoztak ki.

Ezek a nemzeti prioritású programok a legkülönbözőbb ágazatokban nyitották meg az
utat az átmenet előtt és most támogatnunk kell őket, a cselekvési tervünk pedig pontosan
ezt teszi. Valamennyien tudjuk, hogy nem lehetséges fenntartható katonai kivonulás
Afganisztánból egy olyan biztonságot szolgáló polgári keret nélkül, amely képes az országot
egyben tartani. A hatékonyabb állami intézmények, a jobb kormányzás, az alapvető
szolgáltatásokhoz és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, valamint a jogállamiság
éppolyan fontosak, mint a szilárd biztonság.

Ezáltal fokozzuk az afgán kapacitás megerősítésére irányuló erőfeszítésünket, és
együttműködünk majd az afgán kormánnyal a hatékony és elszámoltatható állami
intézmények előmozdítása érdekében, főleg szubnacionális szinten. Minden olyan területen,
ahol érintettek vagyunk – ilyen a vidékfejlesztés, a bűnüldözés, a határigazgatás vagy a
kábítószer-kereskedelem visszaszorítása –, azon fogunk dolgozni, hogy afgán intézmények
jöjjenek létre, kiemelt helyen kezelve a jogállamiság és a kormányzás előmozdítását, illetve
a korrupció elleni harcot.

Az afgán intézmények kérdését illetően az afgán vállalásokról szeretnék végezetül néhány
szót szólni. A fejlődésre irányuló erőfeszítéseink csak akkor lesznek fenntarthatóak, ha az
afgán kormány elszámoltathatóbb és befogadóbb lesz. Ilyen hosszú távú megközelítésre
kell bíztatnunk őket. Jelenleg az ország humánerőforrásának fele a perifériára szorult, a
világ más példáiból pedig láthattuk, hogy alapvető fontossága van annak, hogy a nőket is
bevonják a kormányzásba és a fejlődési folyamatokba. Amikor júliusban női csoportokkal
találkoztam Kabulban, elképedtem ezen a kiaknázatlan potenciálon. Afganisztáni
szerepvállalásunknak ez továbbra is kulcstényezője marad, akár az új afgán parlament női
képviselőinek nyújtott politikai támogatás révén, akár azáltal, hogy támogatjuk a nők
részvételét az olyan helyi fejlesztési projektekben, mint a széles körben elismert Nemzeti
Szolidaritási Program, amelyet 2002 óta a Világbankon keresztül finanszírozunk.

Befejezésképpen hálás vagyok tisztelt képviselőnknek, Arlacchi úrnak, amiért olyan sok
fontos kérdésre tért ki ebben a jelentésben. Úgy vélem, hogy valóban a legalkalmasabb
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pillanatban került erre sor, amikor is katonai és polgári kötelezettségeink szempontjából
is hatalmas a tét.

Charles Goerens,    a Fejlesztési Bizottság véleményének előadója. – (FR) Elnök asszony!
Afganisztánnak nem maradt sok választása.

Először is a jelenlegi állapot többé már nem jelent reális lehetőséget, mivel a NATO erők
egymás után jelentik be Afganisztánból való kivonulásukat, azt viszont még nem tudjuk,
hogy az ország képes-e saját biztonságát garantálni.

Másodszor megoldást jelentene-e a 2000 előtti helyzethez való visszatérés? Továbbá
amennyiben a terrorista hálózatok újra befészkelhetik magukat, azzal az országot megint
a külföldi fegyveres erőkkel szembeni erőpróbának tennénk ki.

Harmadszor ruházzuk fel hatalommal a mérsékelt tálibokat? Képtelen vagyok véleményt
mondani erről a lehetőségről, mivel senki sem tudja megmondani nekünk, hogy mi is a
mérsékelt tálib. Kérdezzük ezt meg az afgán nőktől, akik a pokolból tértek vissza és most
újra egy kis szabadságra leltek!

Negyedszer nem marad más, mint hogy folytassuk az eddigi vívmányok megszilárdítására
irányuló erőfeszítéseinket, és tovább küzdjünk a több demokrácia és az erőteljesebb fejlődés
megteremtéséért. Karzai, aki megpróbál ezen opció megtestesítője lenni, komoly akadályba
ütközött, nevezetesen saját személyébe. Egészen addig, amíg nincs hiteles alternatíva, ez
marad az egyetlen opció számunkra.

Ioannis Kasoulides,    a PPE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! A jelentésben szereplő
legfőbb álláspontunkat az EU cselekvési terv felkelésellenes stratégiája jelenti és köszönöm
Arlacchi úrnak, hogy ezt megértette.

Ennek a stratégiának időt kell ahhoz adni, hogy az Obama elnök által megállapított
menetrend szerint működhessen, miszerint 2014 jelenti a végső időpontját a katonai és
rendőrségi műveletek teljes afgánosításának. A végső szakasz természetesen politikai jellegű
lesz, és része egy tárgyalásos úton született megállapodás, amelyben a konfliktusban érintett
minden afgán fél részt vesz.

A tálibokkal való kapcsolatfelvétel afgán ügy, de erre csak akkor kerülhet sor, amikor a
felkelők már nem érzik magukat erőpozícióban. A segélyek szétosztását és a
magánvállalkozók alkalmazását újra kell gondolni annak érdekében, hogy a helyi lakosság
érdekeit szolgálják – és természetesen úgy, hogy a helyi felkelőknek ne kelljen védelmi
pénzt fizetni az ellátási útvonalakért.

Ugyanilyen fontosságot kell tulajdonítani a kábítószereknek − a biztonság mellett – az
európai fiatalok élete érdekében. Határozottan ellenezzük a 71. bekezdést, amely elítéli a
pilóta nélküli vadászgépek használatát, amely a felkelésellenes stratégia szerves része. Mit
gondolnak majd az európai katonák a harctéren, ha az Európai Parlament elítél egy olyan
hatékony fegyvert, amely a felkelők elleni harcukban segíti őket? Arra kérem a képviselőket,
hogy szavazzanak a 71. bekezdés harmadik része ellen.

Norbert Neuser,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Ashton bárónő!
Az ENSZ határozatok alapján az Európai Unió számos afganisztáni misszióban vállal
szerepet. Túl sok fiatal európai katona vesztette életét Afganisztánban. Sokan súlyosan
megsebesültek, vagy pedig a katonai szolgálat kiváltotta idegkimerültségben szenvednek.
Több ezer európai polgári önkéntes kockáztatja életét minden nap azért, hogy
Afganisztánban jobb jövő köszöntsön be. Nekik valamennyiüknek és nekünk is jogunk

217Az Euròpai Parlament vitàiHU15-12-2010



van megtudni, hogy Európa afganisztáni kötelezettségvállalásának hogyan lehet sikeres
és tartós a kimenetele és hogy meddig tart még katonai jelenlétünk az országban.

Mi az, amin változtatni vagy javítani kell, és melyek az EU Afganisztánra vonatkozó új
stratégiájának célkitűzései? Nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk a polgári újjáépítés
területén. Végre eredményeket kell elérnünk az afgán rendőrség és igazságszolgáltatás
átképzésében. Tudjuk, hogy nem lesz katonai megoldás és éppen ezért az EU és a közös
külpolitika segítségével nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk a konfliktus politikai
megoldása érdekében.

Eltökéltséget kell mutatnunk és elő kell mozdítanunk az afganisztáni megbékélési
folyamatot, valamint be kell vonnunk a tálibok mérsékelt tagjait. Konkrét
kezdeményezéseket kell bevezetnünk − főleg regionális szinten − a helyzet stabilizálása
érdekében. Különösen a kábítószer-előállítás és terjesztés elleni küzdelem hatékony eszközei
tartoznak ide. A stratégiánk jó javaslatokat tartalmaz. Felszólítjuk az afgán kormányt, hogy
adjon tanúbizonyságot arról, hogy korrupciómentes, jobb kormányzási rendszert akar
bevezetni.

Az új uniós stratégia azonban csak akkor lehet sikeres, ha felhagy a passzív szereppel és
aktív módon a szomszédos országokat is bevonja. Ashton bárónő! Ön a mi reményünk,
megbízunk Önben és a teljes körű támogatásunkat élvezi.

Ivo Vajgl,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (SL) Elnök asszony! Köszönöm, hogy
megemlékezett Richard Holbrooke nagykövetről. Helyénvaló, hogy megemlékezzünk róla
ma, amikor Afganisztánról beszélünk, és kifejezzük hálánkat azért, amit a béke előmozdítása
érdekében tett.

A világ, az Európai Unió és valamennyiünk számára Afganisztán olyan probléma, amelyet
egy más korban és más módszerekkel viszonylag gyorsan és hatékonyan megoldanánk.
Nyilvánvaló ma, amikor más utakat próbálunk megvizsgálni, hogy ezt a problémát nem
lehet katonai eszközökkel megoldani. Ez a Pino Arlacchi professzor úr által készített
jelentés, aki Afganisztán és a globális politika sötét oldalának jól ismert szakértője, a többi
utat próbálja járhatóvá tenni. Ennek ellenére mind a polgárok, mind pedig az egyenruhás
harcosok körében naponta új halálos áldozatokat látunk.

A jelentés tájékoztat az elmulasztott befektetési lehetőségekről, a humanitárius segélyek
körül kialakult szabálytalanságokról, a segélyekkel való visszaélésekről, a
kábítószer-kereskedelem nemzetközi hálózatainak nyereségéről és arról, hogy a katonai
vezetők milyen tévhitben éltek. Ma már világos, hogy többé nem az al-Kaida afganisztáni
jelenléte a központi probléma. Ugyanakkor ez egy olyan probléma, amely a nemzetközi
terrorizmus elleni harcot a szomszédos országokra és régiókra is kiterjeszti egészen addig,
amíg Afganisztánban folytatódnak a harcok.

A jelentés figyelmeztet arra, hogy Afganisztánban olyan valós és hosszú távú megoldásokra,
amelyek például javulást eredményeznek az emberi jogok terén, valamint a nők helyzetét
és a gyermekek kilátásait az általunk ismert normákhoz közelítik, csak akkor lesz lehetőség,
ha az afgán hatóságokat, vallási vezetőket és civil társadalmat is aktívan és jelentős
mértékben bevonjuk. Jobban bíznunk kell abban, hogy az afgánok képesek a társadalmat
és az államot olyan alapokra felépíteni, amelyek az ő szabadság-meghatározásukhoz,
hagyományukhoz és értékeikhez állnak közel.
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Ez a jelentés megalapozott kísérlet arra, hogy Afganisztán számára meghatározzuk a
kulcsfontosságú problémákat és a lehetséges megoldásokat. A jelentés arra ösztönöz, hogy
felelős és kreatív uniós politikánk legyen Afganisztánban.

Nicole Kiil-Nielsen,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, Ashton
asszony! Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak Arlacchi úrnak
azért a konstruktív légkörért, amelyben dolgoztunk.

Ez a jelentés nagyon őszinte és nagyon igazságos elemzést ad a 2001 óta tartó afganisztáni
nemzetközi beavatkozás hiányosságairól. Egyetértünk kulcsüzenetével, miszerint nem
lesz katonai megoldás. A háború nagyon sokba kerül. A háború emberi áldozatokkal jár,
mind a katonák, mind a lakosság körében, és kizárólag a tálibok megerősödését szolgálja.

Az egyetlen megoldás a politikai megoldás. Az afgánok tényleges beruházást várnak az
országuk fejlődésébe, a jó kormányzás támogatásába és az igazságszolgáltatási rendszer
létrehozásába. Az alapvető jogokkal kapcsolatos probléma − mindenekelőtt a nők jogainak
problémája − változatlanul fennáll.

Az ENSZ afganisztáni missziójának legutóbbi jelentése rámutat arra, hogy az afgán kormány
nem képes a nők és lányok jogainak teljes körű védelmére. Idézem: „Egészen addig, amíg
a nők és lányok bántalmazásnak vannak kitéve, megalázzák őket és megfosztják őket
jogaiktól, semmilyen jelentős vagy tartós előrehaladást sem lehet Afganisztánban elérni.”

Az afgán nők jogainak védelme érdekében a jogi és alkotmányos garanciákra nem csak
írásban van szükségünk, de ami ennél is sokkal fontosabb, hogy ezen garanciák gyors és
megfelelő alkalmazása is szükséges.

A Nemzetgyűlésnek szinte alig van befolyása az országban, a hatalom túlnyomó többsége
Karzai elnök kezében koncentrálódik. Amennyiben még nem túl késő, akkor az Európai
Uniónak a demokrácia és a jogállamiság megerősítését célzó egyértelmű támogatást kell
nyújtania a különböző intézményeknek és különösen az újonnan megválasztott
parlamentnek.

Struan Stevenson,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Az elmúlt évben
Kazahsztán EBESZ soros elnökének személyes képviselőjeként szolgáltam, és részletes
jelentést készítettem a Közép-Ázsiát érintő legfontosabb környezetvédelmi kérdésekről.
A jelentésem másolatát, Ashton bárónő, Önnek is elküldtem.

Az egész Közép-Ázsiát érintő egyik legfontosabb kérdés természetesen a határokon átnyúló
vízhasználat. Mint azt Önök is tudják, Közép-Ázsia alvízi és felvízi nemzetei között igen
komoly és állandó feszültség van a vízhasználat kapcsán.

A probléma vizsgálódásaim során felmerült egyik aspektusa azonban úgy gondolom, sok
nyugati döntéshozónak is elkerülte a figyelmét. Az afgán gazdaság gerince a mezőgazdaság.
A konfliktus utáni Afganisztán gazdaságának pedig bármilyen újjáépítésénél jelentős
mezőgazdasági beruházásra lesz szüksége, amely arra ösztönzi a gazdákat, hogy például
a mák helyett gránátalma-termesztésre váltsanak. Ez viszont a már most is szűkös
vízforrások további jelentős felhasználását jelenti majd. Más szóval azáltal, hogy
hozzájárulunk a jelenlegi afganisztáni konfliktus megoldásához, a kritikus vízhiány további
súlyosbodásával a folyók alvízi részén akaratlanul is egy sor mini-Afganisztánt hozhatunk
létre.

Biztosítanunk kell, hogy megfelelő tervezésű új öntözőrendszerek épüljenek
betoncsatornákkal és víztárolókkal, valamint olyan csepegtető öntözőrendszerekre van
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szükség, mint amilyet a spanyol gazdák használnak. Ezen túlmenően a vízerőművekkel
kapcsolatos fontos energiaprojektek körültekintő megtervezése és kivitelezése szükséges
annak biztosításához, hogy a szomszédos országok alvízi felhasználói számára ezek ne
jelentsenek hátrányt.

Joe Higgins,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Az Egyesült Államok-
és NATO-vezette afganisztáni háború totális katasztrófa az afgán nép számára, akik közül
csak tavaly hozzávetőlegesen 30 000-en haltak meg. Katasztrófát jelent azon fiatal férfiak
és nők számára is, akik a NATO és az Egyesült Államok hadseregeiben kénytelenek ott
harcolni, és akik közül vagy ötszázan már meghaltak az idén.

Mint azt az Arlacchi-jelentés teljesen világossá teszi, kilenc év elteltével Afganisztánban
nagyon szörnyű a gazdasági és társadalmi helyzet. A szegénységben élők száma drámai
mértékben nőtt. Milyen botrányos ez tekintettel arra, hogy ez idő alatt visszatetsző módon
300 milliárd USD-t pazaroltak tömegpusztító fegyverekre, háborúra és korrupcióra.
Afganisztán amerikai inváziójára nem az afgán nép érdekében, hanem azért került sor,
hogy az Egyesült Államok geostratégiai érdekeit szolgálja Közép-Ázsiában egy olyan
országban, amely persze energiában, kőolajban és földgázban is gazdag.

A külföldi hadseregeket ki kell vonni, és Afganisztán vagyonát ki kell venni a
Karzai-kormány, a korrupt földbirtokosok és hadurak kezéből, és demokratikus módon
a parasztok és munkások szervezeteinek és a szegények kezébe kell adni annak érdekében,
hogy ezen erőforrások felhasználása és kifejlesztése valóban az emberek javát szolgálja.

Bastiaan Belder,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök asszony! Az Európai Unió
Iránnal kapcsolatos álláspontjának kidolgozásáért felelős előadóként, az Afganisztánról
szóló állásfoglalásban az Iszlám Köztársaság afgán hadszíntéren játszott szerepére
összpontosítottam.

Az állásfoglalás azonban csak nagyon érintőlegesen, és véleményem szerint nem a
valóságnak megfelelően foglalkozik Irán érdekes befolyásával. A kulcskérdés azonban
változatlanul fennáll: hogyan értékeli az Európai Unió Irán Afganisztánra gyakorolt
tényleges befolyását és milyen politikai következtetéseket lehet ebből levonni? Éppen ezért
három kérdést intézek a főképviselő asszonyhoz, és szeretném remélni, Ashton asszony,
hogy erre írásban fog válaszolni. Én is konkrét válaszokat szeretnék kapni.

1. Az afgán menekültek Iránból történő tömeges deportálása milyen mértékben
destabilizálja Afganisztán nyugati részét? Itt Nimruzra és Heratra gondolok.

2. Egyetért-e azzal a hivatalos afgán véleménnyel, miszerint ezen deportálások leple alatt
Irán külföldi terroristákat próbál az országba becsempészni?

3. Milyen segítséget nyújt az afgán hatóságoknak az Európai Unió az Iránból érkező
nagyszámú menekültek fogadásához annak érdekében, hogy Teherán ne élhessen vissza
politikailag ezzel az érzékeny humanitárius kérdéssel, és ne használhassa fel eszközként
arra, hogy Kabult függetlenítse és hogy rá politikai nyomást gyakorolhasson.

Nick Griffin (NI).   – Elnök asszony! Ez a jelentés lerombolja a brit politikai osztály afgán
háborúval kapcsolatos hazugságait. A bűnös háború egyetlen ártatlan áldozatának sem
tudom a nevét, de azt tudom, hogy ennek a háborúnak semmi köze sincs a brit érdekekhez.
Tudom viszont a választókörzetem azon 18 bátor fiatalemberének nevét, akik csak a tavalyi
évben életükkel fizettek ezért az őrültségért.
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Simon Hornby tizedes, Liverpool; David Markland tiszt, Lancashire; Kingsman Sean Dawson
tiszthelyettesek, Stalybridge; Harvey Holmes tizedes, Hyde; Terry Webster tizedes, Chester;
Andrew Breeze őrvezető, Manchester; Steven Birdsall tengerészgyalogos, Warrington; Paul
Warren tengerészgyalogos, Preston; Steven Darbyshire őrmester, Wigan; Alex Isaac
közlegény, Wirral; Douglas Halliday közlegény, Wallasey; Martyn Horton törzsőrmester,
Runcorn; Thomas Sephton közlegény, Warrington; David Monkhouse őrmester, Cumbria;
Darren Foster utász, Carlisle; Jordan Bancroft őrvezető, Burnley; Darren Deady közlegény,
Bolton;Christopher Davies testőr, St Helens.

Milyen bűnös elfecsérlése ez a bátor fiatalok életeknek!

Természetesen az Európai Uniónak nincs köze ahhoz, hogy a briteknek milyen háborúkban
kell vagy nem kell harcolniuk. Erről a briteknek és választott képviselőinknek kell a
westminsteri parlamentünkben dönteniük, ahogy egy szép napon arról is mi döntünk
majd, hogy Blair, Brown és Cameron urakat háborús bűnök miatt bíróság elé állítsuk, mert
éppúgy mint iraki háború, az afganisztáni is bűnös háború.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Osztom az előadó azon
elképzelését, miszerint az Afganisztánban még ma is létező hatalmas problémákat új
módon kell megközelíteni, más szóval a prioritásokat egy újfajta, a korábbiaktól eltérő
módon kell meghatározni.

Az előadóhoz hasonlóan én is elégedett vagyok azzal a ténnyel, hogy az afgán elnök,
Karzai úr a 2014-es évben jelölte meg azon időszak kezdetét, amikortól már csak az afgán
nemzeti biztonsági erők hajthatnak végre katonai műveleteket valamennyi tartományban,
és üdvözöljük az afgán kormánynak az ország biztonsága feletti ellenőrzés fokozatos
átvétele iránti elkötelezettségét.

Mindez azonban nem jelentheti azt, hogy a nemzetközi közösség nem törődik az afgán
üggyel. Ehelyett az Afganisztánnal fenntartott partnerséget minden módon erősíteni kell.
Először is a gazdaságba történő beruházásokat kell előmozdítanunk, mivel ez ténylegesen
az ország stabilitásába való befektetést jelentené. Megfelelő módon kell ezt megtenni, más
szóval olyan együttműködési modellt kell kialakítani, amely a társadalmi szervezetek és
helyi intézmények közötti átfogó párbeszéden alapul.

Ugyanakkor a kulcskérdés, mint ahogy azt a jelentés helyesen megállapítja, az, hogy a
polgárok biztonságának elsődleges önálló állami garantálása nélkül sem béke, sem stabilitás
nem érhető el Afganisztánban.

A témával kapcsolatosan arra kérem az előadót, Arlacchi urat, hogy amennyiben lehetséges,
szóbeli módosítás révén módosítson a pilóta nélküli vadászgépek használatáról szóló
bekezdésen, és tegye ezt működőképesebbé. Más szóval egy dolog azt mondani, hogy „tilos
a pilóta nélküli vadászgépek használata” és más dolog azt mondani, hogy „a lehető
legnagyobb mértékben korlátozni fogjuk ezen technológiai eszköz használatát”, és talán
ezt azzal lehetne kiegészíteni, hogy „annak érdekében, hogy az a polgári lakosságra
semmilyen hatással se legyen”. Biztos vagyok abban, hogy sikerül kompromisszumra
jutnunk. Úgy gondolom, hogy Arlacchi úrban megvan erre a hajlandóság, és az ehhez
szükséges eszközökkel is rendelkezik. Mi készségesen támogatjuk őt ebben a munkában.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Elnök asszony! Amiről ma vitatkozunk, az talán 2010
egyik legfontosabb külpolitikáról és biztonságról szóló jelentése. Gratulálni szeretnék
Arlacchi úrnak erőfeszítéseihez és az elért eredményekhez. A jelenlegi afgán politikánk
eredményessége a gyermekhalandóság növekedését, a várható élettartam csökkenését,
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illetve az írástudatlanok számának és a szegénységnek a növekedését mutató megdöbbentő
számok alapján megítélhető. Összehasonlításképpen: egy ötnapos háborúra fordított
összeg elegendő lenne a szegénység felszámolásához, egy hétig tartó háború pedig annyiba
kerül, mint 6000 iskola. Tisztában vagyok azzal, hogy nem lehet ilyen közvetlen
összehasonlítást tenni, de ezek képet adnak a jelenleg előttünk álló dilemmáról. Ugyanakkor
számos jelentés szól a nemzetközi segély elosztása során tapasztalt súlyos hiányosságokról,
sikkasztásokról és korrupcióról. 2002 óta csak az Európai Unió és tagállamai több mint
8 milliárd eurót költöttek erre az országra minden kézzelfogható eredmény nélkül.

Hasonlóképpen ijesztő az a tény, hogy az afgán rendőri erők újoncainak kiválasztása és
kiképzése még a legalapvetőbb követelményeknek sem felel meg: a rendőri erő 90%-a
írástudatlan, egyötöde pedig drogfogyasztó. Azért említem ezt, mert csak akkor
beszélhetünk egy Afganisztánra vonatkozó új stratégiáról, ha tisztában vagyunk a valós
tényekkel. Nincsenek könnyű megoldások vagy előírások, de mindenkinek tisztában kell
lennie azzal, hogy kizárólag politikai megoldás lehetséges: egy olyan megoldás, amely
hangsúlyt fektet arra, hogy az afgán intézményeket és polgárokat jelentős mértékben
bevonják országuk fejlődésébe, amely az ópiumtermesztés megszüntetéséhez és a
szegénység felszámolásához szükséges szilárd előfeltételek megteremtésével hosszú távon
érezteti majd hatását.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani
Arlacchi úrnak, aki kiváló munkát végzett ezen stratégiával kapcsolatosan. Úgy gondolom,
hogy a dokumentum nagyszerűen bemutatja az előttünk álló kihívásokat, de az eddig
elkövetett hibákat is. Remélem, hogy tanulni tudunk ebből a jelentésből annak érdekében,
hogy afganisztáni fellépésünk eredményesebb lehessen.

Néhány pontot érdemes részletesebben megvizsgálni. Először is létezik a meglehetősen
radikális, de fontos elképzelés, miszerint komoly tárgyalásokat kellene folytatni az
úgynevezett „mérsékelt tálibokkal”. Biztos, hogy ez az egyetlen megoldás. Ugyanakkor
szerintem sokunknak gondot jelentene pontosan meghatározni, hogy valójában mi is a
mérsékelt tálib. Éppen ezért azt gondolom, hogy indokolt vitát tartanunk erről a kérdésről,
és szerintem a közelmúlt eseményei megmutatták, hogy ez ténylegesen egyikünk számára
sem egyértelmű.

Egy másik kérdés, amivel foglalkozni szeretnék, az a segély formájában juttatott pénz
kérdése és ezen pénz forrása. Kedvező fejleménynek tartom, hogy rászánjuk magunkat
arra, hogy ezt a jövőben az afgán kormány költségvetésén keresztül folyósítsuk. Végül is
valószínűleg ez az egyetlen járható út, habár szerintem kellő megfontoltsággal kell eljárni.
Ezáltal saját tagállamaink választóinak is joggal mondhatjuk majd, hogy figyelemmel
kísérjük ezt, és hogy nem lesz jelentős visszaélés a segéllyel.

Végül, de nem utolsó sorban jó dolognak tartom, hogy szóba került Pakisztán szerepe,
mivel ez is létfontosságú. Úgy gondolom, hogy valamennyien egyetértünk ebben, és itt a
nemzetközi közösségre is fontos szerep hárul, mert nyomást kell gyakorolnia Pakisztánra,
hogy azt tegye, amit tennie kell.

Befejezésképpen szeretném elmondani, hogy egy olyan országból jövök, ahol a dolgok
jelenlegi állása szerint az Afganisztánról folyó vita kizárólag arról szól, hogy a finn csapatok
ott maradjanak-e, és ez nem kifejezetten konstruktív. A vita nem érinti a kérdés lényegét,
hanem csak arról szól, hogy legyenek-e ott csapatok vagy sem. Ugyanez a helyzet például
a szomszédos Svédországban is, és éppen ezért az olyan kezdeményezések, mint ez a
komoly stratégia, jelentős mértékben hozzájárulnak a jövőbeni vitához.

15-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU222



Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Elnök asszony! Négy évvel ezelőtt választási megfigyelő
voltam a Palesztin Hatóság területén, és valóban a Palesztin Hatóságra gondolok. Jól
emlékszem az Európai Parlament egyik fontos személyiségének illuzórikus véleményére.
Ez az ember azt mondta nekem: „Miért? A Hamász emberei alapvetően rendes, kulturált,
barátságos emberek. Talán tárgyalnunk kellene velük.” Ma, ugyanezt hallom. Ma azt hallom,
hogy talán tárgyalnunk kellene a mérsékelt tálibokkal. Azonban felmerül a kérdés: kik is
a mérsékelt tálibok, és nem túlságosan tág ez a fogalom? Mindenkit óva intenék ettől az
elképzeléstől.

Egyértelmű, hogy nagyon sok katona halt meg Afganisztánban – beleértve hazám,
Lengyelország katonáit is –, túlságosan sok katona vesztette életét, túl sok pénzt fizetünk
ezért a stratégiánkért, és a NATO stratégiája is megkérdőjelezhető. Ugyanakkor én nem
önteném ki a gyermeket a fürdővízzel együtt, és óva intek olyan emberekkel való
párbeszédtől, akiknek a valódi célja gyökeresen eltér a miénktől.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Elnök asszony! Tisztában vagyok azzal, hogy Arlacchi úr
jól ismeri Afganisztánt. Valószínűleg az országot és az ezen összetett régiót legjobban
ismerő parlamenti képviselők egyike.

Ugyanakkor szögezzük le, hogy ez a szöveg jelen formájában egy súlyos problémát vet
fel. Nem értek egyet azokkal a képviselőkkel, akik elégedettek ezzel a szöveggel és vállon
veregetik magukat érte. Megmondom Önöknek, hogy miért nem.

Véleményem szerint a szöveg legnagyobb hibája először is az, hogy mindenáron minket,
nyugatiakat akar felelőssé tenni az Afganisztánt sújtó bajokért. Három példával élnék.
Először is Arlacchi úr azt írja, hogy az egészségügyi feltételek romlottak, szinte
véletlenszerűen, amióta mi ott vagyunk. Ez meglepő. Ashton asszony éppen az ellenkezőjét
mondta. Ezt azonban senki sem vette észre.

A második pontom azzal kapcsolatos, hogy a „B” preambulumbekezdésben az áll, olvassák
csak el, hölgyeim és uraim, hogy a nyugati erők megszálló erők. A Parlament azon
tagállamai, amelyek éltek megszállás alatt, tudni fogják, hogy mit jelent egy ilyen szó.

A harmadik pontom a 71. bekezdésben szereplő pilóta nélküli vadászgépek kérdésével
függ össze. Hölgyeim és uraim, két évvel ezelőtt katonai orvosként tiszt voltam
Afganisztánban. Német, brit, lengyel, olasz és szövetséges afgán katonákat gyógyítottam.
Még tálibokat is kezeltem. Elmondhatom Önöknek, hogy amennyiben holnap azt
mondanák katonáinknak, hogy „nem használhattok pilóta nélküli vadászgépeket”, az
egyenlő lenne azzal, mintha azt mondanák nekik „kerüljetek közvetlen kapcsolatba az
ellenséggel, vállaljatok a kockázatot”. Nem tudom, hogy politikusként valóban a mi
felelősségünk lenne-e ezt mondani embereinknek.

Nem becsülöm alá a helyzet összetettségét. Tudom, hogy a háború kegyetlen, de azt
gondolom, hogy meg kell állítani ezt az antimilitarizmust, ezt a leegyszerűsített
Amerika-ellenességet, a nyugati erők eme önostorozását, amely végül minden afgán baj
forrását bennük látja.

Úgy hiszem, hölgyeim és uraim, hogy ennél minden sokkal egyszerűbb. A tálibok jelentik
az ellenséget, nem pedig az amerikaiak vagy nyugati erők. Mindez nagyon összetett, de az
ügyek előterjesztését illetően óvatosan kell eljárnunk.
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Thijs Berman (S&D).   – Elnök asszony! Ashton asszonyhoz hasonlóan én is tisztelettel
adózom Richard Holbrooke előtt. Csodáltam őt Daytonért, egyszer pedig egy gyönyörű
vacsorán találkoztam vele Brüsszelben és nagyon nagy hatással volt rám.

– (NL) Elnök asszony! Nincs olyan, főleg katonai jellegű stratégia, amely sikeres lehetne
Afganisztánban. Jóllehet csapataink száma a 2001-es 20 000-ről mostanra 150 000-re
nőtt, a bizonytalanság mégis nagyobb.

Egyre több polgári áldozatot, több halott katonát és egy olyan koalíciós hadsereget látunk,
amelyre − és Juvin képviselőtársam remélem, hogy megbocsát nekem ezért a
megfogalmazásért − egyre több afgán valóban megszálló erőként tekint.

A stratégiának az ország újjáépítésére, a helyi önkormányzatra, az igazságszolgáltatásra,
az oktatásra, az egészségügyre − és ebben beletartoznak a nők is − és a vidékfejlesztésre
kellene összpontosítania, de mindezt ópium nélkül. A koalíciónak komolyan kell vennie
saját elveit. Szép szavak hangzottak el a korrupció leküzdéséről, de semmi sem történt az
elnöki palotán belüli és körüli korrupciót illetően. Ez pedig csalódást kelt az afgánokban,
és ezen változtatni kell.

Az Európai Uniónak támogatnia kell az afgán rendőrség korrupció elleni vizsgálóhivatalok
létrehozására irányuló erőfeszítéseit. Afganisztán nem lehet eredményes megbízható
kormányzat nélkül.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Elnök asszony! Nem lehet Afganisztán számára hatékony
támogatási programot létrehozni az ország belső stabilitása nélkül. Ezen intézkedések
legfontosabb pillére a biztonság garantálása és a felkelők elleni harcban aratott győzelem.
Ezzel összefüggésben növelnünk kell az európai államok NATO-misszióval összefüggő
kötelezettségvállalását és meg kell erősítenünk az Europol erőket is, amelyek − mint ahogy
azt tudjuk − még nem érték el a bejelentett számszerű erőt. Feltétlenül szükség van arra is,
hogy a tálib erőket elvágjuk pakisztáni és peshawari bázisaiktól.

Jelentésében az Egyesült Államok külügyminisztériuma rámutatott arra, hogy a
gerilla-hadműveletek finanszírozása jelentős mértékben a kábítószer-kereskedelemből
származik. Ez szintén egy olyan terület, ahol az Európai Uniónak lépnie kell, megnövelve
azon rendelkezésre álló alapokat, amelyekkel a gazdákat a máktermesztés beszüntetésére
lehetne ösztönözni. Nem tartom indokoltnak a jelentés azon elképzelését, amely Petraeus
tábornok programjának támogatásáról szól. A forrásokhoz regionális alapon kell
hozzájutást biztosítani, a hatalomnak azonban központinak kell lennie. Amennyiben
folytatódik Afganisztán felbomlása, az az ország „elszomáliasodásához” és a háborúskodó
törzsek közötti megosztottsághoz vezethet.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Elnök asszony! Az afganisztáni helyzet rendkívül
érdekes kérdés a nemzetközi közösség számára, nemcsak az ott lévő haderők miatt, hanem
azért is, mert olyan erőket telepítettek oda és fognak a jövőben is telepíteni, amelyek
terrorista támadásokat hajtanak végre, és ez problémát jelent a nemzetközi közösség
számára. Az az igazság, és ezt el kell fogadnunk, hogy Afganisztánban már a XIV. század
óta léteznek ilyen fundamentalista és terrorista erők.

Huszonnégy évvel ezelőtt, Ashton bárónő, ez a Parlament már megszavazott egy, a
kábítószer vizsgálatára felállított bizottság által készített jelentést, amely egy külön részben
foglalkozott Afganisztánnal és elkészítette a mostani helyzetre vonatkozó prognózisát,
amely sajnálatos módon igaznak bizonyult. A kábítószer problémáját nem lehet növényi
kultúrákkal a szőnyeg alá söpörni. Az ENSZ növényi termék programja a gyakorlatban
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megbukott. Az Afganisztánból származó ópiumból, amely (szakértők szerint) állítólag a
legjobb, finanszíroznak minden Afganisztánban, Pakisztánban és másutt folytatott
tevékenységet.

Éppen ezért meg kell megszüntetni, és ami ennél is fontosabb − ahogy azt Ön is mondta
−, fejlesztési erőfeszítések szükségesek az egészségügy, a gyermekhalandóság csökkentése
terén, más szóval egy olyan modellt kell az embereknek mutatnunk, amely tetszik nekik,
amelyet szeretni fognak, amit a jövőbeli életminőségükhöz szükségesnek tartanak majd,
és amit képesek lesznek életfelfogásukba beépíteni. Természetesen egy ilyen modell a
nőkön is segít, mivel az a szint, amelyre a tálibok lealacsonyították a nőket, szintén hatalmas
kérdés. A muszlim országokban a nők már most is szörnyű helyzetben és szörnyű nyomás
alatt vannak. Itt azonban még rosszabb a helyzet. Az Európai Uniónak ott kell maradnia,
és, Ashton bárónő, az Ön folyamatos, európai arculatot tükröző beavatkozására van
szükség pontosan úgy, ahogy azt Ön is mondta.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Elnök asszony! Richard Holbrooke, aki előtt én is őszinte
kegyelettel adózom, halála előtt azt mondta: „Meg kell állítanunk az afganisztáni háborút”.
Tény, hogy ez az ország létfontosságú az európai és globális biztonság szempontjából, és
éppen ezen ok miatt − amint azt a Pino Arrlachi-féle jelentés is nagyon részletesen kifejti
− ki kell ki javítanunk azokat a hatalmas hibákat, amelyeket akkor követtünk el, amikor
az „afgánosításba” fektettünk, és az afgán emberek biztonságát kell mindenek elé
helyeznünk, ami azt is jelenti, hogy az ott állomásozó külföldi erők is felelősek a lakosság
védelméért.

Ne áltassuk magunkat! A jogállamiságot és demokratikus intézményeket nem építhetik ki
az emberek szemében hiteltelenné vált, korrupt hadurak. Az afganisztáni háború befejezése
attól is függ, hogy a demokratikusan megválasztott kormánynak milyen ellenőrzése van
a szomszédos Pakisztán katonai ereje felett, amely az atomsorompó-egyezményen (NPT)
kívüli atomhatalom. Feltéve, ha felhagynak azon politikájukkal, miszerint ezen alapvető
politikai kérdéseknél a homokba dugják a fejüket, az európaiak az Európai Unión és a
NATO keretei között talán meg tudják állítani a háborút és azt, hogy Pakisztán pokollá
váljon.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Csatlakozom a Richard
Holbrooke-ra tisztelettel megemlékező szavakhoz.

Amennyiben saját politikai képviselőcsoportom felelt volna ezen jelentés elkészítéséért,
akkor megközelítésünk kétségtelenül egészen más lett volna, mint amit Arlacchi úr
alkalmazott. Habár hálás vagyok azért, amiért hosszú ideje ilyen szenvedéllyel foglalkozik
az afgán kérdéssel.

Részben a politikai képviselőcsoportom által benyújtott számos és kulcsfontosságú
módosításnak köszönhetően a jelentés kevésbé ideológiai és kétségkívül elismeri a kilencéves
időszak során tapasztalt kritikus pontokat, valamint megállapítja azon pozitív vonásokat
és a fejlődés leghatékonyabb követendő irányait, amelyek az afgán hatóságok teljes
szuverenitását segítik helyreállítani.

Miközben igaz, hogy egy katonai válasz önmagában nem elégséges, határozottan
emlékeztetnünk kell egyrészt arra, hogy az elmúlt hónapokban jelentős katonai sikereket
értünk el – gondoljunk csak az Almondo és Kandahar térségben végrehajtott műveletekre
–, másrészt viszont a felkelők elleni sokkal keményebb fellépésre is feltétlenül szükség van
ahhoz, hogy lecsillapítsuk a tálib erőket, akiket a tárgyalóasztalhoz kívánunk ültetni.

225Az Euròpai Parlament vitàiHU15-12-2010



Büszkék lehetünk erre a katonai szerepvállalásra, amelynek során a Nemzetközi Biztonsági
Támogató Erők kontingensének több ezer fiatal katonája vesztette életét, köztük sok
európai és sok fiatal honfitársam, mivel nemcsak katonai, hanem újjáépítési kötelezettségről
is szó van. Iskolákat, hidakat és polgári létesítményeket adunk ezen bajba jutott térségnek,
amelyek hozzájárulnak a lerombolt területek fejlődéséhez.

Az elért kompromisszumok ellenére szerintem még mindig van néhány kritikus pont a
jelentésben, különösen a korábban említett pilóta nélküli vadászgépek használatát illetően.
Szerintem súlyos hiba lenne feltétel nélkül megfosztani magunkat ezen eszköz
használatának lehetőségétől, amely nagyon hasznosnak bizonyul az ország egyes
észak-keleti területein, ahol a tálib erők megsemmisítése és legyőzése nehezebbnek bizonyul.

Remélem, hogy az előadó a kérdés átgondolása mellett dönt, ellenkező esetben csatlakozom
a képviselőcsoportomhoz és a jelentés ellen szavazunk.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Elnök asszony! Gratulálni szeretnék Arlacchi úrnak bátor
jelentéséhez.

Ma, amikor méltán emlékezünk Holbrooke diplomata úrra és arra, amit a békéért tett −
különösen a Balkánon −, engedjék meg, hogy idézzem azt a mondatát, amit a
kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemre Afganisztánban elköltött pénzzel (1,61 milliárd
USD) kapcsolatosan mondott. Idézem:

– „A legpazarlóbb és legeredménytelenebb program, amit a kormányon belül és kívül
láttam.”

– (SL) Idézet vége.

Ez hasonlít valóban mindahhoz, ami ebben a szerencsétlen tízéves afganisztáni háborúban
történt. Ez hasonlít mindahhoz, ami ebben a szerencsétlen tízéves afganisztáni háborúban
történt. Nincs időm belemenni abba, hogy miért estünk a Bush-kormány csapdája, de az
tény, hogy polgáraink azt várják tőlünk, hogy vessünk végre véget ennek az őrületnek, ami
több mint 300 milliárd euróba és számtalan emberéletbe került. Noha 2001-ben egyesek
a háború mellett kardoskodtak, most annak van itt az ideje, hogy a béke nehéz kockázatát
vállaljuk magunkra. Ezt várják tőlünk polgáraink. Politikai, nem pedig katonai megoldást
várnak tőlünk.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Elnök asszony! Örülök, hogy a jelentéssel kapcsolatban a
politikai képviselőcsoportoknak a Külügyi Bizottságban sikerült megegyezésre jutniuk.
Az így létrejött szöveg sokkal meggyőzőbb, mint az eredeti javaslat.

Az afganisztáni helyzeten kilencévnyi nemzetközi beavatkozás után is még jelentős
mértékben javítani kell. A társadalmi-gazdasági és biztonsági mutatók nem mutatnak
szemmel látható javulást és gyakran az afgán fél megfelelő bevonása nélkül hoztak meg
döntéseket. Éppen ezért gondolom azt, hogy nem a keret vagy az eszközök hiányoznak.
Tulajdonképpen egy stratégiai tervre van szükségünk, amely összhangban áll az
Afganisztánnak tett kötelezettségvállalásainkkal. Az EU-nak a NATO-val együtt vezető
szerepet kell vállalnia azon nemzetközi erőfeszítésekben, amelyek Afganisztánt szuverén
államként kívánják kezelni. Hangsúlyoznom kell, hogy az egyetlen diplomáciai és politikai
megoldást az afgán kormány nagyobb mérvű bevonása jelenti. Ebben az összefüggésben
a jelentés egyik kulcseleme szerintem az, hogy kifejezi támogatását a felkelésellenes új
stratégia mellett.
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A lisszaboni csúcstalálkozó körvonalazta az átmeneti szakaszba történő átmenetet, és
ebbe beletartozik, hogy 2014-re a biztonság felelősségét fokozatosan az afgán erők
hatáskörébe utalják. A misszió kezdetekor tett kötelezettségvállalásának megfelelően
országom egészen addig nem vonja ki csapatait, amíg az afgán terület nem lesz teljesen
biztonságos. Oroszország fontos hozzájárulását is meg kell itt említenem, amely
beleegyezett abba, hogy csapatainkat és felszerelésünket a területén keresztül szállítsuk.

Befejezésképpen annak szükségességét szeretném hangsúlyozni, hogy miután az átmenet
megkezdődött, olyan területekre helyezzék át a műveletet elvégző ISAF csapatokat, ahol
a biztonsági helyzet továbbra is válságos. Ez az intézkedés rendkívül fontos a
Dél-Afganisztánban állomásozó román csapatok számára. Továbbra is instabilitás lesz a
régióban, még akkor is, ha az ISAF műveletekkel sikereket érnek is el.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Elnök asszony! Mindenekelőtt szeretném elmondani,
hogy támogatom a képviselőtársam, Juvin úr által korábban elmondott véleményt, és
felszólalásomat azzal kezdeném, hogy sajnálom, hogy a jelentés címében nem szerepel az
„Európai Unió”. Szerintem nekünk nem a világ közösségének, hanem kizárólag az Európai
Uniónak a nevében kell szólnunk. Éppen ezért a benyújtott módosításaimban ezt is
megpróbáltam kiemelni. Ez nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül kell
hagynunk a szövetségeseinkkel, kiváltképp − mint azt Juvin képviselőtársam említette −
az Egyesült Államokkal való együttműködést.

Meglátásom szerint jelenleg nincs komoly oka annak, hogy egy teljesen új stratégiára
összpontosítsunk. Jobbnak tartanám, ha a Bukarestben két évvel ezelőtt tartott
NATO-csúcson felvázolt stratégiai jövőkép kerülne megvalósításra. Ezzel összefüggésben
szerintem tehát nem egy új stratégia kigondolásáról van szó, hanem arról, hogy
következetesnek kell lenni ezen stratégia jövőkép vonatkozásában.

Másrészt mindenképpen el kell ismernünk a katonai koalíció által Afganisztánban elkövetett
hibákat és tanulnunk kell belőlük. Ugyanakkor ne essünk abba a csapdába, hogy a
beavatkozás előtti helyzetet rózsaszínben látjuk. Mint azt már korábban is hangsúlyozták,
fontos részünkről annak nyomatékosítása, hogy afganisztáni stratégiánk egyik legfőbb
célját az jelenti, hogy a tálib csoportok eltűnjenek ebből az országból.

Ugyanakkor a beavatkozás pozitív aspektusait is ki kell emelnünk különösen a Petraeus
tervét. Afganisztán ma olyan ország, ahol a nőknek több a joguk, több gyermek jár iskolába,
több gyár működik, és több utat építenek. Mindez pedig annak tulajdonítható, ahogy
eljártunk ebben az országban. A polgári intézkedések, mint például az oktatási programok,
valamint a szegénység felszámolását, az újjáépítést és fejlesztést célzó programok
integrációja, alapvetően fontos lépés az afganisztáni béke garantálásához.

Végezetül a politikai képviselőcsoportom által javasolt pragmatikus jövőkép szükségességét
szeretném hangsúlyozni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az Arlacchi-jelentéshez több
mint 400 módosítást nyújtottak be.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Elnök asszony! Három dolgot szeretnék röviden
mondani.
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Először is ellentétben az elhangzottakkal én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak saját
stratégiával kell rendelkeznie. Kötelezettséget vállaló embereink, katonáink és csapataink
vannak Afganisztánban, ott vannak az általunk biztosított erőforrások, jelentős erőforrások,
és szükség van arra, hogy az ügyekről saját elképzelésünk legyen.

Másodszor feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a nemzetközi közösség pénze az afgánok
javát szolgálja. Sajnálatos módon 10 éve nem ez a helyzet, és ezt naponta tapasztalhatjuk
a helyszínen. Úgy gondolom, hogy ez részben a nem kormányzati szervezetek és
humanitárius szervezetek felelőssége. Ugyanakkor − és a jelentés ezzel nem foglalkozik
kellő mértékben − attól tartok, hogy ez nagyrészt a kormány korrupciójának és annak a
kormánynak is köszönhető, amely − és ezt le kell szögezni − sem nem nagyon igazságos,
sem nem elég hatékony.

Harmadszor pedig itt van a politikai párbeszéd kérdése. A tálibokkal tulajdonképpen már
évek óta vannak ez irányú próbálkozások. Ez nem újdonság. Személy szerint én úgy
gondolom, hogy szükség van párbeszédre. Szerintem ez nagyon nehéz lesz, mert
párbeszédet folytatni akkor, amikor a helyszínen gyenge pozícióban vagyunk, és a csapatok
kivonása már előrehaladott szakaszban van, természetesen nagyon bonyolult lesz.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Most, hogy számos
módosítás került jóváhagyásra, egyetértünk Arlacchi úr jelentésével és az Afganisztán
jövőbeli fejlődésére vonatkozó, a jelentésben kiemelt prioritásokkal. Különösen egy átlátható
pénzügyi támogatási rendszer, az afgán rendőri erők kiképzése, a kábítószer-kereskedelem
elleni küzdelem és a nemzetközi támogatás koordinációja jelentik a politikai és katonai
stratégia azon főbb pontjait, amelyek tovább erősödtek.

Fontos újra hangsúlyozni, hogy szükség van a térség ellenőrzésének és stabilitásának
biztosítására annak érdekében, hogy a tálib erők tevékenysége meggyengüljön, és a
békefolyamat újjáéledjen. Befejezésképpen hangsúlyozni szeretném az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) képviselőcsoportjának a közös szöveg kialakításában játszott
közreműködését és fejet hajtok a helyi lakosságot és szabadságot a helyszínen védelmező
Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők katonáinak erőfeszítései és áldozatai előtt.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Elnök asszony! Véleményem szerint hadsereggel
nem lehet békét és jólétet teremteni, és ez Afganisztánra is vonatkozik.

El kellene azon gondolkodnunk, hogy miközben néhány képviselőtársunk, főleg az EPP
képviselőcsoportból amiatt aggódik, hogy vajon támogatunk-e egy bizonyos típusú
repülőgépet – én nem vagyok katonai szakértő és fogalmam sincs, hogy miről szól ez a
vita –, én viszont úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelnünk
annak, amiről Arlacchi úr a jelentésben beszél, mivel ez nagyon fontos. Arról beszél, hogy
milyen a nők és a gyermekek helyzete ebben az országban. Határozottan nagyobb figyelmet
kellene a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés megszüntetésének és a
megkülönböztetés elleni küzdelemnek a támogatására fordítanunk. Arra a tényre kellene
továbbá összpontosítanunk, hogy Afganisztánban a gyermekeknek például nincs
lehetőségük iskolába járni, és sok gyermek él nyomorszint alatt.

Véleményem szerint amennyiben nem támogatjuk az oktatási és egészségügyi projekteket
és továbbra is a konfliktus katonai megoldásába fektetünk, akkor semmit sem fogunk
elérni.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Elnök asszony! Arlacchi úr jelentése alapos és
informatív. Mindössze az az egy kritikai megjegyzésem lenne, hogy úgy tűnik fájlalja, hogy
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Afganisztán nem egy zöldek és szabaddemokraták koalíciója vezette liberális demokrácia
Brightonban.

Afganisztán horror történetében több mint 346 brit katona, ennél sokkal több szövetséges
katona és több ezer ártatlan afgán vesztette életét. Ezen időszak alatt a gyermekhalandóság,
a gyermekágyi halálozás ugrásszerűen nőtt és a várható élettartam csökkent. Elmondja
nekünk a jelentés, hogy 2001-ben nem termesztettek mákot Afganisztánban, ezzel szemben
most, kilencévnyi konfliktus és szövetségi befolyás után Afganisztán adja az európai heroin
több mint 90%-át.

A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés hangsúlyozásával a dolgokat nem a
valódi súlyuknak megfelelően kezeljük. A választ az jelenti, hogy azzal támogassuk
csapatainkat, hogy véget vetünk a háborúnak és haza hozzuk őket annak érdekében, hogy
a saját polgárainkat védjék meg a hazai nevelésű, de importált terroristákkal szemben.

Norica Nicolai (ALDE).   – (RO) Elnök asszony! Jóllehet a gyermekek és a nők is
kétségtelenül fontos témát jelentenek, ami azonban Arlacchi úr jelentésében fontos, az az
egyértelműség. Ez alatt azt értem, hogy megmutatja nekünk az afganisztáni nemzetközi
beavatkozás legitimitását és nem kérdőjelezi meg azt. Ugyanakkor természetes és politikailag
felelősségteljes lépés megvitatni ezen beavatkozás hatékonyságát. Ennek az az oka −
félretéve az érzelgősséget −, hogy egy 10 éven keresztül tartó beavatkozás teljesen
beárnyékolhatja a kérdésben hozott politikai döntés hatékonyságát. Úgy gondolom,
valamennyien felelősséggel tartozunk a választóinknak azért, hogy választ adjunk erre a
kérdésre.

Üdvözlöm a jelentés egyértelműségét azért is, amiért olyan ügyeket is érint, amelyek
megvitatásától különböző okok miatt általában tartózkodunk. Úgy gondolom, hogy ez a
jelentés pusztán kiindulópontot jelent. Rá kell szánnunk magunkat, hogy fellépéseinkről
rendszeres elemzést és értékelést végezzünk, hogy elismerjük az elkövetett hibáinkat akkor,
amikor elkövettük őket, és hogy felismerjük, más megoldásokat kell találnunk. Erről szól
a felelősségteljes és demokratikus fellépés.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony! Tapasztalatból tudjuk, hogy a külső
beavatkozáson keresztül nyújtott támogatás csak abban az esetben működik, ha egy ilyen
külső támogatást a lakosság többsége is támogat. Több évnyi afganisztáni beavatkozás
után azt látjuk, hogy az afgánok nem értenek meg minket, nem akarják segítségünket, és
nem értik civilizációnkat és kulturális értékeinket.

Szlovákiában van egy mondás: „Aki nem fogad el tanácsot, azon nem lehet segíteni”. Nem
azt akarom mondani, hogy nem lehet az afgánoknak segíteni, de nem tudom a kifejezetten
erőteljes és erőszakos módszerek mellett letenni a voksom. Mindenekelőtt arra kell
összpontosítanunk, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni és átalakítani támogatásunkat
úgy, hogy az az afgán nép igényeinek megfeleljen.

Valóban szükségesnek tartom, hogy fokozatosan kivonjuk fegyveres erőinket és átadjuk
a hatalmat a helyi kormányzatnak és a helyi politikusoknak, ezt követően pedig az afgán
lakosságnak kell segítenünk a helyi politikusokon keresztül oly módon, hogy azonosulni
tudjanak civilizációnk értékeivel és megértsenek minket, és ekkor talán hajlandóak és
képesek lesznek elfogadni segítségünket.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Elnök asszony! Az EU és a NATO egyaránt megerősítette,
hogy szilárd és hosszú távú kötelezettséget vállalunk egy olyan stabil, önmagát kormányzó
Afganisztán mellett, amely képes megakadályozni, hogy újra a terroristák menedékhelyévé
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váljon. Pontosan azért, amiért kötelezettségvállalásunk hosszú távú, szerintem legalább
három jelentős kihívással szembesülünk.

Az első az, hogy az Afganisztán számára előírt állammodellünk nem felel meg az afgán
hagyományoknak. Ugyanúgy ahogy az afgánoknak hozzánk, nekünk is igazodnunk kell
hozzájuk, hozzásegítve őket egy olyan kivitelezhető állammodellhez, amelyben a modernség
és az afgán hagyományok egyaránt megtalálhatók.

A második kihívás az, hogy a biztonsági helyzet miatt nagy valószínűséggel 2014 után is,
miután az afgánok átveszik a biztonsági feladatokat, szükség lesz a katonai
szerepvállalásunkra. Éppen ezért komolyan fontolóra kell azt vennünk, hogy vagy a
határidőt hosszabbítjuk meg, vagy pedig következményekkel kell szembe nézünk.

Végezetül a harmadik kihívást az jelenti, hogy az emberek egyre türelmetlenebbek, és ez
pedig rákényszeríthet minket arra, hogy felgyorsítsuk a jelenlegi menetrendünket, amellyel
elkerülhető lenne azon alternatíva, miszerint egyszerűen győztesnek kiáltsuk ki magunkat
és hazamenjünk. Ezzel pedig hitelességünk sérülne.

Catherine Ashton,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
– Elnök asszony! Mindössze néhány záró megjegyzést kívánok tenni.

Először is szeretnék az Európai Parlamentnek köszönetet mondani. Ez egy nagyon érdekes
és szerteágazó vita volt, és dicséret illeti Önöket az afganisztáni szerepvállalásunkra fordított
szüntelen érdeklődésükért és energiájukért. A mai vita ezt nagyon jól bizonyította.

Mint ahogy azt a legelején mondtam, úgy gondolom, hogy mindannyiunk és polgáraink
számára is fontos Afganisztán, és az Európai Uniónak továbbra is kulcsfontosságú szerepet
kell játszania. Remélem, hogy az elején sikerült elmagyaráznom az előttünk álló időszak
prioritásait és terveit, valamint annak elismerését, miszerint egyensúlyt kell találnunk
aközött, hogy a forrásokat az afgán kormányon keresztül folyósítjuk, és aközött, hogy
felismerjük a korrupció elleni megfelelő harc biztosításának fontosságát az erőforrásaink
védelme érdekében.

Továbbra is tevékenyen részt veszünk a kulcsfontosságú ágazatokban: az egészségügyben
(amint azt már vázoltam), a rendőrségben, az igazságszolgáltatásban, a vidékfejlesztésben
és a szubnacionális kormányzatokban – és természetesen a jogállamiság is nélkülözhetetlen.
Ezen túlmenően, amint azt már vázoltam, mindezen programok célja annak biztosítása,
hogy kiépítsük a kapacitást a helyi afgán struktúrákban, és hogy a kormánynak a drogipar
elleni küzdelemmel és a korrupció visszaszorításával kapcsolatos prioritásaival továbbra
is teljes mértékben lehessen foglalkozni.

Felszólalásomban annak fontosságát is hangsúlyoztam, hogy az afgán társadalom minden
szintjén be kell vonni a nőket, és ténylegesen a politikai struktúrákban is részt kell venniük.
Tudomásul vettem Stevenson úr jelentését és egyetértek azzal, hogy a víz és az öntözés −
mint a világ sok más részén is − egyre fontosabb kérdés.

Belder úr, ígérem, hogy kifejezett kérésének megfelelően írásban fogok Önnek válaszolni.

Befejezésképpen még egyszer köszönöm Arlacchi úrnak ezt a jelentést. Örömmel várom,
hogy a jelentés vitás kérdéseiről és azon túlmenően is folytatódjon a vita. Zárásként
Richard Holbrooke nagykövet úrról én is csak ugyanazt tudom mondani, ami már
elhangzott és azt, hogy amikor az utolsó műtétjére ment, az utolsó szavai Afganisztánról
szóltak. Ez nagyon jellemező rá. Mennyire fog hiányozni.
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Pino Arlacchi,    előadó. – Elnök asszony! Ez egy rendkívül érdekes és élénk vita volt.
Mindössze néhány megjegyzést tennék.

Az első, hogy nagyon örülök annak, hogy a jelentés négy fő pontjával kapcsolatosan senki
sem fogalmazott meg kritikát. A jelentésben kértük a nemzetközi segély reformját, a
máktermesztés felszámolását, a rendőri erők jobb koordinációját és a békefolyamat
támogatását. Az összes észrevétel más kérdésekre vonatkozott, és örülök annak, hogy a
Külügyi Bizottságban az egy éven keresztül tartó vita után a képviselőtársak megerősítették
a jelentés − amely nem „az Arlacchi-jelentés” − szerkezetére vonatkozó támogatásukat. A
Külügyi Bizottság jóváhagyását követően a dokumentum már mint bizottsági jelentés
került szinte egyhangúlag jóváhagyásra – 60 szavazattal mellette és egy szavazattal ellene.
Az összes politikai képviselőcsoport által jóváhagyott kompromisszumokat is tartalmaz,
ezért tehát nagyon fontos, hogy a jelentés valódi szövegére hivatkozzunk, amely a végleges
szöveg.

Juvin úrnak mondom, a szövegben nem szerepel az, hogy Afganisztánban állomásozó
megszálló erők. Ez az eredeti szöveg volt. A végleges szövegben az áll, hogy az
Afganisztánban „a helyszínen lévő nemzetközi erők koalíciója”. A jelentés ezen része a
módosítások révén változott.

A legfontosabb kérdést a pilóta nélküli vadászgépek jelentik. Ez a jelentés nem a pilóta
nélküli vadászgépekről szól. A pilóta nélküli vadászgépek kérdésében a politikai
képviselőcsoportok egy kompromisszumot kétféleképpen értelmeznek. Véleményem
szerint már korábban is megállapodhattunk volna ebben a kérdésben, de bízom
tárgyalópartnereimben és a különböző álláspontokban, és bízom a létrejött
kompromisszumban. A jelentés nem szólít fel a pilóta nélküli vadászgépek használatának
betiltására. Mérsékelt kritika fogalmazódik meg ezzel kapcsolatosan, de úgy gondolom,
hogy a képviselőcsoportoknak sikerül majd ebben megállapodásra jutniuk.

Köszönöm Önöknek, és köszönöm Ashton bárónőnek. Remélem, hogy teljes mértékben
figyelembe veszi majd a jelentés tartalmát, amely nagyon konkrét és az Afganisztánból
való kivonulási stratégiájára szólít fel.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Tisztelt Elnök asszony! Elnézést kérek, hogy most szólalok
így fel technikailag, és nem is Arlacchi úrnak szeretném feltenni a kérdést, hanem a levezető
asszonynak szeretnék nagy tisztelettel csak egy apró figyelmeztetést vagy egy kérdést
feltenni. Én független képviselő vagyok, nagyon kevés lehetőségünk van felszólalásra. Mai
nap nincs is lehetőségem felszólalni. Erre a vitára egy órával korábban bejöttem, nagyon
udvariasan lementem, az ott lévő stábnak jeleztem, hogy szerettem volna felszólalni. Én
elfogadom ezt, természetes, hogy ma erre nem jutott idő vagy ebben a vitában,
természetesen írásban le fogom adni a mai felszólalásomat. Én azt szeretném, és azt kérném
levezető elnök asszonytól, hogy a következőkben legyen nagyobb figyelemmel és empátiával
a független képviselőkkel, akiknek sajnos ennyi lehetőségünk van a felszólalásra. Köszönöm
szépen, és további jó munkát kívánok!

Arnaud Danjean (PPE).   – (FR) Elnök asszony! Pontosítva az elhangzottakat,
Arlacchi úrnak igaza van, a javasolt végső szöveg „B” preambulumbekezdésében már nem
szerepel a „megszálló erő” kifejezés. Egész egyszerűen a helytelen fordítások, különösen a
helytelen francia fordítás miatt a végső változatban egészen ma reggelig, még mindig a
„megszálló erő” kifejezés szerepelt, és ez magyarázza képviselőtársam, Juvin úr felszólalását.

.
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Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Corina Creţu (S&D),    írásban. – (RO) A Lisszabonban előterjesztett és elfogadott
stratégiából eredően az ISAF fokozatosan régióról régióra átadja a térség biztonsága feletti
ellenőrzés feladatát az afgán katonai erőknek. Ennek sikeressége Pakisztán lépésétől függ,
amely nemcsak a problémának, hanem a megoldásnak is elkerülhetetlenül részese. Ezen
túlmenően nem hiszem, hogy figyelmen kívül hagyhatjuk azt, hogy Irán kétségkívül egyre
nagyobb szerepet vállal Afganisztánban. Aggodalomra adnak okot a nemrég bekövetkezett,
ezen szerepvállaláshoz kapcsolódó események.

Úgy gondolom, hogy ezen stratégiával párhuzamosan olyan nagyobb, kiemeltebb
fontosságú polgári projektek is szükségesek, amelyek hozzájárulnak ezen régiók
fejlődéséhez ott, ahol állandósult a szegénység, és ahol az ISAF és az Egyesült Államok
fegyveres erőinek jelenléte nem hozott alapvető változást. A kivonulásunk után nem
hagyhatjuk magunk mögött ugyanazon problémákat, mint amelyek a tálibok előző
évtizedben való hatalomra kerülését követően kialakultak. Remélem, hogy ez az új stratégia
működik majd, és lehetővé teszi Afganisztán számára, hogy visszanyerje a békét és a
stabilitást.

Krzysztof Lisek (PPE),    írásban. – (PL) Az Afganisztánnal kapcsolatos ez idáig folytatott
stratégia a vártnál kevésbé volt sikeres. Örömmel értesültem arról, hogy kidolgozták a
NATO afganisztáni szerepvállalásával kapcsolatos menetrendet, és hogy az országgal egy
hosszú távú partnerségi nyilatkozatot is aláírtak Lisszabonban a NATO-csúcson. Sokkal
jobb és összehangoltabb az EU-nak a térséggel kapcsolatos megközelítése is, amely a polgári
szempontokat és a regionális együttműködés jelentőségét is figyelembe veszi.

Továbbra is támogatnunk kell a szegénység felszámolását, a nőkkel szembeni hátrányos
megkülönböztetés kiküszöbölését és az ópiumtermesztés megszüntetését célzó reformokat.
Erőfeszítéseinket az emberi jogok és a közrend nagyobb fokú tiszteletben tartására, valamint
a jogállamiság kiépítésére kell összpontosítani, illetve arra, hogy Afganisztán a nemzetközi
közösség szerves részévé váljon. Ide tartozik még a közigazgatás és a közszolgálati testületek
kiépítése és megreformálása a képzési programok, a kialakításhoz nyújtott segítség, a
meglévő infrastruktúrák és az EU által nyújtott tanácsok révén.

Afganisztánnak részt kell vennie azon prioritások megállapításában és végrehajtásában,
amelyek elősegítik a civil társadalom kiépítését, és biztosítják, hogy az afgánok felelősséget
vállaljanak hazájukért. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk azok biztonságának
garantálásáról sem, akiket Afganisztánba küldünk – a kiképzőkről, a fegyveres erők tagjairól,
akiknek feladata, hogy ezen tervek végrehajtásáról gondoskodjanak. Nem tudunk egyetérteni
a távolról irányított repülőgépek beszüntetésével, mivel ez jelentősen csökkentené ezen
emberek biztonságát. Stratégiánknak egyaránt tekintettel kell lennie az afgán polgárok és
az ország fejlődéséért dolgozó képviselőink biztonságára.

Helmut Scholz (GUE/NGL),    írásban. – (DE) Az Afganisztánra vonatkozó új stratégiáról
szóló jelentés az ország helyzetéről egy teljesen szükségszerűen kritikus képet fest. A
jelentés egyértelművé teszi, hogy kudarcba fulladt azon NATO stratégia, hogy katonai
eszközökkel oldják meg az összetett politikai és katonai kérdéseket. Éppen ezért a
nemzetközi közösségtől határozottan új stratégiát követel, amely a polgári újjáépítésre
összpontosít. Üdvözlöm annak tényét, hogy az Európai Parlament − ellentétben számos
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tagállam parlamentjével − egyértelmű üzenet küld ezzel a jelentéssel arról, hogy a
konfliktusnak véget lehet vetni, és hogy a politika megváltoztatása szükséges ahhoz, hogy
fenntartható politikai, gazdasági és demokratikus fejlődést lehessen Afganisztánban elérni.
Támogatnunk kell a jelentés alapüzentét. Ugyanakkor nem értek egyet azzal az értékeléssel,
miszerint a legutóbbi NATO-csúcson született stratégia eredményes lehet. Szorgalmazom
a külföldi csapatok Afganisztánból való kivonását. Az Európai Unió rendőri missziója
(EUPOL) nem járt sikerrel, és sem kiterjeszteni, sem fejleszteni nem szabad. Az egyes
kérdésekkel kapcsolatos bekezdésekről szóló név szerinti szavazás lehetővé tette, hogy
kifejezzem a jelentést elutasító véleményemet. Sajnálom továbbá, hogy a jelentés nem
kezeli kritikusabban azon tendenciát, miszerint a katonai stratégiák nagyobb fontosságot
kapnak mint a polgári újjáépítés, és nem szentel kellő figyelmet az emberi jogi helyzetnek,
különösen a nők tekintetében.

17. A lisszaboni NATO-csúcstalálkozó eredményei (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének, az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének állásfoglalása a lisszaboni NATO-csúcstalálkozó
eredményeiről.

Catherine Ashton,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
– Elnök asszony, a lisszaboni NATO-csúcstalálkozó sikeres volt a NATO és főtitkára
szempontjából. Nagyon örültem, hogy részt vehettem a viták egy részében.

A tisztelt képviselőknek az általam fontosnak tartott eredményeket villantanám fel,
különösen az EU–NATO kapcsolatait illetően, és nem fogok beszélni a NATO belső ügyeiről.

Lisszabonban az állam- és kormányfők egy új, a következő tíz évre vonatkozó szövetség
stratégiai tervében állapodtak meg. A NATO legfontosabb feladatának továbbra is a kollektív
védelmet és az elrettentést tartja, valamint felismeri a válságkezelés és a biztonsági
együttműködés fontosságát. A lisszaboni találkozó a rakétavédelem, a számítástechnikai
védelem, a NATO reformja, valamint a NATO-nak a stabilizációhoz és az újjáépítéshez
való hozzájárulása terén is kikövezte az utat a fontos döntések előtt.

Afganisztánnal kapcsolatban is, amelyről nemrégiben szó esett, és amely ugyancsak fontos
együttműködési terület az EU és a NATO között, döntések születtek az átmeneti és a hosszú
távú partnerség ügyében. Arra fogok összpontosítani, hogyan javíthatja a lisszaboni
csúcstalálkozó az EU–NATO kapcsolatokat. Ez is szerepelt a védelmi miniszterek
találkozójának napirendjén, amelyet magam elnököltem múlt héten, és amelyen Anders
Rasmussen NATO-főtitkár is részt vett.

A NATO az Európai Unió kulcsfontosságú stratégiai partnere. Nagy örömömre szolgál,
hogy az állam- és kormányfők felismerték, hogy az Európai Unió mennyire fontos szerepet
játszik a biztonságpolitika és a stabilitás terén. Szeretném hangsúlyozni azt a politikai
elkötelezettséget, amit mindenki, különösen Barack Obama elnök úr tanúsított az
EU–NATO stratégiai partnerségének megerősítése kapcsán.

Aktívan együttműködtem a tagállamokkal, a szövetségesekkel és a NATO főtitkárával az
EU–NATO kapcsolatok megerősítése érdekében. Számos magas szintű NATO-ülésen való
részvételem – ideértve a NATO lisszaboni csúcstalálkozóján tartott külügyi vacsorát, amely
az EU–NATO kapcsolatokra összpontosított – ilyen tekintetben jelentős volt.
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Az év elején az EU–NATO együttműködés erősítésére irányuló konkrét javaslatokat küldtem
a NATO-nak. Ezen intézkedések egy részét már végrehajtottuk az Európai Unióban a
NATO főtitkárának támogatásával. Ez új lehetőségeket teremtett a közös érdekszférába
tartozó kérdésekről szóló informális megbeszélésekre, valamint több uniós politikai
párbeszédre minden NATO-szövetségessel.

Tervem a további előrelépések támogatása. Az Európai Tanácstól szeptember 16-án erre
mandátumot kaptam. Lisszabonban Rasmussen főtitkár úr hasonló mandátumot kapott,
hogy együttműködjön velem az EU–NATO kapcsolatok megerősítése érdekében.

Az EU–NATO együttműködésben a képességek fejlesztése terén ígéretes eredményeket
értünk el, főként a katonai képességeket tekintve, amely elengedhetetlen a katonai
képességek fejlesztéséhez és a költséghatékonyság maximalizálásához. Most mindennél
fontosabb, hogy biztosítsuk egymás kiegészítését, valamint hogy elkerüljük a
párhuzamosságokat.

December 9-én az Unió védelmi miniszterei melegen üdvözölték a NATO-val való
együttműködés megerősítése terén elért eredményeket. Együttműködtünk már például a
helikopterek rendelkezésre bocsátásában, és meghatároztuk azokat a fontos pontokat,
amelyek a házilag gyártott robbanóanyagokkal szembeni fellépést és az orvosi támogatást
érintik. Ez a két létfontosságú terület a terepen szolgáló erőink számára komoly működési
következményekkel járhat.

Csak néhány példát említek meg. A helikopterek rendelkezésre állása területén már két
gyakorlatot tartottunk Franciaországban és Spanyolországban. Az elkövetkező négy évben
több ilyent tervezünk még. Ennek keretén belül 114 csapatot képeztünk ki, ami katonai
személyzet tekintetében több mint 1300 embert és 58 helikoptert jelent. Azonnali
eredményként 63 képzett csapatot Afganisztánba helyeztünk. Másik példaként, ezúttal az
országúti bombák kérdésében, megemlíteném a házilag gyártott robbanóanyagokkal
szembeni fellépést, amellyel kapcsolatban az Európai Védelmi Ügynökség hamarosan
lezárja annak a törvényszéki laboratóriumnak a megvásárlását, amelyet jövőre már
Afganisztánban lehetne alkalmazni.

Az Európai Védelmi Ügynökség és a szövetséges transzformációs parancsnokság közötti
termékeny interakcióval folytattuk az együttműködés bővítését.

Összességében véve a célom az Európai Unió és a NATO szervezetei közötti valódi kapcsolat
fejlesztése. A múlt heti védelmi miniszteri csúcstalálkozón lefektettük ennek az alapjait.

A nagyobb megoldások során fontos, hogy az ugyanazon a hadszíntéren bevetett csapatok
esetén pontos rendelkezésekre számíthassunk. Tartozunk ezzel a katonáinknak. Az is
lényeges, hogy hatékonyan tudjuk folytatni a munkát a tagállamok és a szövetségesek
támogatásában, hogy fejlesszük a fontos katonai képességeket – mindezt a már elindított
sikeres munkánkra alapozva. Úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi gazdasági visszaesés
keretén belül még fontosabb.

Rugalmasságra van szükségünk ennek továbbviteléhez és a megoldások kereséséhez.
Konkrét és gyakorlati lépéseket fogok tenni mind a 27 tagállam érdekeit képviselve.

Elmar Brok,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a
NATO-csúcstalálkozó megmutatta, hogy a NATO és az Európai Unió közötti
együttműködés kiemelten fontos. A NATO kiemelt szerepet játszik egész Európa kollektív
biztonsága szempontjából, és jelentős eszköz, amellyel magunkhoz kötjük Amerikát. A
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csúcstalálkozó világossá tette, hogy a rakétavételem, amely jelenleg egy közös NATO-projekt
keretén belül védi egész Európát, jelentős lépés a további együttműködést tekintve.
Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált – az Afganisztánról szóló vita jó példa erre –, hogy
magas szintű katonai és polgári együttműködés van jelen egy olyan területen, ahol az
Európai Unió jelentős segítséget nyújthat. Úgy gondolom, hogy ezt megfelelően ki kell
dolgoznunk. Ugyanakkor meg kell értenünk, hogy az egyik döntő jelentőségű területen
nem történt előrelépés, mert a szükséges együttműködést – amelyet hatékonyabban meg
kell szervezni – a NATO partnere, Törökország megvétózta. Ashton asszony, kiemelten
fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést Törökország csatlakozási tárgyalásának keretén belül
is felvessük. Nem használhatjuk fel a NATO-t és a NATO és az Európai Unió közötti
együttműködést eszközként abban a vitában, amely az Európai Unió egyik olyan
tagállamával folyik, amely nem tagja a NATO-nak. Ezért úgy gondolom, hogy az, hogy
Törökország még nem tette meg a szükséges lépéseket, döntő hatással lesz a
cselekvőképességünkre. Természetesen üdvözlöm azt, hogy a fegyveres együttműködés
kérdése jelzi, hogy lehetséges az együttműködés az Európai Védelmi Ügynökséggel, mivel
az űrkutatási kérdések különösen fontosak az ügynökség számára.

Adrian Severin,    az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, a lisszaboni
NATO-csúcstalálkozó felismerte a hidegháború utáni világ új tényeit, kihívásait és nem
hagyományos veszélyeit. Ezen az alapon próbált új egyensúlyt létrehozni a szövetség
regionális és globális jelenléte között. A globális NATO vagy a globális szerepet játszó
NATO létezése elengedhetetlen. Ez bizonyos következményeket jelent.

Elsősorban az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy az európai biztonság és védelem
tekintetében több felelősséget vállaljon. Ez nemcsak az európai biztonsági és védelmi
stratégiák fejlesztését és frissítését jelenti, hanem katonai képességeink fejlesztését is.
Másodsorban az Európai Uniónak fel kell készülnie a globális kihívásokra, és valódi globális
szereplőként kell viselkednie. Ez azt jelenti, hogy újra kell gondolnunk globális érdekeinket
és céljainkat, valamint növelnünk kell katonai képességeinket annyira, hogy az lehetővé
tegye számunkra, hogy megfelelően kivegyük a részünket a globális védelemből amerikai
szövetségeseinkkel együtt. Harmadsorban pedig az egyéb globális szereplőkkel való
kapcsolatainkat úgy kell beépítenünk a stratégiáinkba, hogy az védelmi együttműködési
partnerséghez vezessen egy globális védelmi paktum keretén belül.

Ezen kötelességeknek megfelelve az Európai Uniónak nemcsak a NATO-val való stratégiai
kapcsolatát kell megőriznie, hanem intellektuális és politikai hozzájárulást is be kell vinnie
a szövetségbe, hogy fenntartsa a NATO azon képességét, hogy megvédje a tagállamokat
minden támadás ellen – olyan környezetben, amely eltér a szövetség megszületésének
körülményeitől.

Norica Nicolai,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (RO) Elnök asszony, úgy látom, hogy
a lisszaboni csúcstalálkozó 1999 óta az első, amely a stratégiai tervezés terén fontos
előrelépést jelent. Úgy gondolom, hogy ebben a században a bipoláris világ problémáját
nemcsak a létező veszélyek és biztonsági érdekek vetik fel, hanem a védelmi költségvetés
azon képessége is, hogy milyen mértékben tud hatékony katonai megoldásokat nyújtani.

Ideje, hogy átfogó elemzés készüljön a szövetség jövőbeni terveiről és különösen arról,
hogy az Oroszországgal való együttműködés része-e ezeknek. Ugyanakkor hangsúlyoznom
kell, hogy szerintem a NATO számára az európai biztonsági projekttel való
összeegyeztethetőség ugyancsak létfontosságú. Az afganisztáni kérdés, úgy tűnik, elégséges
erőt adott a szövetségnek, és örömmel jegyzem meg, hogy Oroszország beleegyezett abba,

235Az Euròpai Parlament vitàiHU15-12-2010



hogy Afganisztánban a NATO erőfeszítéseinek részese legyen. Remélem, hogy Afganisztán
összetett problémája nem okoz több aggodalmat a szövetség jövőbeni hatékonysága
tekintetében.

Üdvözlöm azt is, hogy az Európai Unió vitára bocsátotta a rakétaelhárító technológia
kérdését. Úgy gondolom, hogy uniós szinten kell megvitatnunk a rakétaelhárító pajzs
hatékonyságát.

Reinhard Bütikofer,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Ashton
asszony, a lisszaboni NATO-csúcstalálkozó nagy jelentőségű az Európai Unió és a Parlament
számára, mivel csak akkor tudjuk sikeresen kezelni a jövőben az európai biztonságot, ha
a NATO, az EU és más szervezetek – úgymint az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet (EBESZ) – mindannyian hozzájárulnak ehhez, és hatékonyan működnek együtt.
Ugyanakkor azonban a lisszaboni csúcstalálkozó eredményeit mostanáig gyakorlatilag
elkenték. Némi iróniával tenném hozzá, hogy bár a NATO-nak új stratégiája van, mégsem
tudja, merre tovább. A NATO azon bombasztikus elképzeléseit, miszerint a világ
rendőreként fog fellépni, elutasították, és ez mindenképpen bizonyos szintű előrelépést
jelez. Már valamivel szerényebben közelíti meg a kérdést, de még mindig nem elég világos
a helyzet.

Ezt néhány példával illusztrálnám.

1. Első példám a fegyverkiadások kérdése. Az Európai Unió tagállamai csökkenteni szeretnék
a fegyverekre fordított költségeket az állandó strukturált együttműködés keretein belül, a
NATO azonban gyakorlatilag fedezetlen csekkeket ír alá a rakétavédelem terén. A főtitkár
szerint az összeg 200 millió euró körül van, de a szakértők szerint a rakétavédelmi rendszer
ára 40 és 70 milliárd euró között mozoghat, és még nem tudjuk, hogyan működne a
kezelése.

2. A második példám a nukleáris leszerelés. Obama elnök prágai „globális zéró” elképzelése
nagyon meggyőző volt, és üdvözöltük. Európa már az atomsorompó-szerződést megszülő
konferencián is hangot adott egyet nem értésének, a NATO azonban úgy ragaszkodik a
nukleáris elrettentéshez, mint a vak a lámpaoszlophoz. Különösen a volt világhatalmak
tartják csábítóbbnak a nukleáris fegyvereiket, mint egy ambiciózus európai nukleáris
leszerelési tervet.

3. A harmadik példám a béketeremtés és a polgári konfliktusok megoldása. Az Európai
Unió ezen a téren sokat ért el. Aztán a NATO jelzi, hogy részt kíván ebben venni. A
következő lépése pedig az lesz, hogy a fejlesztéspolitikában kíván szerepet vállalni.

Sajnos ez biztonságpolitikai szempontból egyenlő a tudathasadással. Zárjuk le a kérdést.
Biztosítsuk, hogy egy éven belül megalkotjuk azt a fehér könyvet, amely világossá teszi,
hogy milyen biztonságpolitikát akarunk Európában.

Charles Tannock,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, a NATO Európa
kollektív biztonságának, valamint az Amerikával épített kapcsolatának is alapvető eleme.
A lisszaboni csúcstalálkozón új stratégiai elképzelése keretein belül a NATO újradefiniálta
helyét az euro-atlanti biztonsági szerkezet szívében.

A NATO közgyűlésén részt vevő európai parlamenti küldöttség alelnökeként végérvényesen
meggyőződhettem a NATO, valamint a NATO és az Európai Unió közti együttműködés
jelentőségéről. Csodálom a NATO ISAF-csapatainak afganisztáni működését, azonban
sajnálatosnak tartom, hogy néhány szövetségesünk katonai részvétele hiányos volt egy
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olyan helyzetben, amelyben a vereség vagy a gyáva megfutamodás a NATO részéről
kiszámíthatatlan következményekkel járt volna a nyugati biztonságra és a régió tartós
békéjére nézve – különösen Pakisztán esetleges destabilizálódására gondolok itt. Még a
megszorítások idején is, amikor nagyon sok tagállam csökkenti a védelmi költségvetését,
az afganisztáni győzelemnek elsődleges szempontnak kell lennie.

Nemrégiben Koszovóban jártam, ahol saját szememmel láttam a KFOR-csapatok által
végzett értékes munkát. A NATO „óceán-pajzs” (Ocean Shield) elnevezésű művelete jól
működik a szomáliai part menti kalózkodás elleni küzdelemben annak ellenére, hogy
fennáll a veszélye annak, hogy átfedésbe kerül az atalantai átfogó uniós közös biztonsági
és védelmi kiküldetéssel. Üdvözlöm a két megoldás összehangolásának tervét.

Támogatom azt is, hogy a jövőben Grúziát és Ukrajnát is a NATO soraiban üdvözölhessük.
A hidegháborúnak vége, és a bennünket fenyegető veszélyek egyre inkább aszimmetrikusak
és globálisak. Üdvözlöm a NATO új megközelítését, amellyel tágabb perspektívából szemléli
a fenyegetéseket a számítógépes bűnözéstől a klímaváltozásig és az élelmiszerbiztonság
miatt felmerülő veszélyekig, de a NATO alapjai ma is ugyanolyan erősek, mint a szervezet
61 évvel ezelőtti megalakításakor.

Marisa Matias,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök asszony, a
NATO-csúcstalálkozó Lisszabonban volt, így szeretnék néhány szót ejteni arról, hogy mi
történt az országomban ennek kapcsán.

A portugál hatóságok egyetlen oknál fogva tiltották az európai polgárok belépését az
országba: ha ezek az állampolgárok a Szövetséget bíráló dokumentumokat őriztek
maguknál. A legkevesebb, amit a portugál eseményekről elmondhatunk, hogy valóságos
önkényuralom, gondolatrendőrség működött, olyan hatalom, amely arra kötelezte a
portugál kormányt, hogy 5 millió euró értékben vásároljon tömegoszlatáshoz használatos
felszerelést, amely nem érkezett meg időben. Ezek a prioritásai egy olyan kormánynak,
amely hatalmas társadalmi válság elé néz.

Abban az Európában, amelyre vágyunk, a szólásszabadság alapvető érték. Az az Európa,
amelyre vágyunk, nem hajol meg olyan katonai szervezetek előtt, amelyek a történelmüket
vérrel írják.

A NATO-csúcstalálkozó legitimálta az eddigi összes katonai beavatkozását. Az eredményei
közé tartozik az is, hogy az Európai Unió alávetette magát Észak-Amerika katonai
stratégiáinak és érdekeinek. Harmadsorban pedig konszolidálta az energiaforrásokhoz
való hozzáférés militarizálását. Végül pedig a katonai védelem olyan fejlődési modellt
hozott létre, amely környezeti egyensúlytalanságot és társadalmi válságot okoz.

Végül pedig, elnök asszony, szeretném elmondani, hogy véleményem szerint ezzel a
csúcstalálkozóval elvesztettük a demokráciát, elvesztettük a szabadságot, és azért
vesztettünk, hogy mások háborúval nyerhessenek.

David Campbell Bannerman,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, köszönöm,
hogy a teljes nevemet használta. Úgy gondolom, hogy örülnünk kellene amiatt, hogy a
NATO lisszaboni csúcstalálkozója megerősítette a béke és a demokrácia védelmét, szemben
a Lisszaboni Szerződéssel, amely pontosan ennek ellenkezőjét teszi. Azonban a NATO-t
is fenyegetik az európai fegyveres erőket érintő súlyos megszorítások.

Ezek rettentően veszélyesek. Megbocsáthatatlan, hogy az angol kormány a kiadásokat a
2%-os, a NATO tagállamai által teljesítendő alapszint alá csökkenti. Ráadásul ez téves
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megtakarítás, mivel a védelmi kiadások jó munkahelyeket teremtenek. Ma a brit Harrier
repülőgépet kivonják a szolgálatból. Ebben a hónapban veszítettük el túl korán az HMS
Ark Royal repülőgép-hordozót a hatezres odaadó személyzetével együtt.

Nem várható el, hogy az Egyesült Államok viselje ezt a terhet úgy, hogy mi egyre kevésbé
járulunk hozzá. Ne legyenek illúzióink: amint a brit Dannatt tábornok figyelmeztetett rá,
az amerikaiak kiléphetnek a NATO-ból, és magunkra hagynak egy merész orosz medvével,
amely még mindig kész arra, hogy a hidegháború zavaró visszhangjaként Észtország ellen
számítógépes támadásokat indítson, és rendszeresen tesztelje a brit tengeri és légi védelmet.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Elnök asszony, említették a NATO-csúcstalálkozón történt
történelmi áttörést. Annak ellenére, hogy a Németország és Franciaország közötti, a
nukleáris leszerelésről szóló vita megoldódott, a jövőben nukleáris fegyverek nélkül nem
tudunk meglenni. Ez a NATO-tagállamokat zsarolásnak tenné ki Teherántól Pyongyangig.
A nukleáris fegyverek nélküli világ még diktatórikus rezsimek nélkül is illúzió, hiszen ma
is bizonyos országokat csak akkor vesznek komolyan, ha a potenciális vagy tényleges
nukleáris fegyverekkel rendelkező hatalmak közé kerülnek.

Sajnálatos az is, hogy a csúcstalálkozón nem került szóba, hogy mi fog történni az amerikai
erők tervezett iraki kivonulása után a Közel-Keleten, ami kellemetlen témakör az Egyesült
Államok számára. Az orosz külpolitikai trend sokat idézett megfordulása közelebbről
megvizsgálva csak egy okos taktikai húzás volt. A terrorizmussal és a kiberháborúval
kapcsolatban tényleges elképzelések helyett inkább csak szándéknyilatkozatok történtek.
Véleményem szerint a NATO-csúcstalálkozó távolról sem volt áttörő jellegű.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).   – (ES) Elnök asszony, az Észak-atlanti
Szerződés Szervezetének (NATO) új stratégiai elképzelése, amely Lisszabonban látott
napvilágot, elsősorban abból a célból született meg, hogy megpróbáljon választ találni és
alkalmazkodni egy új környezethez, más szóval a blokádrendszerek eltűnéséhez és a
hidegháború végéhez. Másodsorban azért jött létre, hogy az új típusú veszélyekre
megfelelően reagáljon, különösen a globalizációra, valamint arra, hogy a hadseregeinknek
nincsenek egyértelmű ellenségei, és hogy ellenségeinknek nincsenek hadseregei.

Az új stratégiai elképzelés alapján, figyelembe véve a Washingtoni Szerződés 5. cikkét a
kölcsönös segítségnyújtásról, három fontos szempontról beszélnék.

Először arról, hogyan lehetne az Európával való stratégiai szövetséget alakítani: Ashton
asszony, szeretném megtudni, hogy ön szerint Törökországnak a lehető legtöbbet kellene-e
részt vennie a közös kül- és biztonságpolitikai műveletekben és ennek fejlesztésében.

Másodszor, ami a Stratégiai Fegyvereket Korlátozó Egyezmény (START) Egyesült Államok
Kongresszusa általi ratifikálását illeti: ön szerint az új stratégiai elképzelést negatívan érinti-e,
amennyiben nem történik meg a ratifikálás?

Végül pedig mit gondol a rakétaelhárító pajzsról? Ön szerint ez veszélyezteti a nukleáris
arzenálok csökkentésének tervét? Úgy tűnik, hogy a tagállamok között ebben a témában
egymásnak ellentmondóak a vélemények.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Elnök asszony, Ashton asszony, hölgyeim és uraim, a
NATO által kidolgozott új stratégiai koncepció fontos, pozitív változásokat tartalmaz,
amelyek lehetővé teszik, hogy az atlanti szerződés értékei mentén feleljünk meg a 21.
század kihívásainak.
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Különösen örülünk az Oroszországgal való stratégiai partnerség felélesztésének, a nukleáris
fegyverek nélküli világ egyértelmű deklarálásának, az erősebb európai védelem fontossága
elismerésének, a kollektív védelem alapelve megerősítésének, valamint annak, hogy a
NATO egyetlen államot sem tart ellenségének.

Vannak azonban olyan problémák és ellentmondások, amelyekről egyelőre az új elképzelés
nem rendelkezik. Először: nincs világos és egyértelmű elköteleződés a taktikai nukleáris
fegyverek megsemmisítése mellett, amelyeket még mindig telepítenek Európában annak
ellenére, hogy stratégiailag anakronisztikusak és gazdaságilag egyre kevésbé fenntarthatóak.
Másodszor: az Európai Unió szerepe a stratégiai elképzelésben még mindig elégtelen, és a
tervezett polgári válságkezelési képességeket az a veszély fenyegeti, hogy céltalanul
megkettőzik az Unió ilyen irányú képességeit.

Tudatában vagyunk azoknak a politikai problémáknak, amelyek a hatékonyabb EU–NATO
együttműködést gátolják, de ezek nem állhatnak a működési perspektíva, a
komplementaritás és a céljainknak megfelelő szinergiák kifejlesztésének útjába. A
helikopterek, az orvosi támogatás és a robbanóanyagok témaköre jelentős, de nem elégséges
előrelépés: hosszú távú elképzelésekre és aktív elköteleződésre van szükségünk, és önt,
Ashton asszonyt kérjük arra, hogy ezeket erőteljesen és világosan képviselje.

Kristiina Ojuland (ALDE).   – Elnök asszony, Anders Fogh Rasmussen, a NATO főtitkára
kijelentette, hogy a NATO–Oroszország Tanács lisszaboni csúcstalálkozóján a NATO és
Oroszország közti kapcsolatok javítása történelmi lendületet vett, aminek nagyon örülök.

Bár a NATO–Oroszország Tanács állam- és kormányfői megállapodtak a ballisztikus
rakéták jelentette veszély közös felmérésében, és úgy döntöttek, hogy megújítják a
rakétavédelmi együttműködést, Medvegyev elnök a csúcstalálkozó után bejelentette, hogy
Oroszország csak úgy vesz részt a közös rakétavédelmi rendszer létrehozásában, ha egyenlő
és teljes körűen tájékoztatott partnerként kezelik az információcserében és a problémák
megoldásában.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az egyenlő jogú partnereknek egyenlő arányban kell
felelősségeket is vállalniuk. A biztonság tekintetében a NATO és Oroszország között
jelentős különbségek vannak. Míg Oroszország csak a klasszikus katonai veszélyeket tartja
biztonsági fenyegetésnek, a NATO hangsúlyozza, hogy a demokrácia hiánya és az emberi
jogok megsértése is biztonsági fenyegetésnek számít. Annak érdekében, hogy Oroszország
közvetlenebb módon vegyen részt a NATO keretén belüli közös projektekben, azt várnám
Oroszországtól, hogy segítse elő a demokráciát, az emberi jogokat, az emberi
szabadságjogokat és a jogállamiságot. Az egyenlő partnerséghez a NATO-nak és
Oroszországnak az ilyen jelentős kérdésekben azonos alapokon kell állniuk.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – Elnök asszony, szeretném üdvözölni
Ashton asszonyt. Hallhattuk a hozzászólásait más témákban, és azt hiszem, ezek
kapcsolódnak egymáshoz. Furcsának tűnhet, hogy egyetlen konkrétumot emelek ki, de
szeretném megemlíteni a közös biztonsági és védelmi politika további fejlesztését a
NATO-val való általános együttműködés keretén belül. Azt hiszem, objektív áttekintésre
volna szükség az eddig történteket illetően.

Az emberi jogok tekintetében azt mondta, hogy ideje volna leltárt készíteni, majd pedig
továbblépni. Úgy gondolom, hogy ugyanezt kell tennünk az eddigi küldetések kapcsán is.
Úgy látom, lehetősége van újrakezdeni. A visszatekintéssel külső szakértői véleményre és
áttekintésre tehetünk szert, hogy így pontosabban meghatározzuk a tényleges
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prioritásainkat és a szükséges képességeket. Szeretném megemlíteni, hogy vannak ugyan
célkitűzéseink 2010-re, de most a 2010. év végén vagyunk, és távol attól, hogy teljesítsük
ezeket, ideértve a polgári oldalon lévőket is. A kérdés az, merre tovább, és úgy gondolom,
jó lenne erről egy véleményt hallani.

Másodszor arra kérem fel, hogy az együttműködési hivatal felhasználásával – amelyet
remélhetőleg a Külügyi Szolgálat keretén belül hoznak létre – erősítse a polgári
válságkezelési képességeket. Nem volt lehetőségünk új hivatalok teremtésére, de legalább
ennek a területnek a megerősítésére kellene használnunk azokat.

Végül pedig nagyon röviden elmondanám, hogy vita folyik a válságra adott válaszlépésekről
és a nemzeti természeti katasztrófákra adott válaszlépésekről. Úgy gondolom, hogy
óvatosnak kell lennünk, hogy az EU humanitárius segélyének semlegességét megőrizzük
még akkor is, ha ez a válságterületeken néha nehéz. Véleményem szerint ez fontos kérdés.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Elnök asszony, a NATO a lisszaboni csúcstalálkozó
során valóban erősebb pozíciót harcolt ki magának. Felelevenítették az 5. cikket, amely
nem zárja ki a ballisztikus támadások elleni védekezés képességét. Az új stratégia
rendelkezéseit most életbe kell léptetni. A transzatlanti rakétavédelmi rendszer cselekvési
tervét legkésőbb 2011 közepéig meg kell valósítani. Ezt pénzzel is támogatni kell, ideértve
a NATO európai partnereinek részvételét is. Az új START szerződés Oroszország általi
aláírása nem jelenthet korlátozást a NATO rakétavédelmi rendszerének kiépítésekor.
Továbbá pedig az Oroszországgal való együttműködés ezen a téren nem jelentheti
Közép-Európa védelmének csökkentését.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) A lisszaboni NATO-csúcstalálkozó végén is
elhangzott, hogy a NATO egy katonai szövetség – egy olyan nukleáris katonai szövetség,
amely gyorsan és nagy számban szándékozik beavatkozni a világ bármely pontján, bármikor
és bármilyen ürüggyel, kihasználva, hogy egységes és hatalmas politikai és katonai
képességekkel rendelkezik, és képes a konfliktusok előtti, alatti és utáni válságok kezelésére
is.

Aggasztó globális veszélyként a NATO azt állítja, hogy hatnak rá a határain túli politikai
és biztonsági fejlesztések, és maga is hat ezekre, ezért aktívan részt fog venni a nemzetközi
biztonság fejlesztésében a megfelelő országokkal és egyéb nemzetközi szervezetekkel
fenntartott partnerkapcsolatai révén. Ez a kijelentés két célkitűzést fed fel: egyrészt
középpontként jeleníti meg magát, amelyből függőségi kapcsolatok ágaznak ki, lehetővé
téve csapatainak jelenlétét, nyomásgyakorlását és beavatkozását bárhol a világon. Másrészt
a beavatkozási politika, valamint a nemzetközi biztonság és az államok belső biztonsága
összeolvasztásának felerősítését jelzi, így a nemzetközi jog lerombolását célozva meg – ez
nyílt támadás az ENSZ szerepére és a nemzetközi biztonsági problémákra adott
megközelítésére nézve.

Az egyik nagyhatalom, az Egyesült Államok vezetésével az is a céljai közé tartozik, hogy
megőrizze európai pillérét: az Európai Unió a NATO egyedüli és nélkülözhetetlen partnere.
A Lisszabonból távozó NATO nagyobb, erősebb, veszedelmesebb és rejtettebb volt, azonban
a veszély igen jelentős; a portugálok válasza pedig a Lisszabon utcáin tüntető több mint
harmincezer ember volt, akik annak a szervezetnek a feloszlatását követelték, amely állítólag
olyan jelentős szerepet játszik a béke megvédésében.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony, még ha a NATO-tagállamok képviselői
közötti lisszaboni tárgyalások meg is oldottak néhány fontos kérdést a mai világ biztonsági
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kockázatai tekintetében, néhány következtetés és döntés jelentősége egészen biztosan
hangsúlyosabb következményekkel jár majd a jelenlegi politikai életre.

A NATO és az Oroszország közötti óvatos együttműködési kísérlet az európai
rakétavédelem fejlesztésének céljával jelzi ezt a változást a biztonságpolitikában, utalva
arra, hogy az Egyesült Államok és Európa új és hatalmas partnerre találhatnak
Oroszországban, amely talán ugyancsak felismeri, hogy a szélsőséges ideológiákra épített
terrorista csoportok és militáns rezsimek jelentik a legnagyobb fenyegetést a civilizált,
demokratikus társadalom békés életére.

Ashton főképviselő asszony, jó lenne, ha Obama elnök úr szavait, amikor azt mondta,
hogy Oroszországot partnernek és nem ellenségnek tekinti, a gazdasági együttműködés
pozitív, új lendületeként tudnánk értelmezni. Amikor az európai ipar azzal küszködik,
hogy nincs elég felvevője a termékeire, az Orosz Föderáció nyílt és fizetőképes piaca olyan
lehetőségeket nyújthatna, amelyek mindkét partner – Oroszország és Európa – számára
is megfelelőek lennének a belső gazdasági problémáik megoldására.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Elnök asszony, milyen vállalásai lesznek az Uniónak a
biztonság és védelem tekintetében a NATO által bemutatott új stratégiai elképzelés keretein
belül? Az uniós védelmi miniszterek érzékeny pontot érintettek. Az Európai Unió nem
rendelkezik megfelelő kapacitással vagy képességekkel. A pénzügyi válság és a költségvetési
megszorítások azonban növelik az Unión és a NATO-n belüli nyomást a katonai képességek
összevonására. A „megosztás” és az „összegyűjtés” szavak leírják, mire van most szükség.
Amint a tagállamok kivizsgálják a lehetőségeket, az Európai Védelmi Ügynökségnek kell
a képességek közös fejlesztésének középpontjában állnia. Továbbá pedig a Bizottságnak
ki kell terjesztenie együttműködését az Európai Védelmi Ügynökséggel, hogy uniós
finanszírozású kutatási és fejlesztési projekteket is bevonjon a folyamatba. Egyetért velem?

Mivel az előző témában nem tudtam felszólalni, szeretnék feltenni egy kérdést a demokrácia
előmozdítása témakörében. Szeretném megtudni, mennyit költöttek a demokrácia és az
emberi jogok eszközeire a kérdéses országok kormányainak beleegyezése nélkül.

A választási megfigyelőkhöz is fűznék egy-két szót. Ezen a területen nem vagyunk
következetesek, sokszor gyáván viselkedünk. Miután a Bizottság egy részének és bizonyos
tagállamok nyomására választási megfigyelők mentek Etiópiába, és a küldöttség vezetőjének
jelentését nem lehetett Addis Abebában bemutatni, Brüsszel az egész ügyet elhallgatta.
Szeretném tudni, hogy mi történt a nyilvános tiltakozással? Most lehetősége van nyilatkozni
erről a kérdésről.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Elnök asszony, az új stratégiai elképzelés és a csúcstalálkozó
nyilatkozata is hangosan és világosan elismeri, hogy az Európai Unió a Szövetség jelentős
és ezért nélkülözhetetlen partnere. A NATO-t és az Uniót érintő jelenlegi nemzetközi
kihívások, a szervezetek egyidejű jelenléte a különféle hadszíntereken, valamint a szerepeik
közötti növekvő komplementaritás azt kívánja, hogy a két szervezet közötti kapcsolat
erősebbé váljon.

E tekintetben – figyelembe véve a hadszíntereken történő szükséges együttműködést,
valamint a Berlin Plusz megállapodás szükségszerű felülvizsgálatát – mindkét szervezet
több konkrét eredményt vár a Bizottság alelnöke/a Főképviselő és a főtitkár közötti
megbeszélésektől a mandátumaiknak megfelelően, illetve ezzel összefüggésben eljött az
idő arra, hogy kreatívabbak legyünk a megfelelő politikai kompromisszum megtalálásában,
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hogy a jelenlegi holtpontról kimozduljunk, és lehetővé váljon mindkét szervezet számára,
hogy megvalósítsák tényleges együttműködési lehetőségeiket.

Willy Meyer (GUE/NGL).   – (ES) Elnök asszony, Ashton asszony, ön pontosan tudja,
hogy képviselőcsoportom ellenzi a NATO létezését.

Képviselőcsoportom többek között azért ellenzi a NATO létezését, mert nem támogatjuk,
hogy a világ valamely állama – vagy államok csoportja, mint amilyen a NATO katonai
szövetsége – erőszakot alkalmazzon az ENSZ Biztonsági Tanácsának külön felhatalmazása
nélkül.

Az 1999-es washingtoni csúcstalálkozón a NATO stratégiai koncepciójában elfogadta
annak a lehetőségét, hogy erőszakot alkalmazzon a Biztonsági Tanács felhatalmazása
nélkül. Ez visszalépés és a nemzetközi jogrendszer elleni közvetlen támadás, amely
jogrendszer kiépítése a két világháború után annyi ideig eltartott.

Ezért nem értünk egyet ezzel a megközelítéssel. Nem értünk egyet a NATO-val és egyetlen
állammal sem, amennyiben azt állítja, hogy kifejezett felhatalmazás nélkül is joga van
beavatkozni.

Továbbá ennek közvetlen hatása van azokra a polgári válaszokra, amelyek a
bizonytalanságot keltő problémákat – szervezett bűnözést, terrorizmust stb. – próbálják
megoldani. Ezeket a problémákat sosem katonai válaszlépésekkel kellett megoldani, hanem
polgári úton, a nemzetközi rendőrség és bíróság bevonásával. Ezért nem gondoljuk, hogy
ezek vagy pedig a természetes erőforrásokhoz kapcsolódó kockázatok és az ellenőrizetlen
tömeges migráció katonai válaszlépést igényelnének. Ezek a kérdések nem kívánnak katonai
megoldást.

A világon a vezető halálok az éhínség és a szegénység – a legnagyobb tömegpusztító fegyver
–, és a NATO katonai szervezetként nem tud küzdeni ellenük.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Elnök asszony, a kérdés az, hogy elégedettek vagyunk-e
a lisszaboni eredményekkel. Erre nagyon vegyes választ tudok adni. Az eredmény nem
elégséges, bár jó irányba tartunk. Többet várhattunk tőle? Úgy gondolom, hogy igen,
azonban ha összehasonlítjuk azzal, hol tartottunk két, három vagy négy éve, mindenképpen
sokkal jobb a helyzet.

Világosan látható, hogy a két szervezet közötti kapcsolatban kihasználatlan lehetőségek
rejlenek, azonban eddig a tettek helyett a szavak domináltak, nekünk pedig inkább tettekre
van szükségünk. Jelenleg nagyon sok szó esik a közeledésről, ezek azonban inkább csak
nyilatkozatok, nem pedig konkrét lépések.

Ugyanakkor pedig a két szervezet között egyre nagyobb a komplementaritás. Az Unió
egyfajta szakértelmet és képességeket tud nyújtani. Az Európai Unió inkább a „puha” erőre
fektet hangsúlyt, a NATO ereje inkább „kemény”, katonai, azonban mindkét oldal fejlődik.
Az Unió hatalmas utat tett meg St. Malo óta a biztonság és védelem területén, ugyanakkor
pedig a NATO felismerte a tisztán katonai terület szélesítésének szükségességét egy puhább
dimenzió által, és már meghozta a szükséges döntéseket. Egyre közelednek egymáshoz,
így növekedik a komplementaritás. Miért ne használnánk ki?

A legfőbb akadály a Törökország és Ciprus közötti kapcsolat és Ciprus megoldatlan helyzete.
Az Unió feladata, hogy kezdeményezzen, hogy megmutassa a NATO-nak a szorosabb
együttműködési lehetőségeket, hogy a szavakról a tettekre térjen, és itt példaként említeném
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a lengyel, német és francia külügyminiszterek nemrégiben elküldött levelét, amelyre Ashton
asszony reagált, és amely a jó irányba indította el a folyamatot.

A szorosabb EU–NATO együttműködésnek mindkét oldal politikai akarata és a közös
biztonsági és védelmi politika megerősítése révén kell megtörténnie, de nagyon sok a
tennivaló a NATO és az EU tagállamaiban is.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Elnök asszony, a NATO Lisszabonban elfogadott, a nukleáris
elrettentés doktrínájára vonatkozó stratégiai elképzelése nem új keletű. A Szövetség úgy
döntött, hogy végső elrettentő erőként megtartja a nukleáris fegyvereket. Ez elég ironikus
módon ellentmond Obama elnök nukleáris fegyverektől mentes világról szóló
felszólításainak, valamint a legutóbbi Atomsorompó-szerződés Felülvizsgálati
Konferenciáján megígért leszerelésnek.

A Szövetségnek példát kellene mutatnia, jelenlegi példája azonban nem rettent el a nukleáris
fegyverkezésről, hanem sajnos elő fogja segíteni azt. És a pénzügyi válság idején más
fenyegetésektől vonja el az erőforrásokat. Milyen hasznukat vehetnénk az atombombáknak
a címzett és feladó nélküli terrorizmus, az Indiai-óceánon folytatott kalózkodás, a szervezett
bűnözés, a számítástechnikai, kémiai vagy biológiai támadások ellen?

Az Európai Unió Tanácsa ezen a héten nyilatkozatot adott ki arról, hogy több erőfeszítést
kell tennünk a nukleáris fegyverkezés ellen. Ashton asszony, milyen tervei vannak ennek
a kártyának a kijátszására a NATO-n belül, amelyben a 28 szövetséges közül 21 egyúttal
az Európai Unió tagállama is? És mit válaszol az Európai Unió két, nukleáris hatalomnak
számító tagállamának, amelyek erőteljesen ellenálltak azoknak a teljes emberiséget érintő
egzisztenciális kérdéssel kapcsolatos változtatási kísérleteknek, amelyeket a NATO Stratégiai
Tanácsa javasolt?

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Elnök asszony, Ashton asszony, úgy látom,
hogy egy abszurd világban élünk, és hogy önt azért választották meg, hogy
szerepvállalásával enyhítse ezt az irracionális abszurditást. Mint mindenki említette, az
afganisztáni háború több mint 300 milliárd amerikai dollárba került. Az afganisztáni
szegénység eltörlése ötnapnyi háború költségét teszi ki. Egyheti műveleti költség elég volna
hatezer iskola működtetésére. A 300 milliárd dollárból 200 000 iskolát lehetett volna
építeni. Ugyanezzel a pénzzel harmincezer kórházat lehetett volna emelni. Végezzék el a
számításokat, és meglátják. Olyan kórházakról beszélek, amelyek egyenként 10 millió
dollárba kerülnek.

Van-e szükség további adatokra ahhoz, hogy felfogjuk, milyen abszurd világban élünk?
Ha ezt az összeget Európában a szegénységi küszöb alatt élő családok között osztottuk
volna szét, minden családban lenne elegendő pénz. Elhiszik ezt? 27 millió családra
egyenként 20 355 euró jutna.

Hova vezet ez az abszurd út? A NATO-ba. Ezért felszólítom Ashton asszonyt, aki vezető
szerepet tölt be az Európai Unióban, hogy játssza a közvetítő szerepét abban, hogy ezt a
szervezetet belülről szüntessük meg.

Arnaud Danjean (PPE).   – (FR) Elnök asszony, köszönöm a szót. Ashton asszony,
egyetértek önnel abban, hogy az új stratégiai elképzelést meghozó lisszaboni csúcstalálkozó
általában véve kielégítő volt. Fel kell azonban ismernünk azt is, hogy a szöveg igen gyenge
oldala az esetleges stratégiai partnerség tekintetében az Unió és a NATO közötti kapcsolat,
amelynek sokkal ambiciózusabbnak kellene lennie.
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Joggal említette a képességfejlesztés terén elért sikereket és fejleményeket. Sikerekről beszélt
Afganisztán kapcsán, ahol a helyszínen tudunk kompromisszumokat kötni. Ugyanakkor
azonban nem kielégítő, hogy nincs strukturált politikai párbeszéd a NATO-val, kivéve
Bosznia esetét. Mindannyian tudjuk, hogy a probléma Törökország. Komolyan és
természetesen gyakorlatiasan kell kezelnünk ezt a kérdést, és remélem, hogy a Rasmussen
főtitkárral együtt végrehajtott erőfeszítés meghozza gyümölcsét.

Röviden szeretném elmondani, hogy sokszor előtérbe kerül a párhuzamosság problémája,
amely az Európai Unió gyenge pontjait kívánja felvillantani, és arra késztetni az Uniót,
hogy ne legyenek túlságosan ambiciózus célkitűzései. Ez hamis probléma, mivel a
tagállamainkban nincs két hadsereg: egy NATO hadsereg és egy uniós hadsereg. Minden
tagállam rendelkezik hadsereggel, és a tagállam döntése, hogy a csapatait a NATO vagy az
Európai Unió zászlója alá küldi. Hagyjuk tehát abba a pánikkeltést a párhuzamosságról.

Szeretnék néhány szót ejteni a komplementaritásról: ez lényeges, és megfelelő alkalmazására
van szükség. Nem szeretném, ha az Európai Unióban a komplementaritás túlságosan
hangsúlyos lenne, és így Vöröskeresztté válna az, aminek a NATO egyik fegyveres erejének
kellene lennie. Az Európai Uniónak meg kell őriznie katonai képességeit, és ragaszkodnia
kell katonai elképzeléseihez, a közös védelmi és biztonságpolitika érdekében meg kell
őriznie ezeket, amint azt a háromoldalú francia-német-lengyel levél is hangsúlyozta.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Elnök asszony, a lisszaboni csúcstalálkozó
mindenképpen elősegítette a NATO modernizálását és az új biztonsági kihívásokhoz való
alkalmazkodását.

Üdvözölnünk kell azt, hogy az új stratégiai elképzelés új kihívásokat is megemlít, például
a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelmet, a számítástechnikai
védelmet és az energiabiztonságot.

Örvendetes, hogy az új elképzelés kiemeli a NATO és az Európai Unió közötti stratégiai
kapcsolat megerősítésének kívánatosságát. Ugyanakkor a hatékonyság és a válság idején
történő párhuzamosságok elkerülése érdekében szükség van a feladatok világos
elválasztására.

A Lisszaboni Szerződés előrelépés volt a közös biztonsági és védelmi politika tekintetében,
amelyet most meg kell erősítenünk. A célkitűzés világos: az Európai Uniónak képesnek
kell lennie a szükséges polgári és katonai képességek mozgósítására nemzetközi
felelősségvállalásai teljesítése érdekében, a közös biztonsági és védelmi politikának pedig
jelentősen hozzá kell járulnia az atlanti biztonsághoz.

Ami azonban nem világos, hogyan szervezik meg ezt az együttműködést a Szövetséggel
annak érdekében, hogy valóban hatékony legyen. Ashton asszony, fontos volna, ha erről
többet tudna mondani.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Elnök asszony, Ashton asszony, a mai vita során felmerülő
kérdés valójában az, hogy miért beszélünk a NATO-csúcstalálkozóról az Európai
Parlamentben, amely egy uniós intézmény. A válasz nyilvánvaló. Az Európai Unió legtöbb
tagállama a NATO tagja is egyúttal, így az Európai Unió minket jelent, és a NATO is a
legtöbb esetben minket jelent.

Ezért nem szabad elfelejteni, hogy a NATO számára az Európai Unió és a NATO közötti
együttműködés a lisszaboni csúcstalálkozó egyik legfontosabb pontja volt. A
NATO-csúcstalálkozó döntései és nyilatkozatai – például az Egyesült Államok elnökéé –
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azt igazolják, hogy a NATO nem tiltakozik a közös biztonsági és védelmi politika ellen,
hanem megpróbál olyan együttműködést keresni, amely mindkét intézmény számára
előnyös. Ezért nekünk is az együttműködést kell keresnünk az értelmetlen versengés és
költséges struktúrakettőzés helyett, különösen a jelenlegi pénzügyi válság idején. Remélem,
hogy a NATO-csúcstalálkozó döntései, valamint a francia, német és lengyel
külügyminiszterek levele – amelyet itt már említettek – meggyőz bennünket, az Európai
Uniót arról, hogy komoly vitát indítsunk a közös biztonsági és védelmi politikáról.

Lengyelország – magam lengyel vagyok – támogatni fogja önt, Ashton asszony, ebben a
munkájában a lengyel elnökség alatt. Ki kell használnunk a Lisszaboni Szerződés nyújtotta
mechanizmusokat és lehetőségeket. Nagy kihívás ez számunkra. Végül pedig szeretném
elmondani, hogy üdvözlöm a NATO nyilatkozatát, miszerint nyitott az Oroszországgal
való együttműködésre, és ez a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a NATO készen áll az új
államok felé való nyitásra vagy akár befogadásukra is, gondolok itt például Grúziára.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – Elnök asszony, az Európai Unió a NATO egyedülálló
és rendkívül fontos partnere. Az új stratégiai elképzelés megszövegezése szerint a NATO
és az Európai Unió egymást kiegészítő és kölcsönösen erősítő szerepet játszhat és kell is,
hogy játsszon a nemzetközi béke és biztonság támogatása érdekében.

Egy aktív és hatékony Európai Unió hozzájárul az euro-atlanti régió egészének
biztonságához. Ezért kedvezőbb körülményeket kell teremteni a stratégiai partnerség
megerősítésével a teljes kölcsönös nyitottság, átláthatóság, komplementaritás, valamint a
két szervezet autonómiája és intézményi integritása iránti tisztelet segítségével.

Hangsúlyoznánk azt is, hogy az Unió és a NATO közötti szoros együttműködés rendkívül
fontos, és ezt a döntéshozatali autonómia, valamint az Unió néhány tagállama nukleáris
státusának megfelelő tiszteletben tartásával kell kifejleszteni.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Elnök asszony, Ashton asszony, hölgyeim és uraim, a
NATO-csúcstalálkozón jelentős előrelépés történt. Jónak tartom, hogy itt is szó esik róla.
Az új stratégiai elemek, mint például a polgári válságkezelés és számítástechnikai védelem
a jó irányba történő elmozdulást jelzik. Különösen a kis, semleges országok számára, mint
amilyen Ausztria is, a NATO és az EU közötti stratégiai partnerség megerősítése döntő
fontossággal bír. A szinergia növekedésével kifejlesztett katonai képességek, a
párhuzamosságok csökkentése és a fegyveres erők együttműködésének elősegítése
mindenki, de különösen a kis tagállamok számára előnyös.

Nagyon sok a tennivaló, főleg a mi részünkről. Európának ki kell tűznie maga elé a célokat,
és ezeket teljesítenie kell. A francia, a német és a lengyel külügyminiszter kezdeményezése
jelzi, hogy a jó irányba tettünk egy lépést. Középtávon olyan európai védelmi rendszerre
van szükségünk, amely támogatja az Unió tagállamai közötti katonai együttműködést,
összehangolja az Unió, az ENSZ és a NATO közötti polgári és katonai együttműködést,
valamint fokozatosan kiépíti az európai védelmi struktúrákat. A célunk az kell legyen,
hogy a világban fontos biztonsági partnerré váljunk. Ezen kell most dolgoznunk.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Elnök asszony, a lisszaboni csúcstalálkozón a Szövetség
biztonsági stratégiájának új perspektívái körvonalazódtak. Tulajdonképpen három nagy
célkitűzést értek el: elfogadták az új stratégiai elképzelést, új megközelítést dolgoztak ki
Afganisztánnal kapcsolatban, és új lendületet kapott az Orosz Föderációval való kapcsolat.

Szerintem a legfontosabb eredmény a rakétavédelmi pajzs beemelése az új stratégiai
elképzelésbe. Románia a pajzs létrehozása mellett érvel a 2008-as bukaresti csúcstalálkozó
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óta. Ez jelzi, hogy az országomnak megfelelő elképzelései voltak, és jelentősen hozzá fog
járulni a védelmi rendszer végrehajtásához. Ugyanakkor pedig Románia támogatta a
„nyitott ajtók” politikáját, különösen ami a NATO Grúziával és Ukrajnával való
kapcsolatainak megerősítését illeti.

Üdvözlöm azt is, hogy a NATO újból kifejtette a Fekete-tenger stratégiai jelentőségét,
tekintettel a térségben jelen lévő biztonsági kockázatokra. Ezek elsősorban a Transznisztria
és Grúzia közötti megoldatlan konfliktusokat jelentik. E tekintetben úgy érzem, hogy a
Szövetségnek egységesnek kell maradnia az Oroszországban tett bejelentésekkel szemben.
Az Orosz Föderációnak tettekkel kell bizonyítania a jó szándékáról szóló nyilatkozatait,
mivel határozott felelőssége van Románia keleti határa és a NATO tekintetében.
Hangsúlyozni kívánom, hogy ennek eredményeképpen egy politikai nyilatkozatot fogadtak
el: a NATO elkötelezte magát a Moldovai Köztársaság és Grúzia területi függetlensége
mellett.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Elnök asszony, a lisszaboni történelmi
NATO-csúcstalálkozó fordulópont volt a szövetség jövője szempontjából. Huszonnyolc
szövetséges fontos döntéseket hozott, elfogadott egy új védelmi doktrínát, lefektette az
Oroszországgal való szorosabb együttműködés alapjait, tisztázta a rakétavédelmi pajzs
kérdését, elfogadott egy afganisztáni cselekvési tervet, és hangsúlyozta az Európai Unióval
való együttműködés fontosságát.

Ez azonban az általános és optimista megközelítés. Nem felejthetjük el, hogy a konszenzus
eredményeképpen ezek a szövegek az álláspontok és vélemények legkisebb közös nevezőjét
fejezik ki. Mindannyian tudjuk, hogy egy hidegháború utáni környezetben eltérőek a
fenyegetések és ezek fokának megítélése. A kelet-európai országok másképp tekintenek
az Oroszországgal való kapcsolatra, és Törökország másképp fogja fel Irán nukleáris
programját. Azt is tudjuk, hogy Ankara diplomáciai háborúskodásra is képes volt annak
érdekében, hogy megakadályozzon bármiféle erre történő utalást a lisszaboni szövegben.
Ankara másképp tekint a közös biztonsági és védelmi politikával történő együttműködésre
is, mivel ki akar zárni egy európai partnert és az Unió egyik tagállamát az együttműködésből.
Mindez természetesen az Európai Unió és a NATO együttműködésének keretén belül még
fontosabbá teszi a közös biztonsági és védelmi politika szerepét.

Ezért hiszem azt, hogy az Európai Uniónak teljes mértékben ki kellene használnia a
Lisszaboni Szerződés által nyújtott új lehetőségeket, megőrizve döntéshozatala
függetlenségét. Javítanunk kell az Unió nemzetközi arculatán, és meg kell erősítenünk a
nemzetközi jelenlétét. Erősebb Európára van szükségünk az erősebb atlanti szövetséghez.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Elnök asszony, egyetértek a főképviselővel a lisszaboni
csúcstalálkozó tekintetében. Valóban lényeges fordulópont és fontos pillanat volt. A
transzatlanti kapcsolatok a világ biztonságának és fejlődésének kulcsfontosságú pontjai,
másfelől azonban az Európai Uniónak szükség esetén saját hangra és saját struktúrákra
van szüksége. A korábban említett költségcsökkentések ebből az együttműködésből fognak
származni mind a felszerelések, mind pedig a polgári döntések szintjén anélkül, hogy
szükséges volna a NATO szövetségének megváltoztatása. Európának saját védelmi és
biztonsági rendszere, valamint saját hangja kell, hogy legyen, mivel csak ekkor lesz képes
az olyan problémák kezelésére, mint például Törökország esete, vagy egyéb problémákéra
a NATO tagállamai vagy nem tagállamai között, amelyek másképpen tekintenek
Oroszországra. Ezenfelül pedig nem gondolom, hogy az Oroszországgal kapcsolatos
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kérdés nagyon bonyolult. Hiszem, hogy ezt a kérdést Európa tudja úgy kezelni, ahogyan
az amerikai oldal. Talán Európa még hatékonyabban tudja kezelni.

Tunne Kelam (PPE).   – Elnök asszony, a NATO bővítésére tekinthetünk úgy, mint ritka,
a hidegháború utáni valóságos sikertörténetre. Azonban a bővítési lendület lelankadt. A
NATO nagyon habozik, hogy nyisson-e Grúzia vagy Macedónia felé. A katonai
hozzájárulások riasztóan csökkentek. Nagyon kevés NATO-tagállam éri el a 2%-os védelmi
költségküszöböt, és a Szövetség nem vezetett jelentős katonai gyakorlatokat már több
mint egy évtizede. A legutolsó nagy gyakorlat, amely igazolta, hogy az Egyesült Államok
gyorsan tud Európába csapatokat szállítani, 17 éve volt. A Szovjetunió valóban összedőlt.
A NATO hitelessége és potenciálja azonban még mindig az Egyesült Államok katonai
hatalmától függ. Rendkívül fontos, hogy a NATO katonai intézményei integráltak
maradjanak, és hogy az amerikai és európai katonai vezetőknek lehetőségük legyen a közös
gyakorlatra.

Csak a sokkal szorosabb és eltökéltebb transzatlanti együttműködés feltételei teremtik meg
az EU és a NATO számára, hogy a következő évtizedre egy demokratikus nemzetközi
napirendet hirdessenek meg a sokoldalú világ kihívásaival szemben.

Szeretnék néhány szót fűzni a NATO–Oroszország Tanács következtetéseihez is.
Modernizált partnerségre szólít fel, amely a kölcsönös bizalomra, az átláthatóságra és
tervezhetőségre épül. Erre pozitív szándéknyilatkozatként is tekinthetünk. Ugyanakkor
tudjuk, hogy az orosz katonai doktrína a NATO-ra még mindig úgy tekint, mint amely
bekebelezi Oroszország szomszédjait, valamint megindokolja a külföldi területeket érintő
megelőző katonai csapásokat és partraszállásokat.

A 2009 őszén Oroszország északnyugati részében, a balti államokhoz közeli oldalon
tartott nagy katonai gyakorlatok ezen országok ellentámadását készítették elő, valószínűleg
NATO-műveletek megtorlásaképpen. Pozitívum, hogy a balti államok végül a NATO
készenléti terveit a saját védelmükre használták fel, mint ahogy azt a WikiLeaks is
nyilvánosságra hozta.

Grúziát Oroszország megtámadta, és két autonóm területét gyakorlatilag magához csatolta.
Nemrégiben orosz rakétákat vittek ezekre az elszakadt területekre, Oroszország pedig
jelentős kémkedést folytat minden nyugati országban. Amikor ezeket a kémeket leleplezik,
a Nyugat van zavarban, nem pedig Oroszország, amely a kémeinek nyíltan a legnagyobb
állami kitüntetéseket adományozza.

Ezért Oroszország NATO-val szembeni, egyenlőséget követelő és egyfajta közös
döntéshozatalhoz ragaszkodó elképzelése túl korai, és magában hordozza annak a veszélyét,
hogy a NATO döntéseit és a további bővítéseket Oroszország megvétózza.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Elnök asszony, a lisszaboni csúcstalálkozón a NATO
megerősítette az euro-atlanti térség biztonságát garantáló szerepét, és felismerte, hogy új
kihívásokkal kell szembenéznie.

Ezen szerep betöltésének legjobb eszköze a stratégiai partnerségek nagy hálózata, legyen
az államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel. A NATO-nak fel kell készülnie arra, hogy
politikai párbeszédet kezdeményezzen minden lehetséges partnerrel, amelyek osztják
közös erőfeszítéseinket a békés és biztonságos nemzetközi kapcsolatok kialakítása
tekintetében.
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Véleményem szerint a kulcsfontosságú partnerkapcsolat az Oroszországgal való
együttműködésben rejlik, amelyben a NATO-nak meg kell erősítenie a gyakorlati
együttműködést annak érdekében, hogy szembe tudjon nézni a nemzetközi terrorizmus,
a kalózkodás, az emberkereskedelem és a drogkereskedelem által támasztott modern
fenyegetésekkel. A NATO-nak elégséges pénzügyi, katonai és humán erőforrásra van
szüksége küldetése teljesítéséhez. Szükséges azonban, hogy ezeket az erőforrásokat a lehető
leghatékonyabban és főként a béke biztosítása érdekében használják.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Elnök asszony, örülök, hogy Goerens úr, luxembourgi kollégám
előtt szólalhatok fel, mert ellenkező esetben a mondandóm lényege veszett volna el,
konkrétan az, hogy mi, akik az elmúlt félórában felszólaltunk, főként Délkelet-Európa
tagállamaiból érkeztünk. Ez jelezhetné, hogy számunkra a biztonság, a NATO, valamint
a NATO és az Európai Unió közötti viszony kissé jelentősebb, mint más tagállamok számára.

Pontosan ezért szeretném elmondani, hogy azok, akik részt vettek a lisszaboni
csúcstalálkozón, elmulasztották annak a lehetőségét, hogy világosabb, szigorúbb elveken
álló és döntő álláspontot képviseljenek Délkelet-Európa két országának, Macedóniának és
Bosznia-Hercegovinának elképzeléseit illetően, hogy megerősítsék biztonságukat az EU-hoz
vagy a NATO-hoz való csatlakozásukkal.

Amikor Szlovéniában közeledett a két intézményhez való csatlakozás időpontja, azt
mondtuk, hogy bármelyik megfelel. A NATO-nak lehetősége van az Európai Unió által
elkövetett hibákat jóvátenni. Úgy gondolom, hogy ezt szem előtt kell tartanunk.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Elnök asszony, nagyon köszönöm a felszólalási
lehetőséget. A mai vita a NATO és az Unió közötti együttműködésről szól. Ashton asszony
pozitív értékelését hallhattuk, de szeretném elmondani, hogy ez az értékelés erőteljes
túlzásokat tartalmaz. Lengyelországi képviselőtársaim, Saryusz-Wolski úr és Lisek úr már
felszólaltak – és szeretném hangsúlyozni, hogy egyetértek az értékelésükkel.

Ez csak a kezdet, egy nagyon hosszú út kezdete. Ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a
figyelmet három gyakorlati szempontra, amelyekben közös fejlődést láthatunk. Az első a
NATO és az Európai Unió közös védelmi tervét érinti – itt egyértelmű, hogy többet lehet
tenni. A második a titkosszolgálatok közötti együttműködést érintené – itt is van lehetőség
az előrelépésre. Végül pedig a harmadik a harci egységek működését érinti – fel kell tenni
a kérdést, hogy ezek jelenleg hozzáadott értéket képviselnek-e.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Elnök asszony, szeretnék feltenni egy kérdést Ashton
asszonynak a védelmi Európával és a NATO-val kapcsolatban.

A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi az Európai Unió tagállamainak, hogy igény szerint
szorosabban együttműködjenek védelmi kérdésekben. Ezt „strukturált együttműködésnek”
vagy „megerősített együttműködésnek” nevezik, a megnevezés nem nagyon számít.

Meg tudná mondani, Ashton asszony, hogy ezt az együttműködést országok egy csoportja
már fontolóra vette-e, és ha igen, meg tudja-e mondani, hogy melyek azok a kritériumok
– ha vannak ilyenek –, amelyeknek meg kell felelni az ilyen típusú együttműködéshez?

Catherine Ashton,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
– Elnök asszony, köszönöm még egyszer mindenkinek, aki ehhez a széles körű vitához
hozzájárult. Ha megengedik, megpróbálok kiemelni néhány kulcsfontosságú pontot, és
legalább elkezdeni a válaszadást.
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Szeretném először is elmondani, hogy elköteleztem magam amellett, hogy előremutató
utakat próbáljak keresni az Európai Unió és a NATO viszonyában, de nem becsülöm le
azokat a politikai problémákat, amelyek a kérdés középpontjában vannak. A célom, hogy
konkrét és gyakorlati megoldásokat találjak, amelyben a megnövekedett együttműködés
támogatja a helyszínen lévő egységeinket. A hadszíntéren lévő katonák, a műveletekben
részt vevő emberek a leginkább fontosak számomra, amikor az együttműködés módjáról
van szó. Ezt azonban annak tudatában teszem, hogy Törökországnak jelentős szerepe van,
és hogy 27 tagállamot képviselek, valamint hogy szorosan együttműködök a leginkább
érdekelt és érintett tagállamokkal.

Megpróbáljuk ezt minél gyorsabban elérni. Ugyanakkor nem becsülöm le a kihívásokat,
és mindig nyitott vagyok az új ötletekre.

Elfogadom, hogy nagyon óvatosan meg kell vizsgálnunk, hogy mit vállalunk, és
biztosítanunk kell, hogy a tevékenységük kiegészítse a másik fél tevékenységét, ne pedig
párhuzamos legyen vele. Azok a területek, amelyeken működünk, egyértelműen kiegészítik
a másik oldalt. Szó esett korábban az „óceán-pajzs” hadműveletről Szomália partjainál,
vagy az Atalanta-műveletben vállalt tevékenységünkről.

Azok a tisztelt képviselők, akik meglátogatták a térséget, tudják, hogy hatalmas kiterjedésű
tengerről van szó, ahol rengeteg a hely a kiegészítő tevékenységre, és nagyon alacsony a
párhuzamosságok kockázata, a szolgálatok pedig nagyon jól működnek együtt. Howes
parancsnok, aki az Atalanta-művelet jelenlegi parancsnoka, tárgyalt a védelmi
miniszterekkel, és pontosan ezt hangsúlyozta, hogy a kommunikációban valóban nagyon
sokat értünk el, azonban rengeteg munka van még, amelyet együtt lehetne végezni.

Gahler úr több olyan dolgot is említett, amelyek nem kapcsolódnak ehhez a vitához, és
szeretném javasolni neki, hogy írjon nekem ezekről egy rövid jegyzetet, és örömmel
válaszolok rá, de nem akartam a Parlament erre szánt idejét ezen az estén olyan dolgokkal
tölteni, amelyek nem kapcsolódnak a vitához.

A rakétavédelmet érintő kérdéseket illetően úgy látom, hogy egyelőre egyensúly van a
NATO új stratégiai elképzeléséről folytatott tárgyalásokban a rakétavédelem kérdése és a
NATO nukleáris álláspontja között. Egyértelmű, hogy a NATO meg akarja őrizni nukleáris
elrettentő erejét, miközben tartja magát azon célkitűzéshez, hogy nukleáris fegyverektől
mentes világot képzel el.

Ez a jelenlegi megközelítésünk, azonban nem veszünk részt a NATO minden
tevékenységében pontosan az ebben a Házban jól ismert okok miatt. Nem vettünk részt
például a NATO–Oroszország Tanács ülésein, így nem tudok arról nyilatkozni, ami ott
történt, csak arról beszélhetek – amit már megtettem –, hogy milyen eredménye volt.

Ami a START-ot illeti, az Egyesült Államok és Oroszország közötti demilitarizálás
üdvözlendő, és úgy gondolom, hogy kikövezi az utat a NATO-val való jobb koordináció
előtt, amely bizonyára a főtitkár által kijelölt célkitűzés volt.

Végül pedig a strukturált együttműködés: lesz-e ilyen, mi történik ennek érdekében? Valóban
a tagállamok feladata, hogy javaslatokat fogalmazzanak meg. Van már arra példa, amikor
a tagállamok – például az Egyesült Királyság és Franciaország esete vagy a weimari
háromszög csoporttól érkezett levél – megvizsgálták, hogyan tudnának javítani az
együttműködésen részben az Európai Védelmi Ügynökségen keresztül, amennyiben
lehetőség nyílik ezeknek a szinergiáknak a kipróbálására és fejlesztésére.
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Remélem, és azt várom, hogy ilyenből a jövőben még több lesz. Nagyon számítok erre a
következő elnökségek során, különösen Lengyelországot tekintve, amely jelezte, hogy a
védelmi kérdéseknek különös figyelmet szentelnek majd. Nem tudok példákat adni annak
a képviselőnek, aki szerint van lehetőség a csatlakozásra, de remélem, hogy olyan
célkitűzések kerülnek előtérbe, amelyek elősegítik annak a lehetőségét, hogy ebben a
gazdasági válságban hatékonyabban használjuk az erőforrásainkat.

Elnök.   – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Ágnes Hankiss (PPE),    írásban. – (HU) A NATO-tagállamok minisztereinek tanácskozásán,
2008 októberében John Craddock, a NATO európai erőinek vezetője kijelentette:
„Oroszország grúziai behatolása arra késztette a NATO-t, hogy felülvizsgálja a tagállamok
biztonságával kapcsolatos feltevéseit.” Most, a lisszaboni csúcs után vajon érvényes-e még
ez a kijelentés? A megállapodás Oroszországgal célszerű politikai lépés, amely biztonságunk
megszilárdítását szolgálhatja. Óhatatlanul felvet azonban komoly erkölcsi és stratégiai
kérdéseket is. Kíván-e engedni a NATO az együttműködés érdekében azoknak a
demokratikus eszméknek a képviseletéből és védelméből, amelyekre az euroatlanti szövetség
épül, és amelyek számos ponton éles ellentétben állnak az orosz demokráciafelfogással?

Talán felesleges is külön emlékeztetnünk emberek megfélemlítésére és bántalmazására,
újságírók és ügyvédek halálának tisztázatlan körülményeire Oroszországban. Vagy nehéz
volna nem provokatív gesztusként értékelni legújabban a Wikileaks-alapító Assange
felterjesztését orosz részről Nobel-békedíjra. Hátrányosan érinti-e majd a belépni
szándékozó országok esélyeit, ha Oroszország rossz szemmel nézi leendő
NATO-tagságukat? Felmerül a kérdés: tekintetbe veszik-e a NATO vezetői bizonyos
tagországok sérülékenységét és mai napig nyitott, rendezésre váró ügyeit Oroszországgal
kapcsolatban? A megbékélés és a megállapodás történelmi iránya mindenképpen
üdvözlendő. Ugyanakkor világosan kell látnunk a NATO történelmi felelősségét abban,
hogy a rakétavédelmi program érdekében kötött megállapodás hozadékaként milyen
nagyhatalmi erőt legitimál, illetve hűen közös európai értékeinkhez, mire mond határozott
nemet.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A lisszaboni NATO-csúcstalálkozó a hidegháború
óta érvényes stratégiai biztonsági elképzelés végét jelentette. Az új biztonsági stratégia
végrehajtása azt jelzi, hogy az Atlanti Szövetség tagállamainak hagyományos védelmében
elmozdulás történt a 21. századi globális biztonság irányába.

Az új stratégiai biztonsági elképzelés által hangsúlyozott kihívások közé tartozik a különféle
nemzetközi intézményekkel történő együttműködés kormányzati és nem kormányzati
szinten is, valamint a partnerkapcsolatok erősítése – különösen Oroszországgal. A politikai
csatornák létrehozása mellett átdolgozták a NATO műveleti képességeit és szerkezetét is,
hogy megfeleljen az új globális fenyegetéseknek. Nagyon fontos az Afganisztánnal
kapcsolatban kidolgozott átmeneti terv NATO általi elfogadásának hangsúlyozása is,
amelynek célja, hogy az afgán hatóságok vegyék át a vezetést a nemzetbiztonsági
kérdésekben. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ez az új stratégiai elképzelés, amely
olyan irányvonalat ad, amelyre a tagállamok nemzetközi viszonyait kellene alapozni.

Niki Tzavela (EFD),    írásban. – Első alkalommal a második világháború óta Oroszországot
is meghívták, hogy vegyen részt a rakétaelhárító pajzs kiépítésében, és ez mindenképpen
mérföldkőnek számít a Szövetség történetében. Oroszország válaszára várni kell, és van
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esély valódi partnerkapcsolatra az Egyesült Államokkal, amikor is mindkét félnek
elkötelezetten kell megjelennie a tárgyalóasztalnál. Továbbá a projektnek jelentős európai
finanszírozásra van szüksége, és ez nem lesz egyszerű az európai védelmi
költségmegszorítások miatt.

Végül pedig Afganisztán lesz a NATO jelentős politikai tesztje az elkövetkező években.
Az Egyesült Államok gyorsan reagálva biztosította Oroszországot afelől, hogy a rakétákat
nem felé irányították. Az Egyesült Államok számára életbevágóan fontos volt, hogy ne
romoljon a viszonya Oroszországgal, és ezt bizonyították azzal is, hogy meghívták
Oroszországot, hogy vegyen részt a rakétaelhárító pajzs tervezetében. Másodsorban pedig
az Egyesült Államok bölcsen tartózkodott Irán nevének emlegetésétől, azaz – pontosabban
fogalmazva – eleget tett Törökország kérésének, amely kivonulással fenyegetett, amennyiben
szomszédját, Iránt emlegetik. A baj az, hogy a 27 uniós tagállam közül csak 21 állam a
NATO tagja, és ez veszélyt jelent az európai védelem fejlesztésére nézve.

18. Az elefántcsontparti helyzet (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének az elefántcsontparti helyzetről szóló nyilatkozata.

Catherine Ashton,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
– Elnök asszony, az elefántcsontparti helyzet nagyon súlyos, hiszen emberéletek forognak
kockán – elefántcsontparti polgárok élete, de sok ott élő és dolgozó európai élete is.

Véleményem szerint fontos dolgok forognak kockán, nemcsak Elefántcsontpart Afrikában
betöltött szerepe, de a nemzetközi közösség által az utóbbi 10 év során elvégzett, óriási
méretű, a válságrendezésre és a stabilitás előmozdítására irányuló munka is. Már évekkel
ezelőtt elnökválasztást kellett volna tartani. Végeredményben az elefántcsontparti emberek,
az ENSZ és a nemzetközi közösség, valamint különösen az Európai Unió és a közvetítő
szerepet játszó Blaise Compaore Burkina Faso-i elnök érdeme, hogy a választásokat végre
megtartották.

A választások előtt a jelöltek megegyeztek a választásokra vonatkozó alapszabályokban.
A megegyezésben szerepelt az is, hogy Choi úrnak, az ENSZ-főtitkár különmegbízottjának
feladata lesz a választási eredmények hitelesítése. Cristian Preda európai parlamenti képviselő
vezetésével európai választási megfigyelő missziót küldtünk az országba. Köszönöm a
képviselő úr munkáját, aki ha jól tudom, hamarosan fel is fog szólalni. A misszió
megállapította, hogy a választások demokratikus módon zajlottak. Köszönöm Preda úrnak
és a missziónak bátorságukat és nehéz körülmények között elvégzett kiváló munkájukat,
amihez szeretnék gratulálni nekik.

Az eredményeket a független választási bizottság tette közzé, az ENSZ-főtitkár
különmegbízottja pedig hitelesítette. Barroso elnök úr és én az elsők között gratuláltunk
Ouattara elnök úrnak a győzelméhez. A nemzetközi közösség egyhangúlag elismerte
győzelmét. Az ECOWAS és az Afrikai Unió üzenete kristálytiszta. Ouattara úr
Elefántcsontpart legitim elnöke. Az AKCS–EU Parlamenti Közgyűlésének december 3-i
nyilatkozata hasonlóképpen félreérthetetlen volt.

Valamennyi elefántcsontparti politikai erőt a választási eredmények elfogadására,
felelősségteljes magatartásra és az erőszak minden formájának elkerülésére szólítunk fel.
Most minden erőfeszítést a békés hatalomváltásra kell összpontosítani. Az
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ENSZ-határozatok célzott intézkedéseket tesznek lehetővé azok ellen, akik hátráltatják a
békés átmenetet és a választásokat.

Különböző afrikai szervezetek már szankciókat léptettek életbe Elefántcsontpart ellen. Az
EU készen áll eleget tenni a célzott intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségeinek, és ezt
ezen a héten világosan ki is jelentettük a Tanácsban az uniós külügyminiszterekkel, de arra
is készen állunk, hogy intézkedéseket tegyünk a jogszerűen megválasztott hatóságok
támogatására.

Az elefántcsontparti fejleményeket számos érintett szereplő és a közvélemény is szoros
figyelemmel követi, különösen Afrikában, illetve még inkább az Elefántcsontparttal határos
országokban, amelyek közül sok szintén konfliktus utáni helyzetet és nehéz demokratikus
átmenetet él meg éppen. Az elefántcsontparti alkotmányos válság kimenetele erőteljes
üzenet lesz az afrikai kontinens minden szereplője számára, legyenek azok a demokrácia
hívei vagy ellenzői.

Nagyon fontos, hogyan reagál az Európai Unió erre a válságra. Ha fellépésünkkel az
elefántcsontparti népnek a szabad és tisztességes választásokon kifejezett akaratával
összhangban hozzá tudunk járulni a békés hatalomátvételhez, akkor tovább fog erősödni
vezető szerepünk a nemzetközi közösségben, és még hitelesebbé válunk mint a demokrácia
globális bajnokai.

Cristian Dan Preda,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, Ashton bárónő,
valóban én voltam az Európai Unió elefántcsontparti választási megfigyelő missziójának
vezetője.

Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy több mint 100 ember, 120 megfigyelő érkezett
összesen 26 országból, akik bátor, elkötelezett és remek munkát végeztek. Az első dolog,
amit észrevettek, hogy Elefántcsontpart polgárainak nagy része – függetlenül attól, melyik
oldalon állnak – azt mondogatta: „Belefáradtunk”. Ez volt a kulcsszó, amely arra utalt, hogy
az emberek a választásokat a politikai válság végének tekintik. Mindenki azt akarta, hogy
ezekkel a választásokkal végre legyen vége ennek a válságnak.

Mindenki ezt akarta, egy kivétellel, Gbagbo leköszönő elnök kivételével, aki nem volt
hajlandó átadni a hatalmat, és megakadályozta, hogy végre véget érjen ez a politikai válság;
a Gbagbo híveiből álló alkotmányos tanács ugyanis egész egyszerűen érvénytelennek
nyilvánította a Gbagbo ellenfele számára kedvező választási eredményeket. Ez azt jelenti,
hogy a nyugalom és a válságból való kilábalás helyett még bonyolultabb válság alakult ki,
amelyben az egyensúly máris nagyon ingataggá vált, és már elkezdődött a szembenálló
felek nyílt konfrontációja.

Szeretném elmondani, hogy a jelen helyzetben tényleg nagyon nehéz elkerülni a
konfrontációt. Elég csak megnézni, hogyan zajlott a szavazás első és második fordulója a
katonaságnál. Sajnálatos módon egy nagyon kényes helyzettel kell szembenéznünk.

Végezetül mindenképpen szeretném elismerésemet kifejezni Ashton bárónőnek az ezen
a területen mutatott elkötelezettségéért.

Szeretnék feltenni neki egy kérdést. A Tanács bejelentette, hogy hamarosan korlátozó
intézkedéseket fognak elfogadni. Lehet már tudni, mikor fogják elfogadni ezeket a korlátozó
intézkedéseket?

Véronique De Keyser,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony,
mindenekelőtt szeretnék gratulálni képviselőtársamnak, Preda úrnak és csapatának az
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általuk elvégzett figyelemre méltó munkához. Szeretnék gratulálni Ashton bárónőnek, az
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének is, amiért az egész nemzetközi
közösséggel együtt elkötelezettségről tett tanúbizonyságot a választások nyomon követése
terén. Számunkra, akik teljes mértékben el vagyunk kötelezve a választási megfigyelő
missziók mint a demokrácia előmozdításának kivételesen fontos eszközei mellett, nagyon
szívet melengető volt az a tény, hogy a választási eredmények meghamisítására tett kísérletet
követően ilyen gyors és határozott nyomon követésre került sor, és nagyon örülnénk, ha
ez így lenne más területeken is, amikor a helyzet megköveteli.

Szeretném elmondani azt is, hogy Ouattara elnököt nem Európa akarta és jelölte elnöknek
– sokan ezt mondják, de ez nem így van. Nagyon kivételes helyzet, hogy az egész
nemzetközi közösség mozgósította erőit. Történelmi mérföldkő, hogy egységesen lépett
fel az Afrikai Unió, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS), az ENSZ,
Európa stb.

Természetesen aggasztónak találom, hogy Ouattara úr az utcára akarja küldeni a híveit,
mert véleményem szerint az utcán nem jöhet létre békés megoldás a szembenálló felek
között. Szeretnék megemlíteni egy dokumentumot, amelyet az AKCS-országok jelenleg
dolgoznak ki, és amelyet a legutóbbi AKCS-ülésen, Kinshasában - ahol néhányan közülünk
is jelen voltak - már meg is vitattak. A dokumentum címe rendkívüli: „A demokrácia
jövőjével kapcsolatos kihívások és az alkotmányos rend tiszteletben tartása”. Egy afrikai
és egy európai megbízott felel a dokumentum megszövegezéséért. A szöveg rengeteg jogi
dolgot fog tartalmazni, és három oldalt szentelnek a hatalom megosztásának azokban az
esetekben, hogy ha a pártok valamelyike illegitim módon próbál hatalomra jutni. Ez a
három oldal tanácsokat tartalmaz arra nézve, hogyan lehet elkerülni, hogy egy ilyen helyzet
vérfürdővé fajuljon. Valószínű, hogy a vérfürdőt jobban meg lehet előzni a hatalom
megosztásáról folytatott tárgyalásokkal, mint az utcára vonulással. Természetesen először
nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy a választások győztesét elismerjék.

Csak ajánlani tudom, hogy olvassák el az említett dokumentumot. Nagyon informatív, és
kiderül belőle, hogy bár az afrikai politikai kultúra nem sokat ért a demokráciához, de
minden bizonnyal nagyon ért a tárgyaláshoz.

Marielle De Sarnez,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, pár órával
ezelőtt Ouattara hívei elérték a kormány, valamint az elefántcsontparti rádió és televízió
székhelyét. Szeretnék hangot adni aggodalmamnak, mivel fennáll az a jelentős és valós
kockázat, hogy összecsapásokra és konfrontációkra kerül sor.

Ma este fő kötelességünk az, hogy nyugalomra és párbeszédre szólítsunk fel. De ez az
elefántcsontparti vezetők kötelessége is. Mind a leköszönő elnöknek, mind az újonnan
megválasztott elnöknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük az erőszak újjáéledésének
megelőzésére, hiszen az ország sok éven át oly sokat szenvedett. Ez az első üzenet.

A második üzenet pedig az, hogy a nemzetközi közösség, természetesen Európa is, de az
Afrikai Unió is az első pillanattól kezdve egyhangúlag foglalt állást. Mozgósították erőiket
a választások eredményeinek elismerése érdekében. Ezt a nyomást tovább kell folytatni,
és szankciókat kell bevezetni. Laurent Gbagbónak el kell fogadnia, hogy veszített.
Alassane Ouattarának fáradhatatlanul kell dolgoznia a megbékélés érdekében. Nekünk
pedig kötelességünk, hogy ne csökkentsük erőfeszítéseinket mindaddig, amíg a helyzet
nem stabilizálódott.

253Az Euròpai Parlament vitàiHU15-12-2010



Előre is szeretném megköszönni a főképviselő asszonynak, hogy – a mai estén is – képviseli
és közvetíti ezeket az üzeneteket.

Isabelle Durant,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony, az előttem
felszólalókhoz hasonlóan én is sajnálattal értesültem a ma kialakult helyzet komolyságáról,
az akut politikai válságról, és arról, hogy az elkövetkező órákban összecsapásokra kerülhet
sor. Ezért természetesen üdvözlöm az egész nemzetközi közösség által képviselt, egységes
álláspontot, és úgy gondolom, hogy a demokrácia támogatásán túl az is kötelességünk,
hogy megvédjük az elefántcsontparti népet, valamint hogy azt a világos üzenetet
közvetítsük, hogy Afrikában lehetséges a hatalomváltás. Az elefántcsontparti népen, az ő
biztonságukon és a hazájukat érintő feszültségeken kívül – amely az elkövetkező napokban
és hónapokban tovább fokozódhat – a helyzet a szomszédos országokat is érinti. A
szomszédos országokban is lesznek választások, ahol szintén előállhat olyan helyzet, hogy
végre kell hajtani a hatalomváltást a leköszönő és az új elnök között.

Véleményem szerint nagyon fontos, hogy Elefántcsontparton a demokratikus hatalomváltás
kérdéséről békésen, tárgyalások útján szülessen döntés - és természetesen nem akarom
előre megítélni, mi lesz ez a döntés -, a nemzetközi közösség támogatásával, és mindazok
kizárásával, akik vérfürdőt akarnak, vagy a civil lakosság soraiból akarnak túszokat ejteni.
Ez nemcsak azért fontos, mert ez a nép már eleget szenvedett, hanem azért is, mert
Elefántcsontpart példaként fog szolgálni a szomszédos országok számára, és itt főként
Kongóra gondolok, ahol jövőre, 2011-ben választásokra kerül sor.

Üdvözlöm az elkövetkező hónapokra a béke megőrzése érdekében tervezett megfigyelésre
és nyomásgyakorlásra vonatkozó nyilatkozatokat.

Elie Hoarau,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim,
mindannyian aggasztónak találjuk az elefántcsontparti súlyos válsághelyzetet.

A nemzetközi közösség természetesen egyhangúlag elítélte, hogy az ország alkotmányos
tanácsa a választási törvényt megszegve kétségbe vonta a független választási bizottság
által hivatalosan közzétett választási eredményeket.

Az Európai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), az Afrikai Unió, az AKCS–EU
Közös Parlamenti Közgyűlés, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS)
követeli, és hamarosan minden bizonnyal az Európai Parlament is követelni fogja a
hivatalosan kihirdetett választási eredmények elfogadását, valamint az új köztársasági
elnök beiktatását, akit az ENSZ által szentesített, független választási bizottság is elismert.

Az Európai Parlament összes képviselőcsoportja egyetértését fejezte ki ezekkel a fontos
kérdésekkel kapcsolatosan együttes nyilatkozatában. Ezenkívül cselekvésre szólítottak fel
az országban uralkodó feszültség eszkalálódásának megfékezésére, hiszen ez
polgárháborúhoz vezethetne, ami humanitárius, társadalmi és gazdasági katasztrófát
jelentene Elefántcsontpart számára, és ezt természetesen bármi áron meg kell előzni.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Elnök asszony, Ashton bárónő, hölgyeim és uraim, a
demokrácia vitathatatlan érték, és egy demokratikus választás eredményeit sem lehet
vitatni. A részvétel, a képviseleti rendszer és a népszuverenitás egy demokratikus rendszer
érettségének legjobb fokmérői. A megfigyelők által tárgyilagos módon jelentett
elefántcsontparti események nagyon sokat ártanak annak a választási folyamatnak,
amelynek mostanra le kellett volna zárulnia.
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Az emberek világosan és félreérthetetlenül szavaztak, ennek ellenére Gbagbo úr, a
leköszönő, de még mindig hivatalban lévő elnök még nem adta át a hatalmat az új
vezetőnek, Outtara úrnak. Az Európai Parlament ezt elfogadhatatlannak tartja mindazokkal
együtt, akik hisznek az igazságban.

Az alkotmányos tanács politikai manipulációk segítségével megerősítette hivatalában a
régi elnököt, aki így sajnálatos módon továbbra is gyakorolja a hatalmat az országban.
Mindez a feszültségek fokozódásával és lázadások kitörésével fenyeget, amelyeket nem
könnyű ellenőrzés alatt tartani. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoport elfogadhatatlannak tartja, hogy ilyen machiavellista manőverekkel
meghamisítsák egy demokratikus választás eredményeit.

Ezért olyan helyzet megteremtésére szólítunk fel, hogy az a személy kormányozza az
országot, akit a polgárok szabad választásokon megválasztottak. Ebben a folyamatban az
ENSZ támogat bennünket. Természetesen felszólítunk arra is, hogy a súlyos válságnak
rövid időn belül vessenek véget, és bízunk Ashton bárónő határozott közbeavatkozásában.
Bízunk benne, hogy személyén és így a legmagasabb szintű európai külügyi tisztségen
keresztül Európa határozott és tekintélyes módon fog fellépni.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Elnök asszony, főképviselő asszony, hölgyeim és uraim,
Elefántcsontparton nemrég választások voltak.

A nemzetközi közösség eltűrte, hogy Laurent Gbagbo rezsime évről évre halogassa a
választásokat. Az egymást követő jelentések sokunk figyelmét felhívták azokra a
nehézségekre, amelyek most be is következtek, bár közben titkon sokan abban
reménykedtünk, hogy mégis győzni fog a demokratikus szellemiség ebben az országban,
amely rengeteget szenvedett a meddő és elfogadhatatlan ellentétektől, amelyek különösen
az elefántcsontparti állampolgárság koncepciója körül alakultak ki.

A nemzetközi közösség és főként az Európai Unió – Ashton bárónő és képviselőtársam,
Preda úr személyén keresztül – mozgósította erőit annak érdekében, hogy a választások a
lehető legmegfelelőbb körülmények között, átlátható módon és erőszak nélkül folyjanak
le. Ezt csak helyeselni lehet.

A választási kampány nyugodtan zajlott, és a jelöltek között a kölcsönös tisztelet légköre
volt jellemző. Ez okot adott a reményre, hogy az eredményt valamennyi fél el fogja fogadni.
Sajnálatos módon ma a leköszönő elnök nyilvánvalóvá tette, hogy nem fogadja el a
választások demokratikus eredményét.

Ezért holnap képviselőtársaimmal együtt arra fogok szavazni, hogy szólítsuk fel Gbagbo urat
annak elfogadására, hogy ez egész egyszerűen az állampolgárok többségének akarata, még
ha neki a szerencse megfordulásának vagy összeesküvésnek is tűnik. Nem kapaszkodhat
a hatalomba anélkül, hogy közben ne kellene megkérdőjeleznie saját harcos múltját, amikor
még Európában élt, és az ország szabadságáért és a demokráciáért küzdött.

Az ENSZ elefántcsontparti megbízottja bátran eleget tett feladatának, és kihirdette a
választások eredményét.

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés első alelnökeként szeretném hangsúlyozni,
hogy a közgyűlés december 3-án Kinshasában elfogadott egy nyilatkozatot, amely
határozottan elítéli az elefántcsontparti alkotmányos tanácsnak a választási eredmények
érvénytelenítésére irányuló döntését.
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Ezen a nyilatkozaton kívül megemlítendő még a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági
Közössége (ECOWAS) és az Afrikai Unió tagállamai vezetőinek világos és egyértelmű
álláspontja is. Gbagbo úr rezsimét ma sem az elefántcsontparti polgárok nem akarják, sem
a szomszédos államok nem támogatják, sem a nemzetközi közösség nem fogadja el. Ezért
itt az ideje, hogy Gbagbo úr elismerje Alassane Ouattara, Elefántcsontpart demokratikusan
megválasztott elnökének győzelmét, akinek mihamarabb lehetővé kell tenni, hogy a nép
által ráruházott kötelezettségeinek eleget tegyen.

Elnök asszony, főképviselő asszony, hölgyeim és uraim, végezetül felszólítom az Európai
Uniót, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel tegyen eleget feladatának, és gyakoroljon
nyomást Laurent Gbagbóra és illegitim kormányára, hogy fogadják el, a játéknak számukra
vége. Nem fogjuk hagyni, hogy Gbagbo makacssága miatt káosz alakuljon ki
Elefántcsontparton.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Elnök asszony, ha Gbagbo úr nem lenne ilyen makacs,
akkor Elefántcsontpart jó példát mutathatna minden demokráciára törekvő, fejlődő
országnak.

A választásokon az elefántcsontparti nép politikai érettségről tett tanúbizonyságot. A
nemzetközi szervezeteket, kezdve az ENSZ-szel, cseppet sem hatják meg egy rossz vesztes
machinációi. Gbagbo úrnak mennie kell. Csak így őrizheti meg, ami még megmaradt a
méltóságából.

Az Európai Unió eddig megfelelően reagált, különösen a célzott szankciók szintjén. Nem
az akaratuknak példamutató módon hangot adó polgárokat kell szankciókkal sújtani,
hanem Gbagbo urat és köreit.

Szeretnék feltenni egy kérdést Ashton bárónőnek. Milyen lépéseket szándékoznak tenni,
ha elfajulna a helyzet, és erőszak fenyegetné az elefántcsontparti állampolgárokat, illetve
az Elefántcsontparton élő külföldieket? Gondolja, hogy az ECOWAS és az Afrikai Unió
megfelelő kapacitásokkal rendelkezik a probléma kezelésére?

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Elnök asszony, Ashton bárónő, hölgyeim és uraim, az
elefántcsontparti helyzet precedensértékű, már csak ezért sem engedhetjük, hogy meg,
hogy balul üssön ki.

Igaz ez mindenekelőtt az Európai Unióra, mert semmiképpen sem ismerhetünk el egy
lopott győzelmet, és mert továbbra is maximális nyomást kell gyakorolnunk az
elefántcsontparti vezetőkre e miatt a súlyos csalás miatt. Ezenkívül az sem lenne elfogadható,
hogy az európai adófizetők zsebéből akár egyetlen euró is egy olyan illegitim kormányhoz
kerüljön, amely a demokrácia legalapvetőbb szabályait sem tartja be. Ezt közölni kell
Elefántcsontparttal.

Az elefántcsontparti helyzet az Afrikai Unió számára is precedensértékű, mivel az Afrikai
Unió nagyon érdekesen kezeli a helyzetet - olyan határozott és egységes fellépést tanúsít,
amely 10 vagy 15 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Ez azt jelenti, hogy az
elefántcsontparti helyzetet nem szabad a Fekete-Afrikáról kialakult régi sztereotípiák -
melyek szerint képtelen a demokráciára - újjáélesztésére használni.

Még ha nagy is az esély arra, hogy a helyzet erőszakossá fajuljon, ami katasztrofális lenne,
az elefántcsontparti társadalom eddig jól szerepelt ezen a nehéz vizsgán: a többség a
reformokat sürgető jelöltre, Outtara úrra szavazott, és úgy tűnik, megértette a nagy
elefántcsontparti író, Ahmadou Kourouma tanításait, akinek 1998-ban megjelent, nagyon
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találó című („En attendant les votes des bêtes sauvages”- A vadállatok szavazatára várva) könyve
ezt az egész történetet demokratikus és nagyon elefántcsontparti nézőpontból meséli el.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Elnök asszony, az elefántcsontparti választások után példátlan
helyzet alakult ki, mivel mindkét jelölt magát tartja a választások győztesének, és mindketten
kineveztek egy-egy miniszterelnököt. De csak egy legitim elnök van: Ouattara elnök úr.
Véleményem szerint valamennyi politikai erőnek tiszteletben kell tartania a november
28-án tartott választások eredményében kifejezésre jutó népakaratot. Annál is inkább,
mivel az ENSZ, a választási bizottság és számos európai állam a korábbi ellenzéki vezetőt
ismeri el a választások legitim győztesének.

Elfogadhatatlan, hogy az EU megfigyelőit megfélemlítették, aminek eredményeképpen a
missziót meg kellett szakítani. Az országban kialakult politikai instabilitásnak már most
fontos következményei alakultak ki. Az Afrikai Unió úgy határozott, hogy felfüggeszti az
ország valamennyi tevékenységét a szervezetben. Ezenkívül fennáll a veszélye, hogy
megismétlődik a 2002-es polgárháború.

Ezért Elefántcsontpart két út közül választhat: az egyik a demokrácia megerősítése és a
fejlődés folytatása, a másik az afrikai közösségtől való izoláció.

Catherine Ashton,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
– Elnök asszony, rövid leszek, mivel úgy gondolom, hogy már minden lényeges dolgot
nagyon jól elmondtak. Preda úr, még egyszer szeretném megköszönni önnek és csapatának
a választások alatt tanúsított bátorságukat és munkájukat. Csak elismerően tudok
nyilatkozni önökről.

Két dolgot szeretnék röviden elmondani. Természetesen végig tartottam a kapcsolatot
Ban Ki Munnal. A válság kezdetekor beszéltem vele, megvitattuk a helyzet súlyosságát, és
megállapodtunk, hogy teljes mértékben együtt fogunk működni. Gondoskodtam arról is,
hogy az EU helyszínen tartózkodó képviselői biztonságban legyenek: ahogy elvárható,
szükséghelyzeti terveink vannak biztonságuk szavatolására.

Szeretnék válaszolni a szankciókkal kapcsolatban feltett konkrét kérdésre is. Előreláthatólag
néhány napon belül készen lesz a jegyzék. Minél gyorsabban akarunk haladni a jegyzék
elkészítésével, és továbbra is minél nagyobb nyomást akarunk gyakorolni. Valóban fennáll
az erőszak veszélye, és valóban fennáll az események félreértelmezésének veszélye.
Határozottnak és egyértelműnek kell lennünk, és minél szorosabban együtt kell működnünk
a nemzetközi közösséggel a minél nagyobb nyomásgyakorlás érdekében, és annak
érdekében, hogy minden szükséges intézkedés megtörténjen a kielégítő megoldás elérése
érdekében. Nagyon hálás vagyok, hogy a Parlament támogat minket munkánkban.

Elnök.   Hat állásfoglalási indítvány került előterjesztésre   (2)  az eljárási szabályzat 110.
cikkének (4) bekezdésével összhangban.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. december 16-én, csütörtökön 12.00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Katarína Neveďalová (S&D),    írásban. – (SK) Hölgyeim és uraim, december 4-én két
elnökjelölt is magát nyilvánította a választások győztesének, és két elnökjelölt is letette

(2)
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esküjét. Egy elnökválasztásnak azonban nem lehet két győztese. Az elefántcsontparti
helyzet azért nagyon súlyos, mert jól tudjuk, hogy egy éveken át konfliktusok és erőszak
sújtotta ország különösen hajlamos olyan lépéseket tenni, amelyek a véres államcsínyt
követő 2002-es polgárháború megismétlődéséhez vezethetnek.

A nemzetközi közösségnek, illetve részünkről az Európai Uniónak alaposan fontolóra kell
vennie, milyen lépéseket tesz, de nem szabad halogatnia, mivel ezeknek a lépéseknek
jelentős hatásuk lesz az ország lakosainak életére.

Ezért teljes mértékben egyetértek Ashton bárónő szavaival. A szankciók kivetése lehetséges
megoldás az EU részéről azok megbüntetésére, akik megakadályozzák a békés politikai
hatalomváltást. A szankcióknak az elefántcsontparti nép akaratának érvényesítését kell
segíteniük. Nem szabad elfeledkeznünk a helyi lakosságról, segítenünk kell, hogy szabad
és demokratikus országban, valamint nagyobb biztonságban élhessenek.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

19. A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami
ellenőrzés (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Jogi Bizottság nevében Szájer úr által benyújtott
jelentés (A7-0355/2010) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó
tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról
szóló európai parlamenti és bizottsági rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0083 -
C7-0073/2010- 2010/0051(COD)).

József Szájer,    előadó. – Elnök úr, közel egy évvel ezelőtt lépett hatályba a Lisszaboni
Szerződés, amely komoly változásokat irányoz elő az Európai Parlament és a Tanács által
a Bizottság részére történő hatáskörök átruházása területén.

Néhány hónappal ezelőtt ebben a Parlamentben megvitattuk a felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokról szóló jelentésemet. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok azt jelentik,
hogy a Parlament és a Tanács átruházza a hatásköröket, de mostantól kezdve, a korábbi
helyzettől eltérően, ezeket bármikor visszavehetjük. Meghatározhatunk egy határidőt,
megváltoztathatjuk azt, és élhetünk a vétójogunkkal akkor, ha a Bizottság nincs
összhangban a jogalkotó akaratával.

A jelenlegi rendelet esetében a vitát a Szerződés 291. számú cikke alapján folytatjuk, vagyis
a végrehajtási jogi aktusokról beszélünk. A végrehajtási jogi aktusok esetében a helyzet
egy kicsit más. Ebben az esetben a tagállamok gyakorolják az Európai Unió különböző
jogszabályainak a végrehajtásával kapcsolatos jogokat. Vagyis egyértelmű különbség áll
fenn.

Az új rendelet, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új rendszere rendkívül kiterjedt
hatáskört biztosít számunkra. A Parlament szempontjából ez jelentősen megváltoztatja a
befolyásunkat, különösen egyes jogalkotási területeken.

Ugyanakkor azonban, a végrehajtás területén, Parlamentként, jogalkotóként, jogunk van
a tagállamok végrehajtási folyamatának a szabályozására.

Szerintem a Parlamentnek igaza volt, amikor, hosszas tárgyalások után, arra az álláspontra
helyezkedett, hogy mind a Tanácstól, mind a Bizottságtól egyértelmű megerősítést és
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kötelezettségvállalást szeretnénk kapni arra nézve, hogy a Parlament jogai elismerésre
kerülnek. Rendkívül hosszadalmas tárgyalások után nagyon komoly előrelépést tettünk
ezen a területen, ami kihatással és ráhatással van nem csak – és hangsúlyosan nem csak –
a végrehajtási jogi aktusokra, de a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra is.

A Parlament még a végrehajtási jogi aktusok területén is megkapta és megtartotta az
ellenőrzési jogot, ami azt jelenti, hogy a többi intézménnyel való megállapodás alapján
rendelkezünk egy eljárással, amit alkalmazhatunk.

Legfontosabb prioritásom az volt, hogy megtarthassuk ezeket a fontos pozíciókat. Van itt
egy másik téma is, vagyis az, hogy vannak egyéb, más bizottságok – különösen a
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, és a Külügyi Bizottság – által
képviselt folyó megbeszélések is ebben a Parlamentben, valamint a Parlament és a Tanács
között is a pénzügyi eszközökre vonatkozó jogi szabályozás területén, és azzal
kapcsolatban, hogy ezeket kell-e, és ha igen, hogyan kell szabályozni.

Ezen a területen az volt a célom, hogy ez a rendelet ne döntse el előre ennek a
megbeszélésnek a kimenetelét. Segíteni akarjuk azokat a kollégáinkat, akik a Tanáccsal
folytatott fontos megbeszélések során küzdenek a pozíciónkért, azért, hogy végül együtt
tudjunk működni a Tanáccsal.

Végezetül, mivel lejárt az időm, köszönetet szeretnék mondani mind a Bizottságnak, mind
a Tanácsnak a tárgyalások során tanúsított rugalmasságukért. Tisztában vagyok azzal,
hogy nehéz volt megállapodásra jutni a Tanácsban. Szerintem ez olyan egyezség, amire a
Parlament vágyott, és ez az egyezség kielégítő minden parlamenti képviselő számára,
különösen azért, mert ez nemcsak a most megvitatott szövegről szól, hanem azt várjuk a
Bizottságtól és a Tanácstól egyaránt, hogy a fenti, fontos kérdésekkel kapcsolatban ossza
is a közös álláspontot. Ezen kívül olyan nyilatkozatokat is várunk, amelyek egyértelművé
teszik, hogy a Bizottság világosan elkötelezte magát a közösségi vívmányok fennmaradó
részeinek a kiigazítása mellett. A jelentésemhez csatolt szöveg, remélhetőleg, minden
parlamenti képviselő számára kielégítő.

Maroš Šefčovič,    a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, ma délelőtt kiváló vitát hallgattunk meg
a polgári kezdeményezéséről, és ma este a komitológia nagyon fontos témáját vitatjuk
meg. Véleményem szerint nagyon jó jel, hogy itt, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését
követően, mi végezzük el a teljes végrehajtásához szükséges legfontosabb jogszabályok
véglegesítését.

A végrehajtási jogi aktusokról szóló rendelet komoly befolyást gyakorol majd arra, hogy
a Bizottság a jövőben hogyan hajtja végre az európai jogi aktusokat. Erőteljes kihatással
lesz arra is, hogy az Unió hogyan tudja politikáit polgárai érdekében kivitelezni. Javaslatunk
benyújtásakor az alábbi, fontos célkitűzést fogalmaztuk meg: az új szabályoknak olyan
rendszert kell életbe léptetniük a végrehajtási jogi aktusok Bizottság általi elfogadása terén,
amelyek egyszerűbbek, hatékonyabbak és átláthatóbbak lesznek, és teljes mértékben
összhangban állnak a Szerződéssel.

Hogyan sikerült ezeket a célkitűzéseket elérnünk a most megvitatott javaslatokban? A
múlthoz hasonlóan, a rendelet által meghatározott ellenőrzési mechanizmus a
komitológián, vagyis a tagállamok képviselőiből álló bizottságokon alapul, amelyekhez a
Bizottság intézkedési tervezeteket nyújt be, de a jelenlegi rendszertől eltérően a Tanács
számára nem lesz helye intervenciónak.
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Amint a Szerződés is egyértelművé teszi, csak a tagállamok, nem pedig a Tanács,
ellenőrizhetik a Bizottság végrehajtási hatásköreinek a gyakorlását. Ráadásul a rendelet azt
is kimondja, hogy megszűnnek a különleges eljárások, és hogy minden végrehajtási
intézkedés, beleértve a kereskedelemmel kapcsolatosakat is – különböző intézkedések,
mint például a dömpingellenes vagy a kiegyenlítő intézkedések – a rendelet hatálya alá fog
tartozni. A kereskedelempolitika területén ez valódi forradalmat jelent.

Egyszerűbb eljárásokat akarunk, ezért az új rendelet nem csak hogy két eljárást fog
létrehozni – tanácsadói és vizsgálati – a négy helyett, de biztosítani fogja a jelenlegi
komitológiai eljárások automatikus elfogadását is. Az új eljárások, az életbe lépésük első
napjától kezdve, minden meglévő jogszabály esetén alkalmazandók. Természetesen mindez
nem lehet hátrányos az alaptörvényekben a Bizottságra ruházott jogkörök milyenségére.

A Bizottság nyilatkozatban vállalt kötelezettséget az összes közösségi vívmány
felülvizsgálatára azért, hogy azokat a jogilag szükséges mértékben a felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok rendszeréhez igazítsa, és tisztában vagyok azzal, hogy mindez milyen
fontos e Ház számára. Eddig 153 olyan jogi aktust azonosítottunk, amelyet a Lisszaboni
Szerződés előtt nem nyújtottak be együttdöntésre, és amelyek olyan hatásköröket ruháznak
a Bizottságra, amiket felhatalmazáson alapuló hatáskörré kell átalakítani. Továbbá, van
még 299 olyan jogi aktus, amelyeket korábban, az ellenőrzés során, hozzáigazítottak a
szabályozási eljáráshoz, és amelyeket most, a Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi
aktusokról szóló rendeletei értelmében, felül kell vizsgálni. A célunk azonban az, hogy a
Parlament jelenlegi jogalkotási időszakának befejezése előtt minden meglévő jogszabály
teljes mértékben összhangban álljon a Lisszaboni Szerződés új rendelkezésével.

Ez teljes körű kiigazítást jelent. Tisztában vannak azzal, hogy ez milyen nagyratörő
célkitűzés, és ezért külön örülök annak, hogy a belga miniszter, Chastel úr, felkért arra,
hogy e Házat biztosítsam az elnökség elkötelezettségéről és nyilatkozatáról.

Eszerint az elnökség tisztában van a Bizottságnak az ezzel kapcsolatos nagyratörő
szándékaival; örömmel üdvözli ezeket, és támogatja a célkitűzéseket. Meg tudja erősíteni
azt, hogy hajlandó minden tőle telhetőt megtenni annak biztosítása érdekében, hogy a
Bizottság által benyújtott javaslatokat követően, a kiigazítás a lehető leggyorsabban
megtörténjen. Az elnökség készen áll a Parlamenttel és a Bizottsággal való lojális
együttműködésre a fenti célok megvalósítása érdekében.

Természetesen szeretnénk, ha a fenti kijelentés hivatalos dokumentum formájában is
napvilágot látna, de szerintem örülnünk kell a belga elnökség részéről megnyilvánuló
rendkívüli együttműködési szellemnek és kollegiális megközelítésnek.

Hatékonyabb rendszert szeretnénk; ennek megfelelően az új szabályok teljes mértékben
tükrözik a Bizottság Szerződésben meghatározott szerepét – egy sajnálatos kivétellel, amire
a későbbiekben majd visszatérek –, mivel csak a bizottság által a végrehajtási jogi aktus
tervezete ellenében leadott minősített többségi szavazat akadályozhatja meg a Bizottságot
annak elfogadásában.

A korábban említett egyetlen kivétel, amikor a Bizottságnak a bizottság kifejezett pozitív
véleményére van szüksége a végrehajtási jogi aktus tervezetének az elfogadásához, a végleges
többoldalú kereskedelmi védelmi intézkedésekre vonatkozik. Habár ezen a területen csak
korlátozott számú jogi aktus elfogadására kerül sor, mi ellenezzük ezeket az intézményi
alapon megvalósuló kivételeket, mivel jobban örültünk volna az új szabályokhoz való
teljes mértékű hozzáigazításnak.
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Meg szerettem volna itt említeni ezt az intézményi szempontot, annak ellenére, hogy végül
is a jogalkotó számára ez volt az egyetlen lehetséges alap a kompromisszumra, amit
örömmel üdvözlünk. Átláthatóbb rendszert szeretnénk; az egész eljárás teljes egészében
átlátható lesz.

A bizottságok elé beterjesztett összes dokumentumot, a beterjesztéssel párhuzamosan,
megküldik az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak; a fent említett két intézménynek joga
lesz a teljesen egyenlő alapon megvalósuló ellenőrzésre. Az eljárás során bármikor jelezhetik
a Bizottság felé, hogy, véleményük szerint, a végrehajtási jogi aktus tervezete meghaladja
a hatáskörüket; ha túllépünk a hatáskörünkön, jogukban áll ezt világosan jelezni felénk.

Végezetül, mindent összevetve, a szöveg nagyon jó eredményeket jelent Európa számára;
egyértelműen megerősíti a Közösség módszereit, és egyértelműen kiterjeszti a Parlament
ellenőrzési hatáskörét minden területre.

Például, az új rendelet előírja, hogy egyes esetekben a Bizottság kötelezhető arra, hogy a
fellebbviteli bizottságban vitassa meg az adott ügyet. Ugyanakkor azonban ez a bizottság
olyan, szokásos komitológiai bizottság lesz, amit a Bizottság elnököl, és amire ugyanazok
a szabályok vonatkoznak; csak a Bizottság tervezete ellenében leadott minősített többségi
szavazat akadályozhatja meg a Bizottságot annak elfogadásában.

Ha az Európai Parlament a mai napon elfogadja az új komitológiai rendeletet, akkor az
hamarosan, már 2011. március 1-jén hatályba lép, és ez valóban nagyon jó hír. Szükségünk
van arra, hogy az új jogi keret minél hamarabb működésbe lépjen, és azt is remélem, hogy
ezzel párhuzamosan közösen gondolkodhatunk majd el a Bizottság felhatalmazáson
alapuló hatásköre és végrehajtási hatásköre közötti különbségeken. Minderre nemcsak
azért van szükségünk, hogy az új jogszabályokkal kapcsolatos javaslatok megvitatása során
elkerüljük a jövőbeni konfliktusokat, hanem azért is, hogy leegyszerűsítsük a kiigazítási
folyamatot.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Szájer úrnak, a tárgyalási folyamat
során végzett munkájáért, és minden politikai képviselőcsoportnak az együttműködésükért
és a tanúsított rugalmasságukért. Végül köszönetet szeretnék mondani a belga elnökségnek,
amely kiváló munkát végzett a jelenlegi anyagnak a Tanácsban történő átvitele és ennek a
rendkívül nehéz kompromisszumnak a megkötése során. Úgy vélem, hogy a most
megvitatandó és reményeim szerint holnap elfogadásra kerülő anyag jó hír Európa számára.

Gay Mitchell,    a Fejlesztési Bizottság véleményének előadója. – Elnök úr, szeretnék köszönetet
mondani az előadónak, Szájer úrnak, az erőfeszítéséért és a jelentéséért.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a jelenlegi komitológiai rendelkezéseket
a 290. és 291. számú cikk értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási
jogi aktusok fogják felváltani, amint már kifejtették, de engem nagyon aggaszt a
Bizottságnak a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatban hozott döntések végrehajtása során
betöltött szerepe.

Úgy vélem, hogy a biztos úrtól éppen most azt hallottam, hogy ez a céljuk a parlamenti
időszak vége előtt. Vagyis három és fél éven belül, és ez csak „célkitűzés”! Ez nem
lakóközösség, ez a Parlament! Ha a Tanács is részt vesz benne, akkor a Parlament is részt
vesz benne. Parlamenti képviselőként – és nem okoz örömet számomra ennek a kimondása
– úgy tűnik nekem, hogy gyakran, ahelyett, hogy a Tanács és a Parlament közötti tisztességes
közvetítőként működne, a Bizottság túlságosan is közel áll a Tanácshoz, miközben a
Parlament, ilyen képviselőkkel, könnyen megosztható, és időnként túlságosan könnyen
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teszi lehetővé annak a megvalósulását, ami a Tanács és a Bizottság által elfogadott közös
nézet.

Először is hangsúlyoznom kell, hogy a Parlamentet, véleményem szerint, nem szabad
semmilyen nyomás alá helyezni ebből a szempontból azért, hogy teljes mértékben
kötelezettséget vállaljon a javasolt szöveg első olvasatban való elfogadására. A legfontosabb
dolog az, hogy olyan, tisztességes kompromisszumot érjünk el, ami e Ház és az általunk
képviselt polgárok számára a lehető legjobb lehetőség, figyelembe véve azt, amit a kollégánk,
Szájer úr mondott. Ha ez azt jelenti, hogy várnunk kell egy második olvasattal kapcsolatos
megállapodásra, ám legyen. Amint elmondtam, a szabálynak annak kell lennie, hogy ha a
Tanácsot bevonják, akkor a Parlamentet is be kell vonni. Ebből a szempontból ugyanis a
döntéseket együttesen hozzuk és társjogalkotók vagyunk.

A Fejlesztési Bizottság véleményének előadójaként rendkívül fontosnak tartom, hogy
biztosítsuk a Parlament függetlenségét, és hogy a Bizottság mindkét intézményt tiszteletben
tartsa. Nem vagyok biztos abban, hogy ez a „kompromisszum”’ ezt biztosítja.

Saïd El Khadraoui,    a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményének előadója. – (NL)
Elnök úr, azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok az előadónak az ezzel az
átfogó és nagyon szakmai jellegű, ámde a jövőbeni munkánk szempontjából rendkívül
fontos anyaggal kapcsolatos munkájáért.

Számunkra, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság számára, nem volt ismeretlen a régi
komitológiai eljárás, a négy különböző opcióval, és már régóta jól tudjuk, hogyan kell a
végrehajtási döntésekkel foglalkozni. Ugyanakkor azonban, ami a Lisszaboni Szerződés
értelmében elvégzendő kiigazításokat illeti, azt szeretném elmondani, hogy mi támogatjuk
az előadó által a Tanáccsal elért kompromisszumokat. Van azonban két olyan dolog, amire,
véleményünk szerint, fel kell hívnunk a figyelmüket.

Mindenekelőtt, a Parlament vonatkozásában a maximális információ-áramlást szeretnénk
biztosítani, és azt is, hogy a bizottságok döntéseinek előkészítésében a Parlament a lehető
legnagyobb mértékben vegyen részt.

Másodszor, szeretném hangsúlyozni az átmeneti időszakhoz való jó hozzáállás fontosságát,
és ebből a szempontból azt kérjük a Bizottságtól, hogy a komitológiai eljárás közösségi
vívmányok szerinti megreformálása, vagyis az új, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási
jogi aktusokká való átalakítása során, legyen nagylelkű a Parlamenttel azokban az esetekben,
amikor a két eljárás közötti választás lehetősége megvitatható.

Ezért mindez nem csak a reformra vonatkozik, hanem a jelenlegi közösségi vívmányok
reformok előtti alkalmazására is.

Danuta Maria Hübner,    a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményének előadója. – Elnök úr,
attól tartok, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok pénzügyi eszközökre való
kiterjesztésének az elutasítása veszélyes példát mutathat a többi szakpolitika számára.
Intézményi bizalmatlanságot is eredményez, és mindannyiunkat aggaszt ez a helyzet.

A 2013-at követő időszak regionális politikájára vonatkozó jogalkotási csomaggal
kapcsolatos jövőbeni javaslatok esetleg megkövetelhetik a végrehajtási jogi aktusok
alkalmazását. Nem tudjuk elfogadni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előzetes
kizárását. Ezt a társjogalkotóknak egyedi alapon kellene megvitatniuk.

Ez az álláspont, véleményem szerint, mind politikailag, mind jogilag konzisztens, és úgy
vélem, hogy a Tanács és a Bizottság nyilvánvalóan osztja ezt a véleményt a Parlamenttel.
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Kétségtelen, hogy sok nehéz év áll előttünk. Európai intézményként az a feladatunk, hogy
a lehető legtöbbet hozzuk ki a szakpolitikáinkból, és a szükségtelen konfliktusok és eljárások
elkerülése révén hatékonyabbak lehetünk ennek a közös feladatnak a megoldása terén.

Paolo De Castro,    a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményének előadója. – (IT)
Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
elnökeként több szempontból is mélységes csalódást érzek Szájer úr jelentésének tartalmával
kapcsolatban, amiről holnap fogunk szavazni.

Először is, a bizottságom által egyhangúlag – és hangsúlyozom, egyhangúlag – megszavazott
módosítások közül egyetlen egyet sem vettek figyelembe, annak ellenére, hogy a közös
agrárpolitika az egyik olyan politika, amivel kapcsolatban a komitológiai eljárás során a
legtöbb jogi aktus került elfogadásra, és ezért ez az egyik olyan terület, amit a leginkább
érint a jogalkotási aktusok Lisszaboni Szerződés alapján történő kiigazítása.

Másodszor, a 10. cikk szövege szerint az Európai Parlament hatásköre nem terjed ki arra,
hogy nyomást gyakoroljon a Tanácsra, illetve tárgyalást folytasson vele a közös
agrárpolitikával kapcsolatos jogszabályok új szerződés szerint kiigazításáról.

Valójában tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy a Tanács már kimutatta abbéli
hajlandóságának a hiányát, hogy elfogadja az Európai Parlamentre átruházott jogi aktusokat,
és e rendelet elfogadásával a Tanács egyáltalán nem lesz érdekelt a tárgyalások
továbbfolytatásában, mivel az automatikus kiigazításnak – amely kizárja a felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat, és csak a végrehajtási jogi aktusokra vonatkozik – nincs határideje,
mivel átmeneti.

Ezért, a többi képviselőtársammal együtt, előterjesztettem egy módosítást, ami az
automatikus kiigazítást tényleg átmenetivé teszi, és mindannyiukat felkérem arra, hogy
az Európai Parlament szerepének megerősítése érdekében támogassák azt. Valójában
semmi oka sincs annak, hogy már az első olvasat során megállapodásra jussunk egy olyan
érzékeny anyaggal kapcsolatban, amely meghatározza a Szerződés alkalmazására vonatkozó
szabályokat az elkövetkező évekre. Ez az oka annak, hogy ezzel a mindannyiunk számára
fontos anyaggal kapcsolatban jogunk – sőt, még azt is megkockáztatom, hogy kötelességünk
– a szöveg lehető legteljesebb mértékben történő javítása, és ezért a második olvasatig való
elvitele, anélkül, hogy engednénk a Tanács zsarolásának, amely azzal fenyeget, hogy nem
halad tovább ezzel az anyaggal kapcsolatban, azért, hogy rákényszerítsen bennünket ennek
a negatív megállapodásnak az elfogadására.

Véleményem szerint a költségvetés után ez a legfontosabb anyag, amelyről szavazunk,
mivel megváltoztatja az európai intézmények közötti hatáskörök egyensúlyát. Ebben az
ülésteremben elszántan meg kell védenünk a demokratikusan megválasztott és az összes
európai polgárt képviselő Parlament előjogait.

Antolín Sánchez Presedo,    a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményének előadója. – (ES)
Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, a Lisszaboni Szerződés, a felhatalmazáson alapuló
és a végrehajtási jogi aktusok közötti különbségtétel következtében, lényegi változásokat
vezet be az Uniós jogszabályok kialakítási és alkalmazási folyamata terén. A korábbi
elsődleges jogszabály csak végrehajtási intézkedéseket tartalmazott.

Ez a rendelet rendkívül fontos a régi rendszerből az új rendszerbe való zökkenőmentes
átmenet, és a Bizottság részére a Lisszaboni Szerződés által biztosított végrehajtási
hatáskörök megfelelő alkalmazása szempontjából. Megerősíti a demokratikus elvet, mivel
elismeri a Parlament ellenőrzési jogát, az éves jelentésen keresztül javítja az átláthatóságot,
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és a tapasztalatok alapján történő tökéletesítés érdekében tartalmaz egy felülvizsgálati
záradékot. Következésképpen kielégíti azt a kívánalmat, amit a Gazdasági és Monetáris
Bizottság ebből a szempontból megfogalmazott.

Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, segít a jogbiztonság és a jogalkotás hatékonyságának
javításában. Kibővíti a gyűjtőirányelv (omnibusz) azon célkitűzését, hogy az új Szerződés
hatálybalépésétől számított hároméves időszak alatt csökkenjenek a Bizottságra a régi
keretek között átruházott azon hatáskörök, amelyek kompatibilisek a jelenlegi keretekkel,
és olyan rendelkezéseket hoz, amelyek segítségével az új felülvizsgálati struktúra részét
képező technikai végrehajtási szabályok és a pénzügyi szolgáltatások terén meglévő ágazati
rendeletek végül elfogadhatók legyenek.

Ezért, a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményének előadójaként pozitív véleményem
van a jelentésről, és gratulálok hozzá Szájer úrnak.

Szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak a nagylelkűségéért, és mindannyiuknak
minden jót kívánni erre az ünnepi időszakra és a jövő évre.

Klaus-Heiner Lehne,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim,
egy sor magyarázatra van szükség, többek között itt a plenáris ülésen is, a
képviselőcsoportokban, a Bizottsági Elnökök Értekezletén és egyes esetekben a
bizottságokban lezajlott félrevezető vitákkal kapcsolatban.

Először is, ez a rendelet nem arról szól, hogy mit jelentenek a felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok a 290. cikk értelmében, és mit jelentenek a végrehajtási jogi aktusok a 291. cikk
értelmében. Ez a rendelet a fentiekről biztosan nem hoz döntést. Ezt az alapul szolgáló
jogi aktus dönti el. Más szóval, maga a jogszabály dönt a hatáskörökről a 290. cikk, illetve
a 291. cikk alapján, ha van erre vonatkozó rendelkezés. A rendelet csak a 291. cikkel
kapcsolatos eljárásra vonatkozik.

A második témám a 10. cikk kritikájával kapcsolatos. Ez a cikk szintén csak az eljárásra
vonatkozik, és semmi másra nem. Ebben az összefüggésben a Bizottság ismét nyilvánvaló
tette, hogy, a kiigazítási folyamat részeként, természetesen szándékában áll a Lisszaboni
Szerződés előtti időszakból származó összes jogi aktus felülvizsgálata, és új javaslatok
kidolgozása mindkét jogalkotó intézmény, vagyis a Parlament és a Tanács számára. Az
előző intézményközi megállapodással összevetve ez ismét megerősítésre került.

Az egyetlen igazi újdonság a külkereskedelmi eljárás. Bevallom, hogy a belga elnökség által
javasolt kompromisszum meglehetősen bürokratikus. Efelől nem lehetnek kétségeink.
Ugyanakkor ez volt az egyetlen lehetőség, a Tanácsban meglévő két akadályozó kisebbség
miatt.

Számomra ez a kérdés az előnyök mérlegeléséről szól. Mérlegelnünk kell azt is, amint az
előadó mondta, hogy a Parlament mit tárgyalt meg. Rendelkezünk a végrehajtási jogi
aktusok felülvizsgálatára vonatkozó eljárással, ami nem szerepel a Szerződésben. Ez olyan,
rendkívül jelentős előremutató lépés, különösen a Parlament részvétele szempontjából,
ami túlmutat a Szerződésben megfogalmazott feltételeken. Ezért akkor, amikor az előnyöket
mérlegeljük, ez nyilvánvalóan megérdemli a támogatásunkat. Ez az oka annak, hogy én
támogatom a jelentést, úgy ahogy van, módosítások nélkül. Az első olvasatban nem tudunk
többet elérni annál, mint amit a meghatározatlan időszak utáni, későbbi egyeztetési folyamat
során elérhetünk.
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Eva Lichtenberger,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, a mai napon
megvitatott rendeletet valamennyi bizottság hosszú időn keresztül figyelmen kívül hagyta.
Ugyanakkor, néhányan ebben a Parlamentben most, a folyamat végén, amikor az
eredmények már előttünk vannak, felébredtek. Néhányan közülük sajnos nem vettek részt
a vitában, amiért kár, mert nagyon érdekes lett volna hallani a véleményüket.

Korábbi képviselőként világosan emlékszem a konvent szellemére. Nyílt felhívást
tartalmazott arra, hogy az Európai Parlament számos területen különleges jogokat kapjon,
annak biztosítása érdekében, hogy az intézmények vonatkozásában és a polgárok előtt
hiteles maradjon.

A konvent követelései ellenére semmi sem történt. A belga elnökség által a Tanáccsal
folytatott kemény tárgyalások tették lehetővé a fontos előrelépést. Emlékszem arra, hogy
Lehne úr mit mondott. Arról az állandó lehetőségről szólt, ami a Bizottság hatáskörének
esetleges túllépésével kapcsolatos vizsgálati lehetőségre vonatkozott.

Természetesen, a rendeletek egy része, mint például a nemzetközi kereskedelmi
megállapodás, nem egészen ideális, de ennek ellenére a végeredménnyel egyetértek.
Szeretnék köszönetet mondani a belga elnökségnek. Mindent megtett annak érdekében,
hogy valamit el lehessen érni. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak is, aki
szimpatikusan és intelligensen tárgyalt.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, amikor holnap
majd Szájer úr jelentéséről szavazunk, zöld jelzést adunk a Lisszaboni Szerződésben
található egyik, a végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatos új eszköznek.

Ez leegyszerűsíti a régi komitológiai rendszert. Ez olyan intézkedés, ami nagyobb
átláthatóságot biztosít a jogalkotási aktusok elfogadása során, szabályozva a Bizottságra
ruházott hatáskörök gyakorlásának tagállami ellenőrzési módszereit. A rendelet alapvető
jelentősége következtében a jogalkotási eljárás mind intézményközi szinten, mind a
Parlamenten belül, az összes bizottság – habár megkésett – részvétele miatt bonyolulttá
vált, de azt remélem, hogy a javaslat első olvasatban mégis elfogadásra kerül.

Ezért gratulálni szeretnék az előadónak, Szájer úrnak, azért, hogy sikerült az Európai
Parlament számára legfontosabb célkitűzéseket elérni: azokra a garanciákra gondolok,
amelyek révén a jelenlegi komitológiai eljárásokat hozzáigazítják az új eljárásokhoz, a
Parlament és a Tanács ellenőrzési jogára, a Bizottság elnöklete alatt álló fellebbviteli bizottság
létrehozására, és egy olyan felülvizsgálati záradék beiktatására, amely lehetővé teszi a
folyamat hatékonyságának az ellenőrzését.

Végül, engedjenek meg nekem egy megjegyzést a tárgyalások előtt álló utolsó akadállyal,
vagyis a közös kereskedelempolitikának a jövőbeni rendelet hatáskörébe való bevonásával
kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a végső megállapodás a 18 hónapos átmeneti időszak
alatt lehetővé fogja tenni az egyszerű többséggel való szavazást a dömpingellenes
intézkedések elfogadása során, azt követően az intézkedések elfogadásához minősített
többségre lesz szükség. Ez a megoldás egy bonyolult kompromisszum eredménye, de meg
vagyok győződve arról, hogy kielégítő mind az iparág igényei, mind az Európai Unió
végrehajtói számára, mivel a technikai jellegű döntések esetében megszünteti a veszélyes
elpolitizálódás kockázatát.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, egyáltalán nem értek egyet
az utolsó felszólalókkal. Én, személy szerint úgy gondolom, hogy ez az intézkedés káros
a Parlament prioritásai szempontjából, és ellentétes a Lisszaboni Szerződés szellemével.
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A Tanáccsal kötött megállapodások 70%-át első olvasatban elfogadjuk, de nem vagyok
képes megérteni, hogy miért kell ilyen sietve, első olvasatban elfogadni egy ilyen érzékeny
intézkedést, mivel ez a Lisszaboni Szerződés végrehajtására vonatkozik, ami kibővítette a
hatáskörünket, különösen a kereskedelempolitika területén. A dömpingellenes eljárások
legelején a jogbiztonság objektivitását lecseréljük a tagállami beavatkozásokra, ami a
Bizottság és a tagállamok közötti alku veszélyes végeredményének látszik.

Ezért úgy vélem, hogy ez egy lépés hátrafelé, csakúgy, mint az automatikus kiigazítás, a
régi komitológiai rendszerről a jelenlegi rendszerre való, határidő nélküli áttérés a
mezőgazdaság területén, ami erősíti a Parlament szerepét.

Éppen ezért nem hiszem, hogy bölcs dolog lenne sietve, az első olvasatban, megkötni a
megállapodást a Tanáccsal, mivel ezzel a Bíróság előtti viták kockázatát is vállaljuk.

Maroš Šefčovič,    a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, szeretnék mindenkinek köszönetet
mondani a hozzászólásokért, amelyek tükrözik az általunk tárgyalt téma összetettségét.

Engedjék meg, hogy reagáljak néhány megjegyzésre. Ami a felülvizsgálatot és az összes
vonatkozó jogi aktus kapcsán vállalt ebbéli kötelezettségvállalásunkat illeti, egy rendkívül
nagyratörő tervvel állunk szemben, és a keretszerződésre vonatkozó megbeszéléseink
során erről beszéltem Lehne úrral: összesen 299 plusz 153 jogi aktust kell kiigazítanunk.
Úgy vélem, hogyha azt mondjuk, hogy ezt a jelenlegi jogalkotási időszakban szeretnénk
megcsinálni, akkor ez rendkívül ambiciózus terv. Ha azt mondom, hogy ez a „mi”
elképzelésünk, akkor ez alatt a három intézményt értem, mivel ehhez egyértelműen lojális
együttműködésre van szükség mindannyiunk részéről.

Mitchell urat biztosítani szeretném arról, hogy a Bizottság a legteljesebb mértékben
tiszteletben tartja a Parlamentet.

A javaslathoz csatolt bizottsági nyilatkozat tervezetéből egy bekezdést szeretnék kiemelni.
Felolvasom: „A hozzáigazítás folyamata során a Bizottság rendszeresen tájékoztatni fogja
az Európai Parlamentet az azon jogi eszközök tekintetében tervezett végrehajtási
intézkedésekről, amelyek a jövőben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokká válnak majd.”
Tehát az átláthatóság és az egyértelműség iránti elkötelezettségünk teljesen egyértelmű.
Szeretném azt is megerősíteni itt, e Házban, hogy a Parlament számára a maximális
mennyiségű információt fogjuk biztosítani. A Parlament a bizottságokkal egy időben
megkap minden információt, így mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a
Parlamentet ezen eljárásban is a lehető legteljesebb mértékben informáljuk.

Úgy vélem, hogy köszönetet kell mondanom Lehne úrnak a vita során felmerülő helyzet
tisztázásáért. A mai napon a végrehajtási jogi aktusokról beszélünk, és ez a rendelet
semmilyen módon nem dönt arról, hogy a jövőben a felhatalmazáson alapuló, vagy a
végrehajtási jogi aktusokat kell-e alkalmaznunk.

Ami a kiigazítás kérdését illeti, úgy hiszem, hogy De Castro úr nem volt jelen akkor, amikor
felolvastam a belga elnökség elfogadott nyilatkozatát, ami teljes mértékű kötelezettséget
vállal a lojális együttműködésre annak érdekében, hogy az elkövetkező években meg tudjuk
valósítani a teljes mértékű kiigazítás eme nagyratörő célkitűzését. Úgy gondolom, hogy
itt bátorítás hangzik el arra nézve, hogy a lehető leggyorsabb előrelépés nem csak a
Parlament, hanem a Bizottság és a Tanács érdekeit is szolgálja. Szerintem ez egyértelmű,
és biztos vagyok abban, hogy nagyra fogjuk becsülni ezt a megállapodást.
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Ami a dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések politizálódásának kérdését illeti, én
valójában úgy gondolom, hogy éppen az ellenkezőjének leszünk szemtanúi, mivel tudják,
hogy milyen a jelenlegi rendszer: hogy a tagállami képviselők egyszerű többsége meg tudja
akadályozni a Bizottság javaslatát. Mindez a jövőben sokkal nehezebb lesz, mivel a tagállami
képviselők minősített többségére lesz szükség a megakadályozáshoz. Tehát úgy gondolom,
hogy amit itt teszünk, az a valóságban meg fogja erősíteni az Unió megközelítését, és meg
fogja erősíteni a Bizottság pozícióját a kereskedelmi tárgyalások során, pontosan úgy,
ahogy azt a Lisszaboni Szerződés előírja és előrevetíti.

Ha megengedik, azzal szeretném befejezni, hogy hangsúlyozom a jogbiztonság fontosságát
ebben az ügyben, mert, természetesen, amikor olyan érzékeny kérdésekkel foglalkozunk,
mint a kereskedelem, a dömpingellenes intézkedések, a kiegyenlítő intézkedések, rendkívül
jól megalapozott folyamatokra van szükségünk, és egyértelműen szét kell választani a
feladatokat és a felelősségi köröket. A Parlamentnek szüksége van azokra az egyértelmű
vizsgálati jogokra, amit a Lisszaboni Szerződés ráruházott, nekünk pedig szükségünk van
a jogbiztonságra ahhoz, hogy ezen a rendkívül érzékeny jogalkotási területen működni
tudjunk, mivel tudják, hogy milyen gyakran vitatják ezeket az intézkedéseket a
legkülönbözőbb nemzetközi fórumokon.

Ezért arra kérem a tisztelt képviselőket, hogy módosítás nélkül támogassák ezeket a
javaslatokat, mivel úgy vélem, hogy ezek az Európai Unió nemzetközi ügyek területén
meglévő pozíciója szempontjából nagyon jók.

József Szájer,    előadó. – Elnök úr, mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a mostani,
és a témával kapcsolatos munkánk elmúlt kilenc hónapja alatt tett hozzászólásáért.

Először egy eljárási kérdés. Több kollégánk aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a
Tanács részéről megnyilvánuló nyomás miatt elhamarkodottan, első olvasatban elfogadott
megállapodást kötünk. Mind a Bizottság, mind a Tanács, mind pedig több, a tárgyalásokban
részt vevő kolléga tanúsíthatja, hogy a nyomás pontosan ellentétes irányú volt. A Parlament
és én mondtam azt a Tanácsnak, hogy ha nem érnek el megállapodást, akkor az egész
dolog széthullhat.

Mind a két másik intézménytől egyértelmű kötelezettségvállalást kaptunk, mivel, csakúgy,
mint a Parlament, amint Šefčovič úr éppen most említette, ők is a Lisszaboni Szerződés
stabilitását támogatják. Minél később fogadjuk el, minél később hagyjuk jóvá ezt a rendeletet,
annál tovább folytatódik a régi komitológiai eljárás, amit – a sok probléma miatt – nem
szeretünk. Ebből a szempontból a kilenc hónap nem számít rövid időnek, és két olvasat
is beleférhet. Az átláthatóság teljes volt, és ezt több kolléga is tanúsíthatja.

Ez alatt a kilenc hónap alatt hatszor vettem részt a Bizottsági Elnökök Értekezletén, és
találkoztam az összes bizottság árnyékelőadójával és koordinátoraival is. Én voltam az,
aki a megállapodás elérése mellett döntött, mivel mindent megkaptunk, amit akartam.
Lehet, hogy a Tanácsnak és a Bizottságnak ez nem tetszik, de mi mindent megkaptunk.

Mit tesz egy előadó akkor, ha minden megvan, amit én és a különböző bizottságok kérnek,
habár talán nem abban a formában, ahogy akarjuk? De Castro úrnak igaza van. Az ő
követelései nem szerepelnek e rendelet szövegében, de ez a végrehajtási jogi aktusokról
szól, és azok szerepelnek a Bizottság kötelezettségvállalásaiban. Korábban én csináltam
ezt a kiigazítást – az omnibuszt -, és a Bizottság ugyan ezt a kötelezettségvállalást adta,
amit, minimális kivételektől eltekintve, tiszteletben is tart. Ebben az értelemben úgy
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gondoltam, hogy bízhatok ebben az ígéretben, és ha a Bizottság ezt nem tartja be, kiállok,
megkövetelem és kiigazítom, ahogy De Castro úr teszi.

Ebben az értelemben nincs semmi nyomás. A nyomást én gyakoroltam. A sok nehéz
tárgyalás során megvalósuló jó együttműködés révén megállapodtunk valamiben, amit
minden fenntartás nélkül ajánlhatok a Háznak elfogadásra.

Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, de különösen azoknak a kollégáknak, akik
részt vettek ebben a nagyon nehéz folyamatban. Elnézést szeretnék kérni a közvéleménytől,
amelynek a tagjai egy szót sem értenek abból, amiről mi tárgyalunk, de azt határozottan
állíthatom, hogy az átláthatóság és az Európai Unió ügyeinek parlamenti ellenőrzése e
rendelet elfogadása után sokkal jobb lesz.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Vital Moreira (S&D),    írásban. – (PT) Erre a jogalkotási kezdeményezésre, amely a Bizottság
„végrehajtási eszközeinek” ellenőrzéséről szól, a Lisszaboni Szerződés kötelez, amely ezt
az Európai Parlament jogalkotási hatáskörébe utalja. Figyelembe véve a jelenlegi helyzetet,
ez vitathatatlanul pozitív jogszabály.

Számos vonatkozása azonban nem felel meg teljes mértékben a Lisszaboni Szerződésnek.
Ezek közül a negatív aspektusok közül kettő számít kiemelkedőnek. Először, a számtalan
meglévő helyzet új rendszerhez és a Lisszaboni Szerződéshez való kötelező hozzáigazítására
nem határoztak meg határidőt. Ez az oka annak, hogy beterjesztettem egy olyan módosítást,
ami bevezetne egy ilyen záradékot. Másodszor, és a lényeget illetően, a kereskedelmi védelmi
eszközök (különösen a dömpingellenes és a szubvenció-ellenes intézkedések, valamint a
védelmi intézkedések) esetében előírt eltérések, amelyek szerint a tagállamok nagyobb,
beavatkozás jellegű ellenőrzési joggal rendelkeznek a Bizottság fölött, elfogadhatatlan,
mivel megnehezíti ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazását és az elpolitizálódásukhoz
vezet. Ezek az intézkedések alapvető fontosságúak ahhoz, hogy az európai vállalatokat
meg lehessen védeni az ilyen jogellenes előnyökből hasznot húzó import által teremtett
versenytől.

A kereskedelmi védelmi intézkedések ilyetén diszkriminatív kezelésére, ami aláássa a
Bizottság (és az Unió) azon képességét, hogy megvédje az európai ipart a saját európai
belső piacán kívülről jövő tisztességtelen versenytől, nincs alkotmányi, illetve politikai
alap.

20. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet

21. Az ülés berekesztése

(Az ülést 20,50-kor berekesztik)
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