
 M. GRUODŽIO 15 D., TREČIADIENIS

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

(Posėdis pradėtas 8.35 val.)

2. 2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas (pateikti pasiūlymai dėl
rezoliucijų) (žr. protokolą)

3. Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo
lygio susitikimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)

4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokolą)

5. Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (gruodžio 16–17 d.) -
Nuolatinio krizių valdymo mechanizmo euro zonos finansiniam stabilumui
apsaugoti sukūrimas (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – bendros diskusijos dėl:

- Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl pasiruošimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui
(2010 m. gruodžio 16–17 d.),

- S. Bowles pateikto klausimo, į kurį atsakoma žodžiu (O-0199/2010), Ekonomikos ir
pinigų politikos komiteto vardu dėl nuolatinio krizių valdymo mechanizmo euro zonos
finansiniam stabilumui apsaugoti sukūrimo (B7-0659/2010).

Olivier Chastel,    einantis Tarybos pirmininko pareigas.   −   (FR) Pone pirmininke, Komisijos
pirmininke, Komisijos nary, gerbiami nariai, Tarybos vardu norėčiau jums, pone pirmininke,
padėkoti už šią galimybę atvykti į Parlamentą ir pristatyti jums klausimus, kuriuos aptars
Europos Vadovų Taryba.

Kaip visi sako, rytoj ir poryt vyksiantis Europos Vadovų Tarybos susitikimas turės lemiamą
reikšmę stiprinant Ekonominės ir pinigų sąjungos ekonominį ramstį. Pagrindinis
darbotvarkės punktas, beje, bus finansinio stabilumo įtvirtinimas. Gyvename ypatingais
laikais, sukėlusiais ir toliau keliančiais nemažus iššūkius ir vyriausybėms, ir piliečiams.
Turime padaryti viską, kas reikalinga, siekdami užtikrinti, kad dabartinė finansų krizė būtų
įveikta ir būtų atkurtas pasitikėjimas.

Nuo pat krizės pradžios parodėme ryžtą imtis reikiamų priemonių finansiniam stabilumui
išsaugoti ir skatinti grįžti prie tvaraus ekonominio augimo. Beje, per krizę paaiškėjo, kad
euro zonos stabilumui išsaugoti reikalinga papildoma priemonė. Turėjome sukurti ad hoc
priemonę, kurią ką tik panaudojome Airijai paremti. Nepaisant to, mums tikrai reikia
nuolatinės priemonės, skirtos vidutiniam laikotarpiui.

Šiuo tikslu, artimai konsultuojantis su Europos Vadovų Tarybos pirmininku, rytoj ryte
vyksiančiame kitame Europos Vadovų Tarybos posėdyje Belgijos vyriausybė pateiks
pasiūlymą dėl sprendimo pakeisti Sutartį siekiant sukurti priemonę visos euro zonos
finansiniam stabilumui apsaugoti iš dalies pakeičiant 136 straipsnį. Europos Vadovų Taryba
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bus raginama duoti sutikimą šiam sprendimo projektui ir pradėti Europos Sąjungos sutarties
48 straipsnio 6 dalyje numatytą supaprastintą peržiūros procedūrą. Tikslas – kad sprendimas
būtų oficialiai patvirtintas 2011 m. kovo mėn., o įsigaliotų 2013 m. sausio 1 d.

Be to, spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtinto Ekonomikos valdysenos darbo
grupės pranešimo įgyvendinimas – svarbus žingsnis siekiant didesnės fiskalinės drausmės,
platesnės ekonomikos priežiūros ir visapusiškesnio koordinavimo. Šis klausimas, kuriam
teikiame didelę reikšmę, dabar svarstomas Parlamente ir Taryboje ir iki kitos vasaros turėtų
būti baigtas.

Galiausiai norėčiau pabrėžti naujos ekonomikos augimo ir užimtumo strategijos „Europa
2020“ svarbą – stengiantis įveikti krizę ši strategija atlieka svarbų vaidmenį. Tarybai
pirmininkaujanti Belgija įsipareigojo tęsti jos įgyvendinimą, kad būtų nutiestas kelias
tvariam ekonomikos atsigavimui.

Be šių ekonominių klausimų norėčiau aptarti dar du dalykus. Europos Vadovų Taryba
spręs apie ES santykius su strateginiais partneriais. Užsienio reikalų taryba, kuriai
pirmininkauja baronienė C. Ashton, parengė pažangos ataskaitas apie tris iš savo partnerių
– Jungtines Valstijas, Kiniją ir Rusiją. Todėl Europos Vadovų Taryba atidžiai klausysis, kaip
baronienė C. Ashton pristatys ES santykius su jos strateginiais partneriais. Baronienė
C. Ashton taip pat bus raginama šį požiūrį taikyti ir kitiems partneriams, pvz., Ukrainai,
Afrikai, Indijai ir Brazilijai, ir 2011 m. kovo mėn. pateikti ataskaitą, kurioje būtų aprašoma,
kaip ji palaiko ryšius su mūsų partneriais.

Paskutinis mano aptariamas dalykas susijęs su Juodkalnijos pateikta paraiška stoti į Europos
Sąjungą. Bendrųjų reikalų taryba teigiamai įvertino Komisijos nuomonę dėl Juodkalnijos.
Ši šalis padarė pažangą įgyvendinama Kopenhagos Vadovų Tarybos susitikime nustatytus
politinius kriterijus, taip pat stabilizavimo ir asociacijos proceso reikalavimus. Nepaisant
to, reikia toliau dėti pastangas, ypač siekiant įgyvendinti septynis pagrindinius prioritetus,
išdėstytus Komisijos nuomonėje. Atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, Taryba
rekomendavo suteikti Juodkalnijai šalies kandidatės statusą ir šį klausimą svarstys Europos
Vadovų Taryba.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas. − Pone pirmininke, Tarybos pirmininke,
gerbiami nariai, šios savaitės Europos Vadovų Tarybos susitikime daugiausia dėmesio bus
skiriama dviem pagrindiniams tikslams: susitarti dėl pagrindinių būsimojo nuolatinio
Europos stabilumo mechanizmo euro zonai ypatumų ir dėl mažo Sutarties pakeitimo,
kurį įtvirtinus šis mechanizmas bus teisiškai nepajudinamas. Todėl viliuosi ir tikiuosi, kad
šiame Europos Vadovų Tarybos susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama rezultatams,
tvirtam kursui nustatyti ir sutarimui stiprinti. Be to, pasiekdama susitarimą Europos Vadovų
Taryba parodys vienybės, solidarumo ir nedviprasmiškos paramos Europos projektui
ženklą, tačiau tam pasiekti prireiks daug sunkaus darbo.

Visi žinome, kad šiuo metu Europos Sąjunga ir ypač euro zona turi daug ką prarasti. Daug
žmonių iš Europos Sąjungos laukia atsakymų: rinkos laukia vieno atsakymo, mūsų partneriai
pasaulyje – kito, tačiau svarbiausia, kad atsakymo laukia mūsų piliečiai. Ko jie tikisi? Kaip
geriausiai juos įtikinti? Man atsakymas aiškus. Turime parodyti, kad Europos Sąjunga
kontroliuoja įvykius, kad turime veiksmų kursą, kurio laikomės, ir kad kalbame vienu
balsu, o veikiame taip pat vieningai. Ko mums nereikia, tai vadovų grožio konkurso,
skirtingų scenarijų kakofonijos ar pareiškimų, po kurių nesiimama veiksmų.
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Taip, turime įveikti rimtus iššūkius, bet jeigu atsitrauktume ir pažvelgtume į faktus, tai
Europos Sąjunga tuos iššūkius šiais metais puikiai įveikia. Susidūrėme su dviem konkrečiais
Graikijos ir Airijos klausimais. Abiem atvejais priėmėme reikiamus sprendimus. Tikrovė
ta, kad abiem atvejais ES turėjo galimybę veikti, tačiau turime įgyvendinti plačias reformas
siekdami užtikrinti, kad tokių atvejų ateityje nekiltų.

Būtina sąlyga siekiant tai užtikrinti – tikroji Europos ekonomikos valdysena. Todėl
ekonomikos valdysenos paketas turėtų būti laikomas svarbiausia sudedamąja dalimi
sistemoje, kuri europiečiams ir rinkoms teikia pasitikėjimo, kad reikiamos sistemos veikia.
Tikiuosi, kad šis Parlamentas šiems Komisijos pasiūlymams ir toliau teiks pirmenybę, kad
iki kitų metų vidurio juos būtų galima visapusiškai įgyvendinti.

Būsima mūsų sistema bus pagrįsta asmeninėmis ir bendromis pastangomis, atsakomybe
ir solidarumu. Šia kryptimi einame greitai. Kartu reikia įtvirtinti valstybių finansus. Norint
atkurti ekonomikos augimui būtiną pasitikėjimą reikia patikimų valstybių finansų. Daugelyje
valstybių narių dabartinė fiskalinės politikos kryptis daro didelę įtaką ilgalaikiam valstybės
finansų tvarumui, todėl reikia taisomųjų priemonių.

Žinoma, siekdami skatinti ekonomikos augimą turime skirti dėmesio ne tik fiskaliniam
konsolidavimui – įgyvendindami strategiją „Europa 2020“ kuriame būsimojo Europos
ekonomikos augimo pagrindą. Tai Europai atveria tikras ekonomikos augimo galimybes.
Matau, kaip vis daugiau valstybių narių ima visapusiškai naudotis strategijos „Europa 2020“
teikiamomis galimybėmis. Tęskime šį darbą spartindami ekonomikos augimą stiprinančias
reformas. Jeigu strategija „Europa 2020“ bus vertinama rimtai, ji galės mūsų vietos,
nacionalinę ir Europos ekonomiką nukreipti rytojaus ekonomikos augimo šaltinių linkme.

Labai stengiamės per mėnesį pateikti pirmąją metinę ekonomikos augimo apklausą. Tikiu,
kad tai šiais metais Parlamentui irgi bus viena iš svarbiausių temų. Ne mažiau svarbi tema
bus ir būsimasis ES biudžetas, ir tai, kaip panaudoti dideles jo galimybes siekiant padidinti
ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas.

Be to, turime įvertinti savo bankininkystės sistemą ir imtis reikiamų veiksmų siekdami
užtikrinti, kad bankai galėtų tinkamai finansuoti ekonomiką, ypač MVĮ. Ekonomikos
stabilizavimo srityje daugelis mūsų priemonių buvo ad hoc arba laikinos. Dar vienas svarbus
mūsų plačių reformų metodo elementas turi būti nuolatinis stabilumo mechanizmas.

Tai – Europos stabilumo mechanizmo tikslas. Po intensyvių konsultacijų, kurios pavyko
labai gerai, praėjusio mėnesio pabaigoje sugebėjome pateikti šio mechanizmo planą. Tikiu,
kad šią savaitę jį patvirtins Europos Vadovų Taryba, nors tikslius kontūrus reikės nubrėžti
per ateinančias savaites.

Mechanizmas turėtų būti sustiprintas ir priėmus sprendimą toliau siekti, kad būtų nedaug
ir koncentruotai pakeista Sutartis. Kadangi dabar valstybės narės sutaria eiti Sutarties
keitimo keliu, šis metodas turi būti greitai įgyvendintas. Sutarties keitimo tikslas labai
konkretus. Tai – paprastas, pragmatiškas pakeitimas siekiant patenkinti konkretų poreikį.
Jam įgyvendinti reikia viso labo paprasto pakeitimo. Taigi atsispirkime pagundai šį klausimą
per daug sukomplikuoti arba jį dirbtinai susieti su kitomis temomis ir nesiblaškydami
atlikime turimą uždavinį. Eurui paremti egzistuoja didžiulė politinė valia. Laikinasis
mechanizmas, o dabar – ir nuolatinis mechanizmas yra svarbiausi sprendimai, rodantys,
kad valstybės narės kaip niekada anksčiau nori visomis išgalėmis užtikrinti euro stabilumą
ir reputaciją.
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Visi šie elementai – ekonomikos valdysena, fiskalinis konsolidavimas, ekonomikos augimą
stiprinančių reformų užtikrinimas, našūs bankai, Europos finansinio stabilumo priemonė
ir ją pakeitęs Europos stabilumo mechanizmas – tarpusavyje susiję. Juos reikia vertinti kaip
artikuliuotai sudėliotą visumą, kad būtų sukurtas visapusiškas krizės sprendimo būdas ir
užtikrinta, kad jokia panaši krizė nebeįvyktų.

Veiksmai, kurių imasi Europos centrinis bankas, žinoma, yra gyvybiškai svarbus įnašas
šiam tikslui pasiekti.

Visi sutinka, kad veiksmai, kurių imtasi šiais metais, akivaizdu, Graikijos ir Airijos atžvilgiu,
naudingi ir platesniems visos Europos Sąjungos ir visų jos valstybių narių interesams. Jie
tvirtai grindžiami pagrindiniais principais – solidarumu, kolektyvine atsakomybe, rizikos
pasidalijimu ir abipusės paramos teikimu sunkiais laikais. Žinau, kad šie principai šiam
Parlamentui labai artimi. Jie artimi ir man, tad suprantu, kodėl sklandė kitos idėjos, kuriomis
buvo siekiama šiuos principus įgyvendinti kitokiomis priemonėmis.

Šiuo klausimu leiskite aiškiai pasakyti: pačios euroobligacijos yra įdomi idėja. Komisija šią
idėją pati pateikė 2008 m., vertindama pirmuosius dešimt Ekonominės ir pinigų sąjungos
metų, bet dabar esame krizinėje padėtyje ir šiai krizei įveikti jau turime finansinių priemonių,
pvz., Europos finansinio stabilumo priemonę. Šios priemonės anaiptol neišnaudotos, jos
gali būti tobulinamos ir pritaikomos daugiau greičiau negu bet kokios alternatyvos, kad
ir kokios įdomios jos būtų.

Tad nors ir suprantu, kad norite svarstyti kiekvieną galimą sprendimą, dabar laikas
nedelsiant imtis veiksmų. Ateičiai šios idėjos nenumarinkime, tačiau šiuo etapu susitelkime
į tai, kaip pasiekti valstybių narių sutarimą ir kaip tai padaryti greitai ir ryžtingai.

Dirbkime kartu, kad šiuos metus užbaigtume pasiųsdami pasitikėjimo žinią: Europos
Sąjunga turi bendrą savo ekonomikos viziją ir ją įgyvendina. Padarykime tai aiškiai jausdami
savo tikslą ir aiškiai jį suformuluokime: tvirta ir stabili euro zona vis glaudesnėje Europos
Sąjungoje.

Pirmininkas.    – Norėčiau padėkoti einančiam Tarybos pirmininko pareigas O. Chasteliui
ir Komisijos pirmininkui J. M. Barroso už jų įžangą į diskusiją. Kalbame apie labai svarbų
dalyką. Įveikti krizę ir kurti darbo vietas – didžiausias mūsų piliečių prioritetas. Rytoj ir
poryt Europos Vadovų Taryba dėmesį pirmiausia skirs būtent šiam klausimui.

Joseph Daul,    PPE frakcijos vardu. –  (FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai, šią savaitę
prasidėsiantis Europos Vadovų Tarybos susitikimas vyks ypatingomis aplinkybėmis: vyksta
spekuliaciniai išpuoliai prieš eurą, atgijo euroskepticizmas ir pradedami svarstymai apie
Europos finansus, o šis Parlamentas rengiasi balsuoti dėl 2011 m. biudžeto.

Šios aplinkybės, žinoma, glaudžiai tarpusavyje susijusios. Euro krizė ir solidarumo
priemonės turi poveikį Europos žmonių perkamajai galiai – jie abejoja, ar visos šios
pastangos apsimoka, ar jos kur nors veda, iš kur atsirado euroskepticizmas, netgi šalyse,
kurios iki šiol tradiciškai palaikė Europą. Šiuo reiškiniu spekuliuoja populistinės ir
ekstremistinės politinės grupuotės, mintančios baime ir pagunda išstoti ir likti vieniems,
tačiau atsidūrusios valdžioje stebuklingo vaisto jos neturi.

Pradėsiu nuo euro, kurį turime ginti ir stiprinti, kartu pateikdami sau keletą esminių
klausimų.
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Pirmasis mano klausimas: ar Europa kada nors turėjo tokią stabilią valiutą kaip euro? Tai
sakau tiems, kurie jaučia nostalgiją nacionalinėms valiutoms: žingsnis atgal Europai turėtų
katastrofiškų padarinių.

Antrasis mano klausimas: kas slypi už išpuolių, kurie jau keletą mėnesių vykdomi prieš
eurą? Kas pasirengęs laimėti iš nusikaltimo, jeigu galiu taip pavadinti? Nesu konspiracijų
teorijų šalininkas, bet kalbėdamasis su politiniais lyderiais ir finansų analitikais matau, kad
mūsų problemų keliai susieina prie vieno šaltinio. Kada mes pasimokysime? Manau, kad
su savo draugais turėtume pakalbėti tiesiogiai.

Trečiasis mano klausimas: kodėl euro vis dar kainuoja daugiau nei 1,30 USD? Tai smarkiai
kliudo mūsų eksportui, visi sako, kad eurui bus blogai. Kodėl mūsų šalys vienintelės, kurios
praktikuoja griežtą ortodoksinę politiką, kol mūsų konkurentai pelnosi iš savo silpnų
valiutų, taip keldami savo ekonomiką? Būtent to mūsų klausia piliečiai. Tai – klausimai,
kurie man buvo pateikti per pastarąsias dvi savaites susitikimuose su išrinktais politikais.

Ponios ir ponai, ko mums reikia, tai pasitikėjimo žinios, kad įveiksime krizę, priemonių,
kuriomis būtų skatinama grįžti prie ekonomikos augimo, ir konkrečių priemonių, pvz.,
tokių, kokių neseniai ėmėsi J. M. Barroso Komisija – vidaus rinkai atgaivinti arba padaryti
finansų rinkas etiškesnes. Ko mums reikia – ir euro krizė tai įrodė – tai mūsų socialinės ir
fiskalinės politikos nuoseklumo. Tam reikia drąsos. Tarybos pirmininke, Komisijos
pirmininke, eikite toliau, greičiau ir mes išspręsime visai nemažai problemų.

Jeigu norime sustiprinti savo šalis pasaulinėje konkurencijos arenoje ir jeigu norime kuo
efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus, keletą ateinančių metų mums reikės
daug drąsos. Šias pastangas racionalizuoti išlaidas reikia dėti visais lygmenimis: vietos,
regioniniu, nacionaliniu ir Europos. Reikia iš naujo įvertinti politinius ir finansinius ES
prioritetus, reikia iš esmės persvarstyti viešuosius Europos finansus. Turime sau kelti realius
klausimus ir atsižvelgdami į atsakymus pritaikyti savo biudžeto struktūrą 2014–2020 m.
laikotarpiui.

Būtent tokią itin svarbią diskusiją Europos Parlamentas ragina surengti ir būtent tokiose
esminėse diskusijose mes, 500 mln. europiečių tiesiogiai išrinkti atstovai, ketiname
visapusiškai dalyvauti, netgi jei tai nepatinka kai kurioms vyriausybėms, norinčioms atimti
iš mūsų šią teisę.

Prašau Europos Vadovų Tarybą duoti mums sutikimą ir prireikus balsuoti, kad tie, kurie
neleidžia mums dalyvauti diskusijoje, prisiimtų atsakomybę. Mums svarbu ne valdžia, o
įnašas į itin svarbias diskusijas, kaip ateityje bus kuriama Europa. Turime prapjauti pūlinį,
turime priimti teisingus sprendimus, reikalingus sprendimus – tada užtikrinsime, kad
Europos biudžetas vis labiau taptų investiciniu biudžetu.

Jeigu mūsų valstybės narės, nepamiršdamos biudžetų apribojimų, gali mažiau investuoti
į švietimą, mokymą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, padarykime tai Europos lygmeniu
sutelkdami išteklius ir atitinkamai pasiekdami masto ekonomiją.

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos nuomone, negalima leisti, kad
diskusijos apie Europos finansus virstų valstybių narių, norinčių susigrąžinti savo pinigus,
ginču. Priešingai, turėtų būti diskutuojama apie tai, kaip vėl sutaikyti mūsų piliečius su
Europa, parodant jiems pridėtinę vertę, kurią gali teikti suderinti ir į aiškią viziją orientuoti
Europos veiksmai.
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Šiuo metu lankausi sostinėse ir galiu pasakyti, kad diskusijos prasideda. Nepraleiskite šios
galimybės. Kadangi artėja Kalėdos ir Naujieji metai, o Belgijos pirmininkavimas Tarybai
netrukus baigsis, norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Belgijai už labai gerą
bendradarbiavimą su Parlamentu, taip pat José Manueliui Barroso, kuris turėjo drąsos iki
birželio mėn. pabaigos pateikti dokumentą dėl kapitalo reikalavimų. Manau, kad turime
toliau eiti šia linkme ir kad valstybių ar vyriausybių vadovai turi vadovautis mūsų pavyzdžiu.
Turime jiems parodyti kelią.

(Plojimai)

Martin Schulz,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, nedažnai taip būna, kad
metus baigiame turėdami tiek priežasčių nerimauti. Esame labai susirūpinę, nes Europa
atsidūrė augančios ir plintančios pasitikėjimo krizės centre. Ši pasitikėjimo krizė turi
priežastis ir šiandien norėčiau pabandyti keletą iš jų apibūdinti. Manau, kad susidūrėme
su „dvigubo saliamio pjaustymo“ metodu. Šiuo metodu vadovaujasi tie, kurie bando nuslėpti
tikrąją padėtį nuo šalies piliečių. Žmonių pasitikėjimas smarkiai sukrečiamas, kai vyriausybės
jiems sako: „viskas puiku, nėra problemų, viską kontroliuojame“, ir tada staiga apsisukusios
aiškina, kad joms reikia nesuskaičiuojamai daug milijardų pagalbai. Dabar tai įvyko jau du
kartus. Nežinau, ar kuri nors vyriausybė dar kartą galės pasakyti, kad viską kontroliuoja ir
gali apmokėti savo obligacijas, net ir kai palūkanų normos kyla, o tada staiga apsigalvoti
ir sakyti: „mums reikia gelbėjimo paketo. Padėkite!“ Taip neturi būti. Turime inventorizuoti
tikrąsias valstybių ir bankų skolas. Manau, kad sukursime daugiau pasitikėjimo, jeigu
aiškinsime, kokia tikroji padėtis, kad ir kokia bloga ji būtų. Jeigu visos kortos bus ant stalo,
mums bus lengviau ieškoti sprendimų.

Vis dėlto „saliamio pjaustymo“ metodu vadovaujasi ir kita pusė. Tai įvyksta, kai stiprios
šalys sako: „mes neprivalome padėti“. Girdime žinią apie grįžimą prie nacionalinės pozicijos:
„nesame pasirengę mokėti už kitus“, nors taip sakančios šalys žino, jog galiausiai visi
turėsime sujungti pastangas ir mokėti. „Saliamo pjaustymo“ principas – nesakyti žmonėms
tiesos, nors žinai, kad turėsi sumokėti savo paties interesų labui – nė kiek ne mažiau pakerta
pasitikėjimą.

Dabar rengiamės Europos Vadovų Tarybos susitikimui. O ką, jeigu ten kalbėsime skirtingais
balsais? Vienas pritaria euroobligacijoms, o kitas prieštarauja. Vienas sako: stabilizuokime
gelbėjimo paketą ir jį didinkime, kitas sako: nedidinkime. Man įdomu, kur logika, kai
aiškinama, kad visos šios priemonės tik laikinos, nes viską kontroliuojame, o laikinas
priemones turime įtraukti į Sutartį, kad jomis būtų galima pasinaudoti ir ilguoju laikotarpiu.
Visi pastebi tokį prieštaravimą ir jis taip pat pakerta žmonių pasitikėjimą. Pasitikėjimas
menkinamas, kai vyriausybė vasarą savo bankams taiko testavimą nepalankiausiomis
sąlygomis, o vos po kelių mėnesių suvokia, kad tai iš tikrųjų buvo euro, o ne bankų
testavimas.

Esame pačiame pasitikėjimo krizės centre ir turiu jums, pone J. M. Barroso, pasakyti, kad
nors tai, ką šįryt sakėte, gali būti tiesa, susidaro įspūdis, kad mes ne ieškosime geriausių
sprendimų ir juos įgyvendinsime, o aptarsime minimalų sutarimą, kurį galima pasiekti
penktadienį. To paprasčiausiai nepakanka. Tai tik sustiprins pasitikėjimo krizę. Nepakanka
politikos, kuria trumpuoju laikotarpiu nuraminamos nacionalinės rinkos. Reikalinga
politika, kuria būtų stabilizuotos rinkos ir euro. Kodėl niekas šiame Parlamente ar Europos
Vadovų Taryboje nekalba apie išorinę euro vertę? Šiandien euro kainuoja 1,34 USD.
Mažiausia jo vertė per krizę buvo 1,20, o kai jis buvo įvestas, jo vertė buvo 1,15. Euras –
stabili valiuta. Tarpžemyninės konkurencijos sąlygomis, kai pasaulio regionai tarpusavyje
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konkuruoja ekonominiu požiūriu, svarbu jau ne pavienės nacionalinės valiutos, o viso
regiono valiutų struktūra. Ekonominiu ir socialiniu požiūriu euro zona neabejotinai yra
stipriausias pasaulio regionas. Jį tik politiškai silpnina politikos formuotojai, įgyvendinantys
politikos priemones, kuriomis siekiama trumpam prislopinti nacionalines diskusijas. Euras
yra tvirtas ir galėtų būti daug tvirtesnis, jeigu tie, kurie veikia kaip politinis jo garantas, ir
tie, kurie yra už jį atsakingi, galiausiai atliktų savo pareigas ir priimtų drąsius, nuoseklius
sprendimus socialiniais ir ekonominiais klausimais, šiais sprendimais įveikdami pasitikėjimo
krizę. Tiesiog turite pažiūrėti, kas vyksta Londone, Paryžiuje ir Romoje. Jeigu
nesustabdysime šios pasitikėjimo krizės, keletą ateinančių metų turėsime didelių problemų.

Todėl norėčiau pasakyti Tarybai, kad pritariu euroobligacijoms. Jeigu yra kita tinkama
priemonė, tai prašome jos imtis, tačiau galiausiai turime pasiekti susitarimą dėl vidinio
euro stabilizavimo, nes išorėje jis pakankamai tvirtas.

Guy Verhofstadt,    ALDE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, manau, kad gyvenime
yra taisyklė, kuri taikoma visur: kai grupė puolama, ji turi reaguoti vieningai ir solidariai.
2010 m., kai prasidėjo išpuoliai prieš eurą, įvyko visiškai priešingas dalykas, nes nuo
Graikijos krizės diskusijose daugiau nieko nematėme, tik vien nesutarimus, tikrai jokios
vienybės ir tikrai nepakankamai solidarumo.

Dabar turime turėti drąsos – kreipiuosi ir į Komisijos pirmininką – pripažinti, kad visų
laikinųjų priemonių, kurių ėmėmės, tiesiog nepakanka. Tai – ne mano analizė, tai –
Tarptautinio valiutos fondo (TVF), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO), J. C. Trichet, kuris juk yra piniginės euro apsaugos institucijos vadovas, Europos
centrinio banko pirmininkas, kuriam visos priemonės, kurių imtasi ir imamasi, nėra
pakankamos, analizė.

Visi sako, kad reikia imtis veiksmų keturiais aspektais: pirmiausia, reikia stabilumo pakto
su tikromis sankcijų taikymo priemonėmis, antra, reikia nuolatinio, išplėsto krizių fondo
– jį siūlau ne aš vienas, J. C. Trichet sako, kad jį reikia plėsti, valstybių ar vyriausybių vadovai
nenori jo plėsti, o mes norime, kad į rinkas grįžtų pasitikėjimas; trečia, reikia tikros
ekonomikos ir fiskalinės valdysenos, fiskalinės ir ekonominės sąjungos, ketvirta, reikia
vienos bendros euroobligacijų rinkos.

Tai – keturi dalykai, kuriuos reikia padaryti, nes niekur pasaulyje, kolegos nariai, nėra
valiutos, kurios neremtų vyriausybė, pasitelkdama ekonominę strategiją ir obligacijų rinką.
Tokio dalyko nėra niekur pasaulyje. Ir kas čia mums šiandien sakoma? Mums sakoma:
„taip, tai gera mintis, bet reikia dar šiek tiek palaukti“. Reikia laukti ko? Gal turime laukti
visiško chaoso arba kol euras išnyks?

Todėl atėjo laikas priimti sprendimą ir nenoriu, kad Komisija, pone pirmininke, šiandien
mums sakytų: „taip, tai bus sudėtinga, neturime tęsti šių diskusijų apie euroobligacijas; tai
gera mintis, bet dabar ne laikas, nes turime krizių fondą, kurį dabar padarysime nuolatiniu“.
Vienas dalykas neturi nieko bendra su kitu. Krizių fondo dabar reikia, kad pasipriešintume
išpuoliams prieš eurą, tačiau reikia ir euroobligacijų, kad užtikrintume vidutinio laikotarpio
ir ilgalaikį euro stabilumą. Šie du dalykai vienas kitam neprieštarauja. Abiejų reikia, kaip
ir visame pasaulyje.

Todėl manau, kad kai valstybių ar vyriausybių vadovai rytoj ir poryt diskutuos ir sakys:
„taip, rengiamės patobulinti sutartį, o krizių fondą, kurį įprastu atveju reikėtų plėsti – tai
ragina daryti visi kiti – galima padaryti nuolatinį“, Komisijai atėjo laikas kuo greičiau pateikti
paketą, kuris tuo požiūriu būtų daug reikšmingesnis, drąsesnis, visapusiškesnis ir
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nuoseklesnis. O dėl Stabilumo ir augimo pakto, kuriame numatytos tikros sankcijų taikymo
priemonės, Parlamentas gali atlikti savo darbą, nes paketas jau čia ir mes grįšime prie
pradinių Komisijos pasiūlymų. Dėl kitų trijų aspektų, išplėsto krizių fondo, taip, bet siūlykite
jį. Siūlykite jį! Pareikškite poziciją šiuo klausimu ir pasakykite, kad krizių fondą reikia plėsti.
Kodėl? Nes turėdami išplėstą krizių fondą nutrauksime spekuliacijas prieš eurą. Antra,
siūlykite visuotinį paketą dėl fiskalinės ir ekonominės sąjungos ir, trečia, nebijokite, siūlykite
bendrą euroobligacijų rinką. Žinome, kad galiausiai būtent tai ilgam stabilizuos eurą.

Daniel Cohn-Bendit,    Verts/ALE frakcijos vardu  .   –  (FR) Pone pirmininke, Komisijos
pirmininke, ponios ir ponai, visas šis reikalas šiek tiek keistas. Pone O. Chasteli, kalbėjote
apie kitą aukščiausio lygio susitikimą. Galėjote mums pasakyti, kad prieš šį aukščiausiojo
lygio susitikimą reikalai atrodys šiek tiek prastokai. Galėjote mums pasakyti, kad turėsite
sutrumpinti kai kurias diskusijas.

Pone J. M. Barroso, manau, kad šiomis tuščiomis kalbomis nepasieksime jokios pažangos
ir nė kiek nepasistūmėsime į priekį. Martin Schultz teisus: turime apibūdinti krizės tikrovę
ir kalbėti apie tai, kokia ji yra, tačiau turime apibūdinti ir savo pačių politinio bejėgiškumo
tikrovę ir šio bejėgiškumo priežastis. Neverta tik sakyti, kad priėmėme tinkamus sprendimus.
Jūs, aš ir visi čia žinome, kad juos visada priimdavome per vėlai. Žengiame vieną žingsnį
į priekį, o du – atgal. Nesakau, kad dėl to kaltas jūs. Visiškai priešingai, manau, kad, kai
trūko aiškaus proto, Komisija netgi buvo stabilumo šaltinis. Bet dabar – manau,
G. Verhofstadt pateikė tikrąjį klausimą – kokia turėtų būti mūsų strategija ateinančiais
mėnesiais?

Mano vertinimu, strategija paprasta: Komisija turėtų pateikti stabilumo paktą, kurį ji jau
turi, apibrėždama reikiamą stabilumą ir atitinkamai visų atsakomybę už eurą, ir pateikti
solidarumo paktą, kuriame būtų apibrėžtas mums reikalingas solidarumas. Be solidarumo
nėra ir stabilumo. Šios A. Merkel ir pono Untel diskusijos mums nebeįdomios. Taip, kai
kurių šalių, įskaitant Vokietiją, kurios sako, kad turi būti palaikomas stabilumas ir kad tai,
kas įvyko, nebeturi pasikartoti, pozicija yra teisinga. Taip, jeigu kartu nesakome, kad
solidarumas mus verčia sudaryti galimybes apsaugoti eurą euroobligacijomis, į kurias būtų
galima investuoti, siekiant toliau skatinti ekologinius ir ekonominius pokyčius. Turime
investuoti, tačiau nacionaliniu lygmeniu tai nebeįmanoma. Turime dvipusę valiutą:
stabilumas vienoje pusėje, solidarumas kitoje, o atsakomybė per vidurį.

Komisijos pirmininke, pateikite pasiūlymą ES funkcijoms reformuoti – tada
euroobligacijomis pasiektume tokį stabilumą ir solidarumą, kad nebebūtų spekuliuojama
tam tikrų šalių skolomis, o leisdami euroobligacijas kartu turėsite galimybę ir investuoti.

G. Oettinger mums sako, kad jam reikia 1 000 mlrd. EUR energetikos sektoriui reformuoti,
bet iš kur jis gaus tiek pinigų? Ar jis žais loterijoje, ar kaip? Visiškai absurdiška sakyti, kad
jam reikia 1 000 mlrd. EUR, nesakant, kaip rengiamės sutelkti reikiamas lėšas šiam būtinam
ekonominių pokyčių procesui.

Taigi, strategija paprasta: Komisija siūlo, Parlamentas iš dalies keičia ir sprendžia, Komisija
ir Europos Parlamentas turės poziciją, palankią arba nepalankią Tarybai, o Taryba turės
reaguoti į šią bendrą poziciją. Tai viskas. Vienintelis šiandienos diskusijos sprendimas.
Jeigu lauksime, kol A. Merkel apsigalvos priimti sprendimą likus penkiolikai minučių iki
jam tampant neišvengiamu, galėsite laukti amžinai. Kol ji tą sprendimą priims, traukinys
jau bus nuvažiavęs. Žinoma, galite man sakyti, kad bus kitas traukinys, nesvarbu, visada
galime įsėsti į kitą. Bet tai netiesa. M. Gorbačiovas buvo teisus sakydamas: „Pavojai tyko
tik tų, kurie nereaguoja į gyvenimą“.
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(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

Nenoriu, kad istorija baustų Europą. Vykdykime savo pareigas. Mes savąsias vykdome ir
turime parodyti Tarybai, kad čia, Komisijoje ir Parlamente, turime reikiamą politinį
stabilumą ir mesime iššūkį Tarybos nestabilumui.

(Plojimai)

Timothy Kirkhope,    ECR frakcijos vardu.  – Pone pirmininke, palaikau viltį, kad Europos
Vadovų Taryboje bus susitarta dėl priemonių rinkoms nuraminti ir stabilumui euro zonoje
užtikrinti, nes nesvarbu, ar mes jos nariai, ar ne, visi turėtume būti tuo suinteresuoti.

Prieš susitikimą mums sakoma, kad svarbiausias sprendimo elementas bus daugiau sankcijų,
bet norint, kad sankcijos būtų veiksmingos, jos turi būti patikimos, o ES istorija šiuo
klausimu gana bloga. Numačius automatinį jų taikymą jos vargu ar taps patikimos, jeigu
liks įsitikinimas, kad galima rasti politinį sprendimą joms išvengti. Ko tikrai reikia – reikia,
kad euro zonos nariai turėtų politinę valią vykdyti dabartinius įsipareigojimus.

Girdime gandus, kad vienas iš svarbiausių sprendimo elementų – priversti privatų sektorių
dalytis būsimų sanavimo priemonių naštą. Vis dėlto būtų baisus paradoksas, jeigu
pagrindinis tokios iniciatyvos padarinys būtų iškeltos kai kurių silpnesnių euro zonos
valstybių narių skolinimosi sąnaudos, prisidėsiančios prie kitos krizės.

Mums sakoma, kad ką tik baigus didįjį Sutarties reformų procesą, reformų paketą, iki kito
Sutarties keitimo praeis visa karta. Dabar, vos po kelių mėnesių, atrodo, imamės kito
keitimo.

Mums raminamai sako, taip pat ir Komisijos pirmininkas, kad reikia tik ribotų pakeitimų,
bet neatrodo, kad taip mano Vokietijos vyriausybė. Atrodo, kad Vokietijos finansų ministras
dr. W. Schäuble atvėrė duris naujam integracijos raundui, vedančiam prie fiskalinės sąjungos
ir galiausiai prie politinės sąjungos.

Kur tai baigsis? Ar tikrai nebus prarastas dar vienas dešimtmetis vykdant klaidingas
reformas? Europai reikia ekonominių reformų, valstybės finansų drausmės, vidaus rinkos
plėtojimo, darbo teisės pokyčių siekiant skatinti užimtumą ir priemonių paketo, kad
programa „Europa 2020“ būtų sėkminga.

Tai – svarbiausios reformos, kurias savo Komisijos programoje drąsiai ir teisingai išdėstė
Pirmininkas J. M. Barroso, bet bijau, kad ši galimybė jau slysta mums iš rankų. Baisų pavojų
kelia tai, kad nepaisant kalbų apie Europos kūrimą ji iš tikrųjų gali būti paminta, ir nors
viliamasi, kad Europa bus stipresnė, nesugebant spręsti svarbiausių jos ekonominių
problemų ji iš tikrųjų taps tik silpnesnė.

Manome, kad Europos Vadovų Taryba turi laikytis šių prioritetų: susitarti dėl riboto skaičiaus
konkrečių priemonių, kad euro zonos nariai galėtų vieni kitiems padėti per krizės įkarštį,
neužkraudami naštos valstybėms narėms, nusprendusios likti nuošalyje, ir dar kartą
patvirtinti, kaip gyvybiškai svarbu spręsti klausimus, kuriuos kelia mums gresianti ilgalaikė
krizė – rizika, kad visam laikui žlugs mūsų ekonominis konkurencingumas.

Lothar Bisky,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, jau
trejus metus sprendžiame pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės klausimus. Viena iš
galimų šios ilgos diskusijos išvadų – mūsų priemonėmis krizė neįveikiama iš esmės, o tik
šalinami jos požymiai. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad sprendimų ES lygmeniu neturi
lemti finansų rinkos. Neturime leisti bankams išsisukti nenubaustiems, toliau spekuliuoti
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ir palikti valstybes nares prisiimti atsakomybę už bankų vykdytas rizikingas operacijas.
Graikijai ir Airijai nustatytų griežtų taupymo paketų rezultatas bus tas, kad žmonės padengs
krizės, kurios jie nesukėlė, sąnaudas. Taip bus apribotos vartotojų išlaidos ir neleidžiama
susidaryti reikiamam ekonomikos augimui. Dėl griežtų taupymo priemonių kitos šalys,
kurioms dabar kyla pavojus, pvz., Portugalija ir Ispanija, atsidurs tokioje pat padėtyje kaip
Graikija ir Airija.

Paprasčiausias finansinių priemonių koregavimas ar naujų saugumo tinklų tiesimas nepadės.
Nuolatinis finansinio stabilumo apsaugos mechanizmas turi apimti priemones, kuriomis
reguliuojama rinkų veikla. Šios priemonės, be kitų dalykų, apima finansinių operacijų
mokesčio įvedimą ir pareigą įgyvendinti minimalius socialinius standartus. Mums taip pat
svarbu pakeisti Europos centrinio banko statutą, kad jis galėtų teikti tiesioginę pagalbą
problemų kamuojamoms valstybėms, apeidamas bankus.

Tai – pirmieji žingsniai, kuriuos turėtume žengti, bet tai reikėjo daryti jau labai seniai. Kad
padėtis taptų visiškai aiški, pasakysiu, kad siauras nacionalinis požiūris yra neįveikiama
kliūtis reglamentams, kurių reikia norint veiksmingai kontroliuoti finansų rinkas. Valstybių
ar vyriausybių vadovai mums neleidžia daryti pažangos teisinga linkme. Tarp jų, mano
požiūriu, yra ir Vokietijos kanclerė.

Nigel Farage,    EFD frakcijos vardu.  – Pone pirmininke, 2010 m. bus prisimenami kaip
metai, kai išaiškėjo gilūs euro projekto trūkumai ir Europos visuomenė pabudo, kad
nusisuktų nuo savo lyderių kvailumo.

Tad dabar turime dar vieną aukščiausiojo lygio susitikimą, dar vieną krizę, kai kiekvieną
savaitę pasitikėjimas euru slūgsta. Tai – kaip žiūrėti sulėtintą automobilio avarijos vaizdą,
o dabar jūs norite nuolatinio sanavimo mechanizmo. Manote, kad jeigu turėsite, tarkime,
milijardo eurų fondą, viskas bus gerai. Na, viskas nebus gerai. Euro žlugimas neturi nieko
bendra su spekuliacija. Jis neturi nieko bendra su rinkomis, ar tai būtų valiutos, ar obligacijos,
nes Europos Šiaurės ir Pietų šiandien ir apskritai niekada negalima sudėti kartu į vieną
pinigų sąjungą. Ji neveiks.

O politiniu požiūriu jūs, žinoma, turite pakeisti Sutartį. Priežastis – keturi Vokietijos
profesoriai Karlsruhėje laimės ir įrodys, kad jūsų jau įgyvendinti sanavimo projektai pagal
Sutartis buvo neteisėti.

Na, daugeliu aspektų aš teigiamai vertinu šį Sutarties pakeitimą, nes jis reikš, kad Airijoje
reikės surengti referendumą. Ir niekada nežinosi, David Cameron gali netgi ištesėti pažadą
ir surengti referendumą Jungtinėje Karalystėje. Esu tikras, kad būdami demokratai jūs visi
teigiamai įvertintumėte referendumą dėl ES Jungtinėje Karalystėje.

2010 m. pabaigoje turėtume apsvarstyti ne tik ES būklę, bet ir Belgijos būklę. Šešis mėnesius
Tarybai pirmininkaujanti Belgija čia sėdi ir mums sako, kad turime glaudžiau integruotis.
Koks tai farsas. Jūs savo šalyje nuo birželio mėn. neturėjote vyriausybės. Štai nevalstybė
bando panaikinti mūsų valstybę. Tai tikrai visiškas farsas, bet niekas čia nedrįsta to
pripažinti, nes visi jūs tai neigiate. Belgija yra visos Europos Sąjungos mikrokosmas. Belgija
suirs į dalis, visa kita – taip pat. Visiems laimingų Kalėdų.

Sharon Bowles,    autorė.  − Pone pirmininke, štai mes ir vėl apžiūrime klijuojamą pleistrą
ir galvojame, ar jis pakankamai didelis ir tvirtas, kad uždengtų žaizdą. Praėjusį liepos mėn.
paklausiau, kada Komisija numato pateikti laukiamą teisės akto pasiūlymą dėl nuolatinio
valstybių skolų krizės valdymo mechanizmo ir koks būtų jo teisinis pagrindas. Paklausiau
dar daug ko, pvz., kokia bus santykinė įvairių lėšų svarba ir kokiomis dalimis jos bus
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naudojamos. Įvykiai rodo, kad tikrasis atsakymas – nežinome, tai bus išsiaiškinta darbo
eigoje.

Beje, tokį atsakymą šiek tiek suprantu, nes visa tai mums nauja ir reikia parengti naujus
planus. Vis dėlto sakau, kad jeigu po pareiškimų, ar jie būtų Komisijos, ar Tarybos, nebus
kuo uoliausiai imamasi veiksmų, išvados neduos jokios naudos. Atsakymai į mano liepos
mėn. klausimus pateikti tik svarstant Airijos gelbėjimo paketą ir manau, kad dėl to verta
apgailestauti, tuo labiau, kad mažiausias ES biudžeto fondas naudojamas tokia pačia
proporcija, kaip ir didesni fondai. Nepaisant mano ankstesnių klausimų, su Parlamentu
konsultuojamasi nebuvo.

Šiandien čia stovėdama prašau tolesnės informacijos – spalio mėn. Taryba pateikė išvadas,
kuriose Komisija prašoma rengti ribotą Sutarties pakeitimą, reikalingą norint sukurti
nuolatinį krizių valdymo mechanizmą. Jie taip pat teigė, kad turės dalyvauti privatus
sektorius – tai išgąsdino rinką, nes šie teiginiai buvo nepakankamai paaiškinti. Dėl to
išaiškėja ir mano minėta reglamentavimo problema – nulinės rizikos įvertinimas euro
zonos valstybių skoloms, pakertant rinkos drausmę ir sukuriant ydingas paskatas.

Tada euro grupė paskelbė, kad nuolatinis mechanizmas bus grindžiamas Europos finansinio
stabilumo priemone ir kad jis konkrečiais atvejais, remiantis TVF praktika, galėtų apimti
privatų sektorių. Pirmiausia, ar dabar galime sužinoti tikslesnę informaciją apie Sutarties
pakeitimą ir procedūrą? Parlamentas nori žinoti, ar ji bus tinkama. Šiek tiek papildomų
dėlionių su 136 straipsniu – ne atsakymas. Antra, ar naująją priemonę planuojama grįsti
tarpvyriausybiniu metodu, nes būtent taip veikia Europos finansinio stabilumo priemonė,
ar tai iš tikrųjų bus Bendrijos priemonė, kaip mes manome, kad reikia daryti? Trečia, kokios
techninės galimybės ir sąlygos? Būtina, kad mechanizmas būtų grindžiamas technine
tikrove ir būtų tvirtas, patikimas ir ilgalaikis, dar pridurčiau, finansiškai prieinamas. Ketvirta,
ar valstybės narės, dar nepriklausančios euro zonai, bus raginamos tapti mechanizmo
dalimi? Tai atrodo itin aktualu toms, kurių skola susidaro eurais.

Paklausėme, kada tai įvyks, ir mums buvo pasakyta, kad 2013 m. sausio mėn., tačiau koks
vaidmuo, Komisijos požiūriu, teks Parlamentui? Parlamentas ir mano komitetas iš tikrųjų
ryžtingai nusiteikę atlikti savo vaidmenį, tuo labiau, kad visą laiką mąstėme į priekį. Jeigu
jau su mumis nėra tinkamai konsultuojamasi ir nesame tinkamai informuojami, tai ką
kalbėti apie nacionalinius parlamentus ir piliečius? Šis klausimas neatskiriamai susijęs su
ekonomikos valdysenos paketu. Visomis Stabilumo ir augimo pakto, priežiūros ir Europos
semestro tobulinimo priemonėmis siekiama užkirsti kelią kitai krizei ir stebima, kaip
atsigauname iš dabartinės ekonomikos krizės.

Šis mechanizmas nėra talismanas, kurį galime pasikabinti ant sienos ir išvengti rinkos
drausmės. Iš tikrųjų išspręsti euro klausimą – tai pripažinti, kad reikia visapusiškos politinės
drausmės ir visapusiškos rinkos drausmės. Šią krizę patiriame, nes abiejų šių dalykų praeityje
buvo nepaisoma.

Olli Rehn,    Komisijos narys.  − Pone pirmininke, gerbiami nariai, leiskite padėkoti Sharon
Bowles už klausimą ir už rezoliucijos dėl nuolatinio mechanizmo projektą. Pabandysiu
pateikti Komisijos požiūrį penkiais klausimais, įtrauktais į klausimą, į kurį atsakoma žodžiu.

Spalio mėn. Europos Vadovų Taryba paragino Pirmininką H. Van Rompuy'ų kartu su
Komisija pradėti konsultacijas dėl riboto Sutarties pakeitimo, reikalingo norint sukurti
nuolatinį krizių valdymo mechanizmą. Suprantama, kad ribotas Sutarties pakeitimas
reiškia, jog remiantis Sutarties 48 straipsniu bus taikoma supaprastinta peržiūros procedūra.
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Šios procedūros apribojimai pirmiausia tie, kad ja leidžiama keisti Sutartį tik nedidinant
Europos Sąjungai suteiktos kompetencijos ir, antra, ja leidžiama keisti tik Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo trečiąją dalį, susijusia su ES politika ir vidaus veiksmais.

Atrodo, kad valstybės narės teikia pirmenybę labai ribotam Sutarties pakeitimui, kuris
tikriausiai bus atliktas pagal 136 straipsnį, o šio straipsnio nuostatos taikomos būtent euro
zonos valstybėms narėms. Klausimas šią savaitę, žinoma, bus aptariamas Europos Vadovų
Taryboje. Kad ir koks pakeitimas būtų siūlomas, su Parlamentu bus oficialiai dėl jo
konsultuojamasi.

Europos Vadovų Tarybai spalio mėn. priėmus sprendimą, euro grupė savo neeiliniame
lapkričio mėn. posėdyje sutiko su pagrindiniais Europos stabilumo mechanizmo (ESM)
principais. Remiantis euro grupės susitarimu, ESM bus tarpvyriausybinis mechanizmas,
kurio valdymas bus grindžiamas Europos finansinio stabilumo priemonės modeliu.

Dėl konkrečių finansinio mechanizmo aspektų dar turi būti nuspręsta, jie turėtų būti
parengti per pirmąjį kitų metų ketvirtį. Žinoma, vienas iš svarbiausių klausimų bus
finansavimas. Būsimoji priemonė turės būti pakankamai tvirta, ja turi tvirtai pasitikėti
rinkos.

Bet kokia parama pagal ESM turės būti grindžiama griežtomis sąlygomis. Euro zonos
valstybei narei teikiama parama turėtų būti grindžiama griežta ekonominio ir fiskalinio
įvertinimo programa ir išsamia skolos tvarumo analize, kurią atliks Komisija ir TVF,
palaikydami ryšius su Europos centriniu banku.

Nepaisant mechanizmo finansinių priemonių tarpvyriausybinio pobūdžio, politinės sąlygos
liks tvirtai nustatytos Sutartyje, kad būtų užtikrintas visapusiškas nuoseklumas su bendra
daugiašale priežiūros sistema, kuria iš tikrųjų grindžiama visa Ekonominė ir pinigų sąjunga.

Atsakau į vieną iš penkių S. Bowles klausimų: sprendimas, ar euro zonai nepriklausančios
valstybės narės galėtų dalyvauti mechanizme, dar nepriimtas. Nepaisant to, atrodo, kad
dauguma valstybių narių pirmenybę teikia skaidriai ir aiškiai sistemai, pagal kurią euro
zonai nepriklausančioms valstybėms narėms būtų taikomas mokėjimų balanso
mechanizmas, o euro zonos valstybėms narėms būtų taikomas Europos stabilumo
mechanizmas.

Be to, vis tiek turėtų būti įmanoma įtraukti tam tikras euro zonai nepriklausančias valstybes
nares į paramos dvišaliais įnašais operacijas – ši tvarka šiandien Airijos atveju jau taikoma
Jungtinei Karalystei, Švedijai ir Danijai.

Taip pat leiskite pateikti pastabą dėl diskusijos apie euroobligacijas. Prisiminkime, kad
praėjusią gegužės 9 d. – R. Schumano dieną – ir kitą vakarą, rengdama finansinę apsaugą,
Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos finansinio stabilumo mechanizmo, Bendrijos
priemonės, kurios dydis iš tikrųjų buvo patvirtintas iki 60 mlrd. EUR, remiantis paskolų
garantijomis, suteiktomis iš ES biudžeto pagal sprendimą dėl nuosavų išteklių.

Siūlėme, kad šis mechanizmas būtų grindžiamas ne tik ES biudžeto, bet ir valstybių narių
suteiktomis paskolų garantijomis – šios paskolos pasitelkiant minėtąjį mechanizmą būtų
nukreipiamos šalims, kurioms dėl visos euro zonos finansinio nestabilumo reikia finansinės
pagalbos.

Ekonomikos ir finansų taryba gegužės 9–10 d. šį pasiūlymą atmetė. Kodėl? Todėl, kad
daugelis valstybių narių manė, jog šis pasiūlymas per daug primena euroobligacijas.
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Tada teko parengti Europos finansinio stabilumo priemonę – tarpvyriausybinį susitarimą,
o dabar Airijai taikome ir mechanizmą, ir minėtąją priemonę.

Tad nors euroobligacijų klausimas tikrai labai svarbus, turime atsižvelgti ir į tai, kad šį
pasiūlymą neseniai – per gegužės mėn. diskusijas dėl Europos finansinio stabilumo
mechanizmo – atmetė Taryba.

Baigiant leiskite pabrėžti, kad būsimasis Europos stabilumo mechanizmas bus visapusiško
atsako dalis siekiant sustabdyti krizę ir stabilizuoti Europos ekonomiką, ESM papildys
naująją tvirtesnės ekonomikos valdysenos sistemą, kurioje dėmesys pirmiausia bus skiriamas
prevencijai ir kuri iš esmės sumažins krizės pasikartojimo ateityje tikimybę.

Tai – visas esminis naujosios ekonomikos valdysenos sistemos tikslas ir aš labai dėkingas
už jūsų paramą šios srities Komisijos pasiūlymams.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, klausantis pirmosios kalbėtojų grupės
buvo galima susidaryti nuomonę, kas atsakingas už pasitikėjimo krizę – taip, ši krizė tapo
būtent pasitikėjimo krize. Pirmiausia tai buvo Komisija, tada spekuliantai, trečioje vietoje
– Taryba, ypač A. Merkel. Viskas gana paprasta.

Laimei, kai kas – tai buvo Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso
frakcijos pirmininkas – pažymėjo, kad euro yra stabilus ne tik išoriškai, bet ir viduje, o jo
infliacija – mažiausia. Spekuliacija negali būti problemos priežastis. Euro – stabili valiuta.
Priežastis buvo Sutarties pagrindai ir pasipiktinimas Ekonomikos ir finansų taryboje.
Kiekviename Ekonomikos ir finansų tarybos posėdyje kyla naujas sąmyšis.

O. Rehn ką tik pažymėjo, kad Komisija pasiūlė naudoti Europos mechanizmą, bet Taryba
nebuvo pasirengusi dalyvauti. Dabar sakome, kad Komisija nesiėmė veiksmų. Aš nesu
vienas iš tų, kurie nuolat garbina Komisiją, bet 2008 m., kai eurui jau buvo 10 metų,
Komisija teisingai pasielgė atlikdama tikslią analizę.

Joje nurodyti keturi klausimai, kuriuos reikėjo išspręsti: pirma, nuoseklus Europos priežiūros
mechanizmas, antra, nuosekli ekonomikos valdysena ar kaip ten ją norite pavadinti, trečia,
nuoseklus atstovavimas išorėje ir, ketvirta, nuoseklus krizių valdymo mechanizmas. Visi
šie dalykai dabar pateikti svarstyti. Norėčiau pabrėžti, kad į juos neatsižvelgė būtent kiti.
Jeigu jau ieškome kaltų, tai yra viena kalta suinteresuotoji šalis – tai valstybės narės, kurios
pačios iki kaklo prasiskolino ir kurios nepasinaudojo euro įvedimu reformoms įgyvendinti
ir savo skolai sumažinti, o užuot tai dariusios gyveno ne pagal išgales.

Taip pat norėčiau pabrėžti, kad visoms šioms valstybėms nuolat tampa aktuali viena tema.
Nepaisant to, kas tai buvo, jos visos ilgą laiką turėjo, o kai kurios ir iki šiol turi
socialdemokratų vyriausybes. Tai pasakytina apie Portugaliją, Ispaniją, Jungtinę Karalystę,
Vengriją ir Latviją. Graikijoje jie tuos pačius kvailus dalykus darė ketverius metus. Štai –
rezultatas. Jeigu atvirai nekalbėsime apie pagrindinę per didelio skolos lygio valstybėse
narėse priežastį, problemų negalėsime išspręsti.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį).
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PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Pone W. Langenai, dabar galite vėl atsisėsti. Kalbėjote labai
iškalbingai ir savo pasakėte. Turiu jums vieną klausimą. Airija, kiek žinau, nėra pietų
Europos šalis. Ji yra šiaurės Europoje. Airija turi didžiulių skolų. Gal galite paaiškinti, iš kur
Airijos skolos? Ar būsite toks malonus ir pasakysite, kuri partija valdė Airiją pastaruosius
30 metų?

Werner Langen (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, mielai atsakysiu į šį klausimą. Airijos
vyriausybė padarė klaidą teikdama garantijas ir nereikalaudama bankų sektoriaus reformų.
Tai buvo neatsakinga ir todėl ji dabar turi 32 proc. biudžeto deficitą. Tai žinome. Nepaisant
to, neturėtumėte painioti kitų šalių problemų su Airijos problemomis. Airija – visiškai
kitoks atvejis, jis susijęs su antruoju bankininkystės krizės lygmeniu ir nėra struktūrinė
problema, kaip kitose šalyse. Pone M. Schulzai, jūs tai žinote taip pat gerai, kaip ir aš. Prašau
nebandykite nukreipti mūsų dėmesio.

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

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, klysti žmogiška. Klaidoje pasilikti –
velniška. Ar žinote, kas buvo Graikijos ministras pirmininkas, kuriam valdant susikaupė
visos tos per didelės skolos, sukėlusios Graikijoje krizę? Tai tikrai nebuvo G. A. Papandreou.
Ar prisimenate, kuriai politikų šeimai priklausė tas ministras pirmininkas? Karamanlių.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, po ketverių metų K. Karamanlio valdymo
(Triukšmas). Ne, struktūrinės Graikijos problemos atsirado anksčiau. 2000 m. Parlamentas
diskutavo, ar Graikija turėtų prisijungti prie euro zonos. Tai ragino daryti Vokietijos
vyriausybė, socialdemokratai. Su jūsų pagalba Parlamente susidarė dviejų trečdalių dauguma
už tai, kad Graikija prisijungtų prie euro zonos. Tai – faktas, jis nieko bendra neturi su
nacionalizmu.

Norėčiau atsakyti į M. Schulzo klausimą apie skolas Vokietijas ir Ispanijoje. Žinoma,
Ispanijos nacionalinių skolų lygis žemesnis negu Vokietijos. Ispanija neturėjo finansuoti
susivienijimo proceso. Tačiau J. L. R. Zapatero vyriausybė Ispanijoje turi kitų problemų.
Jis į šalį įsileido 6 mln. žmonių ir 2 mln. iš jų suteikė Ispanijos pilietybę, o nedarbas dabar
didesnis nei 20 proc. Tai – struktūrinė problema ir ją sukėlė vienas žmogus: J. L. R. Zapatero.

Stephen Hughes (S&D). -   Pone pirmininke, Taryboje ir Komisijoje daugelis mano, kad
pasaulio ekonomikoje mes galime sėkmingai konkuruoti tik sumenkinę darbuotojų teises,
savo pačių kolektyvinių derybų sistemas ir sumažinę pensijas. Kitaip tariant, mums sakoma,
kad turime silpninti savo socialinį modelį. Viešuosius finansus norima pertvarkyti vien tik
sumažinant valstybės skolą iki nežinia kaip sugalvotų 60 proc. BVP, o deficitus iš esmės
norima panaikinti.

Tai ta pati Taryba, kuri, jeigu gerai prisimenu, susitarė dėl strategijos „Europa 2020“, bet
atrodo, jog jai nerūpi, iš kur bus gauta pinigų tai strategijai įgyvendinti. Jeigu kasmet turime
gerokai mažinti savo valstybės skolą, jeigu turime vengti didesnio nei Komisijos siūlomo
1 proc. deficito ir jeigu visa tai turime daryti esant lėtam ekonomikos augimui ir dideliam
nedarbui, kaip galime pasiekti 2020 m. strategijos tikslus?

Tai – klaidinga ekonominė sąnaudų konkurencingumo ir itin didelio fiskalinio taupymo
strategija, itin svarbiu Europos istorijos momentu priversianti Europą judėti atgal.
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Pirmininko J. M. Barroso čia šiuo metu nėra, bet manau, jog jis privalo pasakyti Tarybai,
kad reikia iš naujo apibrėžti politinę darbotvarkę bent trijose srityse.

Pirma, turime užbaigti kurti Ekonominę ir pinigų sąjungą įsteigdami Europos stabilumo
agentūrą bendrosioms euroobligacijoms ir džiaugiuosi, kad Pirmininkas J. M. Barroso
šiandien neatmetė euroobligacijų idėjos. Tai padarys galą spekuliacijų išpuoliams, rinkai
suteiks likvidumo vyriausybių skolai finansuoti ir euro zonoje sumažins bendras skolų
sąnaudas.

Antra, turime perbalansuoti siūlomus ekonomikos valdysenos teisės aktus. Sutinkame,
kad fiskalinei drausmei įtvirtinti prireiks griežtų taisyklių ir griežto įgyvendinimo, bet tai
turime suderinti ir su tinkamu strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimu kiekvienoje
šalyje ir tai turi atsispindėti teisės aktuose.

Galiausiai mums reikia naujų valstybės finansavimo šaltinių. Krizė niekais pavertė daugelio
metų biudžetų valdymo pastangas. Finansinių operacijų mokestį reikėjo įvesti jau seniai
ir skandalas, kad Taryba, atrodo, apakinta priekinių šviesų ir negali priimti sprendimo dėl
šio mokesčio. Tai – reformos, kurių mums reikia skubiai.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Pone pirmininke, parlamentų istorijoje jiems retai kada
būdavo suteikiama galių. Kai parlamentams būdavo pasiūloma daugiau galių, jie paprastai
jas priimdavo. Šio ryto diskusija mane verčia manyti, kad mes – ekonomikos valdysenos
paketo pranešėjai – esame teisūs eidami toliau negu siūloma, nes, Komisijos nary, iš esmės
Komisija mums sako: „mes bandėme, bet mums nepavyko“. Taryba savo ruožtu mums
sako: „toliau nenorime eiti“. Taigi, kaip jau būna, įsikiša Parlamentas. Be to, būtent Taryba
norėjo padidinti Parlamento teises, juk ne Parlamentas nederamai vykdo savo įgaliojimus.
Pagal Lisabonos sutartį mes abu esame teisės aktų leidėjai.

Tad man tiesiog malonu paskelbti, kad į šįryt mano teikiamą pranešimą įtrauktos ir
euroobligacijos, nes diskusija turi vykti čia, plenarinėje sesijoje. Nesutinku, kai J. M. Barroso
mums sako: „oho, visa tai labai sudėtinga; mes jau pridarėme daug kvailysčių Taryboje,
tad dabar jums jau tikrai laikas užsičiaupti“. Mes padarysime kaip tik priešingai. Mes
kalbėsime apie tai, kaip ir dera esant demokratijai.

Antra, yra ir Europos valiutos fondo idėja, nes, beje, visi šie sprendimai, kurie, kaip sakė
Martin Schulz, yra pereinamieji, nebūtinai yra tai, ko tikisi mūsų piliečiai. Galite žiūrėti į
pravažiuojančius traukinius arba galite dirbti. Šis Parlamentas stengsis dirbti. Mes neturime
projekto, neteigiame, kad žinome absoliučią tiesą, bet manau, jog visiškai nepriimtina, kad
diskusijos vyksta leidiniuose Financial Times ar die Zeit, o ne Europos Parlamente. Taigi,
savo darbą mes padarysime.

(Plojimai)

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Pone pirmininke, labai teigiamai vertinu Martino
Schulzo raginimą bandyti atkurti mūsų piliečių pasitikėjimą ir tai reiškia, kad reikia sakyti
tiesą ir visko per daug nesupaprastinti.

Pirmas per didelis supaprastinimas – sakyti, kad euroobligacijomis valstybės narės nusikrato
atsakomybės. Tai aiškiai klaidinga, nes niekas niekada neprašė, kad valstybės narės sutelktų
100 proc. savo skolų. Bet kuriuo atveju pagal euroobligacijų sistemą valstybės narės vis
tiek turės tam tikrą savo skolų dalį finansuoti rinkose ir ten jos galės spręsti dėl savo parašo
kokybės, atsispindėsiančios palūkanų normose, kurias jos turės mokėti. Šio per didelio
supaprastinimo reikia vengti.

15Europos Parlamento debataiLT15-12-2010



Antras per didelis supaprastinimas – sakyti: „mes sanuojame šiuos graikus, šiuos
neatsakingus airius“. Vis dėlto norėčiau pažymėti, kad ką mes darome – tai skoliname
pinigus ir juos skoliname palūkanų normomis, itin palankiomis skolintojams. Mes iš viso
to gerai uždirbame. Taigi, yra dvi galimybės: Arba mes manome, kad gavusios mūsų
paskolas Graikija ir Airija nebekelia rizikos ir kad joms turėtume skolinti taikydami palūkanų
normą, atitinkančią nulinę riziką arba bent jau itin mažą riziką, arba manome, jog yra
rizikos, kad jos bankrutuos. Taigi, pūlinį reikia pradurti, šias skolas reikia restruktūrizuoti,
turime padaryti galą neapibrėžtumui.

Norėčiau baigdamas tarti žodį mūsų draugams vokiečiams, ypač CDU partijai. Pone
W. Langenai, jūs kalbėjote apie susivienijimą ir esate teisus. Kai Vokietija susivienijo, visa
Vokietijos markės zona, kuriai priklausė Belgija ir kuriai galiausiai buvo labai lojali
Prancūzija, už tai sumokėjo labai aukštomis palūkanų normomis. Daroma buvo teisingai.
Teisingai ir istoriniu požiūriu, nes Vokietijos susivienijimas reiškė Europos, kokią mes ją
žinome, susivienijimą, ir ekonominiu požiūriu, nes galiausiai kiekvienam bus naudingas
greitesnis ekonomikos augimas, kurį tai lems.

Taigi, šiandien sakau CDU: „nepamirškite to“ ir mes prašome, kad Vokietija padarytų tą
patį.

(Plojimai)

Martin Callanan (ECR). -   Pone pirmininke, šiek tiek ironiškai atrodo tai, kad Europos
Vadovų Tarybai derėtų svarstyti nuolatinį krizių valdymo mechanizmą, nes atrodo, kad
euro šiuo momentu tikrai patiria vieną krizę po kitos. Nors daugelis iš mūsų Jungtinėje
Karalystėje manė, kad euro buvo istorinė klaida ir mūsų šaliai, ir visai Europai, mes, žinoma,
nesame patenkinti matydami tokią padėtį. Norime, kad šis klausimas būtų išspręstas
Europos lygmeniu ryžtingai grįžtant prie fiskalinės drausmės visoje ES.

Jis nebus išspręstas daugiau skolinantis nei ES, nei vietos lygmeniu. Vis dėlto aiškiai
pasakykime, kam tenka atsakomybė už šią euro padėtį. Kiekvienos euro zonai priklausančios
valstybės narės pareiga – įvykdyti savo įsipareigojimus šiai zonai, o kitų dalyvaujančių
valstybių darbas – užtikrinti, kad jos tai padarytų. Tai – viena iš priežasčių, kodėl jos rengia
atskirus euro zonos ministrų susitikimus. Tiesiai kalbant, stabilus euro zonos valdymas –
pirmiausiai euro zonos narių pareiga. Mes likusieji galime teikti politinę paramą, bet ne
daugiau. Negali būti pateisinama jokia papildoma našta arba sankcijos toms valstybėms
narėms, kurios apskritai nusprendė nedaryti klaidos ir nestoti į euro zoną.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Pone pirmininke, ponios ir ponai, lygiai prieš
metus Graikijos ekonomika pradėjo žlugti ir Graikija pradėjo dalyvauti pražūtingame
memorandume ir paramos mechanizme. Po metų, pone W. Langenai, šalis jau yra ant
bankroto slenksčio: pirmiausia, socialinio bankroto, nes nedarbas kitais metais tikrai pasieks
15 proc., o ką tik, vakar, vyriausybė priėmė įstatymą, kuriuo panaikinamos kolektyvinės
sutartys – šiandien visa šalis streikuoja, ir, antra, ekonominio bankroto ir šį kartą deficito
ir skolos nedidino „meluojantys graikai“ iš PASOK ir Naujosios demokratijos; juos didino
alchemikai Komisijos nariai, naudodamiesi savo pasirinktais Eurostato statistiniais
duomenimis, kad būtų padidintos silpnųjų skolos ir sumažintos stipriųjų skolos.

Todėl jeigu bus patvirtintas toks mechanizmas, koks buvo taikomas Graikijai, mes tikrai
einame bankroto link. Jeigu Taryba rengia tokį mechanizmą, juo šalys bus įtrauktos į
nuosmukį, lemiantį nedarbą ir privilegijas bankams ir stambiam verslui. Stebiuosi: ar tai
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Europos vizija, apie kurią J. M. Barroso, kurio čia nėra ir kuris negali paaiškinti, kalbėjo
pradžioje?

Timo Soini (EFD). -    (FI) Pone pirmininke, mano nuomone, kiekviena šalis atsakinga už
savo ekonomiką. Šalys nėra atsakingos už viena kitos skolas. Tai įtvirtinta ir Sutarties
125 straipsnyje. Kai tai žmonėms tinka, Sutarties laikomasi, o kai netinka, Sutarties
nepaisoma. Tai buvo matoma referendumuose: Prancūzija pasakė „ne“, Nyderlandai pasakė
„ne“ ir Airija pasakė „ne“. Du iš šių rezultatų buvo „sutvarkyti“ parlamente, vienas –
surengiant kitą referendumą. Atrodo, kad Sutarties straipsniai aiškinami pagal tai, į kurią
pusę pučia vėjas.

Suomijos vyriausybė Suomijos mokesčių mokėtojams primetė tam tikras nesąžiningas
garanto prievoles, už kurias galiausiai turėsime sumokėti visi. Nesuprantame, kodėl
Suomijos darbuotojai ir smulkūs verslininkai turėtų iki kraujo dirbti, kad sumokėtų lošėjų
ir melagių skolas. Tai paprasčiausiai neteisinga.

Kai Tarybų Sąjungoje kildavo problemų, jie reikalaudavo daugiau socializmo. Žmonės
susirinkdavo Maskvoje: daugiau socializmo. Kai problemų kyla Europoje, žmonės susirenka
Briuselyje: daugiau integracijos. Galutinis rezultatas bus visiškai toks pat. Tai neveiks.

Sveika visuomenė kuriama nuo apačios į viršų. Demokratija kuriama nuo apačios į viršų:
ne nuo kokio nors smėlio pilies bokšto žemyn. Viskas vyksta būtent taip. Bendra Europos
ekonominė politika neveiks. Europa gali veikti tik kaip ekonominė ir laisvos prekybos
erdvė, tokia ji turėtų vėl tapti.

Dar norėčiau tarti keletą žodžių apie euroobligacijas. Nuvykau į Mellunmäki Helsinkyje
pakalbėti apie euroobligacijas ir kai pasakiau, kas tai yra, moterys tvirtai sugniaužė savo
rankines, o vyrai ėmė dairytis, ar dar turi piniginę. Tai neveiks.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Pone pirmininke, ką tik girdėjome tragišką kaltinimą
Vokietijai. Tai – nerimą keliantis priminimas apie trečiojo dešimtmečio pabaigą.

Būdamas entuziastingas Europos šalininkas ir užsispyręs euro rėmėjas, norėčiau jūsų
paklausti: ar pastebėjote, kad žlugdote Europos Sąjungą, šį didį taikos ir ekonominės gerovės
projektą? D. Cohn-Bendit teisingai pasakė, kad mes visada reaguojame per vėlai ir visada
atgaline data. Dabar turime žiūrėti į ateitį. Ar nepastebėjote, kas vyksta išorėje? Žmonės
nebesidomi socialistų ir konservatorių rietenomis nei mano šalyje, nei čia, Europos
Parlamente. Jie domisi sprendimais ir tuo, ar jų pinigai vis dar saugūs. Turime jiems
sąžiningai pasakyti, kad jie nebesaugūs.

Turime žengti kitą žingsnį ir pripažinti, kad mums reikia drąsos nurašyti skolas, turime
pagaliau priversti bankus mokėti, netgi jei tai turės įtakos mūsų gyvybės draudimo
liudijimams, turime sukurti naują politinį Europos projektą, kurio neslėgtų Lisabonos
sutarties problemų našta.

Mes patekome į spąstus. Jeigu iš dalies keisime šį straipsnį, pamatysime, kad Airija
referendume balsuos prieš. To paties galime tikėtis mano šalyje. Be to, turime didžiulę
problemą Jungtinėje Karalystėje. Ponios ir ponai, turite nubusti ir pamatyti, kas vyksta.

Corien Wortmann-Kool (PPE). -    (NL) Pone pirmininke, šiuo krizės laikotarpiu
neturėtume pamiršti, kad per praėjusius dešimt metų euro mums suteikė daug gerovės ir
stabilumo ir daug darbo vietų. Todėl eurą tikrai verta tvirtai ginti. Vis dėlto tam prireiks
ryžtingo Europos aukščiausiojo lygio susitikimo ir daug daugiau vienybės. Vienybės dabar
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labai trūksta sprendžiant ne tik dėl nuolatinio krizių valdymo mechanizmo, bet ir dėl
griežtos finansų valdysenos.

Atrodo, kad šiose diskusijose, pone pirmininke, euroobligacijos yra stebuklingas žodis,
kurį ištarus visos valstybių skolų problemos dings tarsi saulėje tirpstantis sniegas. Vis dėlto
tie šio Parlamento nariai, kurie ragina pradėti leisti euroobligacijas, turėtų žinoti ir tai, kad
jos reiškia nemažus įsipareigojimus ir griežtą biudžeto drausmę, kuri apima daug daugiau
nei dabar mums pateikti pasiūlymai stiprinti biudžeto drausmę.

Pirmininkas J. C. Trichet minėjo „fiskalinę sąjungą“. Ar tie šio Parlamento nariai, kurie
raginate pradėti leisti euroobligacijas, esate tam pasirengę? Abejoju.

Pone pirmininke, savo energiją turime skirti dabar mums pateiktiems pasiūlymams,
siekdami stiprinti euro pagrindą. Tai skubu ir mes šiame Parlamente daug dirbame, kad
tai pasiektume. Mums taip pat reikia labiau taisyklėmis grindžiamo požiūrio prevencinėms
Stabilumo ir augimo pakto nuostatoms sureguliuoti, nes prevencija – geriau negu gydymas.
Taip pat turime užtikrinti didelę bendrą valstybių narių atsakomybę ne tik už Stabilumo
ir augimo pakto teikiamą naudą, bet ir už jame įtvirtintas prievoles ir įsipareigojimą.

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, kritiniais atvejais Europa
visada rasdavo būdą įveikti krizę. Ne todėl, kad vyko skirtingų interesų kova, o todėl, kad
sujungdavome interesus ir tai mums leisdavo eiti naujais keliais.

Mielai būčiau pateikęs J. M. Barroso klausimą, bet, deja, jo čia nebėra. Žinoma, netrukus
vyks svarbios spaudos konferencijos apie tai, kaip išgelbėti Europą naudojant mažiausią
bendrą vardiklį, bet O. Rehn galėtų mano klausimą perduoti. Nesuprantu, kodėl nedarome
štai taip. Euroobligacijos – opus sprendimas. M. Schulz tai sakė mūsų frakcijos vardu, o
Vokietijoje, kur tai yra kritinis klausimas, mano partija sako tą patį. Būtent Vokietijos
vyriausybė turi išlygų, o kitos šalys, mokančios mažiau palūkanų, irgi turi išlygų. Kodėl
nedarome štai taip? Sakome, kad šias problemas galime išspręsti. Dabar planuojame pradėti
leisti euroobligacijas, tačiau rengiame protingą paketą. Ko mums reikia, kad Europa galėtų
imtis veiksmų? Kaip į iždus surinkti pinigų? Kaip sukurti daugiau galimybių surinkti
mokesčius skatinant protingą, ilgalaikę ekonomiką? Pradedame leisti euroobligacijas ir šią
pradžią susiejame su finansinių operacijų mokesčio įvedimu Europos Sąjungoje. Iš šio
paketo galėtų laimėti visi, jis galėtų būti naudingas visiems. Europos aukščiausiojo lygio
susitikime paklauskite A. Merkel, ar ji pasirengusi tai atlikti. Kodėl to neįmanoma padaryti?
Kodėl Komisija nepateikia tokio pasiūlymo? Jis padėtų visiems ir sudarytų galimybę
Europoje įgyvendinti didelį naują projektą, kuriuo būtų įveikta krizė. Laukiu, kol Komisija
pateiks šį pasiūlymą.

Turite nustoti atsikalbinėti. Laikas imtis veiksmų Europos piliečių labui ir valstybių narių
labui, kad galėtume rasti būdą grįžti prie normalaus ekonomikos augimo tempo. Mūsų
likimas – mūsų rankose, tačiau turite turėti drąsos dabar imtis iniciatyvos.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Pone pirmininke, manau, kad praėję metai rodo, jog bendrai
valiutai reikia aiškių, bendrų taisyklių, ir akivaizdu, kad dabar tokių taisyklių neturime.
Taip pat aišku, kad euro zonai neabejotinai trūksta patikimumo ir žmonių, ir finansų rinkos
akyse. Nesutinku su U. Bullmanu. Veikiau jau manau, kad Komisija atliko gerą darbą ir
pateikė plataus užmojo pasiūlymus. Dabartinių mūsų iššūkių klausimu manau, jog problema
kyla ne dėl Komisijos, o dėl Tarybos. Žinoma, ateinančias kelias dienas Tarybos laukia gana
sunkus susitikimas.
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Norėčiau pasakyti, kaip džiaugiuosi, kad Komisija dabar pateikė ir pasiūlymą, leisiantį
mums ateityje ištaisyti makroekonominę nedarną. Iki šiol daug dėmesio skyrėme vien
finansams ir miestų deficitams, o to anaiptol nepakanka, kaip gana aiškiai matyti iš Airijos
atvejo.

Kas mane mažiau džiugina, tai Tarybos darbo būdas, kaip rodo N. Sarkozy ir A. Merkel
derybos siekiant solidiems Komisijos pasiūlymams suteikti ne tokį privalomą pobūdį, o
tai reikštų, kad pasiūlymu nieko nebus patobulinta. Turėtume prisiminti, kas įvyko 2005 m.,
kai buvo niekais paverstas Stabilumo ir augimo paktas. Tos pačios šalys sudarė padėtį, kuri
per ilgą laiką lėmė tai, kas dabar įvyko Graikijoje. Tikiuosi, kad Taryba susiims ir suvoks,
kokių sprendimų mums reikia, priešingu atveju iš šios padėties neišsivaduosime.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (DE) Pone pirmininke, flamandų politikas Bart De Wever
interviu žurnalui Der Spiegel teigė, kad Belgija tapo perdavimo visuomene. Tai, o ne kalbos
klausimas, buvo Belgijos problemos pagrindas. Solidarumas buvo tapęs vienpusiu reiškiniu.

ES dabar vyksta toks pat procesas. Paslaugų visuomenę verčiame perdavimo visuomene
ir euras yra vienas iš būdų tai pasiekti. Taip ne vienai šaliai atveriamas kelias gauti pigių
pinigų. Kaip sakė ES Tarybos pirmininkas H. Van Rompuy, tai tapo migdomąja tablete. Ji
kenkia įvairių šalių gebėjimui konkuruoti. Dabar daug Europos politikų ragina pradėti
leisti kitą migdomąją tabletę: euroobligacijas. Taip atotrūkis tik padidės. Jeigu taip ir toliau
darysime, per keletą metų ES bus tokioje pat padėtyje kaip dabar Belgija: perdavimo
visuomenė su yrančiais politiniais pamatais.

Per Kalėdas skaitysiu buvusio Vokietijos pramonės federacijos prezidento H. O. Henkelio
knygą Save our Money. Jums, ko gero, vertėtų padaryti tą patį, kad išsiaiškintumėte, ką mano
žmonės Vokietijoje.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, kai New York Times
atskleidė tam tikrus dalykus, Jungtinėse Valstijose tiriamas slaptas devynių bankų, iš kurių
vienas yra Europos, klubas. Šių bankų viršininkai kiekvieną trečiadienį renkasi tartis, kokių
veiksmų imtis išvestinių finansinių priemonių srityje. Krizės komitetas nieko nežinojo, o
Europa buvo tik žiūrovė.

Federalinis rezervas turėjo atsiskaityti už 13 trln. USD, išleistų bankams sanuoti. Ar
sutiktumėte mums pasakyti, kiek Federalinis rezervas prašė už Europos bankų gelbėjimo
paketus? Ar ne kritinė padėtis bankuose, o ne valstybių biudžetuose, reikalauja padvigubinti
Europos gelbėjimo fondo sumą ir pasirengti 2 000 mlrd. EUR vertės sanavimui?

Kas mums trukdo pareikalauti Europos centrinio banko skaidriai ir išsamiai atsiskaityti už
savo veiksmus, kaip Jungtinėse Valstijose buvo priverstas padaryti Federalinis rezervas?
Tai panaikintų įtarimus, kad jis veikė ir toliau veikia savavališkai, o ne bendrų Europos
Sąjungos valstybių narių piliečių ir mokesčių mokėtojų interesų labui.

Kodėl, po perkūnais, niekada nesurengtos diskusijos dėl priemonių pritaikymo siekiant
komercinius bankus tikrai ir veiksmingai atskirti nuo spekuliacinių bankų, kaip Glass-Steagall
įstatyme?

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, visi sutinkame, kad reikia
sukurti priemonę, kurią taikant būtų galima įsikišti krizės atveju. Ši priemonė turi būtinai
būti susieta su griežta ir apdairia valstybių narių biudžeto politika. Tikiuosi, jog tai reiškia,
kad tokios krizės, kokią patiriame šiais mėnesiais, nepasikartos.
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Šiandienos diskusijos sukasi apie tai, kaip šią priemonę geriausiai finansuoti. Kaip visi gerai
žinome, kai kuriose šalyse už krizę iš dalies atsakingas privatus sektorius ir tokiais atvejais
teisinga, kad jos turėtų prisiimti tam tikrą atsakomybę, tačiau jų dalis turėtų būti įvertinta
kiekvienu konkrečiu atveju.

Vis dėlto manau, kad turėtume rasti naujų, novatoriškų būdų krizių valdymo priemonei
finansuoti. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti euroobligacijos, kurias kai kas laiko nauja našta
valstybių biudžetams. Tačiau tai – netiesa. Priešingai, leidžiant euroobligacijas krizių
valdymo priemonę būtų galima finansuoti pasitelkiant rinką, užsienio kapitalą ir investuoti
siekiančius žmones.

Mechanizmas, grindžiamas tik proporcingais įnašais, daromais tiesiog įsisavinant rezervus,
reikštų didelę naštą valstybėms narėms – jos turėtų rasti išteklių ir kapitalo, kurį reikėtų
įdėti ir kuris, beje, neduotų jokio pelno. Tokiu atveju, kai valstybių narių prašoma
įgyvendinti griežtą biudžeto politiką deficitui ir skoloms mažinti ir sumokėti įnašus siekiant
dalyvauti krizių valdymo fonde, egzistuoja tikra žlugimo rizika.

Europos ekonomikos nebus galima atgaivinti, jeigu kartu tarptautinėse rinkose
nepasinaudosime stipriu euru ir atitinkamu geresniu kredito reitingu jo padėčiai sureguliuoti.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Pone pirmininke, Komisijos nary, iš šio Parlamento girdėjote
labai aiškią žinią, prašymą Komisijai imtis veiksmų, įsikišti. Komisija prašoma neapsiriboti
automatiniu pritarimu minimaliam įmanomam valstybių sutarimui, taip pat galima pasakyti,
kad Komisija turi liautis būti ribojama galingiausiųjų valios. Komisija turi atlikti savo pareigą
ir prievolę imtis iniciatyvos.

Apgailestauju turėdama pasakyti, kad išvadomis, kurių laukiame iš kito aukščiausiojo lygio
susitikimo, nebus suformuotas sprendimas, visų pirma todėl, kad planuojamą intervencijos
mechanizmą turi vienbalsiai patvirtinti visos valstybės narės, tačiau mums reikia Europos
dimensijos, o ne dimensijos, kurią būtų galima įvairiai iškraipyti, kai kurioms šalims leidžiant
kontroliuoti kitas. Nepaisant to, jeigu Sutartis būtų persvarstyta šiuo metu, būtų atverta
Pandoros skrynia ir bet kuriuo atveju norėčiau išgirsti atsakymą į vieną klausimą: ar taikant
naująjį mechanizmą bus perkamos vyriausybių obligacijos?

Komisijos nary, reikalinga išsami peržiūra ir Komisija negali nepaisyti dabartinių diskusijų
dėl euroobligacijų ir nereaguoti į iniciatyvas, kurių per tą laiką imasi įvairūs veikėjai, būtent
J. C. Juncker, Mário Monti, kai kurie šio Parlamento elementai ir ekspertų grupės. Komisija
turi pateikti pasiūlymą ir turi sugebėti jį apginti.

Galiausiai paskutinė pastaba: euro zona neturi visuotinio trūkumo – na, ji jį turi, bet jis
susijęs su nepakankamu visos euro zonos ekonomikos augimu, o ne nelygiu jo
pasiskirstymu euro zonos viduje. Kur priemonės, kurias reikia įgyvendinti kartu su
ekonomikos valdysena ir sankcijomis siekiant veiksmingai skatinti ir įgyvendinti 2020 m.
strategiją?

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Ponia pirmininke, M. Schulz teisus. Patiriame didžiulę
pasitikėjimo krizę, o Tarybos nariai muilina piliečiams akis. Jie jiems sako, kad viskas
kontroliuojama, turime tik šiek tiek pakeisti Sutartį įtraukdami nuolatinį stabilumo
mechanizmą ir tada problema bus išspręsta. Iš tikrųjų padėtis nėra kontroliuojama. Valstybės
narės tik reaguoja, užuot tikrai ėmęsi veiksmų. Jos beviltiškai gesina gaisrą, bet negali
užgesinti liepsnos. Rinkos dalyviai savęs klausia: kas iš tikrųjų valdo Europą ir euro zoną?
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ES pasiekė kritinį lūžio tašką. Jeigu dabar nepasirinksime teisingo kelio, negalėsime išlaikyti
netgi status quo. Užuot jį išlaikę mes žengsime žingsnį atgal. Ko mums reikia, tai tolesnių
žingsnių integracijos link. Mums reikia daugiau Europos. Turime užbaigti kurti vidaus
rinką, įskaitant paslaugų sektorių. Mums reikia ne tik pinigų sąjungos, bet ir ekonominės,
biudžetinės ir fiskalinės sąjungos. Mums taip pat reikia stiprios Komisijos, kuri turėtų teisę
ir galią kontroliuoti ir stebėti šią ekonominę sąjungą ir pagrįstais atvejais automatiškai
taikyti sankcijas. Jeigu žengsime šiuos žingsnius didesnės integracijos link, galėsime kalbėti
ir apie euroobligacijų išleidimą. Tada būsime joms padėję pamatus. Vis dėlto kol visa tai
vyksta, turime užtikrinti, kad nepaisant visų pagrįstų taupymo priemonių turėtume reikiamą
ilgalaikį investicijų finansavimą, kad vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu užsitikrintume Europos
Sąjungos gebėjimą konkuruoti.

Turime galiausiai pasakyti piliečiams tiesą. Mums reikia sprendimų, kuriuose neatsispindėtų
neišmanymas, turime aptarti klausimus neįtraukdami ideologijų ir turime nebebandyti
išeiti klystkeliais. Mums reikia ilgalaikių veiksmų, o ne trumpalaikių reakcijų.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Vicky Ford (ECR). -   Ponia pirmininke, pradėkime nuo gerų naujienų. Taip, platesnėje
Europos ekonomikoje yra tam tikro atsigavimo ženklų. Tačiau jam grėsmę kelia užsitęsęs
netikrumas, sekinantis finansavimą ir stabdantis investicijas. Visi Europoje, įskaitant Jungtinę
Karalystę, suinteresuoti, kad euro zonos ekonomika būtų stipri.

Griežtas ir skaidrus ekonominis planavimas siekiant kontroliuoti švaistūnišką vyriausybių
išlaidavimą ir netvarią skolą yra gyvybiškai svarbus elementas visoms 27 šalims. Euro
zonos šalys suvokė, kad krizės problemą reikia išspręsti visam laikui, tačiau kyla daug
klausimų, apie kai kuriuos iš jų kalbama šioje Parlamento rezoliucijoje.

Pirmiausia, koks turėtų būti privataus sektoriaus dalyvavimo pobūdis? Aš palankiai vertinu
siūlymą vadovaujantis TVF precedentu valstybės pinigus apsaugoti suteikiant
privilegijuotojo kreditoriaus statusą. Antra, apie kokius Sutarties pakeitimus kalbate? Šią
problemą reikia išsiaiškinti.

Ir galiausiai, nuolatinis krizių valdymo mechanizmas apibūdinamas kaip priemonė euro
zonai stiprinti. Šalims, kurios siekia įsivesti eurą, turėtų būti duota galimybė dalyvauti,
tačiau tos, kurios nusprendė jo neįsivesti, neturėtų būti verčiamos prisidėti.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, kas Europos piliečiams kelia ne
mažesnį nerimą nei finansų rinkos, tai abejonės. Dabar, kai europiečių likimas vienas, ar
jie sugeba jį pasitikti solidariai?

Šiandien solidarumas pasireiškia esant giliai krizei. Tai puiku, bet to nepakanka. Susivieniję
įvairovėje, europiečiai turi parodyti ir tai, kad jie, planuodami savo kelią, veikia solidariai,
nes jeigu krizė Europai darė žalą ilgiau negu kitiems žemynams, tai todėl, kad mūsų
ekonomika per dešimt metų vangaus ekonomikos augimo, vidutiniškai vos l proc. per
metus, jau buvo susilpnėjusi. Dešimt Lisabonos strategijos metų buvo prarastas dešimtmetis.

2020 m. darbotvarkėje Europos lyderiai pasiūlė mūsų ekonomikos gaivinimo planą, bet
jie nepasakė, kaip jį rengiamasi finansuoti ir kontroliuoti arba kokios būtų paskatos ar
galimos sankcijos. Todėl atėjo laikas Stabilumo ir augimo paktą papildyti solidarumo
paktu, kaip jau čia, plenarinėje sesijoje, buvo pasakyta.
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Žodis „solidarumas“ Sutartyje vartojamas 23 kartus: paverskime žodį veiksmais. Rengiama
procedūra fiskalinei politikai koordinuoti, kad užkertant kelią deficitams būtų užtikrintas
stabilumas. Ką gi, išplėskime jos taikymo sritį, koordinuokime savo veiklą siekdami
užsitikrinti finansavimą ateityje. Turime išleisti mažiau lėšų, tačiau jas išleisti protingiau,
ne kiekvienas savo šalyje, bijodami sankcijų, o visi kartu. Norėdami išvengti blogiausio,
europiečiai turi vieningai rengtis geriausiam.

Zoran Thaler (S&D). -    (SL) Ponia pirmininke, mes, europiečiai, gyvename matydami
įdomų paradoksą. Per 12 savo egzistavimo metų euro įrodė esantis stabiliausia pasaulio
valiuta. Remiantis oficialiais Frankfurte esančio Europos centrinio banko duomenimis,
vidutinė infliacija šiuo laikotarpiu buvo 1,97 proc., tik 3 procentiniais punktais mažesnė
negu 2 proc. tikslinis rodiklis. Euro vertė JAV dolerio atžvilgiu visą laiką visais praktiniais
požiūriais liko aukštesnė negu tada, kai Europos valiuta buvo sukurta. Tačiau pastaruoju
metu girdėjome istorijų, esą euro gali būti netgi ant žlugimo ribos. Kaip galėjome atsidurti
tokioje padėtyje?

Šią padėtį lėmė absurdiškas ir neatsakingas ir kairiųjų, ir dešiniųjų populistinės politikos
formuotojų elgesys. Vis dėlto ar gindami savo valiutą tikrai leisime, kad demokratija
pasirodytų esanti silpnesnė negu režimai, kuriems būdingas gana didelis autoritarizmas?
Turime atsakingai elgtis, turime savo politikos priemonėse įtvirtinti penkias auksines
atsakingo elgesio taisykles. Priimkime jas čia, Parlamente, nuspręskime, kaip rengiamės
nustatyti atsakingo elgesio lygį – elgesį, naudingą bendram labui, ginamam politikos
priemonėmis mūsų valstybėse narėse.

Todėl pagrindas turėtų būti finansinių operacijų mokestis ir euroobligacijos. Todėl šiandien,
ginant bendrą valiutą, patvirtinti tokią politiką – mūsų pareiga.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Ponia pirmininke, ko mums dabar
reikia, tai aiškių taisyklių, o darome visiškai priešingai. Todėl siekdamas atkurti aiškumą
pateiksiu keletą pasiūlymų.

Per Europos semestrą Parlamentas nori sutelkti dėmesį tam tikroms diskusijoms, kurios
dabar yra padrikos ir neatitinka visuomenės nuomonės. Norime, kad rengiant sankcijas,
numatytas valdysenos teisės aktų pakete, būtų atsižvelgta į ateinančių šešių mėnesių
politinius atsakymus į valstybėms narėms pateiktas rekomendacijas.

Mano frakcija norėtų aiškiai pasakyti, kad teisės aktų pakete nėra stebuklingų sprendimų,
kurie leistų mums išsivaduoti iš krizės. Siekiant išlaikyti konkurencingumą taikytini gerai
žinomi metodai – biudžeto drausmė ir struktūrinės reformos.

Krizių valdymo mechanizmo klausimu, kaip jūs, Komisijos nary, sakėte vakar, Pirmininkas
J. M. Barroso čia mums pažadėjo, kad tai bus Europos mechanizmas. Šiandien Taryba siūlo
tarpvyriausybinį mechanizmą. Ar jis europietiškas, kaip sako J. M. Barroso, todėl, kad
fondo bazė bus Europoje, o ne Kaimanų salose, ar Komisija ketina mums padėti sukurti
mechanizmą pagal ES procedūrą, kur turi prisidėti ir Parlamentas?

Euroobligacijų klausimu Komisija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
(EBPO) ir ekspertai sako, kad tai gera mintis, bet ši mintis per daug ankstyva, todėl
pavėlavome.

Ką siūlau Komisijai, tai pradėti su mumis diskutuoti siekiant parengti tokią euroobligacijų
sistemą, kuria būtų suteikta pakankamai finansavimo gerai besielgiančioms šalims, o
besielgiančios blogai būtų baudžiamos – verčiamos eiti į rinkas ir ten skolintis atgrasiomis
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palūkanų normomis. Tai – vienintelis praktiškas būdas suderinti fiskalinę drausmę ir
ekonomikos augimą.

Nepradėkite man vėl diskutuoti apie tai, ar dabar per anksti, ar per vėlai, nes dabar žinome,
kad visada pavėluodavome. Įsitikinkime, ar bent kartą, pakeisdami taisykles, galime būti
ankstyvi.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Ponia pirmininke, euro yra bendras mūsų turtas
ir šiandien profesinės sąjungos sakė Parlamentui, jog jos susirūpinusios, kad per silpną,
išpuolių draskomą eurą, o ne per ekonomikos augimą skatinantį, darbo vietas kuriantį
eurą, už krizę sumoka patys darbuotojai.

Todėl būtina ne siekti paprasčiausiai techniškai pakeisti Sutartį, o sureguliuoti per krizę
atsiskleidusius du pagrindinius blogai veikiančius euro zonos aspektus.

Pirmasis metodas – pradėti leisti euroobligacijas, kaip girdėjome. Euroobligacijomis bus
ne tik stabilizuotas euro kursas, jomis bus nedelsiant pasipriešinta spekuliaciniams
išpuoliams.

Antrasis metodas įtvirtinti fiskalinį teisingumą ir priversti finansų rinką sumokėti už krizę
– būtent nustatyti finansinių operacijų mokestį, kad dėl fiskalinės neteisybės už krizę
mokėtų ne darbuotojai.

Galiausiai turi būti įsteigta Europos skolų agentūra, kuri turi sugebėti sutelkti tam tikrą
valstybių narių skolos dalį.

Galiausiai norėčiau pritarti J. C. Junckeriui ir pasakyti, kad padidinti stabilumo fondą – tai
pasiūlė Tarptautinio valiutos fondo (TVF) generalinis direktorius Dominique Strauss-Kahn
– yra gera mintis.

Ankstyva intervencija, kaip girdėjome – nevėluoti ir nuspręsti būti stipriems, o ne silpniems
– mums leistų taip valdyti, kad būtų atkurtas pasitikėjimas, kurio reikalavo mūsų
pirmininkas Martin Schultz.

(Plojimai)

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Ponia pirmininke, pirmasis aspektas, kurį norėčiau aiškiai
pasakyti, kuris yra svarbus ir kurį mes giname šiame Parlamente – priešingai, negu kartais
skaitome spaudoje ir girdime kai kurių Europos lyderių pareiškimuose, euras kaip valiuta
buvo itin svarbi mums reaguojant į dabartinę krizę. Be euro būtume itin sunkioje padėtyje,
nes silpnesnių šalių valiuta būtų nepaprastai nuvertinta, o Vokietijos markės vertė
neįmanomai padidėtų siekiant išlaikyti Vokietijos ir Europos ekonomiką. Todėl euras buvo
stabilizuojantis veiksnys ne tik euro zonos šalims, bet ir šalių, nenorėjusių priklausyti euro
zonai, valiutoms.

Be to, kadangi turime ginti šią Bendriją, kuriai pavyko sureaguoti į krizę kaip niekada
anksčiau, ir kadangi, pvz., pamatysime, kas ateityje nutiks JAV doleriui, taip pat pamatysime
ir tai, kad euro iš tikrųjų turi pranašumų.

Šioje Taryboje privalome padaryti viską, ką galime, kad apgintume eurą – sukurti
stabilizavimo fondą, kuris vadovautųsi Bendrijos metodika ir galėtų priversti imtis
atsakomybės pažeidžiamiausias šalis, o toms, kurios įvykdė savo įsipareigojimus ir bent
jau išoriniais pareiškimais ne visada sugebėdavo parodyti solidarumą euro zonoje, jį
įskiepyti.
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Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, į pabaigą einantys metai
– 2010 m. – ne kartą apibūdinti kaip metai, kuriais gyvenome pavojingai. Todėl, manau,
šios diskusijos turėtų būti naudingos pabrėžiant 2010 m. išmoktas pamokas, kad galėtume
padaryti išvadas 2011-iesiems.

Pirmoji išvada – nepakenčiamas Europos ekonomikos finansų sektoriaus disbalansas ir
tikrosios ekonomikos iškraipymai.

Antroji – nepakenčiamas bendrosios valiutos ir poreikio koordinuoti vis dar pažeidžiamą
fiskalinę ir biudžetų politiką disbalansas.

Trečioji, pagrindinė išvada susijusi su krizės tempo ir reakcijos lėtumo disbalansu.
Ekonominiu požiūriu tai reiškia, kad Europos centrinis bankas turi aktyviau reaguoti į
spekuliacinius išpuolius prieš valstybių skolas, o 2011 m. turime pakloti pamatus Europos
skolų agentūrai, kuri galėtų leisti euroobligacijas.

Panašiai, atsižvelgiant į Stabilumo ir augimo paktą, turi būti diskutuojama apie reikiamą
apmokestinimą, bankų mokestį ir spekuliacijos, t. y. trumpalaikių spekuliacinių operacijų,
mokestį, taip pat apie tai, kad Europos Sąjungai reikia nuosavų išteklių.

Nepaisant to, Parlamentui svarbios diskusijos – diskusijos apie politinius krizės padarinius,
nes Europos Sąjungos šūkis yra, dar kartą pabrėžiu, „Susivieniję įvairovėje“, jokiu būdu ne
„suskaldyti priešiškumo“. Todėl Parlamentas turi pasipriešinti tiems, kurie siekia sumenkinti
kai kurias valstybes nares kitų atžvilgiu, padalydami Europos visuomenės nuomonę ir
kiršindami europiečius.

Parlamentas atstovauja 500 mln. europiečių, gyvenančių ES, turinčioje 27 valstybes nares,
ir, kaip ir G. Orvelo ūkyje, nė viena nėra lygesnė už kitas.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, kalbame apie gruodžio
16 d. vyksiantį aukščiausiojo lygio susitikimą. Būtų gerai, jeigu Taryba po aukščiausiojo
lygio susitikimo galėtų mums pasakyti: žinome spragas ir klaidas, žinome, kad mums
nepavyko ir suprantame Sutarties apribojimus.

Pasitenkinimu savimi, kaltinimais, bandymais užglostyti klaidas ir paviršutinišku požiūriu
neišspręsime jokių problemų ir nesukursime pasitikėjimo. Nustokime žaisti su Europa.
Visa tai – Europos reikalas. Pritariu viskam, ką sakė W. Klinz.

Kadangi liko vos kelios dienos iki Kalėdų, norėčiau pasakyti: uždekite ryžto ir bendro
intereso žvakę, žvakę, reiškiančią naują rimtį, sąžiningumą ir tikėjimą Europos Sąjungos
ateitimi. Uždekite Europos politinės krypties pokyčių žvakę – perėjimą nuo krizės prie
konkurencingumo, nuo Dovilio dvasios prie politinės sąjungos, nuo taupymo prie
investicijų ir reformų, nuo pinigų sąjungos prie politinės sąjungos.

Dėl Vokietijos konstitucinių problemų Sutarties papildymas yra tiesiog politinis tolesnės
gelbėjimo paketo plėtotės ramstis, nei daugiau, nei mažiau. Tai nėra sprendimas.
Nesistenkite padaryti jo svarbesniu negu jis yra. Nutraukite vienadienę politiką ir pateikite
užbaigtą krizės valdymo koncepciją, priartinsiančią mus prie politinės sąjungos. Nutraukite
nesutarimus. Pakanka, nepakanka, o iš tikrųjų nežinome, kur viskas krypsta. Turime raginti
Komisiją parengti ekonominės, socialinės ir finansinės sąjungos koncepciją, kad kitų metų
pabaigoje galėtume žengti kitą žingsnį integracijos link ir atlikti šį darbą tinkamai.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, Komisijos nary, rytoj prasidės vienas iš
svarbiausių Europos Vadovų Tarybos susitikimų Europos Sąjungos ir ypač Ekonominės
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ir pinigų sąjungos istorijoje ir turės išaiškėti, ar valstybių arba vyriausybių vadovai jam
pasirengę. Mes tuo labai abejojame, nes tam tikrų vadovų Europos Vadovų Tarybai pristatyta
filosofija nėra filosofija krizei įveikti remiantis solidarumu ir, žinoma, atsakomybe. Tai –
krizių valdymo filosofija, filosofija, grindžiama ir apsiribojanti nuolatinio mechanizmo
aspektais. Europos Vadovų Taryba nebus pasirengusi darbui, nes ji neparodys ekonominės
ir politinės sanglaudos ženklo, kurį reikia parodyti, ne tik siekiant įtikinti rinkas, bet
pirmiausia (ir svarbiausia) siekiant įtikinti sunkiai įtikinamą Europos visuomenę, kurioje
žmonės vienas kitą vertina įtariai ir kurioje vėl pradėjo įsigalėti ksenofobija; įtikinti juos
Europos vizijos verte ir priminti jiems, kad daugiau dalykų mus vienija, negu skiria.

Gunnar Hökmark (PPE). -   Ponia pirmininke, nesuprantu, kodėl socialistai bando išvengti
jiems tenkančios atsakomybės už socialistų politiką. Tiesa, kad deficitų, kuriuos matome
Europoje, priežastys skirtingos. Taip pat tiesa, kad socialistų vyriausybės įklimpo į biudžeto
deficito problemas dėl sąmoningos didesnio išlaidavimo ir didesnių deficitų politikos.

Apie tai Parlamente ir ne vienoje valstybėje narėje diskutavome 2009 m. pavasarį. Prisimenu,
kaip Švedijos socialdemokratai kritikavo Švedijos vyriausybę už deficito ir išlaidų
nedidinimą.

Tada matėme, kas įvyko. Man tai – priežastis, kodėl mums reikia pastovių Stabilumo ir
augimo pakto taisyklių, tačiau taip pat pastovių taisyklių dėl padarinių. Negalime leisti
susidaryti padėčiai, kai valstybėms narėms, keliančioms problemų finansų sistemose ir
lemiančioms didesnes palūkanų normas, leidžiama išvengti padarinių priverčiant kitus
piliečius tas palūkanų normas sumokėti.

Mums reikia stabilumo ir euroobligacijomis tos problemos neišspręsime. Euroobligacijas
galbūt galime turėti dėl kitų priežasčių. Dėl finansų mechanizmo, tai jis turi būti
finansuojamas ir tvarkomas pagal valstybių narių keliamą riziką. Jeigu keliate didesnę
riziką, leidžiate susidaryti didesniam deficitui, tada turite šiek tiek daugiau finansuoti ir
finansų mechanizmą. Tai – būdas prisiimti atsakomybę už sąmoningą politiką.
Nepamirškite, kad padariniai, kuriuos matome ne vienoje šalyje, yra diskusijų, kurias
rengėme nacionaliniuose parlamentuose ir šiame Parlamente, padariniai – ne vienas iš
mūsų tada gynėme didesnį išlaidavimą. Dabar matome apgailėtinus rezultatus.

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

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, pone G. Hökmarkai, suprantu jus, jums
reikia pasakyti gerą kalbą gimtosios Švedijos žmonėms. Tačiau ar galėtumėte atsakyti man
į šiuos klausimus: kuri Europos Sąjungos valstybė ilgiausiai turi didžiausią valstybės skolą
ir kokia partija yra tos valstybės valdžioje?

Gunnar Hökmark (PPE). -    (M. Schulz toliau kalbėjo esant išjungtam mikrofonui) Ponia
pirmininke, tikiuosi, kad galiu nepertraukiamas tęsti savo kalbą. Visų pirma mano kalba
skirta jums, pone M. Schulzai, nes noriu, kad prisimintumėte, ką įrodinėjote šiame
Parlamente prieš dvejus metus. Teigėte, kad Europos Sąjungos ir visų valstybių narių išlaidos
turėtų didėti. Bėda, kad kai kuriose valstybėse narėse valdžioje buvo socialistai ir visų tų
vyriausybių bei valstybių deficitas didėjo dėl jūsų propaguojamos politikos. Pone
M. Schulzai, ar galite tą paneigti?

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)
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Martin Schulz (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, kadangi kolega neatsakė į mano klausimą,
aš atsakysiu jo vardu. Ta šalis yra Italija, o jos ministras pirmininkas – S. Berlusconi. Italijoje
krikščionys demokratai beveik be pertraukų yra valdžioje nuo 1946 m.

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau paklausti kolegos
Parlamento nario, kaip socialistai galėjo leisti prie Airijai ir Graikijai įklimti į skolas. Kadangi
jūs atstovaujate dabar Europai vadovaujančiai partijai, o Komisija taip pat linksta dešiniųjų
pusėn, ar ne dešinieji turėtų rodyti kelią iš šios krizės, o ne kaltinti ankstesnes vyriausybes
ar vyriausybes, buvusias valdžioje prieš jas?

Gunnar Hökmark (PPE). -   Ponia pirmininke, norėčiau kolegoms priminti, jog aš sakiau,
kad yra nemažai priežasčių, nulėmusių dabartines problemas dėl biudžeto deficito, tačiau
tiesa ir tai (ir nei M. Schulz, nei jo kolegos to nepaneigė), kad numatėme šių problemų
atsiradimą visose socialistų valdomose valstybėse, nes tai buvo sąmoninga politika. Visiškai
sutinku, kad buvo padaryta didelių klaidų, jei kalbame pvz., apie Airiją, tačiau įdomu tai,
kad didinti išlaidas ir deficitą siekiant įveikti krizę ir su tuo susijusias problemas buvo
sąmoninga politika, o dabar matome jos rezultatus. Tokia būtų mano žinia M. Schulzui ir
kitiems.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į tris klausimus, pateikiamus pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo
tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

Pirmininkė. −   Kolegos, norėčiau, kad kalbėtojas ir visi kiti žinotų, kokia yra padėtis, yra
dar trys žmonės, norintys pateikti klausimus pakėlus mėlynąją kortelę. Nors Parlamento
reformų darbo grupė suteikė tokią galimybę, aš ją labai palankiai vertinu ir turime
pakankamai laiko, bet vis dėlto turiu paklausti kalbėtojo, ar jis atsakys į visus tuos klausimus.
Tuomet norėčiau visų paklausti ar galime užduoti klausimus paeiliui, ir tuomet paprašyti
G. Hökmarką į juos atsakyti. Tada baigsime šį kalboms skirtą laiką.

Philippe Lamberts (Verts/ALE). -   Ponia pirmininke, G. Hökmarkui noriu pasakyti, kad
jūsų pareikšta mintis apie socialistų vadovaujamas vyriausybes galbūt iš dalies teisinga,
tačiau dešiniųjų pažiūrų vyriausybių pasirinktas būdas iš esmės toks pats – jos kaupia
privačiojo sektoriaus skolą užuot didinusios valstybės skolą. Tai nėra ekonomikai
palankesnis sprendimas, tai tiesiog būdas padaryti lygiai tą patį dalyką kitaip, o tai
neužtikrina tvarumo.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, norėjau paklausti pono G. Hökmarko,
kadangi jis čia dirba jau kurį laiką, ar jis prisimena, kad pinigų sąjungos pradžioje Belgijos,
Graikijos ir Italijos skolos siekė daugiau nei 130 proc. bendrojo nacionalinio produkto,
Graikijoje šis skaičius dar labiau išaugo, o Belgijoje ir Italijoje skola atitinkamai sumažėjo
daugiau nei 30 ir 25 proc. Ar jis tą prisimena?

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, noriu paklausti W. Langeno ir
G. Hökmarko, kuriems taip patinka idealizuoti valstybių skolos krizę ir drauge taikytis į
socialistų vyriausybes, paprasto dalyko:

Ar kada nors klausėte savo kolegų Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakcijoje, kurie valdė mano šalį iki praėjusių metų, apie tai, kad pagal jums ir Europos
Komisijai pateiktą (galite to paklausti O. Rehno) oficialią statistiką Graikijos valstybės
deficitas 2009 m. buvo 6,9 proc., o ne 15 proc. kaip neseniai patvirtino Eurostatas?

Gunnar Hökmark (PPE). -   Ponia pirmininke, šioje diskusijoje paaiškėjo kai kurie dalykai,
kuriuos reikia prisiminti.
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Nepamirškime pirmosios mano minties, kad visos socialistų vyriausybės, įgyvendinusios
socialistinę politiką, susidūrė su didele krize dėl biudžeto deficito, be to, įdomu pažymėti,
kad nei vienas kolegų socialistų šios minties nepaneigė. Dabar matome, kaip krizė ištinka
vieną valstybę po kitos dėl sąmoningos politikos, kurią prieš dvejus metus šiame Parlamente
gynė M. Schulz ir kiti. Galime peržiūrėti šio Parlamento protokolus ir pamatysime, kad
jūs, pone M. Schulzai, ir jūsų kolegos diskusijose sakė būtent tai. Dabar galite matyti karčias
pasekmes. Norėjau tą pabrėžti. Noriu pabrėžti, kad jums tereikia pasakyti „taip, jūs teisus,
tačiau ir kitos šalys turi sunkumų“. Tačiau jūs nesiginčijate su manimi, kad problemų sukėlė
jūsų politika. Verta tai prisiminti. Manau, tai turėtų būti įtraukta į protokolą.

Ph. Lamberts taip pat atkreipia dėmesį į šias problemas. Tačiau įdomu tai, kad nors kai
kurios šalys turi sunkumų dėl finansų krizės, tiesa ir tai, kad daugumos valstybių, turinčių
stabilų požiūrį į viešuosius finansus, valdžioje yra ne socialistai (manau Ph. Lamberts tą
pripažins ir supras). Nemanau, kad jūs ar kas kitas šiame Parlamente gali nurodyti socialistų
vyriausybę, kuri nesusidūrė su deficito problemomis.

Ioannis Kasoulides (PPE). -   Ponia pirmininke, svarbu politikos kryptis, o ne kas ją
įgyvendino. Tegu meta akmenį tas... Euro krizė galbūt palies ne vien Airiją ir blogiausia
galbūt dar ateityje.

Kad ir kokių skausmingų taupymo priemonių imtųsi visos valstybės narės, rinkos grobuonys
visuomet puldinės pažeidžiamas vietas. Vis dėlto, jei ES pavyks laimėti šį mūšį ir šiomis
sunkiomis aplinkybėmis parodyti ryžtą vieningai ir bendromis jėgomis padaryti visa, kas
įmanoma, kad būtų sutrukdyta reguliavimo institucijoms ir įtikintos rinkos, tuomet tai
būtų Europos integracijos triumfas ir didžiulė pergalė.

To pasieksime pasitelkę kolektyvinę išmintį. Nuvilkime tuos, kurie prognozuoja euro
žlugimą ir stiprių bei silpnų valstybių pasitraukimą iš euro zonos. Fiskalinė drausmė,
ekonomikos valdysena ir pagalba eurui bus nepakankama, jei neturėsime bendro Europos
lygmeniu patvirtinto plano augimui skatinti. Praeityje, Amerikos parengtas Marshallo
planas išgelbėjo Europos ekonomiką. Šiandien europiečių užduotis – sukurti planą Europai.

Gay Mitchell (PPE). -   Ponia pirmininke, šiandien Airijos Atstovų Rūmuose (Dáil) bus
balsuojama dėl Europos Sąjungos ir Tarptautinio valiutos fondo finansinės pagalbos paketo.
Airijai tai sunkus laikotarpis, kai didinami mokesčiai ir mažinamos išlaidos. Praėjusią
savaitę patvirtintas biudžetas tėra menkas sunkumų, kuriuos šiuo metu išgyvena airiai,
atspindys. Iš to išplaukia darbo užmokesčio mažinimas 14 proc. viešajame ir privačiajame
sektoriuose.

Vis dėlto esu tvirtai įsitikinęs, kad ES ir TVF finansinės pagalbos paketas padės Airijai atgauti
pasitikėjimą, kapitalizuoti bankus, kurie vėl galės skolinti, sutvarkyti viešųjų finansų
sektorių. Aš nebūtinai pritariu visoms plano dalims, tačiau Fine Gael partija pritaria
bendriems skaičiams. Dabartinės Airijos ekonomikos tendencijos yra gana geros. Siekiant
užtikrinti, kad mūsų finansinė padėtis niekuomet netaptų nebevaldoma, reikės geros
vyriausybės ir parlamento (Dáil)priežiūros.

Tam taip pat reikės, kad ES ir ECB lygiu būtų apsvarstyta mažų palūkanų įtaka nekilnojamojo
turto infliacijai. Buvau vienintelis pastaruosius dvejus su puse metų šiame Parlamente
klausinėjęs J. C. Trichet būtent apie šiuos sunkumus. Palankiai vertinu ES–TVF finansinės
pagalbos paketą euro zonai ir Europos finansinio stabilumo fondą, pakeisiančio nuolatinio
fondo, iš kurio Airija gaus 22,5 mlrd. eurų paskolų (jei jas gaus), sukūrimą.
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Baigdamas taip pat norėčiau pasakyti, kad Parlamente yra daugybė federalistines pažiūras
turinčių žmonių, kurie vis tiek siekia tam tikro mokesčių sistemų suderinimo. Jungtinėse
Amerikos Valstijose daugiau nei 50 proc. autorių teisių srityje dirbančių bendrovių yra
registruota Delavero valstijoje. Kodėl taip yra? Dėl mokesčių sistemos Delavere. Šiame
Parlamente savanaudiški žmonės klaidingais pareiškimais nori paremti nacionalinius
interesus ir reiškia labai nemokšiškas pastabas, kurios bus užginčytos.

Tunne Kelam (PPE). -   Ponia pirmininke, finansų krizė parodė, kad labai reikia dar daugiau
Europos lygmeniu priimamų sprendimų. Pamoka, kurią turime išmokti, – nei viena valstybė
narė neturėtų veikti atsižvelgdama vien į nacionalines aplinkybes. Todėl rytoj turėsime
galimybę imtis bendrų veiksmų, patvirtinti fiskalinio konsolidavimo priemones ir stabilumo
paktą su numatomomis sankcijomis.

Tai taip pat bus galimybė išspręsti ilgai trunkantį Europos paradoksą. ES pagrindas –
bendroji rinka, tačiau šios bendrosios rinkos kūrimas nėra baigtas. Būtent dabar atėjo laikas
pradėti kurti bendrąją skaitmeninę rinką. Turime sukurti nuolatinį, jei įmanoma, grupinį
krizių valdymo mechanizmą. Antra, kadangi veiksmai turėtų būti skirti prevencijai ir
ankstyvajai intervencijai, reikia geriau suderinti sąlygas, kuriomis būtų galima ankstyvoji
intervencija ir būtų galima pradėti taikyti krizių valdymo priemones, žinoma vengiant per
didelio reguliavimo. Trečia, krizės valdymo fondo lėšų paskirtis turėtų būti aiškiai apibrėžta.
Jų paskirtis – užtikrinti makrofinansinį stabilumą. Šios lėšos neturėtų būti naudojamos
kitoms einamosioms problemoms spręsti. Ketvirta, ES lygmeniu reikėtų aiškiau apibrėžti
priežiūros teises, kaip ir galimo įsikišimo į finansinių institucijų veiklą atveju, šios teisės
apimtų teisę nustoti mokėti dividendus ar sustabdyti nepagrįstą pavojų keliančią veiklą.

Jean-Paul Gauzès (PPE). -    (FR) Ponia pirmininke, ministre, Komisijos nary, klausiausi
šios ilgos diskusijos kaip pilietis.

Norėčiau pasakyti, kad J.M. Barroso pasiūlymai labai įdomūs. Norėtume, kad būtų imtasi
veiksmų jiems įgyvendinti. Norėdami atkurti piliečių pasitikėjimą turime aiškiai ir
suprantamai rodyti politinę valią ir sakyti tiesą. Negalime slėpti tikrovės. Yra viešojo
sektoriaus išlaidos, kurias turime padengti arba sumažinti. Yra viešojo ir privačiojo
sektoriaus skolos, kurias privalome grąžinti.

Dabar daugybė ekspertų turi su įvairiomis sritimis susijusių idėjų. Tie, kurie nenumatė
artėjančios krizės, dabar trykšta puikiomis idėjomis. Tačiau sudėtingomis aplinkybėmis
mąstykime blaiviai. Viešųjų finansų valdymo srityje nekartokime privačiojo sektoriaus
klaidų, kurios sukėlė finansų ir bankų krizę, . Sudėtingi susitarimai nesukuria vertės ir turto.
Jie sukuria tik iliuzijas ir dažnai naudingi tik spekuliantams.

Tiesa ta, kad valstybės narės gyveno ne pagal išgales. Privalome turėti drąsos padaryti
reikiamas išvadas ir užtikrinti, kad ekonomikos atsigavimo našta būtų paskirstyta teisingai.

Seán Kelly (PPE). -   Ponia pirmininke, pirmiausia noriu pasiskųsti. Sakėte, kad tai svarbi
diskusija, o ji tokia ir yra. Man nepriimtina, kad J. M. Barroso ir daugelis kitų politinių
lyderių išėjo iš salės vos pasakę savo kalbas. Tiesą sakant, M. Schulz čia buvo nuo pradžios
iki pabaigos ir norėčiau jį už tai pagirti.

Antra, norėčiau pasakyti, jog, viską gerai pasvėrus, viena svarbiausių finansų krizės
priežasčių yra ta, kad vyriausybės nustojo valdyti, o lyderiai nustojo vadovauti. Laimei,
pasitelkę naująją priežiūros sistemą, kuri turėtų įsigalioti sausio 1 d., kredito reitingų
agentūrų ataskaitą, kurią svarstėme vakar vakare, ir šiandieninį nuolatinį finansinio
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stabilumo mechanizmą, dabar jau vėl imame valdyti padėtį. Visas šias priemones vertinčiau
palankiai.

Jei J. M. Barroso būtų čia, norėčiau jo paklausti, ar jis gali garantuoti, kad Airijoje ar kur
nors kitur nereikės rengti referendumo, siekiant įgyvendinti tuos minimalius jo minėtus
sutarties pakeitimus.

Galiausiai tiems, kurie prašė Parlamento narių pasirašyti rašytinį pareiškimą, norėčiau
pasakyti, kad tai yra tiesioginis Airijos įmonių pelno mokesčio puolimas. Taip neturėtų
būti daroma.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, čia išsirutuliojo
ideologinė diskusija, nors galėtume pateikti keletą pavyzdžių kaip G. Schröderio vyriausybė
įgyvendino labai rimtą politikos reformą arba kaip Vengrijoje dabartinė dešiniųjų pažiūrų
vyriausybė pasinaudojo visomis priemonėmis, kad sutrukdytų tuometei kairiųjų
vadovaujamai vyriausybei įvesti fiskalinės drausmės priemones po 2006 m. Tokios
diskusijos nieko neduoda. Svarbu tai, kad Europos Sąjunga pagaliau turėtų imtis iniciatyvios,
o ne pasyvios politikos. Būtų gerai, jei šio savaitgalio aukščiausiojo lygio susitikime pavyktų
pasiekti susitarimą dėl Europos stabilumo mechanizmo. Tarybai pirmininkaujanti Vengrija,
tiksliau Vengrijos vyriausybė, kuri perims pirmininkavimą Tarybai sausio mėnesį, dės visas
pastangas, kad paspartintų ratifikavimo procesą ir užtikrintų, jog Europos Sąjunga būtų
pajėgi spręsti esmines problemas, pvz., padaryti Europą dinamiškesnę.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Ponia pirmininke, gerbiamoji Taryba, gerbiamoji Komisija,
valstybės narės bando reaguoti į krizę, kurioje atsidūrė, pasitelkdamos individualius
sprendimus ir savas priemones. Strateginę kryptį nustačiusios Taryba ir Komisija turėtų
sujungti ir suderinti valstybių narių sprendimus. Tai reiškia, kad nepakanka imtis sankcijų
prieš valstybes nares, kai kalbama apie ekonomikos valdyseną. Žinoma, būtų buvę gerai,
jei kai kurie Komisijos nariai būtų pasinaudoję šiandien rodomu nuoseklumu ir griežtumu,
o ne nekreipę dėmesio į duomenų klastojimą. Esu įsitikinęs, kad ne tik valstybės narės yra
atsakingos už Stabilumo ir augimo pakto nuostatų nesilaikymą, juk pati Komisija sušvelnino
kontrolės priemones. Turime pripažinti, kad iki šiol įgyvendinta griežto taupymo politika
niekur nebuvo sėkminga. Todėl iš jūsų reikės naujų, aiškių atsakymų. Naujoviškų ir
skatinančių sprendimų. Galiu jus, kolegos Parlamento nariai, patikinti, kad pirmininkavimą
Tarybai perimsianti Vengrija vykdys šią koordinavimo funkciją.

Proinsias De Rossa (S&D). -   Ponia pirmininke, šioje diskusijoje daug kartų buvo minima
Airija. Kalbą norėčiau pradėti aiškiai pasakydamas, kad pritariu geresnei Europos socialinės
rinkos ekonomikos valdysenai. Turėtume padėkoti Airijos partneriams Europoje už
solidarumą šiuo krizės laikotarpiu, krizės, kurią per daugelį metų sukėlė nekompetentingos
konservatorių vyriausybės.

Tikriausiai nustebsite sužinoję, kad euroskeptikai solidarumą pateikia kaip Airijos
nepriklausomybės praradimą. Šį tiesos iškraipymą sustiprina tai, kad Komisija ir Taryba
nesutarė su Parlamentu dėl susitarimo memorandumo su Airija. Pone O. Rehnai, kada šis
susitarimo memorandumas bus pateiktas Europos Parlamentui?

Komisijos nary, pone O. Rehnai, viena žiauriausių šio susitarimo memorandumo sąlygų
ir įsipareigojimų yra įsipareigojimas sumažinti minimalų darbo užmokestį Airijoje 2 000
EUR per metus. Airijos vyriausybė teigia, kad šio sumažinimo reikalavote jūs, pone
O. Rehnai. Ar galite Parlamentui paaiškinti šį dalyką?

Antras nesuprantamas šio susitarimo aspektas yra 3 proc. marža, kurios jūs pareikalavote...
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(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją.)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Ponia pirmininke, man nepriimtina, kad svarbiausios
priemonės vis atidedamos, kad ignoruojamas padidėjęs nedarbo lygis, skurdas, nelygybė,
ekonominiai skirtumai ir ekonomikos nuosmukis – reiškiniai, kuriuos sukels šie taupymo
planai, o ekonominės bei finansinės grupės ir toliau gaus vis didesnį pelną. Dėl to kyla tik
dar daugiau klausimų:

Kodėl, atsižvelgiant į Europos centrinio banko valstybėms narėms tiesiogiai teikiamų
paskolų 1 proc. dydžio palūkanų normą, t. y. tokią pat, kokia taikoma ir privatiems
bankams, kurie vėliau ima, tris, keturis ar penkis kartus didesnes palūkanas ir taip dar labiau
didina valstybės skolą, nebuvo pakeistas Europos centrinio banko statutas ir gairės? Kodėl
nebuvo nuspręsta apmokestinti kapitalo judėjimo ir nebuvo imtasi reikiamų priemonių,
kad būtų padarytas galas mokesčių rojumi vadinamoms šalims, išvestinių finansinių
priemonių rinkoms ir būtų baigtos spekuliacijos valstybių skolos tema? Kodėl nebuvo
nuspręsta padidinti Bendrijos biudžeto, skirto tikrai ekonominės ir socialinės sanglaudos
politikai, kuria siekiama padidinti gamybą ir sukurti teises užtikrinančių darbo vietų …

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją.)

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Ponia pirmininke, diskutuojame dėl siūlomos euro zonos
finansinio stabilumo priemonės, kuri turėtų padėti mūsų draugams šiuo metu negalinčiose
sumokėti savo skolų valstybėse.

Visi kalba apie bendro visų euro zonos valstybių garantuojamo finansinio stabilumo
mechanizmo sukūrimą, tikimės, kad tos valstybės, kurioms pavyko suvaldyti skolas, veiks
išvien su tomis, kurioms to padaryti dar nepavyko.

Esame priėmę sprendimą suteikti pagalbą Graikijai ir praėjusį kartą parengėme vienkartinę
apsaugos priemonę; man įdomu, kas būtų jei rinkų finansų genijai, paėmę skaičiuotuvus
ir suskaičiavę tikrąją tokio sprendimo vertę, pamatytų, kad net tas sprendimas nėra toks
patikimas, jog jie galėtų rizikuoti investuoti savo pinigus?

Man įdomu, ar esame parengę tolesnius sprendimus ir numatę būsimus veiksmus?
Sprendžiant iš šio scenarijaus sprendimo patikimumas šiuo metu labai menkas.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Ponia pirmininke, daugumai paprastų žmonių
krizės atrodo lyg tragedija. Eurokratams tai – galimybė savo čiuptuvais užgriebti dar daugiau
valdžios. Europos Vadovų Taryba rengiasi priimti sprendimą dėl nuolatinio krizių valdymo
mechanizmo, skirto visos euro zonos finansiniam stabilumui užtikrinti, o tam, žinoma,
reikės dalinių sutarties pakeitimų. Turime patikimų žinių, kad šios kontrolės priemonės
ir šie sutarties pakeitimai galios ir euro zonai nepriklausančioms šalims.

Koalicinė Jungtinės Karalystės vyriausybė yra žadėjusi, jei kiltų bet koks tolesnio valdžios
perleidimo Europos Sąjungai atvejis surengti referendumą. Tačiau tikėti šiuo pažadu ir tuo,
kad jis bus vykdomas, galima tiek, kiek ir konservatorių pažadu surengti referendumą dėl
Lisabonos sutarties. Konservatoriams pažadai yra taktika, o ne įsipareigojimai.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, artėja metų pabaiga. Manau
būtų gerai atidžiau pažiūrėti, ką nuveikėme. Peržvelkime, kokius sprendimus priėmėme,
ką sakėme, ir atsakykime į šį klausimą: ką dėl to padarėme? Kiekvienas mūsų turėtų atidžiai
išnagrinėti priimtus sprendimus srityse, už kurias esame atsakingi. Gerai, kad norime
papildyti sutartį tam tikromis nuostatomis, kurios sugriežtins mūsų darbo tvarką. Vis dėlto
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turime Stabilumo ir augimo paktą, kuris dar galioja. Kodėl nesilaikėme jo nuostatų? Kodėl
Komisija ir jos tarnybos anksčiau nesureagavo į Graikijos ir Airijos atvejus?

Europos Sąjunga – demokratinė institucija, kurią sudaro daug valstybių narių. Todėl ji
negali elgtis vienašališkai, kaip pavienės valstybės – turiu omenyje, pvz., Kiniją, Jungtines
Amerikos Valstijas ir kitas valstybes. Štai, todėl trūko ryžtingų priemonių eurui apsaugoti.
Todėl būtina suformuoti naują požiūrį į ekonomikos valdyseną, sukurti tikrą ekonominę
sąjungą, pagerinti koordinavimą ir suderinti finansų ir net fiskalinę politiką.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Ponia pirmininke, kaip jau minėjo ankstesni
kalbėtojai, akivaizdu, kad iki šiol Europos Sąjungos pažanga užtikrinant rinkų finansinį
stabilumą buvo nepakankama. Kai bendrosios valiutos stabilumui kasdien kyla pavojus
dėl to, kad spekuliantai izoliuoja valstybes nares ir daro joms spaudimą, sprendimą galima
rasti tik išlaikant ES vienybę. Taigi nuolatinio mechanizmo, kuris užtikrintų euro zonos
finansinį stabilumą, sukūrimas tapo būtinas, o jo kūrimo procesas turės būti
koordinuojamas laikantis Bendrijos metodo.

Piliečių interesai geriausiai ginami kai sprendimų priėmimo procese visomis teisėmis
dalyvauja ES institucijos, o visuomenės gerovė yra svarbiau nei interesų..... Taip pat
neturėtume pamiršti, kad tai svarbu visoms 27 valstybėms narėms būsimo mechanizmo,
kuris yra bendrosios rinkos dalis, dalyvėms. Kitų valiutų nestabilumas visuomet turės įtakos
euro padėčiai.

Diogo Feio (PPE).    – (PT) Ponia pirmininke, kitas Tarybos susitikimas yra ypač svarbus.
Jis svarbus kaip atsakas į plataus masto tarptautinę krizę, taip pat svarbus savo atsaku į
konkrečių vyriausybių krizę, nes jos laiku nepadarė namų darbų, per daug išlaidavo ir
nevykdė reikiamų struktūrinių reformų. Todėl esu čia ir pritariu būtinybei įvesti stabilią
euro apsaugos priemonę.

Į krizes kiekvienu konkrečiu atveju negalima ir neturėtų būti reaguojama skirtingai. Būtent
dėl šios priežasties pritariu tokio mechanizmo sukūrimui laikantis Bendrijos, o ne
tarpvyriausybinio metodo, pagal kurį galiausiai būtų atlyginta net vyriausybėms, kurios
laiku nesiėmė reikiamų veiksmų. Pabrėžiu, kad Europos Parlamentui su šiais klausimais
susijusiose diskusijose turi tekti didesnis vaidmuo, ypač tokiose diskusijose, kokios vyko
šiandien: karštos, su nuomonių skirtumais, bet ginančios stipresnę Europos Sąjungą ir
tvirtesnį eurą.

Zigmantas Balčytis (S&D).    – (LT) Iš tikrųjų pritariu visoms mintims, kurios buvo
šiandien išsakytos dėl krizių valdymo mechanizmo sukūrimo ir dėl papildomų priemonių,
kurias, aš manau, tiek Europos Taryba, tiek Parlamentas svarstys ateityje. Iš tikrųjų, šiandien
nuskambėjo daug prieštaringų vertinimų ir galbūt šiek tiek ir kaltinimų dėl praeities klaidų.
Jų buvo iš visų pusių. Jų buvo ir iš valstybių narių, iš Europos Komisijos, iš Tarybos, buvo
ir iš komercinių bankų, kurių veikla, aš manau, ateityje taip pat bus atidžiai išnagrinėta.
Aš noriu kalbėti kitu klausimu. Man patiko Pirmininko J. M. Baroso išsakyta mintis, kad
šitoje sudėtingoje situacijoje mes turime dirbti vieningai, solidariai, petys į petį, ir aš iš
tikrųjų norėčiau paprašyti, gerbiamas Komisijos nary, dėti visas pastangas, kad šitame
sukurtame naujame krizių valdymo mechanizme dalyvautų visos valstybės, nežiūrint į tai,
ar jos priklauso, ar nepriklauso euro zonai. Todėl, kad mes stodami į Europos Sąjunga
atvėrėme savo rinkas, mes į biudžetą mokame vieningą pinigų sumą ir daugelį kitų dalykų.

João Ferreira (GUE/NGL). -    (PT) Ponia pirmininke, stabilumo mechanizmo, kuris būtų
skirtas didžiausioms nestabilumo Europos Sąjungoje problemoms įveikti, nėra. Į krizę
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atvedusi politika yra ta pati, kurią dabar norima tęsti ir plėtoti. Ekonominė ir pinigų sąjunga,
kenkdama vienų interesams iškėlė kitų interesus, atlaisvino finansinių spekuliacijų vadžias,
duodama pirmenybę laisvam, kaip sakoma, nevaržomam, kapitalo judėjimui, primesdama
rinkos taisykles visose visuomenės gyvenimo srityse, nuvertindama darbą, kaip turto šaltinį,
netgi teises.

XXI a. antrojo dešimtmečio pradžioje Europos Sąjunga nebesikrato to, kad yra siejama su
didžiausiu, kokį per pastaruosius dešimtmečius Europai teko patirti, socialiniu nuosmukiu,
kuris yra neturinčio sau lygių kenkimo žmonių teisėms ir gyvenimo sąlygoms rezultatas.
Ekonominės bei finansų grupės ir toliau kaupia didžiulius pelnus, nedarbas toliau plinta,
o milijonai darbininkų dirbdami vis labiau skursta. Tokia yra Europoje vykstančiuose
protestuose kartojama žinia, o dabar metas ją išklausyti.

Angelika Werthmann (NI).    – (DE) Ponia pirmininke, finansų krizė ir politiniai manevrai
sudavė didelį smūgį piliečių pasitikėjimui Europa ir euru. Europos piliečiams reikia lengvai
suprantamų, aiškių perspektyvų dėl valiutos saugumo, kuriomis būtų galima pasikliauti
ilgą laiką. Stabilumo ir augimo pakte nustatyta viršutinė deficito ir bendrosios skolos riba.
Tačiau paktas palyginti neveiksmingas. Naujieji finansinės pagalbos paketai sulauks plataus
piliečių pritarimo tik jei juose bus numatytos veiksmingos kontrolės priemonės ir sankcijos.
Kalbant apie kontrolės priemones, reikia ir toliau stiprinti Eurostatą, o sankcijų taikymo
mechanizmai turi būti lengvai įgyvendinami ir veiksmingi. Dabartinėje sistemoje numatytos
galimybės taikyti sankcijas. Būsimuose finansinės pagalbos paketuose turi būti numatytos
nuolatinės kontrolės priemonės, greiti ir suderinti metodai bei veiksmingos sankcijos.

Jean-Pierre Audy (PPE).    – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nary, jūs rengiatės siūlyti
kurti šį nuolatinį mechanizmą pagal 136 straipsnį. Man gaila, kad nesiremiate
122 straipsniu, pagal kurį būtų galima įtraukti visas valstybes nares. Mes inicijuosime
politines diskusijas tiek kiek su Parlamentu bus tariamasi pagal 48 straipsnį dėl supaprastintų
peržiūros procedūrų, taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į du politinius klausimus.

Pirmiausia vien euro zonos nepakanka. Reikėtų nedelsiant įtraukti bent jau tas valstybes,
kurios yra įsipareigojusios įsivesti eurą kaip savo šalies valiutą, o tokių valstybių narių yra
25.

Antrasis klausimas susijęs su politine parlamento kontrole. Tai nėra skubus nepaprastiems
atvejams skirtas mechanizmas, tai nuolatinė priemonė. Todėl logiška, kad turėtų būti
numatyta tam tikra parlamentinė politinė tokio mechanizmo įgyvendinimo kontrolė
atitinkamomis, galbūt jūsų pasiūlytomis sąlygomis, nes šios nuostatos įgyvendinimą turi
kontroliuoti parlamentai, ypač Europos Parlamentas.

Edite Estrela (S&D). -    (PT) Ponia pirmininke, kaltinimai nepadeda spręsti mūsų problemų,
o tam tikrais atvejais rodo žinių apie kai kurias aplinkybes stoką. Mums reikia priemonių,
kurios užkirstų kelią spėlionėms valstybių skolų tema. Daug šnekama apie padėtį
Portugalijoje, tačiau šį mėnesį Tarptautinio valiutos fondo paskelbtoje ataskaitoje teigiama,
kad Portugalija yra viena tų valstybių, kurios vykdo daugiausia reformų viešųjų finansų ir
socialinės apsaugos sričių tvarumui užtikrinti.

Prieš krizę, 2007 m., Portugalijos ekonomikos augimas siekė 2,4 proc. BVP, o deficitas –
2,6 proc. Nuo 2005 iki 2010 m. Portugalija buvo viena valstybių, kurios eksportas augo
labiausiai. Kad nuramintume rinkas, mums reikia daugiau vienybės, atsakomybės ir
solidarumo.
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Bogusław Liberadzki (S&D).   – (PL) Ponia pirmininke, mes dėmesį skiriame daugiausia
euro zonai, tačiau 150 mln. Piliečių – o tai yra kas trečias Europos Sąjungos pilietis – į ją
nepatenka. Todėl mums svarbu turėti tvirtą valiutą eurą ir sukurti stabilią euro zoną. Norime
aiškiai pasakyti: reikia mažiau valstybių vyriausybių priimamų sprendimų, o daugiau ES
lygmeniu ir Europos Parlamente priimamų sprendimų.

Lenkijoje Vokietijos kanclerės nuomonė yra daug svarbesnė nei H. van Rompuy, o garsiai
aidintis D. Camerono balsas yra svaresnis nei J. M. Barroso nuomonė. Mums reikia stabilumo
pakto, stabilios Europos vienybės pakto. M. Schulz teisus, teigdamas, kad reikia mąstyti
europietiškiau, mūsų darbui reikia naujų priemonių, pvz., finansinių sandorių
apmokestinimo, euroobligacijų, bankų priežiūros ir darnios valstybių narių biudžeto
drausmės.

Olli Rehn,    Komisijos narys. − Ponia pirmininke, gerbiami Parlamento nariai, pirmiausia
norėčiau padėkoti jums už tikras ir atsakingas diskusijas dėl Europos atkirčio dabartinei
krizei. Iš tiesų pastarasis finansų krizės etapas vis labiau rodo sisteminį krizės pobūdį, o
tam reikia ir atitinkamos sisteminės Europos Sąjungos reakcijos.

Todėl Europos politikos reakcija privalo būti visapusė, nuosekli ir ryžtinga. Konkrečias
valstybių narių taikomas priemones bus būtina derinti su platesnio masto – visoje Europos
Sąjungoje taikomomis priemonėmis.

Ką turėtume daryti? Komisijos nuomone turime penkis veikimo būdus. Visų pirma, kad
įvykdytume prisiimtus biudžetinius įsipareigojimus, reikia ryžtingų bendrų pastangų. Visos
valstybės narės turėtų laikytis savo biudžetinių tikslų. Geriausia apsauga nuo infekcijos
plitimo yra mūsų biudžeto „teritorijos“ aptvėrimas. Pavyzdžiui, Ispanija ir Portugalija imasi
labai įtikinamų sprendimų šioje srityje.

Antra, reikia paankstinti kitą bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis etapą ir,
pasinaudojant naująja Europos finansinio reguliavimo ir priežiūros sistema, kuri įsigalios
kitų metų sausio mėn., testus atlikti išsamiau ir griežčiau nei praėjusį kartą.

Trečia, mums reikia veiksmingų finansinių paramos priemonių, būtent dėl to Europos
Sąjunga gegužės mėn. sukūrė Europos finansinio stabilumo mechanizmą ir laikinąją
priemonę, kuri bus taikoma trejus metus. Greitai bus sukurta nuolatinė Europos finansinės
padėties stabilizavimo priemonė, ji įsigalios nuo 2013 m. vidurio.

Neseniai buvo pradėta įgyvendinti keletas iniciatyvų, susijusių su euroobligacijomis.
Euroobligacijų sąvoka yra plati ir apima didelį jų pritaikymo galimybių spektrą. Dabartinės
politikos formavimo tikslas – kad esamas Europos finansinio stabilumo fondas būtų
veiksmingesnis ir aktyvesnis, kad pasitelkus jį būtų galima nedelsiant reaguoti į einamąjį
krizės etapą.

Žinoma, privalome tęsti analitines diskusijas ieškodami racionalių alternatyvų, kurios gali
padėti Europai įveikti sisteminę krizę pagerindamos obligacijų rinkų veikimą, sudarydamos
sąlygas fiskaliniam konsolidavimui užtikrinant labiau pagrįstas skolinimosi sąnaudas,
sukurdamos geresnio biudžeto koordinavimo pagrindą valstybėse narėse ir stiprindamos
fiskalinio apdairumo iniciatyvas valstybėse narėse.

Ketvirtasis visapusio atsako elementas turi būti struktūrinės priemonės, kaip nurodoma
strategijoje „Europa 2020“. Jų reikia galimam mūsų ekonomikos augimui didinti ir tvarioms
darbo vietoms kurti. Turime kuo geriau pasinaudoti bendrąją rinka, ypač paslaugų ir
energetikos srityje, mokesčių ir išmokų sistemas padaryti palankesnes užimtumo didėjimui,
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daryti tikslingesnes investicijas žinių bei inovacijų srityje ir supaprastinti reguliavimo
aplinką.

Penktasis, pagrindinis, sisteminio atsako į krizę elementas, kuris ypač priklauso nuo jūsų,
gerbiamieji Parlamento nariai, yra greitas plačių užmojų teisės aktų paketo dėl sustiprintos
ekonomikos valdysenos, kurį Komisija pateikė rugsėjo mėn., patvirtinimas. Malonu, kad
Parlamentas ir Taryba sutarė pabaigti šį paketą iki ateinančios vasaros. Tai ekonominės ir
pinigų sąjungos, apskritai Europos Sąjungos patikimumo klausimas. Drauge tai ir pats
veiksmingiausias krizės prevencijos mechanizmas, nes stiprina tiek ilgalaikį, tiek trumpalaikį
pasitikėjimą Europos ekonomika ir tikėjimą artimiausia ateitimi.

Be to, atsakydamas O. Karasui noriu pasakyti, kad šis mechanizmas yra pagrindinė priemonė
tikslui pasiekti – baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, stiprią pinigų sąjungą galutinai
papildant tikrai veikiančia ekonomine sąjunga. Dabar pats laikas ekonominei ir pinigų
sąjungai įpūsti gyvybės ir sukurti tikrą veiksmingą ekonominę sąjungą, kuri būtų paskutinis
Europos ekonominės politikos integracijos etapas.

Komisijos narys. – (FI) Ponia pirmininke, vis dar norėčiau pasakyti keletą pastabų suomiškai
dėl T. Soini pasakytos kalbos. Galbūt jis jau sugebėjo grįžti į salę, nes išėjo iš posėdžio
netrukus po savo kalbos. Turėjome ir turėtume T. Soini kalbas vertinti su humoru, vis dėlto
pastaruoju metu jos sulaukė nemažo pritarimo, tad akivaizdu, kad jas reikėtų pradėti
vertinti rimtai.

Visų pirma, manau, kad graikų menkinimas, kaip kad darė T. Soini, yra nenaudingas ar
net netinkamas profesiniu požiūriu. Dabar Graikija pradeda svarbias, netgi istorines
reformas ir dėl jų nusipelnė mūsų pagarbos, o ne paniekos.

Manau, kad T. Soini turėtų prisiminti seną suomių posakį, kuris moko suprasti savo padėtį
ir gerbti kitus. Tai daug geresnis būdas kurti taikią, bendradarbiavimu pagrįstą Europą.

Antra, taip pat nemanau, kad lyginti Europos Sąjungą su Sovietų Sąjunga, kaip kad darė
T. Soini, yra profesionalu. Humoro jausmo neturintis žmogus gali net laikyti tai įžeidimu.
Sovietų Sąjunga nepasižymėjo laisve, demokratija ir įstatymo viršenybe, tačiau tai yra
svarbiausios Europos Sąjungos vertybės, kurias suomiai, pone T. Soini, visą laiką gynė.
Taip pat nereikėtų nuvertinti suomių, net remiančiųjų Tikrųjų suomių partiją (True Finns
Party), supratingumo gebėjimų. Žmonės tikrai žino, kad Europos Sąjunga nėra Sovietų
Sąjunga.

(Plojimai)

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, manau, jūs sutiksite su manimi, jog
kai kurie Parlamento nariai elgiasi labai nemandagiai, kai, pateikę klausimus išeina iš salės.
Norėčiau atsiprašyti O. Rehno, kadangi jam iš tiesų turėtų būti pikta, kad tenka išsamiai
atsakinėti į klausimus po to, kai kurie Parlamento nariai jau dingę. Esu įsitikinusi, jog
turėtume bendradarbiauti siekdami, kad tokie dalykai nevyktų ateityje ar bent jau nebūtų
tokie dažni.

Pirmininkė. −   Pone H. Swoboda, visiškai jums pritariu. Tai labai nemandagu ir nepagarbu.
Pone P. De Rossa, turite pastabų dėl darbo tvarkos?

Proinsias De Rossa (S&D). -   Ponia pirmininke, kita vertus Komisijos narys O. Rehn
neatsakė į mano pateiktus klausimus, o aš vis dar čia.
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Pirmininkė.    – Tai tik buvo raginimas laikytis tvarkos. Pone O. Rehnai, neprivalote į jį
reaguoti. Jūs, žinoma, galite atsakyti, tačiau dabar nėra klausimų Komisijai valanda. Kitas
kalbėtojas – O. Chastel, kalbėsiantis Tarybos vardu.

Olivier Chastel,    einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos
nary, gerbiami Parlamento nariai, asmeniškai aš manau, kad Komisija šioje pamokomoje
diskusijoje pateikė nemažai atsakymų, ypač atsižvelgiant į tai, kad Parlamentas glaudžiai
bendradarbiauja reagavimo į šią krizę srityje. Be to, ką jau sakė Komisija, norėčiau paminėti
dar du dalykus, kurie šiame aukščiausiojo lygio susitikime bus svarstomi rytoj ir poryt.

Pirmiausia norėčiau pakalbėti apie ekonomikos valdyseną ir Europos Parlamento
dalyvavimą. Tikriausiai žinote, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė jau susiekė su Europos
Parlamentu, o tiksliau su už ekonomikos valdysenos klausimus Europos Parlamente
atsakingais asmenimis. Be to, Tarybai pirmininkaujanti valstybė siekia kuo geriausiai
bendradarbiauti su šiuo Parlamentu, ypač per neoficialias konsultacijas prieš prasidedant
oficialių derybų etapui. Kaip jau minėta, Tarybai pirmininkaujanti valstybė, atsižvelgdama
į šio klausimo svarbą ir galimus atgarsius rinkose bei Europos Vadovų Tarybos
pageidavimus, įsipareigojo paspartinti šio klausimo sprendimą. Be to, norėdama paspartinti
darbą Tarybai pirmininkaujanti valstybė sudarė darbo grupę vien tik šiam klausimui spręsti.
Ši darbo grupė, atsižvelgdama į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto šiam klausimui
rodomą dėmesį, pasitarimus pradėjo lapkričio pabaigoje.

Antrasis dalykas, kuriam rytoj ir poryt dėmesį skirs mūsų valstybių ar vyriausybių vadovai
yra būsimasis nuolatinis krizių valdymo mechanizmas. Išmanau daugelį su šiuo
mechanizmu susijusių dalykų kai kalbama apie tai, kokios apimties bus atsakas reaguojant
į krizę. Vakar vidurdienį Bendrųjų reikalų taryboje, kurioje dalyvavo Europos Vadovų
Tarybos Pirmininkas H. van Rompuy, daugelis mūsų vis dar turėjo neatsakytų klausimų.
Galiu paliudyti, kad valstybės narės labai nori duoti atsaką krizei, jos gerai žino, kad šiandien
sprendžiami klausimai, susiję su Europos bendrąja rinka ir euru, ir kad tai nėra tik atskiroms
valstybėms rūpintys klausimai. Atsakas turi būti visapusis ir turime dėti visas pastangas,
kad sumažintume šioje rinkoje esančius neaiškumus.

Vis dėlto mano nuomone, neturėtume sužadinti ar duoti vilčių, kurių šiuo metu negalime
pateisinti. Taigi, visi pateikė savų naujų minčių apie tai, kaip turėtume reaguoti į krizę.
Kadangi žinome, kad bet kokia nauja idėja turi sulaukti daugelio valstybių narių pritarimo,
tai nebeatrodo geriausias galimas sprendimas. Turiu pasakyti, jog rytoj ir poryt (penktadienį)
baigdami šį Europos Vadovų Tarybos susitikimą mes, pirmiausia, galime duoti aiškų ženklą
rinkoms, kad valstybės narės nori reaguoti į finansų ir euro krizę, antra, galime patvirtinti,
kad norime sukurti paprastą sutarčių keitimo sistemą. Jūs puikiai žinote, kodėl tai turi būti
paprasta sistema, pagrįsta ratifikavimu skirtingose valstybėse narėse. Galiausiai reikia
sukurti būsimą nuolatinį krizių valdymo mechanizmą, kuris turi būti skaidrus, kad būtų
neįveikiamas, ypač Karlsrūhės teismui.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja (diskusijos)

Pirmininkė. −   Gavau vieną pasiūlymą dėl rezoliucijos (1) , pateiktą pagal Darbo tvarkos
taisyklių 115 straipsnio 5 dalį.

(1) Žr. protokolą.
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Diskusija baigta.

Balsavimas vyks ketvirtadienį, 2010 m. gruodžio 16 d.

Raštiški pareiškimai (pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    raštu. – (PL) Būsimame Europos Vadovų
Tarybos aukščiausiojo lygio susitikime tikriausiai bus priimti sprendimai dėl nuolatinės
krizei įveikti skirtos priemonės, kuri turėtų užtikrinti finansinį euro zonos stabilumą po
2013 m., kai bus pradėtos keisti steigimo sutartys. Nors suprantu, kad dėl ekonomikos
krizės reikia imtis išskirtinių priemonių, tačiau pokyčių tempas ir tai, kaip kai kurios
valstybės narės bando tam tikrus sprendimus primesti kitoms valstybėms narėms man
kelią susirūpinimą. Kai kurios idėjos, pvz., euroobligacijų idėja, atmetamos deramai
neapsvarstytos. Manau, kad, nepaisant išskirtinių aplinkybių, Europos Sąjungai svarbūs
sprendimai turėtų būti priimami ramiai, laikantis solidarumo principo ir paisant lygių visų
valstybių narių teisių. Taip pat norėčiau pritarti Lenkijos vyriausybės pozicijai dėl valstybės
skolos dydžio skaičiavimo pakeitimų. Lenkija ir 10 kitų ES valstybių narių ėmėsi pensijų
sistemų reformų ir šiuo metu šios reformos smarkiai padidino nacionalinių biudžetų
išlaidas. Lenkijos atveju pradėti reformas buvo būtina dėl didėjančio senosios sistemos,
kuri buvo dar didesnių išlaidų šaltinis, neveiksmingumo. Todėl dabartinė skola atsirado
ne dėl apdairumo stokos, ji yra pokyčių, kuriais ilgainiui siekiama sumažinti biudžeto
išlaidas pensijoms mokėti, pasekmė. Tikiuosi, kad valstybių narių atstovai pritars Lenkijos
pasiūlytiems pakeitimams. Ačiū už dėmesį.

Iliana Ivanova (PPE),    raštu.  – Nuolatinio krizių valdymo mechanizmo sukūrimas siekiant
padidinti finansinį ES stabilumą yra žingsnis teisinga kryptimi. Nuolatinis krizių valdymo
mechanizmas kartu su griežčiau ir labiau suderinta ekonomikos valdysena galėtų ir padėtų
garantuoti euro zonos stabilumą. Kuriant šį mechanizmą reikia nepamiršti ypatingos
naujųjų valstybių narių padėties. Šios šalys turėtų aktyviai dalyvauti diskusijose ir esant
galimybei tapti mechanizmo dalyvėmis, jei pačios to norės. Tuo pat metu valstybės narės
turėtų vykdyti nacionalinę mokesčių politiką. Svarbu, kad mokesčių konkurencija liktų
sanglaudos palengvinimo ir ES ekonomikos augimo skatinimo priemone. Politikos krypties
keitimas pereinant prie mokesčių suderinimo ar bendros konsoliduotos pelno mokesčio
bazės tik dar labiau padidins ekonomikos vystymosi spragas ir kliudys sanglaudai. Valstybių
narių, dėl kurių deficito ir skolų naštos kyla didesnė grėsmė, indėlis į nuolatinio krizių
valdymo mechanizmo fondą turėtų būti didesnis. Tai neabejotinai paskatintų griežčiau
taikyti fiskalinės drausmės principus ir padidintų pridėtinę vertę įgyvendinant tinkamą
ekonominę ir fiskalinę politiką.

Astrid Lulling (PPE),    raštu. – (FR) Kadangi pastarųjų mėnesių įvykiai pareikalavo, kad
vyriausybės imtųsi neatidėliotinų priemonių ir priimtų neatidėliotinus sprendimus, kuriuos
būtų galima tiesiogiai įgyvendinti, nuolatinio krizių valdymo mechanizmo sukūrimas
siekiant užtikrinti finansinį euro zonos stabilumą turi turėti neabejotiną teisinį pagrindą.
Todėl akivaizdu, jog Europos Parlamentas, turėdamas teisės aktų leidimo funkciją, turi
įsikišti, kad būtų įgyvendintos ekonominės ir pinigų sąjungos stabilumui būtinos esminės
reformos. Vien tarpvyriausybinio sprendimo nepakanka.n

Ekonominės ir pinigų sąjungos reforma yra svarbiausia užduotis, turėsianti didelę reikšmę.
Visi žinome bendrosios valiutos svarbą Europos projektui. Norint pakeisti dabartinį EPS
pažeidžiamumą reikia pasitelkti drąsius ir pažangius sprendimus.
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Tokiomis aplinkybėmis galimybė pasinaudoti euroobligacijomis turi būti išnagrinėta bei
aptarta ir neturi būti laikoma draudžiama tema. Vis dėlto šiuo metu yra daug kliūčių.
Turime institucijų, teisės ir finansų lygmeniu suprasti tokios, pakeisiančios Europos Sąjungos
pobūdį priemonės įvedimo svarbą. Priešingai nei mano šios priemonės šalininkai, jos
įvedimas reikš dar didesnę drausmę ir griežtumą.

Ulrike Rodust (S&D),    raštu. – (DE) Norėčiau atkreipti Tarybos dėmesį į problemą, kuri
kelia grėsmę paralyžiuoti dviejų institucijų bendradarbiavimą žuvininkystės politikos
klausimais. Problema susijusi su ilgalaikių valdymo planų reglamentavimu. Šie reglamentai
yra bendros žuvininkystės politikos esmė. Taryba ir didžioji valstybių narių dauguma
nesutinka su Lisabonos sutartimi Europos Parlamentui suteikta teise dalyvauti bendro
sprendimo procedūroje priimant sprendimus dėl šių reglamentų. Ministrai veikia
prieštaraudami Tarybai ir Tarybos teisės tarnybai, Komisijos nuomonei ir, žinoma, Europos
Parlamento valiai. Taryba šiuo metu turi du valdymo planus, kurių negalima patvirtinti.
Komisija negali pateikti tolesnių planų, kurie jau seniai baigti ir guli stalčiuje ir kuriuos
reikia skubiai patvirtinti, kad būtų apsaugoti žvejų ir jūrų interesai. Tokia padėtis
nepriimtina. Raginu Tarybai pirmininkaujančią Belgiją ir vėliau pirmininkausiančią Vengriją
nedelsiant pradėti derybas su Parlamentu, kad galėtume rasti sprendimą. Esame pasirengę
pradėti diskusijas. Dėkoju už dėmesį.

Edward Scicluna (S&D),    raštu.  – Nepamirškime, kad euro zonos krizė yra iš esmės yra
valstybės skolos krizė, kurią padidino du reikšmingi įvykiai. Vienas jų – finansinė parama
privačioms finansų institucijoms, per kurią privačiojo sektoriaus skolos tapo valstybės
skolomis, o kitas – vyriausybių finansinių paskatų paketai, pasitelkti ekonomikos
nuosmukiui lėtinti. Ignoruojame šiuos du svarbius dalykus ir elgiamės su visomis
valstybėmis lyg su nerūpestingų vėjavaikių grupele, dykinėjančia Viduržemio jūros saulėje.
Įvedę bet kokią priemonę, skirtą užkirsti kelią krizei ir atsigauti po jos, neturėtume pamiršti,
kad įprastomis aplinkybėmis valstybės tinkamai vykdė planus mažinti deficitą, o vėliau ir
– skolas. Paklydusios valstybės buvo išimtis, o ne taisyklė. Bet kokiu atveju, leiskite sustiprinti
priežiūros mechanizmą ir įvesti pagrįstas sankcijas, tačiau neturėtume pamiršti ,ko norime
pasiekti vidutinės trukmės laikotarpiu – ekonomikos augimo ir padidinti užimtumą. Šių
tikslų nepasieksime sankcijomis ar taupymo priemonėmis. Juos pasieksime tik supratę,
kas sutrikdo pusiausvyrą ir kaip mažinti pusiausvyros sutrikimus, ir kartu dirbdami, kad
siektume šių tikslų. To iš mūsų tikisi ES piliečiai.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    raštu. – (RO) Gruodžio 16–17 d. vyksiančio Europos
Vadovų Tarybos susitikimo metu bus aptariamos ir tvirtinamos priemonės, kurių reikia
ekonominės ir pinigų sąjungos ekonomikos ramsčiui stiprinti ir finansiniam ES stabilumui
įtvirtinti. Šiomis aplinkybėmis taip pat turime išnagrinėti priemones, kurių reikia norint,
kad Europos bankų sistema galėtų finansuoti Europos ekonomiką, ypač smulkias ir vidutines
įmones.

Europos piliečiai iš ES institucijų tikisi tvirtesnių priemonių, skirtų ne tik finansiniam
stabilumui, ypač tikisi priemonių sugrąžinsiančių tvarų ekonomikos augimą.

2008 m., 116 mln. Europos piliečių kilo skurdo ir socialinės atskirties pavojus. Šis skaičius
išaugo dėl ekonomikos ir finansų krizės: mažiausiai nuo skurdo ir socialinės atskirties
pavojaus apsaugotos grupės tai – jaunimas ir vyresni žmonės.

Svarbiausias Europos piliečių rūpestis tebėra išsaugoti darbo vietas ir užsitikrinti padorų
gyvenimą. Ekonomikos ir finansų krizė padarė didžiulį poveikį valstybių biudžetams ir
sukėlė švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemų nuosmukį. Atėjo metas
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ES patvirtinti priemones, kurių reikia tvariam ekonomikos augimui užtikrinti, pasitelkiant
investicijas į pramonės politiką, kurios padeda kurti darbo vietas, užtikrina
konkurencingumą, taip pat pasitelkiant atitinkamas investicijas į mokslinius tyrimus,
švietimą ir sveikatos priežiūrą.

6. Piliečių iniciatyva (diskusijos)

Pirmininkė. −   − Kitas klausimas – Zitos Gurmai ir Alaino Lamassoure pranešimas
Konstitucinių reikalų komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento dėl piliečių iniciatyvos (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))
(A7-0350/2010).

Zita Gurmai,    pranešėja.  − Ponia pirmininke, Europos piliečių iniciatyva yra unikali
galimybė. Pirmą kartą Europos piliečiai gali susirinkti kartu ir mus informuoti, pareikšdami
bendrą tvirtą nuomonę, ar jie mano, kad mes, Europos sprendimus priimantys asmenys,
netinkamai atliekame savo darbą arba praleidžiame svarbius klausimus.

Mums to labai reikia. Tuo metu, kai tik 42 proc. žmonių, kuriems suteikta teisė balsuoti
Europos Parlamento rinkimuose, skiria laiko realiam balsavimui, kiekviena nauja priemonė –
ypač tokia priemonė, kaip Europos piliečių iniciatyva, – yra labai svarbi. Tačiau suvokiame,
kad dideli lūkesčiai, susiję su Europos piliečių iniciatyva, gali tapti nusivylimu ir
susierzinimu. To galime išvengti priimdami reglamentą, kuriame būtų numatytas saugus
ir veiksmingas jos taikymas, ir galime padėti sumažinti žinomą atotrūkį tarp mūsų ir
Europos piliečių. Taip pat norėčiau pasveikinti čia esančius piliečius.

Mes visi, A. Lamassoure, D. Wallis, G. Häfner ir aš, suvokiame, kokia didžiulė atsakomybės
našta mums užkrauta. Per diskusijas buvo iškelta daug klausimų, todėl savo darbą turėjome
pagrįsti stipriu kiekvieno mūsų kompromiso jausmu. Mums pasisekė, kad šiuo klausimu
turėjome gerus partnerius, kurie buvo gana lankstūs ir turėjo tokį pat tikslą kaip Parlamento
pranešėjai, t. y. kuo greičiau susitarti ir kartu pasirūpinti mūsų darbo kokybe bei užtikrinti,
kad praėjus vieniems metams nuo Lisabonos sutarties priėmimo turėtume reglamentą dėl
labiausiai piliečiais grindžiamos sutarties nuostatos.

Norėčiau padėkoti Komisijos nariui M. Šefčovičiui ir Tarybai pirmininkaujančiai Belgijai,
ypač O. Chasteliui, ir jų komandoms. Taip pat turėtume nepamiršti Tarybai
pirmininkaujančios Ispanijos, kuri nuo pat proceso pradžios prisidėjo prie dokumentų
rinkinio rengimo paspartinimo.

Šiandien jums pateikiame kompromisinį tekstą, kuriam pritarė Komisija ir kurį taip pat
patvirtino Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER). Jeigu nuspręsime jam pritarti ir Taryba
jį patvirtins, – o to mes tikimės, – reglamentas gali įsigalioti sausio 1 d. ir gali būti pradėtas
taikyti praėjus 12 mėnesių, 2012 m.

Mums malonu pasakyti, kad per diskusijas buvo patvirtinti pagrindiniai Parlamento
reikalavimai. Iniciatyvos priimtinumo patikrinimas bus grindžiamas aiškiais kriterijais,
taikomais registracijos momentu, o ne tada, kai bus jau surinkta daug parašų. Siekiant
užtikrinti, kad iniciatyvos būtų tinkamai pagrįstos ir turėtų Europos aspektą, iniciatyvai
užregistruoti turėtų būti įsteigtas bent septynių narių iš septynių valstybių narių komitetas.

Piliečių komitetas ne tik mažina nerimtų iniciatyvų riziką, bet ir organizatoriams teikia
neginčijamų privalumų. Nors proceso pradžioje Europos piliečių iniciatyvos iniciatoriai
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yra neorganizuoti, jie turi tinklą ir savo iniciatyvą daugeliu kalbų. Jiems būtų gerokai
lengviau surinkti vieną milijoną parašų.

Akivaizdu, kad nors iš pradžių atrodo, jog šis reikalavimas piliečių komitetui būtų kliūtis,
iš tiesų dėl jo supaprastėtų likusi procedūros dalis. Komisija iniciatyvos organizatoriams
padės numatydama vartotojui lengvai suprantamas gaires ir įsteigdama informacijos centrą.
Jeigu iniciatyvai pavyks surinkti vieną milijoną parašų, bus užtikrinti tolesni veiksmai,
įskaitant viešąjį klausymą Parlamente.

Šio reglamento persvarstymas yra itin svarbus, nes tai yra pirma tokia priemonė. Pagal
mūsų pasiūlymus ji būtų itin naudinga sprendžiant sudėtingą klausimą, kaip patikrinti
parašus. Tai padaryti privalo valstybės narės, tačiau jas raginame reikalauti kuo mažiau
asmeninės informacijos. Valstybės narės galės šiek tiek lanksčiau spręsti, kokios informacijos
reikia kiekvienai šaliai, tačiau džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad daugelis jų ketina rinkti
mažiau duomenų, negu planavo iš pradžių. Manome, kad kompromisiniame tekste
perteiktas reglamentas yra pritaikytas piliečiams ir jame nėra numatyta apsunkinančių
reikalavimų, kurie keltų organizatorių nusivylimą.

Alain Lamassoure,    pranešėjas. – (FR) Ponia pirmininke, šiandien Europos Sąjunga atsiveria
atstovaujamajai demokratijai. Tai dar nėra tiesioginė demokratija ir dėl to piliečiai nepriims
sprendimų patys, tačiau jie gauna teisę tiesiogiai, viešai ir didelėmis grupėmis bei aplenkiant
savo vyriausybes ir savo išrinktus atstovus klausinėti tuos, kurie Europoje priima
sprendimus.

Nuo šiol piliečiai naudosis tokia pat politinės iniciatyvos teise, kokia čia naudojosi Ministrų
Taryba ir Europos Parlamentas. Mums buvo naudingas, kaip sakė Z. Gurmai, puikiai
Komisijos nario M. Šefčovičiaus ir jo komandos atliktas darbas bei išmintinga ir veiksminga
Tarybai pirmininkaujančios Belgijos parama.

Parlamento įnašas yra tekstas, kuris yra keturių pranešėjų – keturių asmenų, įskaitant jus,
ponia pirmininke, grupės – darbo rezultatas. Dalyvaudama jūs mus pagerbėte.

Visuomenei norėjome pasiūlyti paprasčiausią ir labiausiai piliečiams pritaikytą procedūrą.
Kas galėtų dalyvauti? Piliečiai, kitaip tariant, fiziniai asmenys – visi piliečiai, galbūt ir išrinkti
atstovai, tačiau tik Europos piliečiai. Sutartyje šiuo klausimu nepaliekama jokių abejonių.

Teisė dalyvauti piliečių iniciatyvoje dabar yra dar viena privilegija, kuria naudojasi visos
Europos piliečiai. Kas galėtų pradėti iniciatyvą? Organizaciniame komitete tereikia turėti
septynis piliečius, o ne 300 000, kaip siūlė Komisija, ir ne 100 000, kaip numatė Taryba, –
septynis piliečius iš septynių skirtingų šalių, t. y. ketvirtadalio valstybių narių.

Į ką reikėtų kreiptis dėl informacijos, jeigu kas nors norėtų pradėti iniciatyvą? Pati Komisija
paskelbs piliečių iniciatyvos gaires ir įsteigs specializuotą informacijos centrą. Kokia yra
procedūra? Ji itin paprasta. Tereikia vienintelio prašymo įregistruoti iniciatyvą ir patikrinti
jos priimtinumą. Kokie priimtinumo kriterijai? Sutartis, visa Sutartis ir tik Sutartis, įskaitant
Pagrindinių teisių chartiją. Kokią paramą galima taikyti iniciatyvai? Bet kokią paramą:
politinę, finansinę, vietos, nacionalinę, Europos, tarptautinę, lobistų, NVO, bažnyčių ir t. t.

Tėra vienintelė sąlyga: visiškas skaidrumas. Tie, kurie kviečiami pasirašyti, privalo žinoti,
kas slypi už šios iniciatyvos. Taigi, būtent piliečiai turi prisiimti atsakomybę. Kokie yra
parašų rinkimo formalumai? Neįtikėtinai paprasti. Parašai renkami ne tik popieriuje, bet
ir internetu. Žinoma, juos kontroliuoti gali tik valstybės narės, tačiau turime būti atsargūs,
kaip sakė Z. Gurmai, siekdami užtikrinti, kad formos būtų kuo labiau suderintos.
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Ilgainiui iniciatyva taps tikra bendra Europos sistema, kuri turės būti priimta visose
27 valstybėse narėse, o trečdalis valstybių narių jau yra tam pasirengusios.

Galiausiai kokios bus politinės išvados? Tai yra klausimas, kuriuo Parlamentas turi būti
labai reiklus. Iš tiesų, pagal sutartį Komisija bus vienintelė teisėja sprendžiant, ar numatyti
tolesnius veiksmus esant sėkmingai iniciatyvai, ar ne. Todėl Komisija turi būti apsaugota
nuo politinio spaudimo, kuriuo stengiamasi didinti teisės aktų skaičių tada, kai Europos
Sąjunga jau reguliuoja per daug. Tačiau kartu piliečiai turi būti apsaugoti nuo rizikos, kad
nebus tolesnių veiksmų tais atvejais, kuriais Komisija papildomus teisės aktus laikys
netinkamais. Todėl siekiant padėti sėkmingų iniciatyvų autoriams numatytos dvi naujos
teisės: teisė būti priimtiems Komisijoje ir jai pristatyti savo pasiūlymą ir teisė į viešąjį
klausymą, kuris gali vykti pačiame Europos Parlamente.

Trumpai tariant, šiuo atveju turime paprastą, naujovišką ir demokratišką procedūrą. Dabar
piliečių eilė kalbėti.

(Plojimai)

Gerald Häfner,    Peticijų komiteto nuomonės referentas. – (DE) Ponia pirmininke, kaip vykdant
bet kokią politika, taip ir vykdant Europos politiką piliečiai neturi būti ignoruojami ir
apeinami arba ji neturi būti vykdoma už jų nugarų. Europos politika turi būti formuojama
piliečių, dėl piliečių ir dalyvaujant piliečiams. Norime pašalinti atotrūkį tarp piliečių ir
politikos ir tarp piliečių ir institucijų. Siekiant šio tikslo mums reikia procedūrų, kuriomis
piliečiams būtų sudarytos sąlygos įsitraukti į sprendimų priėmimą ir išreikšti savo nuomonę.
Mums Europos Sąjungoje pavyko užtikrinti daugiau demokratijos, tačiau nuveikėme
nepakankamai, kad piliečiams sudarytume sąlygas aktyviau dalyvauti priimant sprendimus
ir Europos diskusijose. Šiandienos sprendimu dėl Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo
tai bus pasiekta. Surengėme įtemptas derybas, kuriose susitarėme dėl daugelio esminių
patobulinimų.

Ponios ir ponai, jeigu pasižiūrėsite į dokumentą, dėl kurio šiandien balsuojame, pamatysite,
kad kur tik yra paryškintas tekstas, – į tai atkreipė dėmesį ir A. Lamassoure,  – tai yra mūsų
pasiūlytas tekstas, kuriuo pakeičiami derybų rezultatai pirminiame Komisijos projekte.
Pastebėsite, kad perrašėme apytikriai du trečdalius šio teksto ir įtraukėme reikšmingus
patobulinimus į dokumentą, kurį Komisija entuziastiškai pateikė mums. Paminėsiu tik
svarbiausius punktus. Gerokai sumažinome apribojimus. Visų pirma parašus tereikės
surinkti bent ketvirtadalyje valstybių narių, o ne trečdalyje. Žinoma, pageidautume, kad
parašai būtų renkami visoje Europoje, tačiau šiuo atveju kalbame apie minimalų skaičių.
Svarbiausia, kad mums pavyko beveik visiškai pašalinti apribojimą, kuris nuo pat pradžių
kėlė grėsmę, kad bus ypač nesėkmingas, ir pagal kurį buvo reikalaujama, surinkus 300 000
parašų, atlikti jų priimtinumo patikrinimą, kad paskui piliečiai galėtų toliau rinkti parašus.
„Beveik visiškai“ reiškia, kad pasiūlėme idėją iš pradžių įtraukti iniciatorių komitetą, kuris
užtikrins, kad ne kiekvienam Komisijos gautam elektroniniam laiškui, kurio temos eilutėje
yra žodžiai „piliečių iniciatyva“, bus taikoma visa administracinė procedūra. Šios iniciatyvos
turi būti gana rimtos. Kitaip tariant, visi, kurie nori surinkti vieną milijoną parašų, pirmiausia
turi į savo pasiūlymą įtraukti bent septynias šalis.

Pasiūlėme didesnį skaidrumą ir privalomus klausymus baigiantis procesui. Šie klausymai
vyks Europos Parlamente, dalyvaujant Parlamentui ir Komisijai. Jais piliečiams bus suteikta
galimybė paaiškinti savo rūpesčius. Tai svarbus žingsnis pirmyn. Kovojome ne tik savo,
bet ir – to niekada neturėtume pamiršti –  Europos piliečių vardu dėl jų teisių ir dėl
veiksmingesnio ir paprastesnio piliečių įtraukimo į Europos reikalus proceso.
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Yra keletas dalykų, kurių nepasiekėme, tačiau dabar daugelis jų yra kairiųjų pateiktuose
pakeitimuose. Bet kuriuo atveju dabar derybos buvo baigtos. Susitarėme su Taryba ir
Komisija. Mums teko pasiduoti dėl keleto punktų, tačiau kita šalis taip pat daug nusileido,
taip pat žinome, kad pakeitimai yra daugiau dėl vaizdo ir mažiau dėl esmės. Tai reiškia,
kad nebus jokios galimybės keisti rezultatus. Tačiau tai galėsime padaryti trejų metų
laikotarpiu per persvarstymą.

Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiesiems, įskaitant darbuotojus, sekretores, bendrus
pranešėjus, Komisiją ir Tarybą, už tokį našų darbą. Manau, kad toks bendradarbiavimas
peržengiant komitetų ir frakcijų ribas galėtų būti ateities modeliu. Apskritai norėčiau matyti
piliečių Europą, kurioje piliečiai laikytų save Europos dalimi ir į jos reikalus įsitrauktų
aktyviau nei anksčiau.

Pirmininkė. −   Norėčiau pasakyti, kad man buvo didelė garbė dalyvauti Parlamento
komandoje, atliekančioje, mano manymu, labai įspūdingą darbą Europos piliečių vardu.

Olivier Chastel,    einantis Tarybos pirmininko pareigas. – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos
nary, gerbiamieji Parlamento nariai, ypač pranešėjai, vienas svarbiausių Lisabonos sutartyje
duotų pažadų – Europą priartinti prie savo piliečių.

Nemanau, kad čia turiu išvardyti pavyzdžius, kurie iki ir po Lisabonos sutarties pasirašymo
2009 m. gruodžio mėn. mums parodė, kokiu mastu reikia atkurti tokio pobūdžio santykius.
Todėl nenuostabu, kad bet kokia priemonė, kuri padeda įgyvendinti piliečių sudominimo
Europos integracija ir įtraukimo į ją tikslą, yra visų institucijų, įskaitant Tarybą, prioritetas.

Todėl labai noriu atkreipti jūsų dėmesį į reglamentą, kuriuo įgyvendinama piliečių iniciatyva,
ši pavyzdinė Lisabonos sutarties naujovė, susijusi su aktyvesniu piliečių dalyvavimu priimant
sprendimus Europos lygmeniu.

Šis reglamentas neabejotinai buvo vienas iš Tarybai pirmininkaujančios Belgijos prioritetų,
nes gali būti, kad ši piliečių iniciatyva yra tinkamiausias naujo Europos Sąjungos piliečių
vaidmens priėmus Lisabonos sutartį simbolis. Pasinaudodamas piliečių iniciatyva, kaip
jau sakė pranešėjai, milijonas Europos piliečių galės Komisijai pateikti teisės akto pasiūlymą,
kurį ji privalės išnagrinėti ir pareikšti savo nuomonę apie jį.

Turėtume akimirką stabtelėti, kad įvertintume šią šiandien mūsų įgyvendinamą naujovę,
kuri, kaip sakė A. Lamassoure, yra tik pirmas dalyvaujamosios demokratijos viršvalstybiniu
lygmeniu elementas. Todėl jis pirmas ne tik Europoje, bet ir paprasčiausiai pirmas pasaulyje.

Grįžkime prie teisėkūros klausimo, kurį šiandien svarstome. Esu patenkintas per trijų
institucijų derybas pasiektu kompromisu dėl šio reglamento ir, aišku, taip pat džiaugiuosi
per visas derybas vyravusia bendradarbiavimo dvasia ir noru siekti kompromiso.

Žinoma, norėčiau asmeniškai padėkoti Konstitucinių reikalų komiteto (AFCO) ir Peticijų
komiteto (PETI) pranešėjams, žinoma, ir Z. Gurmai, A. Lamassoure, D. Wallis ir G. Häfneriui
už jų pastangas ir konstruktyvų indėlį rengiant šį reglamentą.

Todėl esu labai patenkintas pirmadienį AFCO komitete vykusiu balsavimu, kuriuo
patvirtintas tekstas, kuriam pritarė institucijos. Jeigu per artėjantį balsavimą bus patvirtintas
tas pats AFCO komiteto ratifikuotas tekstas, per pirmąjį svarstymą galėsime apsvarstyti šį
susitarimą kaip greitos ir veiksmingos teisės aktų leidybos Europos lygiu modelį. Kaip
galėtume šiuo aspektu nepagirti Komisijos nario M. Šefčovičiaus už jo pasirengimą dirbti
ir iniciatyvumą.
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Trumpai tariant, manau, kad mums visiems padėjo daugelis nuomonių, išreikštų prie
derybų stalo. Iš šio trišalio susitikimo ir šio susitarimo laimėjo Europos piliečiai.

Esu įsitikinęs, kad institucijų pasiektas kompromisas yra geras ne tik tiek, kiek kiekviena
institucija sugebėjo laimėti to, kas joms buvo brangu, kaip ką tik prisiminėme, bet ir tiek,
kiek jis padės priimti gerą reglamentą, kuriuo bus sudarytos sąlygos lanksčiai ir veiksmingai
organizuoti piliečių iniciatyvas.

Tarybos vardu pritariu kitų dviejų institucijų norui atsižvelgti į poreikius ir suvaržymus,
gresiančius valstybėms narėms vykdant joms tekusią užduotį – patikrinti parašus, kurie,
aišku, turi būti tikri, ir užtikrinti, kad juos renkant nebūtų sukčiavimų ar manipuliacijų.

Be to, valstybėms narėms turi būti duota pakankamai laiko šioms nacionalinės teisės
priemonėms, kurių reikia tam, kad būtų galima taikyti reglamentą, patvirtinti. Aišku,
suprantu Parlamento suinteresuotumą, kad būtų kuo greičiau įgyvendinta piliečių iniciatyvą,
kuriai pritariu. Kita vertus, akivaizdu, kad jeigu ši iniciatyva turi būti plėtojama teisinga
linkme, turi būti nacionalinės priemonės, todėl turi būti palikta pakankamai laiko joms
pritaikyti pagal esamą reguliavimo sistemą.

Iš tiesų Taryba visada manė, kad piliečių iniciatyva, kaip piliečių dalyvavimo priimant
Europos sprendimus elementas, turi būti neatsiejama nuo kito elemento, tai yra Europos
Palamento rinkimų.

Galiausiai apibendrinant reikia pasakyti, kad esu patenkintas derybose pasiektu
kompromisu, todėl, aišku, negaliu nerekomenduoti jums jį patvirtinti per šiandienos
balsavimą ir linkiu piliečių iniciatyvai visokeriopos sėkmės, kuri jai prognozuojama.
Pažymiu, kad pirmosios iniciatyvos jau rengiamos, ir tikiuosi, kad gausybė iniciatyvų
suteiks naują paskatą ir naujų idėjų Europos integracijai.

Taip pat norėčiau tiesiog labai padėkoti visiems už bendradarbiavimą šiuo klausimu.

(Plojimai)

Pirmininkė. −   Labai dėkoju už tai, kad pirmininkavimo Tarybai metu buvote lyderiai
siekdami išspręsti šį klausimą.

Maroš Šefčovič,    Komisijos pirmininko pavaduotojas.  − Ponia pirmininke, taip pat esu labai
laimingas galėdamas šįryt čia dalyvauti su jumis, nes kartu įgyvendinome labai gerų dalykų.
Praėjus vos vieniems metams nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo rengiame diskusiją dėl
artėjančio reglamento dėl piliečių iniciatyvos priėmimo. Kaip sakė A. Lamassoure, mes
numatome visiškai naujo lygmens dalyvaujamąją demokratiją, kuria papildysime
atstovaujamąją demokratiją, kuria naudojamės Europos Sąjungoje.

Tačiau pirmą kartą piliečiams siūlome naujovišką būdą reikšti savo norus bendraujant su
institucijomis ir formuojant Europos Sąjungos darbotvarkę. Manau, kad jis labai svarbus
kaip būdas išplėsti Europos erdvę. Tai labai svarbu kalbant apie daugiau Europos klausimų
perkėlimą į nacionalines sostines ir visos Europos diskusijos organizavimą. Visi žinome,
kad Europos Sąjungai to labai reikia.

Mums reikia nustatyti aiškią procedūrą, kad gautume galimą naudą, kurią mums gali
užtikrinti Lisabonos sutartis ir piliečių iniciatyva. Po konsultacijų su visuomene ir
konsultacijų su Europos Parlamentu tapo labai aišku, kad mums reikia tokios procedūros,
kuri lengva, suprantama, patogi vartotojams ir tinkamai subalansuota. Manau, kad šį tikslą
pasiekėme. Tai pavyko dėl išsamių mūsų diskusijų, kuriose labai dažnai dalyvavome čia,
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Europos Parlamente. Norėčiau jums visiems padėkoti už tai, kad organizavote keletą
klausymų ne tik Konstitucinių reikalų komitete (AFCO) ir Peticijų komitete (PETI), bet ir
daugumoje frakcijų, nes šie klausymai mums visiems buvo labai svarbūs. Galiu jus užtikrinti,
kad jie buvo labai svarbus įkvėpimo ir naujų kūrybingų idėjų šaltinis, kuris galiausiai padėjo
mums patobulinti pirminį Komisijos pasiūlymą.

Taip pat vertinu naują Europos Parlamento elgesio imantis šios iniciatyvos būdą. Turėjome
keturis pranešėjus iš dviejų skirtingų komitetų. Alain Lamassoure pavadino juos keturių
asmenų grupe. Privalau pasakyti, kad ši grupė buvo puiki. Buvo malonu dirbti su jumis
visais. Man buvo malonu, kad savo nauju kūrybišku įnašu prisidėjote prie mūsų bendro
mąstymo, nes kiekvienas iš jūsų kitu kampu pažvelgėte į šią temą ir pasinaudojote savo
asmenine patirtimi sprendžiant klausimą, kaip patobulinti pirminį Komisijos pasiūlymą.
Iš tiesų tai vertinu.

Dėl šio naujo naujoviško požiūrio Europos Parlamente pasiekėme platų bendrą sutarimą.
Esu ypač patenkintas labai aiškiu balsavimu AFCO komitete.

Viena svarbiausių idėjų, kurią iškėlė pranešėjai, buvo apsvarstyti, kokią turėtume numatyti
tolesnę piliečių iniciatyvos eigą. Manau, jog idėja, kad atitinkamo aukšto rango Komisijos
atstovas turėtų priimti iniciatyvos organizatorius ją sėkmingai užbaigus, kilo Europos
Parlamente. Idėja organizuoti klausymus, kaip privalomą etapą, per kurį galėtume plačiau
apsvarstyti iniciatyvos tikslus, taip pat kilo šiame Parlamente.

Norėčiau pabrėžti, jog mums labai malonu ir esame labai patenkinti, kad viešieji klausymai
bus organizuojami neutralioje vietoje, čia, Europos Parlamente, nes taip bus užtikrinta,
kad Komisija nepateks į nepatogią padėtį dėl to, kad bus kartu teisėja ir prisiekusioji. Šiuose
klausymuose Komisijai bus atstovaujama atitinkamu aukštu lygiu, jei bus galimybė –
Komisijos nario arba generalinio direktoriaus, atsakingo už šį klausimą, taip pat ji atidžiai
seks šią diskusiją.

Norėčiau užtikrinti jus, o per jus – ir visus Europos piliečius, kad mes Komisijoje visiškai
suvokiame milijono piliečių remiamo konkretaus pasiūlymo svarbą ir vertę. Mes jį
vertinsime pagarbiai ir labai rūpestingai.

Vienintelis dalykas, dėl kurio apgailestavau šioje diskusijoje, yra tai, kad mums reikės šiek
tiek palaukti, kol bus galima visiškai išnaudoti piliečių iniciatyvą. Tačiau turime pripažinti,
kad jei norime savo piliečiams pasiūlyti geresnę paslaugą, mums reikia pakeisti kai kurias
valstybių narių vidaus taisykles ir sukurti internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo
sistemos programinę įrangą. Tačiau esu tikras, kad tai padarysime nustatytu laiku, todėl
Europos piliečiai pačiu artimiausiu metu turės galimybę naudotis šia iniciatyva.

Todėl labai vertinu tai, kad siekiame susitarti per pirmąjį svarstymą, nes taip mūsų piliečiams
suteiksime galimybę naudotis šia nauja priemone daug greičiau nei buvo iš pradžių manyta.

Leiskite dar kartą padėkoti už puikų bendradarbiavimą su visais pranešėjais, su Z. Gurmai,
mūsų pirmininke D. Wallis, G. Häfneriu ir A. Lamassoure. Kaip sakiau, visi jie iškėlė naujų
ir labai svarbių idėjų, kad šis pasiūlymas būtų geresnis nei pirminis Komisijos pasiūlymas.

Taip pat norėčiau asmeniškai padėkoti O. Chasteliui, nes jis parodė savo didžiulį gebėjimą
siekti bendro sutarimo. Žinau, kaip sunku jam buvo Taryboje ir kiek daug jam reikėjo
įveikti nuomonių skirtumų, tačiau jo pastangų ir puikaus Tarybai pirmininkaujančios
Belgijos darbo dėka dabar turime platų bendrą sutarimą ir Taryboje.
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,    Kultūros ir švietimo komiteto nuomonės referentė.
– (PL) Ponia pirmininke, norėčiau perduoti savo nuoširdžią padėką pranešėjams, kad
parengė tekstą, dėl kurio šiandien ketiname balsuoti. Tikiuosi, kad šiandien perduosime šį
mechanizmą į piliečių rankas ir kad Komisija jį toliau plėtos. Žinoma, su tuo sutinku. Jis
parengtas kiek įmanoma paprastesnis. Tai, dėl ko šiandien ketiname balsuoti, yra
kompromisas, – kartais sudėtingas kompromisas, – todėl suprantu, kad A. Lamassoure ir
kiti pranešėjai mūsų vardu pasiekė rezultatą, kuris yra įvykdomas ir įmanomas. Asmeniškai
apgailestauju, kad turėjau atsisakyti nuostatos, kuria šešiolikmečiams suteikiama teisė
pasirašyti iniciatyvą, tačiau pritarsiu derybose sutartos formos tekstui, nes esu tikra, kad
nebeturėtų būti jokio atidėliojimo ir kad iniciatyva turėtų būti perduota piliečiams.

Esu tikra, jog iš esmės šiandien kuriame kitą sistemos dalį, kad galėtume daryti poveikį
tam, ką ne kartą šiame Parlamente minėjo velionis B. Geremekas, – Europa yra susivienijusi,
todėl atėjo laikas europiečiams būti aktyviems. Šiandien žengiame konstruktyvų žingsnį
šia linkme. Čia nerašome Biblijos. Trejų metų laikotarpiu šiandien pasiūlytos procedūros
gali būti peržiūrimos ir tobulinamos, jei jos bus naudojamos, todėl žmones aiškiai raginu
daryti būtent tai.

Kinga Göncz,    Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonės referentė.  −
(HU) Ponia pirmininke, kaip viena iš LIBE komiteto atstovų, norėčiau prisidėti prie
sveikinusiųjų pranešėjus ir norėčiau padėkoti už darbą Komisijai, taip pat M. Šefčovičiui
ir O. Chasteliui už jų darbą Taryboje, nes jie gana daug prisidėjo rengiant patikimą ir
perspektyvų tekstą, kuris tikrai yra žingsnis supaprastinimo link ir kuriam, manau, bus
visapusiškai pritarta. Vyko intensyvios derybos, per kurias buvo pateikta daugybė puikių
pasiūlymų. Didelis puikių pasiūlymų skaičius taip pat reiškė, jog juos reikės sujungti, kad
galutinis pasiūlymas būtų kuo parankesnis vartotojams. Milijono parašų surinkimas yra
didžiulis pasiekimas, dėl kurio reikia atlikti didžiulį darbą. Taip pat norėtume susisiekti su
tais, kurie negali įnešti savo indėlio internetu, todėl labiau norėtų pareikšti savo nuomonę
raštu. Mums būtų malonu, jeigu galėtume gauti atsiliepimą, taip pat mums būtų malonu,
jeigu galėtume kuo greičiau išspęsti vykstant procesui iškylančias bet kokias problemas.
Neabejotina, kad Europai ši priemonė bus labai naudinga.

Cecilia Wikström,    Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonės referentė.
– (SV) Ponia pirmininke, prieš priimant sprendimą priimti Lisabonos sutartį politikai karštai
kalbėjo apie galimybes, kurios būtų atvertos piliečių iniciatyvomis. Dabar turime užtikrinti,
kad jos taptų veiksminga demokratijos pertvarka, o ne „popieriniu tigru“.

Buvau Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonės referentė, todėl
man buvo malonu teikti pasiūlymus, kuriais būtų palengvintos piliečių sąlygos. Pvz.,
norėjome įtraukti jaunimą, todėl iniciatyvai iškelti pasiūlėme 16 metų amžiaus ribą. Buvo
nuspręsta dėl 18 metų amžiaus ribos, dėl ko galiu apgailestauti, tačiau tokio amžiaus
žmonės vis dar yra jaunimas, apie kurį kalbame. Taip pat pailginome laikotarpį iki
24 mėnesių. Dabar jis tapo 12 mėnesių, tačiau, nepaisydama to, esu patenkinta, kad turime
kompromisą, nes iš esmės esu pozityvi asmenybė.

Kita vertus, pažymime, kad tie, kurie teikia iniciatyvą, turės atlikti didžiulį darbą, tačiau
tikiuosi, kad įveiksime šiuos sunkumus, siekdami užtikrinti, kad ES institucijose į piliečių
iniciatyva būtų žiūrima pagarbiai ir nusiteikus konstruktyviai bei pozityviai.

Galiausiai norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms Parlamento nariams už puikų
bendradarbiavimą šios svarbios iniciatyvos klausimu.
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Íñigo Méndez de Vigo,    PPE frakcijos vardu. – (ES) Ponia pirmininke, Europos liaudies
partijos (krikščionių demokratų) frakcija ketina entuziastiškai balsuoti už šį pranešimą, o
aš norėčiau pasveikinti pranešėjus, Komisiją ir Tarybą su šiuo susitarimu.

Ponios ir ponai, XX a. devintajame dešimtmetyje sukūrėme posakį „demokratijos stoka“.
Juo norėjome pasakyti, kad Europos Sąjungoje sprendimus priiminėjo tik Ministrų Taryba,
remdamasi Komisijos pasiūlymais, ir kad su Parlamentu buvo tik konsultuojamasi.

Nuo XX a. devintojo dešimtmečio, pasinaudodamas Mastrichto, Amsterdamo ir Nicos
sutartimis, Parlamentas kovojo, kad būtų sumažinta demokratijos stoka, o aš manau, kad
pasinaudodami Lisabonos sutartimi, susijusia su naujais Parlamento įgaliojimais ir
nacionalinių parlamentų dalyvavimu, šį tikslą pasiekėme.

Šiandien prie šio laimėjimo prisidedame patvirtindami piliečių iniciatyvą, kuri konvencijos
veikloje buvo iškelta dėl gero nacionalinių parlamentų ir Europos Palamento
bendradarbiavimo. Šiandien čia norėčiau priminti šiuos vardus ir pavardes: Jürgen Meyer,
mūsų kolega Vokietijos socialdemokratas, ir Alain Lamassoure, kuris buvo atsakingas už
šios iniciatyvos pateikimą konvencijos plenariniam posėdžiui ir jos patvirtinimą.

Todėl, ponia pirmininke, manau, kad šį ciklą užbaigėme. Manau, kad šiandien, kai
patvirtinsime šią iniciatyvą, pasirašysime mirties nuosprendį „demokratijos stokos“ sąvokai.

Dabar, ponios ir ponai, mūsų eilė veikti atsakingai, ir šiandien taip pat turime galimybę tai
padaryti. Patvirtindami Europos Sąjungos biudžetą atliksime vaidmenį, kurio tikimasi iš
mūsų kaip atsakingo Parlamento, turinčio bendro sprendimo galias.

Ponios ir ponai, manau, kad tai gera Europai diena.

Enrique Guerrero Salom,    S&D frakcijos vardu.  –  (ES) Ponia pirmininke, Democracy: The
Unfinished Journey yra pripažinto teorinių ir praktinių pokyčių, kuriuos patiria šiuolaikinės
demokratijos, analitiko knygos pavadinimas.

Iš tiesų esame įpusėję nebaigtą` kelionę, kurios daug etapų įveikėme, tačiau išgyvename
rizikos, netikrumo ir daugelio abejonių laikotarpį. Tačiau, be šių abejonių, turime keletą
tikrų dalykų.

Pirmasis dalykas – išlikusi struktūra buvo atstovaujamoji demokratija: mūsų institucijos;
demokratija niekada nebūtų išlikusi be laisvų parlamentų, grindžiamų žmonių valia.

Tačiau taip pat tiesa tai, kad dabar demokratijai reikia naujovių, reformų ir pokyčių, kad
būtų galima pagerinti jos kokybę ir kartu išsaugoti iki šiol mūsų naudotas struktūras ir jų
pagrindų tvirtumą.

Kokių pokyčių mums reikia? Mums reikia pereiti prie demokratijos tipo, kuriuo būtų
išplečiamas dalyvaujamasis forumas, kad piliečiai būtų ne tik rinkėjais kas ketverius arba
penkerius metus. Mums reikia tokios demokratijos, kuriai esant didėtų diskusijų erdvė,
kurioje piliečiai svarstytų ir argumentuotų nuomones ir jomis keistųsi, ir tokios
demokratijos, kuriai esant didėtų visuomeninis kapitalas, piliečiai nebebūtų izoliuoti ir
galėtų integruotis į visuomenę. Šiam demokratijos tipui mums taip pat reikia europinio
aspekto.

Manau, kad tai pasiekėme naudodamiesi teisės aktais dėl šios piliečių iniciatyvos. Dabar
jau yra ne du teisėtumo tipai, o greičiau du piliečių balsai: vienas yra čia, Parlamente, ir
kitas yra piliečių iniciatyvoje. Taip mums bus suteikta tvirtesnė, labiau dalyvaujamoji ir
teisėtesnė demokratija.
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Anneli Jäätteenmäki,    ALDE frakcijos vardu. – (FI) Ponia pirmininke, norėčiau visiems
padėkoti už bendradarbiavimą. Tai buvo puikus ir paprastas bendradarbiavimo procesas.
Piliečių iniciatyva puikiai papildo aktyvią pilietybę. Tikiuosi, kad tai bus svarbu siekiant
išprovokuoti politines diskusijas. Ne visoms iniciatyvoms užtikrinama pakankama parama,
tačiau jomis galima suteikti naujų perspektyvų šioms diskusijoms.

Parlamentas norėjo piliečių iniciatyvą padaryti kuo patogesnę naudoti ir jam iš esmės
pavyko tai padaryti. Esu ypač patenkinta tuo, kad, surinkus milijoną parašų, Komisija ir
Parlamentas turės organizuoti viešąjį klausymą. Tai privers ES institucijas iš tiesų įsiklausyti
į tai, ką pasirašiusiosios šalys nori pasakyti. Kartu Komisija turės joms nuodugniai pagrįsti
savo galbūt neigiamą poziciją.

Būčiau buvusi patenkinta, jeigu šią piliečių iniciatyvą būtų galėję pasirašyti ne tik šie piliečiai,
bet ir kiekvienoje šalyje gyvenantys žmonės, tačiau tam neužteko paramos.

Piliečių iniciatyvos reikšmės nebus matyti tol, kol ji įsigalios. Tikiuosi, kad ji kada nors
padės sukelti platesnes diskusijas apie ES reikalus nei vykstančios dabar.

Indrek Tarand,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (ET) Ponia pirmininke, esu labai patenkintas,
kad šiam ginčui, kuris ne taip seniai atrodė būsiąs niekada nesibaigiančia istorija, dabar
rastas sprendimas. Kaip fokstrotas su mūsų mylima Europos išorės veiksmų tarnyba, jis
užtruko per ilgai. Dėl lėto fokstroto jums paskausta nugara ir jūsų partneris gali likti
nepatenkintas. Tačiau šiuo atveju partneris yra ne kas kitas, o mūsų piliečiai. Tikiuosi, kad
ši nauja demokratijos forma bus sėkminga ir kad pateisinsime savo piliečių lūkesčius. Per
visą diskusiją man liūdniausias dalykas buvo tas, kad pernelyg dažnai matėme nepasitikėjimą
savo piliečiais ir baimę, kad piliečiai neiškeltų kvailų idėjų. Ši baimė yra nepagrįsta, kaip
tikrai įsitikinsime.

Pone M. Šefčovičiau, aš taip pat norėčiau, kad Komisija imtų labiau pasitikėti savo piliečiais.
Kaip Estijos atstovas noriu taip pat padėkoti Tarybai, kuri išsaugojo skaitmeninio parašo
galimybę, nes tai yra svarbu mano žmonėms. Europa nekantriai laukia kūrybiškų savo
piliečių idėjų. Ačiū.

Emma McClarkin,    ECR frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, Europos piliečių iniciatyva
(ECI) yra reikalingas ES įsipareigojimo ženklas ir puiki galimybė Europoje suaktyvinti
demokratinį dalyvavimą ir sustiprinti piliečių ir politikų ryšius.

Nors prievolės teikti pasų numerius kliūtis išlieka dviejuose trečdaliuose valstybių narių,
aš ir kiti ECR frakcijos nariai, pašalindami Komisijos siūlomą labai biurokratišką dvigubą
priimtinumo tikrinimą ir užtikrindami, kad Europos piliečių iniciatyva galėtų naudotis
populiarūs judėjimai, o ne tik didelės organizuotos interesų grupės, padėjome padaryti
piliečių iniciatyvą parankesnę naudoti.

Dabar tikrai paprastų žmonių iniciatyvos turi tikimybę pasisekti, net jei jos neatitinka
Europos federalizmo dvasios. Svarbiausia, kad Komisija bus įpareigota nurodyti tikras
Europos piliečių iniciatyvos atmetimo priežastis, taip pat tiksliai nurodyti, kokių tolesnių
veiksmų ketina imtis dėl sėkmingai pateiktos iniciatyvos. Šiame procese skaidrumas yra
esminis dalykas.

Atėjo laikas, kai Europos Sąjunga ėmė tinkamai pripažinti Europos piliečių pažiūras ir
įsiklausyti į piliečių nuomonę. Tikiuosi, kad ši schema padės sukelti didesnį Europos
Komisijos demokratijos ir demokratinės atskaitomybės jausmą ir įkvėpti diskusiją dėl ES
ateities krypties.
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Helmut Scholz,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Gerb. pirmininke, pone M. Šefčovičiau,
ponios ir ponai, šįryt per diskusiją dėl artėjančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo
paaiškėjo, kad Europos Sąjungoje yra teisėtumo problema. Jos esmė yra tai, kad politikoje
pernelyg dažnai apeinami kasdieniai piliečių interesai. Jie teisėtai tikisi, kad bus labiau
įtraukti į politikos formavimą. Daugelyje ES šalių vykstantys protestai yra iškalbinga to
išraiška. Europos piliečių iniciatyvos, dėl kurios šiandien balsuojame, pateikimas reiškia,
kad pirmą kartą ES istorijoje bus priemonė, kuria Europos piliečiams bus sudarytos sąlygos
tiesiogiai išreikšti savo lūkesčius ir reikalavimus, iškart pradėti iniciatyvas, jas toliau vykdyti
ir tiesiogiai dalyvauti formuojant politiką.

Dabartinis reglamentas yra geras, tačiau mano frakcija mano, kad jis galėjo ir turėjo būti
dar geresnis. Ar piliečiai ir Europos gyventojai iš tikrųjų naudosis piliečių iniciatyva,
galiausiai priklausys nuo mūsų, esančiųjų čia, Parlamente. Ar rimtai žiūrime į pačių nustatytą
įsipareigojimą remti būtiną atvirą požiūrį? Ar būsime pasirengę ir turėsime galimybę trejus
metus nenusileisti Tarybai ir Komisijai dėl tolesnio iniciatyvos plėtojimo? Klausimai jau
išdėstyti dabartiniame reglamente, todėl šiandien norime dar kartą balsuoti dėl šių punktų.
Piliečių iniciatyvos vertė bus matuojama ne atsižvelgiant į Tarybos ir Komisijos
tarpinstitucinį kompromisą, o į tai, ar ja iš tiesų bus naudojamasi. Už tai, kad šiandienos
rezultatas yra daug geresnis, – norėčiau ypač padėkoti Z. Gurmai, D. Wallis, A. Lamassoure
ir G. Häfneriui už tai, kad glaudžiai bendradarbiavo ir padarė tokią gerą pažangą tobulindami
šį reglamentą,  – taip pat turime būti dėkingi daugeliui pilietinės visuomenės narių, kurie
buvo priversti pakęsti mūsų svarstymus ir debatus dėl daugkartinių realumo ir įvykdomumo
patikrų. Taip pat noriu pasinaudoti šia proga jiems padėkoti.

Raginu Europos piliečius imtis šios iniciatyvos.

Morten Messerschmidt,    EFD frakcijos vardu. – (DA) Ponia pirmininke, nuo tada, kai
prieš metus įsigaliojo Lisabonos sutartis, neregėtai daug galių buvo perduota ES
institucijoms, taip pat per visus praėjusius metus matėme, kaip būtent Europos Parlamentas
turėjo galimybę pasinaudoti šia situacija – atimdamas iš valstybių narių nepaprastai daug
galių.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo du šviesos spindulėliai. Vienas jų – ši piliečių iniciatyva.
Tai taip pat yra priežastis, kodėl – tiek mano Danijos partijos, tiek čia, Europos Parlamente,
esančios frakcijos vardu, – pradėjau derybas būtent siekdamas suteikti deramą padėtį
piliečių iniciatyvai, kuri, nepaisant visko, buvo mažytis šviesos spindulėlis be jo labai
tamsioje ir labai federalinėje ES.

Buvo sričių, dėl kurių nesutarėme. Keletas pranešėjų jau minėjo, kad kai kas nori teisę
pateikti piliečių iniciatyvą taikyti ir žmonėms, kurie nėra piliečiai, ir kad dar kai kas nori
turėti galimybę nuspręsti dėl rinkimų teisės amžius kitose valstybėse narėse ir t. t., – to, su
kuo negalėjome sutikti. Tačiau sistemoje, dėl kurios dabar susitarėme, vis dėlto yra teigiamų
elementų, todėl, būdama ištikima demokratijai ir siekdama propaguoti teigiamus elementus,
kurių, nepaisant visko, yra Lisabonos sutartyje, mano frakcija taip pat pritars šiai iniciatyvai.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, tokia piliečių iniciatyva,
kokia siūloma pagal sutartis ir nustatyta šiuo reglamentu, yra demokratijos parodija. Pirma,
ja piliečiai verčiami patikėti, kad jų nuomonę gali išgirsti eurokratija, nors ši nuolat atsisakė
juos išklausyti, kai jie, pasinaudodami referendumu, aiškiai davė suprasti, jog nenorėjo,
kad būtų kuriama Europos supervalstybė. Todėl pradėkite nuo to, kad išklausysite
visuomenę, kai ji sako „ne“ arba kai ji liepia jums sustoti.
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Tai taip pat yra demokratijos parodija priimtinumo apribojimų požiūriu. Piliečių iniciatyvos
turi atitikti sutartis ir vadinamuosius principus, kuriais jos grindžiamos. Todėl dėl į sutartis
įtrauktų judėjimo laisvės principų bus gaila, jei bus atsisakyta bet kokio reikalavimo
apsaugoti mūsų ekonomiką, atsisakyta kaip nors stabdyti sufinansintą globalizaciją, kurios
niokojamąjį poveikį dabar patiriame, ir kaip nors pakeisti migrantų srautų kryptį. Bet kokią
iniciatyvą, kuria bus siekiama sustabdyti derybas su Turkija, tikriausiai ištiks toks pat
likimas, nes galime Komisijos prašyti veikti, bet negalime jos prašyti liautis veikti. Jeigu
iniciatyva gaus pakankamai parašų, Komisija ne privalės ją įgyvendinti ją, o tik turės pagrįsti
savo sprendimą. Tai tikra demokratijos parodija.

Mariya Nedelcheva (PPE).    – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau atiduoti
duoklę pranešėjams už atliktą didžiulį darbą. Ponios ir ponai, Europos Parlamente
sprendžiami kai kurie neturintys precedento klausimai. Vienas iš jų sprendžiamas šiandien.
Norėjome piliečiams suteikti aiškią, paprastą ir veiksmingą priemonę, kad juos priartintume
prie institucijų.

Pirma, privalome pabrėžti pastangas, kurios buvo dedamos siekiant supaprastinti procedūrą.
Dabar įregistravimo etapas yra greitas ir aiškus. Mūsų pareiga skleisti tokius kriterijus,
kuriuos iniciatyva privalo atitikti, kad būtų įregistruota, kaip pagarba Europos Sąjungos
vertybėms ir pagarba Komisijos įgaliojimams sutarčių taikymo klausimais.

Antra, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į valstybėms narėms numatytą vienų metų terminą.
Tuo, kad jos sutinka su šiuo terminu ir garantuoja duomenų apsaugą, bus duotas aiškus
ženklas mūsų piliečiams.

Trečia, norėčiau pasakyti, kad esu patenkintas trijų mėnesių terminu, politiniais ir teisiniais
argumentais ir procedūra, kurios Komisija privalo laikytis organizuodama viešuosius
klausymus kartu su Parlamentu. Žinoma, be šių trijų klausimų, galima paminėti, kad
netrukus Europos piliečių rankose bus priemonė, kuri bus paprastesnė nei tikėtasi, aiškesnė
nei atrodo iš pirmo žvilgsnio ir, manoma, veiksmingesnė.

Galiausiai lieku pasirengęs galimam neigiamam iniciatyvą finansuojančių politinių partijų
poveikiui ir būtent dėl to vis dar manau, kad galbūt piliečiai turės galimybę mums pareikšti
priekaištų. Kartu dedu viltis į mus visus, kad paskelbsime pavojų pasirodžius pirmiesiems
ženklams, kad ši iniciatyva naudojama partijų politiniais tikslais, nes visų pirma tai yra
mūsų įsipareigojimas, todėl balsuojame už dalyvaujamosios demokratijos, kuri priklauso
tik piliečiams, priemonę.

Victor Boştinaru (S&D).   − Ponia pirmininke, leiskite pradėti pasveikinant jus dėl jūsų,
kaip mūsų Peticijų komiteto pranešėjos, įnašo.

Kaip galbūt žinote, piliečių iniciatyva buvo svarbiausias S&D frakcijos prioritetas. Pirma,
norėčiau pasveikinti visus keturis bendrus pranešėjus iš Konstitucinių reikalų komiteto ir
Peticijų komiteto su jų bendru darbu rengiant šį puikų pranešimą, taip pat su tuo, kaip jie
derėjosi su Taryba ir Komisija, kad pasiektų tokį puikų rezultatą. Taip pat norėčiau paminėti
labai ypatingą vaidmenį, kurį atliko Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Komisijos
narys M. Šefčovičius, ir jo pasirengimą, atvirumą ir pasiryžimą derėtis tiek su Taryba, tiek
su Parlamentu.

Esu patenkintas galėdamas šiandien balsuoti praėjus vos keliems mėnesiams nuo šios
unikalios ir svarbios Europos Sąjungos dalyvaujamosios demokratijos priemonės
procedūros pradžios. Europos Parlamentas daug prisidėjo prie šio teksto. Du trečdalius
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teksto parengė Parlamentas, dar kartą parodydamas savo įsipareigojimą Europos piliečius
įtraukti į politinę diskusiją ir Europos Sąjungą priartinti prie jų.

Manau, kad šis dokumentas turi būti tinkamai subalansuotas ir padėti siekti mūsų bendro
tikslo – piliečių iniciatyvai suteikti svarbų vaidmenį Europos demokratijos praktikoje ir
padidinti Europos piliečių gebėjimą daryti poveikį Europos politikai. Iš tiesų ši priemonė
skirta išsamioms visos pilietinės visuomenės diskusijoms skatinti. Kaip nuo pat pradžių
pabrėžė mūsų frakcija, ši priemonė yra prieinama ir paprastai parengta, taip pat yra aiški
ir išsami, kad būtų išvengta nusivylimo.

Norėčiau jums labai padėkoti ir, taip puikiai pradėjus, palinkėti sėkmės.

Andrew Duff (ALDE). -   Ponia pirmininke, kitaip nei kai kurie kalbėtojai savo prielaidose,
manau, kad piliečių iniciatyva visada buvo skirta piliečiams naudoti, kad galėtų pareikalauti
Komisijos pasiūlyti sutarčių pakeitimą.

Esu labai patenkintas, kad reglamento 2 straipsnio formuluotėje tiksliai pakartojama pačios
Sutarties 11 straipsnio 4 dalies formuluotė. Komisijos pasiūlymas keisti sutartis iš tiesų
yra teisėtas Komisijos veikimas pagal savo įgaliojimus, taip pat visi iš patirties žinome, jog
dažnai reikia sutartis keisti, kad būtų galima visiškai pasiekti jų tikslus.

Taigi, piliečiai, būkite drąsūs ir visiškai išnaudokite šį didžiulį naują eksperimentą, vykdomą
ponacionalinės demokratijos srityje.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, kaip sakė E. McClarkin, mūsų
frakcija pritars šiai schemai, nes ji yra gera, todėl, vykstant balsavimui, ją reikėtų patvirtinti.
Esu patenkintas, kad vykstant darbui, susijusiam su šia schema, buvo galima pašalinti keletą
jos ypatybių, kurios buvo nuogąstavimo priežastis. Be kitų dalykų, buvo padidinta asmens
duomenų apsauga ir nuo 16 iki 18 metų padidinta minimalaus amžiaus riba, taikoma
iniciatyvai pritariantiems asmenims. Tai – geras rezultatas.

Tačiau turiu kelias kritines pastabas. Pirma, kaip sakė mano kolegė E. McClarkin, iš esmės
būtent Komisija ketina spręsti, ar priimti iniciatyvą, ar ne, todėl žmonių nuomonė bus
priklausoma nuo pareigūnų, net jei jie veiks gera valia. Kitas dalykas yra tas, kad reikėtų
apsvarstyti, ar iniciatyvai reikalingi 300 000 balsų ir ketvirtadalis valstybių narių, kurioms
turi būti atstovaujama, yra ne per žema riba. Lenkijoje tokiai iniciatyvai reikėtų surinkti
100 000 žmonių parašų. Manau, kad daug platesniu visos Europos Sąjungos mastu – lenkai
sudaro tik 8 proc. gyventojų – tai būtų abejotinas reikalavimas. Tačiau, nepaisant šių
abejonių, schema yra verta pritarimo, todėl Europos konservatoriai ir reformuotojai tikrai
jai pritars.

Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti
tiek jums, tiek pranešėjams. Pranešėjų darbas yra reikšmingas Komisijos pasiūlymo
patobulinimas.

Tačiau esu nusivylusi, kad dėl kai kurių pasiūlymo aspektų bus neįtraukti žmonės, kuriuos
reikėtų įtraukti. Norėčiau paprašyti Parlamento rimtai apsvarstyti Peticijų komitete didele
balsų dauguma patvirtintus pakeitimus, kuriuos dar kartą pateikėme plenariniam
posėdžiui, – 71, 72, 73 ir 74 pakeitimus. Visų pirma turėtume užtikrinti, kad nesakytume
ES gyvenantiems žmonėms, kurie neįgijo pilietybės, kad jų nuomonė nereikalinga arba
nelaukiama. Panašiai jaunimą reikėtų raginti dalyvauti sprendžiant su ES politika susijusius
klausimus.
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Dabartinėje situacijoje ne visi ES gyventojai – įskaitant ilgalaikius gyventojus – galės
pasirašyti piliečių iniciatyvą. Dalyvavimas bus atviras tik turintiesiems ES pilietybę.

Todėl 72 ir 73 pakeitimų, kuriuos dar kartą pateikėme plenariniam posėdžiui, tikslas –
užtikrinti, kad gyventojų parašai būtų įtraukti į milijoną parašų, kuriais Komisijos
reikalaujama imtis veiksmų.

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Ponia pirmininke, nežinau, kaip turiu suprasti šią
piliečių iniciatyvą. Platesnis piliečių įtraukimas į sprendimų priėmimą skamba gana gerai,
nors, žinoma, būtų geriau tiems patiems piliečiams leisti referendume balsuoti dėl Lisabonos
sutarties.

Per prievartą mūsų piliečiams brukamos sutarties vadinimas dialogu su piliečiais, mano
nuomone, yra ir ciniškas, ir ironiškas. Ponia pirmininke, bijau, kad piliečių iniciatyva tik
pasirodys esanti didelis tikrovės pagražinimas. Komisija turi veiksmų laisvę nesvarstyti
pasiūlymų. Aišku, kad bus priimtos akivaizdžiai išreiškiančio europietišką poziciją kairiojo
eurofilų elito mėgstamos temos.

Ar Komisijos narys gali padėti man atsikratyti šių nuogąstavimų? Darau prielaidą, kad
turėsime piliečių iniciatyvas nutraukti derybas su Turkija arba panaikinti šį Parlamentą, –
jos, žinoma, būtų fantastiškos. Ar tada Komisija pasižiūrėtų į jas rimtai? Norėčiau išgirsti
jūsų mintis šiuo klausimu.

Ponia pirmininke, piliečių pasitikėjimas Europos Sąjunga jau pasiekė žemiausią ribą. Įtariu,
jog šia piliečių iniciatyva bus padaryta labai mažai, kad pasitikėjimas pasikeistų, tačiau iš
tiesų manęs tai nejaudina, nes kuo daugiau žmonių pripažins Europos Sąjungos žlugimą,
tuo geriau.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -   Ponia pirmininke, kaip Piliečių laisvių, teisingumo
ir vidaus reikalų komiteto šešėlinė pranešėja, buvau visiškai įsipareigojusi padėti formuoti
šią naują Europos piliečių teisę į politinę iniciatyvą siekiant iš tiesų suteikti žmonėms galią.

Pritariu galutiniam kompromisui ir sveikinu A. Lamassoure. Jis padarė šią iniciatyvą lengvą
taikyti, paprastą ir prieinamą piliečiams. Ypač pritariu skaidrumui, susijusiam su politine
ir finansine parama. Tačiau apgailestauju, kad leidžiamas politinių partijų ir frakcijų
finansavimas ir leidžiama nacionaliniams politikams būti iniciatoriais.

Kolegos, čia nenoriu pakenkti partijai, tačiau būkime realistiški. Yra rizika, kad demokratinis
Europos procesas galėtų būti ne tik skatinamas, bet ir žlugdomas, ir kad piliečių iniciatyva
galėtų pasinaudoti, o gal net ją užvaldyti, ekstremistai ir populistai.

Manau, jog dabar visi prisiimame savo kolektyvinę atsakomybę ir užtikriname, kad
iniciatyva iš tiesų bus taikoma piliečiams. Raginu valstybėse narėse išrinktus politikus
atsižvelgti į tai, kad jie turi atstovaujamąją demokratiją, skirtą savo pažiūroms išreikšti, o
ši iniciatyva skirta piliečiams. Raginu Komisiją tinkamai informuoti piliečius siekiant
išvengti nepagrįstų lūkesčių ir griežtai laikytis priėmimo kriterijų.

Raginu žiniasklaidą atlikti savo vaidmenį pateikiant teisingą informaciją ir valstybes nares
gerbti asmens duomenis, kad žmonės jaustų pasitikėjimą ir dalyvautų. Tikrai tikiuosi, kad
sugebėsime savo piliečiams suteikti galimybę dalyvauti šioje diskusijoje ir naudotis šia
priemone.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, nesu jokio tiesiogiai su iniciatyva
susijusio komiteto narys, vis dėlto suteikiau visapusišką savo paramą mūsų pranešėjai
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Z. Gurmai, taip pat norėčiau padėkoti visiems pranešėjams. Manau, kad Europos Sąjungos
demokratizacijos procese žengėme reikšmingą žingsnis į priekį.

Žinau, kad daug žmonių nuogąstauja dėl galimo netinkamo priemonės naudojimo. Tačiau
dabar mes turime atsižvelgti į su mūsų politika susijusius piliečių nuogąstavimus ir
problemas, tada jie negalės netinkamai naudotis piliečių iniciatyva. Dabar nuo mūsų
priklausys, ar pasinaudosime savo politika, kad pasipriešintume piliečių iniciatyvoms, jei
manysime, kad jomis einama klaidinga kryptimi. Pasipriešinimas tikrai daug naudingesnis
negu iniciatyvų nepaisymas.

Kitaip nei A. M. Corazza Bildt, manau, kad pasiektas geras kompromisas. Manau, kad
politinės partijos neturėtų naudotis iniciatyvos priemone, nes šiuo atveju būtent tam yra
politinės partijos ir Parlamentas. Žinoma, visiškai teisinga, kad politikams neturėtų būti
neleidžiama dalyvauti diskusijoje. Todėl manau, kad ši priemonė yra žingsnis teisinga
linkme.

Dabar politinių partijų eilė įgyvendinti tinkamą politiką atidžiai stebint piliečiams ir esant
piliečių iniciatyvai, imtis piliečių norų ir nuogąstavimų, pateikti juos Parlamentui ir pradėti
daug intensyvesnį dialogą su piliečiais. Šia priemone politikai taip pat verčiami veikti
racionaliai ir formuoti Europą taip, kad ji tikrai būtų arti piliečių, o ne nuo jų nutolusi, dėl
ko teisingai kritikuoja daugelis žmonių.

Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjams už jų sunkų darbą. Manau, kad tai yra svarbus
žingsnis į priekį siekiant demokratijos Europoje ir galiausiai to, dėl ko kovojame Parlamente:
demokratinės Europos.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, norėčiau prisidėti prie tų, kurie
išreiškia paramą ir pritarimą šiai schemai. Kita vertus, pareikštos tam tikros abejonės ir
pastabos ne rodo paramos stoką, o tik atspindi nerimą, ar schema bus teisingai naudojama.
Čia norėčiau pabrėžti, kad daugelis galimybių, vilčių ir baimių, apie kurias kalbama, – be
visų kitų, tai minėjo M. H. Migalski, – yra susijusios su viltimi, kad šia priemone, kuri yra
tokia reikalinga ir kuri padės tiek daug padaryti siekiant sustiprinti ir išplėsti demokratiją,
praktiškai nebus piktnaudžiaujama.

Paradoksalu, kad šia priemone galėtų lengvai praktiškai piktnaudžiauti ne tik ekstremistai,
bet ir labai stiprios ir galingos interesų grupės, o tai sakau dėl to, kad, mūsų manymu,
1 000 000 paramos pareiškimų riba nėra aukšta riba, jei ją palygintume su Europos Sąjungos
demografiniu potencialu. Jei nurodysime, kad sprendimas priimti ar atmesti iniciatyvą vis
dėlto labai priklausys nuo savavališko vertinimo, dėl to taip pat galėsime susilaukti rimtos
pačių piliečių kritikos. Apibendrindamas manau, kad turėtume paspartinti darbą schemos
klausimais ir ją paversti prioritetu, tačiau taip pat reikia, kad šiai schemai būtų taikoma
labai išsami, apdairi ir racionali analizė.

Diane Dodds (NI). -   Ponia pirmininke, čia stoviu kaip demokratė ir manančioji, kad turi
būti skatinamas aktyvesnis dalyvavimas demokratiniame procese. Būkime sąžiningi –
politinius sprendimus priimančių asmenų ir piliečių ryšys yra nutrūkęs. Todėl labai svarbu,
kad eilinių piliečių nuomonė būtų išklausyta.

Teoriškai Europos piliečių iniciatyva yra patikima koncepcija, tačiau mano entuziazmą
mažina tai, kad Komisija vis dar turi didelę galią. Taip pat negalime nekreipti dėmesio į tai,
kad parašų dėl Europos piliečių iniciatyvos surinkimo mechanizmai, net juose sumažinus
dalyvavimo reikalavimą iki ketvirtadalio valstybių narių, gali reikšti, kad bet kam, išskyrus
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dideles lobistų organizacijas, kurios jau veikia visos Europos mastu, bus labai sunku surinkti
šiuos būtinus parašus. Tai iš tikrųjų turi būti piliečių, o ne NVO priemonė.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, ponai
Tarybos nariai, norėjau pasakyti, kad ši piliečių iniciatyva yra labai svarbus žingsnis siekiant
Europos Sąjungos konstitucingumo pripažinimo. Tik konstitucinis subjektas, ar jis turi,
rašytinę konstituciją, ar jos neturi, turi galimybę suteikti savo piliečiams priemonę, kuri
turėtų tokią galią, todėl suvokiu, kad mūsų veiksmuose esama kai ko, kas turi didelę vertę:
šio konstitucingumo suteikimo Europos Sąjungai vertę.

Taip pat norėjau pasakyti, kad tai yra labai svarbus žingsnis piliečių ir piliečių solidarumo
labui. Turėdami ketvirtadalį šalių kaip minimalią sąlygą iniciatyvai pradėti, taip pat kuriame
transeuropinį ir visos Europos judėjimą, nes jį daug sunkiau perimti lobistiniais arba šališkais
interesais. Kitaip nei čia buvo pasakyta, yra daug sunkiau padaryti, kai reikalaujame šią
iniciatyvą pasirašyti septynių arba aštuonių šalių piliečiams, todėl esu įsitikinęs, kad tai
taip pat bus būdas sustiprinti Europos valstybių solidarumą, Europos valstybių piliečių
solidarumą, solidarumą, kuris šiuo metu, likus dviem dienoms iki gruodžio mėn. Europos
Vadovų Tarybos susitikimo, bus toks lemiamas, ir solidarumą, kurio dabar mums reikia
labiau nei kada nors anksčiau.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, procedūra yra
demokratijai priklausantis dalykas, todėl piliečių iniciatyvos įgyvendinimas buvo ne tik
techninis užsiėmimas, bet ir primesti lemiami pasirinkimai, kuriais buvo sudarytos sąlygos
piliečių iniciatyvą paversti veiksminga priemone, galinčia padėti kurti tikrą Europos politinę
erdvę.

Parlamentas neabejotinai pavyzdingai pasinaudojo savo išimtinėmis teisėmis ir gerokai
patobulino pirminį pasiūlymą. Pagrindiniai rezultatai jau buvo minėti, todėl man nereikia
jums jų priminti. Tačiau norėčiau pabrėžti dar vieną rezultatą, prie kurio daug prisidėjo
mūsų frakcija: Europos politinės partijos taip pat galės remti piliečių iniciatyvą. Tai yra
labai svarbus rezultatas dėl to, kad Europos demokratijos likimas slypi jos esmėje, nes
negali būti tikros tarptautinės demokratijos, kol Europos politinės partijos nesiims
veiksmingo vaidmens vykstant demokratijos procesui. Šiandien žengiame žingsnį į priekį
šia kryptimi, o tai yra dar viena priežastis, kodėl tai yra Europos demokratijai puiki diena.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, pone Tarybos
Pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už laiku atliktą darbą
ir pasiektą gerą kompromisą. Kaip Peticijų komiteto pirmininkei, leiskite man išreikšti
ypatingą padėką D. Wallis ir G. Häfneriui, taip šešėliniams pranešėjams, kurie – sudarę
didoką komandą – sugebėjo tinkamai pakreipti visas emocijas, kilusias Peticijų komitete
vykusioje diskusijoje.

Manau, kad dirbome puikiai suvokdami savo atliekamos užduoties svarbą. Iš tiesų ši piliečių
iniciatyva yra svarbus tikslas žmonių Europos, demokratinės Europos ir tikrai
dalyvaujamosios Europos kūrimo procese.

Mes, Peticijų komiteto nariai, dirbome turėdami tai galvoje, kai bendradarbiavome su
Konstitucinių reikalų komitetu ir taikėme procedūrą, nustatytą Darbo tvarkos taisyklių
50 straipsnyje. Kaip pabrėžė daugelis kolegų Parlamento narių ir pranešėjai, siekėme
procedūrą padaryti kuo tinkamesnę naudoti, mažiau biurokratišką, skaidresnę ir
veiksmingesnę.
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Dirbome turėdami tai galvoje, kai siekėme nustatyti įpareigojimus Komisijai ir apriboti jos
vertinimo, susijusio su mūsų pasiūlytais priimtinumo kriterijais, kompetenciją. Norėčiau
nuraminti kolegas Parlamento narius, kėlusius pagrįstus ir suprantamus klausimus, kuriuos
apsvarstėme vykstant diskusijai ir į kuriuos stengėmės pateikti atsakymus.

Galiausiai dėl to, kad ši tema artima mano širdžiai, norėčiau pabrėžti, kaip svarbu įgyvendinti
piliečių iniciatyvos atstovams skirtą viešąjį klausymą, kurį organizuos Komisija kartu su
Europos Parlamentu. Kaip Peticijų komiteto pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad esu
patenkinta, nes pagal suinteresuotųjų šalių susitarimą ši užduotis Parlamente tikriausiai
bus patikėta mano pirmininkaujamam komitetui.

Matthias Groote (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti visiems
tiems, kurie pasistengė, kad tai būtų įmanoma, ir visų pirma buvusiai Pirmininko
pavaduotojai S.-Y. Kaufmann, kuri per ankstesnę Parlamento kadenciją atliko didžiąją
parengiamojo darbo dalį, siekdama užtikrinti, kad ateitų diena, kai Europos piliečių
iniciatyva taptų tikrove.

Kartais ES piliečiai jaučiasi taip, lyg Europa ir jos institucijos būtų labai toli. Šia priemone,
Europos piliečių iniciatyva, institucijos bus priartintos prie piliečių. Tai puiki priemonė,
kuria bus sustiprinta demokratija, žmonės labiau įtraukti ir jiems bus suteikta galimybė
imtis šios iniciatyvos. Manau, kad kelis ateinančius mėnesius bus labai svarbūs du dalykai.
Vienas jų – prieigos, įskaitant skaitmeninę prieigą, prie piliečių iniciatyvos internetu kūrimas
tokiu būdu, kad ja būtų ne tik lengva, bet ir saugu naudotis. Antras dalykas tas, kad jeigu
piliečių iniciatyva pavyktų, vėliau reikėtų priimti teisės aktą. Todėl mano klausimas Komisijai
būtų toks: kaip ateityje nuspręsime, dėl kurios iniciatyvos bus priimtas teisės aktas, o kuri
paprasčiausiai baigsis klausymu? Galbūt galėtumėte tai paaiškinti, pone M. Šefčovičiau.
Taip pat dar kartą norėčiau jums padėkoti už darbą ir už Tarybos atliktą darbą.

György Schöpflin (PPE). -   Ponia pirmininke, tai, kad pradėta piliečių iniciatyva,
neabejotinai yra vienas svarbiausių teigiamų poslinkių Europos integracijos procese. Tai
yra kokybinis galių perskirstymas Europos Sąjungoje ir galimybė sukurti reikšmingų
Europos politikos naujovių.

Piliečių lygio prilyginimas Parlamento ir Tarybos lygiui, suteikiant piliečiams teisę paraginti
Komisiją pateikti teisės aktą, turi svarbių pasekmių. Pvz., ši nauja institucija suteikia laisvę
abejoti viena pagrindinių būdo, kuriuo buvo kuriamas visas integracijos procesas, ypatybių –
būtent ta, kad nuo pat pradžių procesui vadovavo elitas. Daugeliu aspektų procesas buvo
labai sėkmingas, tačiau dabar beveik neabejotina, kad be aktyvios piliečių paramos
integracijos procesas susidurs su kliūtimis. Iš tiesų daugėja įrodymų, kad piliečiai ES suvokia
kaip nutolusią, sudėtingą ir neprieinamą. Jie turėjo labai mažai priežasčių palaikyti ryšį su
ES, nes nebuvo priemonių tai daryti.

Būtent tai bus ištaisyta piliečių iniciatyva. Tai yra priemonė, kuria yra galimybė sumažinti
ES ir paprastų žmonių atotrūkį. Visi suinteresuoti, kad dabar ši priemonė veiktų ir kuo
veiksmingiau.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau
pasveikinti visus pranešėjus ir ypač savo kolegę bei kaimynę Z. Gurmai už jų puikų darbą
šiuo klausimu.

Piliečių iniciatyvos sukūrimas yra viena įdomiausių Lisabonos sutarties naujovių. Mano
nuomone, ji yra nauja Europos institucijose esanti įstatymų leidžiamoji valdžia, perduota
į piliečių rankas.
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Aplinkybėmis, kuriomis priklausymo Europos Sąjungai jausmas vis dar yra labai silpnas
ir kuriomis konkrečiai nedalyvaujančiųjų Europos Parlamento rinkimuose skaičius ypač
kelia nerimą, šia nauja priemone Europos piliečiams bus suteikta galimybė tapti visateisiais
veikėjais Europos demokratijos srityje. Be to, šis klausimas skatina didelį smalsumą ir
neabejotiną susidomėjimą.

Todėl siekimu išimtinai pabrėžti pavojus, kuriais gali kelti piliečių iniciatyva, būtų parodytas
blogas ženklas. Žinoma, nežiūrint į tai, kad reikia atitinkamai spręsti šios nuostatos
klausimą, neturime bijoti diskusijų, kurios gali kilti.

Parlamento ir Tarybos kompromisas yra puikiai subalansuotas, todėl, jei šis tekstas bus
patvirtintas, kils klausimas, kaip užtikrinti, kad ši priemonė įsigaliotų kuo greičiau, nes
piliečiai to tikisi iš mūsų ir tai yra svarbi galimybė.

(Plojimai)

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, kaip Konstitucinių reikalų
komiteto pirmininkas, visų pirma kalbu tam, kad padėkočiau visiems savo komiteto
nariams už jų gerą darbą, ypač A. Lamassoure ir Z. Gurmai, kurie atliko didžiulį darbą
siekdami tikslo įgyvendinti vieną svarbiausių Lisabonos sutartyje numatytų pokyčių.

Komitetas taip pat išklausė visų nacionalinių parlamentų ir ekspertų nuomonę, glaudžiai
bendradarbiaudamas su Komisija, – už tai širdingai dėkoju Komisijos nariui M. Šefčovičiui, –
ir su Taryba, pasiryžusia įsitraukti į dialogą, už tai norėčiau padėkoti O. Chasteliui.

Labai pasiteisino Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio taikymas, dėl to mums buvo
sudarytos sąlygos našiai dirbti kartu su Peticijų komitetu.

Aš asmeniškai pritariau, kad reglamentui įsigalioti reikalingas vienų metų terminas, tačiau
tai tikrai buvo ne jo taikymo atidėliojimas, o visiškai priešingai – siekis užtikrinti, kad
pirminis jo įgyvendinimas būtų vykdomas visapusiškai ir sąžiningai, kad visos be išimties
valstybės narės galėtų įvykdyti reikalavimą pasirengti dalyvauti ir patikrinti priemones.

Manau, kad didžiausias teigiamas naujos schemos tikslas – didinti ES pilietybės, kuri dabar
buvo praturtinta įgaliojimais dalyvauti teisėkūros procese, įskaitant paskatos suteikimą,
suvokimą. Taip pat esu tikras, kad numatytais mechanizmais piliečiams bus užtikrintas
lengvas dalyvavimas ir kartu taip pat bus užkirstas kelias piktnaudžiavimui.

Galiausiai manau, kad kartu su Kalėdų šventėmis, iki kurių liko tik kelios dienos, šio
reglamento priėmimas yra graži dovana Europos piliečiams ir pačiai Europai.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, esu patenkintas, kad galiu kalbėti po savo
įpėdinio Konstitucinių reikalų komitete, nes 10 metų rėmiau šį projektą, ir kad beveik
paskutinę sekundę į sutarties tekstą buvo įtraukta Europos piliečių iniciatyva. Tada būtent
šio Parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai įtraukė iniciatyvą į konvenciją. Ja
atverčiamas naujas piliečių ir Europos institucijų santykių puslapis. Mes visi tikimės, kad
taip Europoje bus sumažintas atstumas tarp piliečių ir politikų. Piliečių iniciatyva nėra
vaistas nuo visų mūsų ligų, tačiau ji gali būti didelė pagalba. Visų pirma norėčiau, kad
Europoje būtų daugiau atvirumo, išreiškiamo tarpvalstybinėmis diskusijomis dabartiniais
klausimais, kuriais piliečiai yra suinteresuoti. Savo srityje, aplinkoje, galiu įsivaizduoti
keletą klausimų, kuriuos, taikant šią priemonę, būtų galima įtraukti į Europos Sąjungos
darbotvarkę ir visų pirma į Komisijos darbotvarkę, jai atliekant Europos vyriausybės arba
vykdomosios valdžios vaidmenį. Norėčiau Komisijos paklausti, kaip ji yra pasirengusi
šioms būsimoms iniciatyvoms. Privalome nenuvilti žmonių.
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Norėčiau padėkoti visiems ir ypač pranešėjams Z. Gurmai ir A. Lamassoure už jų puikų
darbą.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (LT) Šiandien Europos Parlamente tikrai
džiugi ir svarbi diena. Aš labai tikiuosi, kad mes patvirtinsime šitą mechanizmą, kuris leis
piliečiams dalyvauti Europos Sąjungos ateities kūrime, ne tik renkant Europos Parlamentą,
bet ir patiems aktyviai dalyvaujant kūrybos procese. Labai svarbu, kad piliečių balsas būtų
girdimas. Man pačiai teko prieš kelis metus atstovauti keliasdešimčiai tūkstančių Europos
Sąjungos piliečių teikiant peticiją Europos Parlamentui ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos
Parlamentas tuomet priėmė peticijos pagrindu rezoliuciją. Yra didžiulis dalykas, kuomet
jauti, kad tavo balsas, kaip piliečio balsas, Europos Sąjungos institucijose yra girdimas. Turi
būti dialogas tarp Europos Komisijos ir tarp piliečių, negali atsirasti kažkokių situacijų,
kurios demotyvuotų piliečius, ir tai yra žingsnis į glaudesnį bendradarbiavimą ne tik tarp
institucijų ir piliečių, bet ir tarp piliečių savaime. Tai yra pažinimas, tam tikrų problemų
identifikavimas ir bendras jų sprendimas, bet procesas turi būti, saugus, skaidrus ir turime
remtis subsidiarumo principu.

Ioan Enciu (S&D).   – Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau pasveikinti Z. Gurmai ir
A. Lamassoure parengus šį pranešimą. Labai palankiai vertinu šį piliečių iniciatyvos
mechanizmą. Tai labai teigiama paprastų žmonių iniciatyva. Ji padės labai sumažinti
demokratijos stoką tarp žmonių ir Europos Sąjungos institucijų. Būtent ja piliečiams
suteikiama tribūna idėjoms dėl Europos teisės aktų reikšti ir siūlyti. Reikalavimu, kad ne
mažiau nei ketvirtadalis visų valstybių narių rinktų parašus dėl iniciatyvos, užtikrinama,
kad iniciatyva būtų išreikštas poreikis teisės akto pasiūlymą pateikti atrankinei visuomenės
grupei.

Galiausiai norėčiau pabrėžti, jog svarbu, kad būtų laikomasi visiško skaidrumo iniciatyvos
rėmimo ir organizatoriams teikiamos finansinės paramos srityje.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Ponia pirmininke, norėčiau pasveikinti
pranešėjus, nes jų darbu ketinama Europos vyrams ir moterims suteikti galimybę Europos
Parlamente savo problemas paversti iniciatyvomis.

Šiandien tobuliname demokratiją, priartindami sprendimų priėmimo procesus prie piliečių
ir užtikrindami, kad jie būtų atviresni ir labiau patariamojo pobūdžio ir kad juos priimant
visada būtų atsižvelgiama į žmones.

Šis reglamentas yra strategijos „Europa 2020“ dalis ir pagrindinė priemonė, skirta
visuomenės turimoms žinioms ir talentams valdyti. Jame taip pat ketinama pareikalauti
išmokti naujų įgūdžių, kad virtualiose bendruomenėse, skaitmeninėse bendruomenėse,
galėtume būti labiau matomi kaip politiniai lyderiai ir vadovauti kitokiu būdu, kuris būtų
artimesnis žmonėms ir humaniškesnis. Tai yra žingsnis siekiant politinės naujovės, kuri
turi padėti mums būti skaidresniems ir atkurti žmonių pasitikėjimą politika.

Galiausiai piliečių iniciatyva bus galimybė regionams įveikti jų pripažinimo dabartinėje
Europos Sąjungos institucinėje struktūroje stoką. Esu tikra, kad regionai naudosis ne tik
pasiryžimu ir vaizduote, bet ir šiuo mechanizmu, kad pateiktų savo pasiūlymus tiesiogiai
šiam Parlamentui.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, iki Lisabonos sutarties
Europos Sąjunga nebuvo atvira savo piliečių reikalavimams, iš dalies dėl to, kad dvi jos
pagrindinės institucijos – Komisija ir Taryba – yra skiriamos, o ne renkamos kaip
Parlamentas, ir dėl to, kad nebuvo nuostatos dėl visuomenės dalyvavimo.
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Išsigaliojus šiai naujai sutarčiai Europos piliečiai, surinkdami pakankamą parašų skaičių,
gali pateikti siūlomas iniciatyvas. Iš dalies esame už šį reglamentą, nes juo patobulinamas
pirminis Komisijos tekstas. Pasiūlymo priimtinumo nustatymo procedūra derinama su
registracijos procedūra, po kurios vyksta parašų rinkimas ir tikrinimas.

Deja, šis pranešimas nėra adekvatus, nes jame nenumatytas joks parašų autentiškumo
tikrinimo mechanizmas. Dėl to galėtų būti pateikiami suklastoti parašai ir sumažėti visuotinė
demokratinė iniciatyvos vertė.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Ponia pirmininke, piliečių iniciatyva yra daugelio
pavidalų. Ar ji yra peticija? Taip, bet ne laisvai parengta peticija. Peticijos pateikėjui iš anksto
pasakoma, ko jis gali klausti, tai yra to, kas priklauso Komisijos kompetencijai, ir ko jis
negali klausti, tai yra to, kas, Komisijos manymu, yra nepakankamai rimta arba kas
prieštarauja vadinamosioms Europos vertybėms.

Ar tai referendumas? Tikrai ne. Iniciatyva buvo klaidingai apibūdinta kaip tiesioginės
demokratijos pavyzdys. Vis dėlto šiuo atveju nebus visuotinio balsavimo, apimančio visus
piliečius. Net jei būtų surinktas milijonas parašų, Komisija neprivalėtų dėl jos imtis veiksmų.

Ji net nebus tikrai piliečių iniciatyva. Neįtikėtina, kad paprasti žmonės sugebėtų patys
savarankiškai organizuotis. Tik įtakingiems suinteresuotiesiems sluoksniams bus lengva
mobilizuoti viešąją nuomonę. Tai daugiausia bus pusiau demokratinė nedemokratinei
institucijai skirta kosmetika.

Ar tai reiškia, kad tam nepritarėme? Ne. Esu įsitikinęs, kad suinteresuotieji oponentai ja
pasinaudos Europos projektui panaikinti.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, Europos piliečių iniciatyva turi
būti priemonė, kuria piliečiams būtų suteikta galimybė visapusiškiau dalyvauti Europos
Sąjungos gyvenime, o to atitinkamai reikia aiškiai pablogėjusiems Europos Sąjungos ir
piliečių ryšiams sutvirtinti. Vardas ir pavardė, pilietybė ir parašas – visiškai sutinku, kad to
turėtų pakakti norint įsitikinti, ar pasirašęs asmuo egzistuoja ir ar jis nepasirašė du kartus.
Reikalavimo pagal asmens tapatybės dokumentą nustatyti tapatybę atmetimas – sprendimas,
kuris, deja, nebuvo priimtas, – galėtų turėti daug įtakos kuriant piliečiams pritaikytą
priemonę.

Laikais, kai asmens duomenų apsauga kelia ypatingą susirūpinimą, konfidencialių asmens
duomenų, pvz., identifikacijos numerių, rinkimas gali daugelį piliečių atgrasyti nuo
iniciatyvos pasirašymo. Pareigūnai, kurie propagavo įpareigojimą pateikti asmens tapatybės
dokumentą, aiškiai nevertino šio dalyko. Galimybės suteikimas Europos piliečiams teikti
naujų teisės aktų socialinės svarbos klausimais pasiūlymus yra neįkainojama demokratijos
dalis, todėl jaučiuosi pagerbtas, kad galiu dalyvauti šios priemonės įteikimo Europos
gyventojams procese.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, norėčiau pasveikinti pranešėjus puikiai
atlikus darbą. Nusprendėme piliečių teisę reikalauti Komisijos teisėkūros iniciatyvos įtraukti
į mūsų Europos konstituciją – Lisabonos sutartį. Mūsų piliečiai jau tuo pasinaudojo ir,
rinkdami daugiau nei vieną milijoną parašų, jau pradėjo pirmąją iniciatyvą. Jų pasirinktas
klausimas iš tiesų susijęs su mumis visais, nes šiuo klausimu, net be parašų, Komisija turėtų
imtis iniciatyvos. Jie, nepaisydami biotechnologijos įmonių interesų, iškėlė EMST
nepriklausomumo klausimą, kurį Komisijos narys J. Dalli pripažino ir dėl to pareikalavo
moratoriumo javams, kol bus galima nustatyti patikimus kontrolės mechanizmus siekiant
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išsiaiškinti modifikuotų organizmų poveikį žmonių sveikatai, biologinei įvairovei ir maisto
saugumui. Raginu Komisiją imtis šios iniciatyvos.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, taip pat norėčiau padėkoti mūsų
keturiems pranešėjams, kurie atliko tam tikrą nepadarytą darbą ir sukūrė gana didelę
Europos Parlamento pridėtinę vertę iš pradžių Komisijos pasiūlytame tekste.

Piliečių iniciatyva, kurią mes, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos
nariai, esame pasirengę entuziastiškai patvirtinti, yra svarbus žingsnis į priekį, žengtas nuo
Lisabonos sutarties priėmimo. Nesuklyskime – šia priemone iš tiesų galima pakeisti Europos
politinių jėgų išsidėstymą, jeigu ją taikysime išmintingai ir drąsiai. Ja galima prisidėti prie
sąlygų sudarymo Europos piliečiams tiesiogiai dalyvauti Europos politinėje diskusijoje. Ji
gali padėti išsiaiškinti Europos viešąją nuomonę, t. y. Europos vyrų ir moterų, kurie susirenka
kartu diskutuoti, kurie patvirtina bendrą poziciją ir kurie susiburia kartu tikrai Europos
klausimais, nuomonę. Tačiau nenuvilkime savo piliečių.

Paraginkime savo valstybes nares greitai imti naudotis taikymo priemonėmis, jei reikėtų,
ir nenuvilkime savo piliečių, nes nuo to priklauso Europos demokratijos stiprinimas.

Judith A. Merkies (S&D). -    (NL) Ponia pirmininke, taip pat norėčiau pasveikinti visus,
ypač mūsų piliečius, ir nekantriai laukiu, kada konstruktyviai dirbsime kartu.

Tikrai tiesa, jog mums visų pirma reikia užtikrinti, kad išsaugotume žemą ribą, nes tai
reiškia sąlygų sudarymą visiems dalyvauti piliečių iniciatyvoje. Todėl gaila, kad ši galimybė
nesuteikta jaunesniems nei 18 metų amžiaus jaunuoliams, nes jie yra būtent tie žmonės,
kuriuos mes taip labai norime įtraukti į politiką.

Taip pat gaila, kad valstybėms narėms palikome teisę pačioms spręsti, ar organizuoti
iniciatyvas internetu, ar ne. Tikrai, jūs negalite tikėtis, kad šiandien ir šiame amžiuje, kai
paaiškėjo, kad dalyvavimas internetu yra labai veiksminga žmonių organizavimo tiek
politiniu, tiek jų interesų požiūriu priemonė, vis dar dirbsime su popieriais.

Būtent ką tikimės sugebėti pasiekti šia piliečių iniciatyva? Manau, kad Komisija turėtų
sugebėti labai ankstyvame etape pasakyti, ar tam tikri pasiūlymai, pvz., tie, kurie buvo
pateikti čia, kaip antai pasiūlymas dėl Parlamento panaikinimo, iš tikrųjų bus piliečių
iniciatyva, ar ne. Ką galite dėl to padaryti? Kas aiškinsis šiuos dalykus ir kada galime tikėtis
teisės akto pasiūlymo?

Mes, politikai, gyvename stikliniuose namuose. Žmonėms leidžiama pažvelgti į vidų, tačiau
dabar žmonės taip pat galės į juos užeiti ir juose būti. Tikiuosi tam tikro konstruktyvaus
bendradarbiavimo.

Pirmininkė. −   Tiems iš jūsų, kurie yra posėdžių salėje ir norėjo dalyvauti diskusijoje pagal
„prašau žodžio“ tvarką, sakau, kad negalėsiu leisti kalbėti jokiam kitam kalbėtojui, tačiau
norėčiau jums priminti, kad pagal Darbo tvarkos taisykles galite pateikti raštišką pareiškimą,
kuris bus pridėtas prie diskusijos stenogramos, todėl norėčiau jus paraginti tai padaryti,
jeigu to norite.

Maroš Šefčovič,    Komisijos pirmininko pavaduotojas.  − Ponia pirmininke, pirmiausia
norėčiau padėkoti gerbiamiems šio Parlamento nariams už didelę paramą šiam reglamentui.
Taip pat norėčiau jiems padėkoti už tai, kad per šias diskusijas iš šio Parlamento skleidė
labai teigiamą Europos energiją. Kaip šįryt matėme, šie metai Europai yra gana sunkūs,
tačiau manau, jog ši diskusija parodė, kad ši diena – labai gera diena Europos piliečiams ir
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labai gera diena Europai. Norėčiau pabrėžti, jog Komisija nori, kad ši svarbi iniciatyva
pasisektų, todėl ją vertinsime labai konstruktyviai.

Atsakydamas į kai kuriuos Parlamento narių iškeltus klausimus norėčiau juos užtikrinti,
kad ketiname padėti organizatoriams. Ketiname organizuoti informacinius centrus, taip
pat ketiname organizuoti pagalbos tarnybas, kuriuose organizatorius informuosime, kas
yra galima, o kas ne, kokie reglamentai yra rengimo stadijoje, kokios iniciatyvos
organizuojamos arba kokius konkuruojančius ar priešingus pasiūlymus gavome iš kitų
organizacinių komitetų. Pabandysime būti kuo palankesni piliečiams ir piliečių iniciatyvoms.

Mes labai rimtai žiūrime į A. M. Corazza Bildt ir C. Casinio pareikštus nuogąstavimus.
Todėl per visą procesą primygtinai pabrėšime, kad šiame reglamente svarbu išlaikyti
institucinę pusiausvyrą ir išsaugoti išimtinę Komisijos iniciatyvos teisę, nes Komisija
atsakinga už visus piliečius – ne tik už iniciatyvos organizatorius, bet ir už bendrus Europos
interesus. Štai kodėl taip pat privalome tęsti šį procesą.

Atsakydamas M Groote’ui norėčiau jį užtikrinti, kad jei Europos piliečių iniciatyva pavyks,
tęsime reglamentu nustatytą procedūrą. Mes organizatorius priimsime atitinkamu lygiu, –
Komisijos nario arba generalinio direktoriaus, – tada Europos Parlamento organizuojamuose
klausymuose mums bus atstovaujama aukščiausiu lygiu. Trijų mėnesių laikotarpiu
komunikate nurodysime labai aiškias priežastis, kodėl norime toliau svarstyti teisės aktų
pasiūlymus, kodėl mums reikia toliau nagrinėti klausimą arba, jeigu iniciatyva būtų per
daug prieštaringa, kodėl nebesvarstysime paskesnių pasiūlymų.

Tikiuosi, kad ši nauja priemonė mums padės Europoje surengti geresnes europines diskusijas
ir daugiau europinių klausimų svarstyti nacionalinėse sostinėse. Tikiuosi, kad Europos
piliečių iniciatyva bus labai sėkmingas projektas ir kad tai pamatysime, kai pirmą kartą ją
peržiūrėsime. Ačiū jums už paramą.

(Plojimai)

Olivier Chastel,    einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (FR) Ponia pirmininke, gerbiamieji
nariai, leiskite tarti keletą žodžių po Komisijos nario M. Šefčovičiaus.

Kaip parodė diskusija, tai yra patraukli tema. Liko neatsakyti keli klausimai ir nebuvo
išsklaidyti visi nuogąstavimai. Tai tikras kompromisas.

Įgyvendinkime šią piliečių iniciatyvą. Ilgainiui įvertinkime šį reglamentą, nes tada aiškiai
galėsime tobulinti iniciatyvos mechanizmą.

Dar kartą jums dėkoju už bendradarbiavimą. Linkiu piliečių iniciatyvai visokeriopos sėkmės.

Zita Gurmai,    pranešėja.  − Pone pirmininke, norėčiau padėkoti savo kolegoms už visas
pastabas. Esu patenkinta, kad dauguma mūsų yra už mūsų Europos demokratijos papildymą
nauju lygiu.

Tai visiškai normalu ir tiesiog reikia laukti, kad bus nuogąstavimų, tačiau jeigu išbandome
savo jėgas darydami kažką visiškai nauja, iš anksto negalime atsakyti į visus klausimus ir
nuraminti dėl visų nuogąstavimų. Tačiau esu įsitikinusi, kad reglamente, kurį šiandien
pristatome, sprendžiama daug tokių problemų, kokias tik galime įsivaizduoti rengdami
reglamentą.

Neturėtume baimintis dėl šio naujo demokratijos aspekto. Turėtume geriau įsiklausyti į
Europos piliečių nuomonę ir neturėtume to bijoti. Argi tai ne vienas iš ilgalaikių tikslų?
Baimintis turėtume tik dėl to, kad Europos piliečių iniciatyva nebūtų naudojamasi
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vadovaujantis Sutarties dvasia, ne pagal jos paskirtį, o ja piktnaudžiaujant, arba ja apskritai
nebūtų naudojamasi.

Padarėme viską, ką galime, kad reglamente, padedami S. Kaufmann, kuri šiame Parlamente
parengė pirmąjį pranešimą dėl Europos piliečių iniciatyvos, sumažintume šią riziką. Taip
pat norėčiau padėkoti visoms M. Šefčovičiaus ir A. Lamassoure komandoms ir visiems
kitiems mūsų kolegoms. Be to, norėčiau padėkoti komandai, dirbančiai Europos Sąjungai
pirmininkaujančiai Vengrijai, už jos bendradarbiavimą.

Norėčiau pabrėžti, kad įgyvendinti šį reglamentą yra gyvybiškai svarbu, todėl norėčiau
pasiūlyti savo pagalbą perimančiai pirmininkavimą Vengrijai ir bendradarbiauti su ja.

Esu įsitikinusi, kad po valandos vyksiančiame balsavime bus pritarta tarp Europos institucijų
pasiektam kompromisui. Tai vienintelis būdas mums padovanoti gražią Kalėdų dovaną
Europos piliečiams: rimtą reglamentą dėl Europos piliečių iniciatyvos. Neverskime jų laukti
dar ilgiau.

Labai dėkoju už dėmesį ir norėčiau palinkėti jums ir visiems čia esantiems piliečiams, kurie
yra to liudytojai, linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

Alain Lamassoure,    pranešėjas.  − Ponia pirmininke, kai šiuo metu ir šią valandą buvo
viskas pasakyta, esu patenkintas, galėdamas palikti jums tarti paskutinį žodį šiuo klausimu,
apie kurį žinote tiek pat, kiek aš.

Pirmininkė. −   Diskusija baigta.

Balsuojama bus netrukus.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Elena Băsescu (PPE),    raštu. – (RO) Noriu pasveikinti pranešimo autorius už komitete
pasiektą balsavimo rezultatą. Ši piliečių iniciatyva – didelė simbolinė vertybė ir vienas
veiksmingiausių būdų stiprinti ES demokratiją. Piliečiai turi pajusti, kad šia priemone lengva
naudotis ir kad ji prieinama ir patikima. Turėčiau paminėti, kad vykstant deryboms su
Taryba Rumunijai pavyko pasiekti iniciatyvos prieinamumo ir nustatytų nuostatų,
užkertančių kelią piktnaudžiavimui ja, pusiausvyrą. Manau, kad naujausi pakeitimai reiškia
greitesnį pasiūlymų priimtinumo tikrinimą, žemesnę dalyvaujančių šalių skaičiaus ribą ir
lengvesnį peticijų pasirašymo procesą. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu visoje Europoje
sureguliuoti šią priemonę. Privalome ieškoti sprendimo, kuris paskatintų dalyvauti plačiąją
visuomenę. Nepamirškime, kad komunikacinė veikla ir informacinės kampanijos atlieka
svarbų vaidmenį.

Dominique Baudis (PPE),    raštu. – (FR) Galiausiai piliečių iniciatyva išvydo dienos šviesą.
Šia neįtikėtina demokratine naujove bus padėti pagrindai naujai Europos pilietybei. Ji taps
priemone, kuria Europos visuomenei bus suteikta galimybė tiesiogiai išreikšti savo
susirūpinimą klausimais, kurie gali būti lemiami mūsų bendrai ateičiai. Intervencijos mastas
yra ne mažiau svarbus nei Europos Sąjungos įgaliojimų pratęsimas. Europos Parlamentas
remia greitą ir veiksmingą įgyvendinimą. Ši iniciatyva buvo numatyta Lisabonos sutartyje,
o Europos institucijoms dar liko susitarti dėl praktinės tvarkos. Iniciatyvos organizavimo
sąlygomis, kurių Parlamentas norėjo lanksčių (milijonas žmonių iš ne mažiau nei vieno
ketvirtadalio valstybių narių, kuris šiandien prilygsta septynioms šalims), suinteresuotiesiems
piliečiams bus suteiktas viskas, ko jiems reikia, kad galėtų iš Komisijos pareikalauti pasiūlyti
naują teisės aktą. Kitais metais ji taps galimybe.
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Piotr Borys (PPE),    raštu. – (PL) Lisabonos sutartimi ES gyventojams suteikėme pilietybę.
Kitas žingsnis – ES piliečiams suteikti piliečių iniciatyvą. Tai yra retas momentas, kai
įstatymų leidžiamoji arba vykdomoji valdžia piliečiams perduoda dalį savo įgaliojimų. Tai
rodo didelę brandą. Tai mūsų atsakas į demokratijos stoką.

Mūsų veikla grindžiama ne tik atstovaujamąja, bet ir dalyvaujamąja demokratija. Ankstesnė
plėtros politika ir konsultacijos su piliečiais sprendimų priėmimo procese ne visada atitiko
Europos Sąjungos gyventojų lūkesčius. Šia piliečių iniciatyva, kuri yra sunkiai pasiekto
kompromiso rezultatas, pirmiausia užtikrinamas visiškas skaidrumas. Antra,
supaprastinome visą sistemą. Taip pat pasiūlėme naujovę – galimybę pritarimo pareiškimus
pateikti internetu. Šiandien mūsų dar laukia didžiulės pastangos propaguoti piliečių
iniciatyvą, kurias dėti turės įsipareigoti Komisija ir Parlamentas, taip pat valstybės narės.
Taip pat turėtume apsvarstyti, ar demagogiški arba populistiniai pasiūlymai gali kelti grėsmę
atvirumui piliečių iniciatyvos atžvilgiu. Nemanau, kad taip atsitiks. Kiekviena piliečių
pateikta iniciatyva būtinai bus susijusi su didesne Komisijos ir Parlamento atsakomybe.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    raštu. – (CS) Lisabonos sutartimi padėtas pagrindas naujai
Europos piliečių iniciatyvai, kurios Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese iki
šiol trūko. Aš asmeniškai pritariu šiai naujai galimybei, kuria reaguojama į dažną kritiką,
kad veikiančios ES sprendimų priėmimo procesuose stokojama demokratijos. Šia nauja
priemone ES piliečiams suteikiama galimybė tiesiogiai kreiptis į Komisiją ir pareikalauti
pateikti teisės akto pasiūlymą, skirtą konkrečiam klausimui spręsti. Ja stiprinami ES piliečių
ir ES institucijų ryšiai, nes ja pašalinama ši dažnai sprendimų priėmimo procesuose
pasitaikanti ir kritikuojama demokratijos stoka ir į sprendimų priėmimą tiesiogiai įtraukiami
piliečiai. Mano nuomone, Europos piliečių iniciatyva Europos institucijos priartinamos
prie piliečių, taigi ji atitinka subsidiarumo principą, kaip pagrindinį Europos Sąjungos
sprendimų priėmimo mechanizmų principą. Taip pat norėčiau paminėti, jog Regionų
komitetas pareiškė, kad vietos ir regioninės valdžios institucijos susidomėjo Europos
piliečių iniciatyva. Tokios institucijos galėtų įsitraukti į šį procesą kaip organizatorės arba
rėmėjos; šiaip ar taip, jos yra arčiausiai ES piliečių. Tai yra tik viena iš daugelio priežasčių,
dėl kurių pritariu Europos piliečių iniciatyvos įdiegimui.

Jim Higgins (PPE),    raštu.  – Troškau, kad Europos piliečiai kuo greičiau pasinaudotų šia
veiksminga priemone, todėl esu patenkintas, galėdamas praėjus vieniems metams nuo
Lisabonos sutarties įsigaliojimo matyti teisėkūros procedūros pabaigą. Piliečių iniciatyva
yra pagrindinė Lisabonos sutarties naujovė. Ja Europos piliečiams suteikiama nauja teisė,
pagal kurią vienas milijonas piliečių gali paprašyti Europos Komisijos pasiūlyti naują ES
teisės aktą, ir taip Europa priartinama prie savo piliečių. Piliečių iniciatyva yra vertinga
priemonė, kuria piliečiai gali siekti plataus užmojo rezultatų komandiniu darbu, – tokia
Europos projekto esmė. Šia iniciatyva bus garantuota, kad institucijos toliau dirbs
artimiausiais jų piliečių širdžiai klausimais ir kartu bus skatinamos tarpvalstybinės diskusijos
Europos klausimais. Šis darbas vyksta, o Komisija kas trejus metus pateiks šios iniciatyvos
įgyvendinimo ataskaitą.

Martin Kastler (PPE),    raštu. – (DE) Šiandienos balsavimas dėl Europos piliečių iniciatyvos
yra vienas iš etapų siekiant, kad Europoje būtų daugiau demokratiškumo. Džiaugiuosi
kompromisu ir jam pritarsiu, nes A. Lamassoure ir Z. Gurmai parengtas pranešimas yra
pirmasis žingsnis tinkama linkme. Ponios ir ponai, neturime bijoti piliečių, turinčių daugiau
galimybių išreikšti savo valią. Privalome Europos piliečiams suteikti daugiau bendro
sprendimo priėmimo teisių dabar, o ne kas penkerius metus per Europos Parlamento
rinkimus. Tam reikia drąsos, ištvermės ir stiprybės. Reikia drąsos tęsti grįžimą prie dialogo.
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Reikia ištvermės, nes sprendimai negali būti būtinai priimami greičiau, ir stiprybės, nes
mūsų atstovaujamoji demokratija apima, bent jau mano nuomone, daugiau dalyvaujamosios
demokratijos elementų. Mūsų tikslas turi būti intensyvinti Europos piliečių ir politikų
dialogą. Man malonu, kad šiandien Europos piliečių iniciatyva priartėjame vienu žingsniu
prie piliečių Europos. Esu įsitikinęs, kad vieną dieną europiečiai bendrus Europos
sprendimus priiminės kaip piliečių sprendimus.

Tunne Kelam (PPE),    raštu.  – Kaip Europą priartinti prie piliečių ir kaip piliečius priartinti
prie Europos – tai yra vienas svarbiausių klausimų tikriausiai nuo pat Europos bendrijos
įsteigimo. Konvencija dėl Europos ateities sukurtas dabartinės Lisabonos sutarties pagrindas,
taip pat padėtas pagrindas piliečių iniciatyvos mechanizmui. Dabar tai turime ant savo
stalų konkrečia forma, todėl artimiausiu metu visi ES piliečiai turės galimybę atkreipti
Europos sprendimus priimančių asmenų dėmesį į jiems svarbius klausimus. Ši iniciatyva
yra viena veiksmingiausių Europos piliečių vienijimo priemonių – iniciatyva, kuriai reikalingi
bendri veiksmai, bendradarbiavimas, koordinavimas ir noras dirbti kartu siekiant bendro
Europos tikslo. Kiekviena nuomone socialiniais klausimais, tačiau tik vieninga nuomone
galima kažką realiai pakeisti. Raginu Komisiją ir valstybes nares remti šią iniciatyvą ir
užtikrinti, kad ja galėtų lengvai naudotis visi. Ypač pritariu pasiūlymui dėl bendrų Komisijos
ir Parlamento klausymų. Labai svarbu, kad tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas aktyviai
dalyvautų ir domėtųsi piliečių rūpesčiais ir problemomis.

Ádám Kósa (PPE),    raštu. – (HU) Labai svarbu piliečiams turėti galimybę kuo greičiau
imtis iniciatyvų klausimais, kurie turi didelę įtaką jų gyvenimui, iš anksto nustatytu būdu
ir pagal atitinkamą sistemą. Kaip gerai žinoma, esu vienos ilgiausiai veikiančių Vengrijos
atstovaujamųjų asmenų su negalia grupių, daugiau nei šimtą metų turinčios Vengrijos
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asociacijos, vadovas. Remdamasis patirtimi, kurią įgijau čia
dirbdamas, šiuo momentu jau drįsčiau pasakyti, kad A. Lamassoure ir Z. Gurmai darbas
duos apčiuopiamų rezultatų – piliečių iniciatyvų. Ypač apgailestaudamas pažymiu, kad
2007 m. 80 mln. asmenų su negalia, gyvenančių Europos Sąjungoje, pradėta iniciatyva
„million4disability“, kurios metu surinkta 1,35 mln. autentiškų parašų, nepavyko. Tokia
iniciatyva dabar turėtų pasekmes ir duotų rezultatų, todėl dėkoju visiems už jų darbą šiuo
klausimu.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    raštu.  –  (FI) Piliečių iniciatyva puikiai papildo aktyvią pilietybę.
Kartu su tikros įstatymo iniciatyvos vaidmeniu ji turės atlikti svarbų vaidmenį provokuojant
politines diskusijas.

Tačiau piliečių iniciatyvos taikymo sritis dar nėra parengta. Europos piliečių iniciatyva
turėtų būti būdas reikalauti ES sutarčių pakeitimų. Remdamasi Lisabonos sutartimi net
Komisija turi įgaliojimus teikti pasiūlymus šiuo klausimu. Štai kodėl piliečių iniciatyva taip
pat turėtų galimybę rengti iniciatyvas. Kažkas galbūt iniciatyvas, pvz., socialinių klausimų
srityje, laiko pateisinimu, kurį galbūt būtų galima rasti ES pagrindinių teisių chartijoje.
Todėl diskusijos dėl būtinybės iš dalies pakeisti sutartis nesibaigia siauru piliečių iniciatyvos
aiškinimu: ji turi būti lankstesnė ir joje turi būti atsižvelgta į visuomenės nuomonę.

Cristian Dan Preda (PPE),    raštu. – (RO) Europos piliečių iniciatyvos pradėjimas įrodo,
kad Europos Sąjungos priartinimas prie savo piliečių, kuris buvo vienas pagrindinių sutarčių
peržiūrėjimo proceso, kuris baigėsi Lisabonos sutarties priėmimu, tikslų, yra daugiau nei
paprasta abstrakti sąvoka. Europos piliečių iniciatyva bus reikšmingai prisidėta prie to, kad
Europos politinė sistema taptų demokratiškesnė, nes ja nustatomas tiesioginis valstybių
narių piliečių ir ES institucijų ryšys. Parlamento tekstas atitinka reikalavimus piliečiams
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suteikti paprastą ir lengvai prieinamą priemonę, o galimybė rinkti parašus internetu rodo
gebėjimą prisitaikyti prie šiuolaikinės visuomenės tikrovės. Šia iniciatyva Europos politinėms
partijoms bus suteikta galimybė pasikeisti ir iš struktūrų, suburiančių nacionalines partijas,
tapti organizacijomis, kurios mobilizuoja piliečių valią bendruose projektuose. Tačiau
Europos piliečių iniciatyva daromas poveikis turi būti matuojamas ne tik Europos, bet ir
nacionaliniu masteliu. Iš tiesų fakto, kad nuo dabar ne mažiau nei 24 750 Rumunijos
piliečių galės sujungti jėgas ir pasiūlyti tokias iniciatyvas kartu su kitais piliečiais iš ne
mažiau kaip ketvirtadalio valstybių narių, negalima atskirti nuo kito fakto, kuris yra tas,
kad pagal Rumunijos Konstituciją, norint pateikti teisėkūros iniciatyvą griežtai
nacionalinėmis aplinkybėmis, reikia ne mažiau nei 100 000 Rumunijos piliečių.

Algirdas Saudargas (PPE),    raštu.  –  (LT) Noriu pasidžiaugti, kad nepraėjus nė metams
po Lisabonos sutarties įsigaliojimo buvo surastas sutarimas dėl piliečių iniciatyvos
reglamento. Šis reglamentas yra didelis pasiekimas stiprinant demokratijos principus
Europos Sąjungoje. Suteikta milijonui piliečių teisė inicijuoti teisėkūros procesą skatins
domėtis Europos politika ir joje dalyvauti. Labai svarbu, kad Parlamentui pavyko
supaprastinti iniciatyvos pateikimo ir organizavimo tvarką. Iniciatyva bus sėkminga tiktai
tuomet, jei ji bus lengvai įgyvendinama ir prieinama kiekvienam. Ji turi būti aiški ir
suprantama, piliečiai turi galėti ir norėti joje dalyvauti. Kita vertus, yra būtina užtikrinti ir
šios iniciatyvos organizavimo ir finansavimo skaidrumą, iniciatyva turi likti pačių piliečių,
o ne politinių ar kitų įtakos grupių išraiškos forma. Manau, kad galutinis reglamento tekstas,
dėl kurio balsuosime šiandien, padės šią pusiausvyrą užtikrinti. Vienas iš Lisabonos sutarties
tikslų yra priartinti piliečius prie Europos, piliečių iniciatyva padės tai pasiekti įtvirtindama
šia naują, unikalią piliečių dalyvavimo politikoje formą.

Olga Sehnalová (S&D),    raštu. – (CS) Sąlygų Europos piliečių iniciatyvai veikti nustatymas
buvo sudėtingas derybų ir kompromisų ieškojimo procesas, kuris apėmė daug diskusijų
Europos Parlamente, Komisijoje ir Taryboje. Buvo įtrauktas ir pelno nesiekiantis sektorius.
Per diskusijas išryškėjo tam tikros probleminės sritys, pvz., klausimas, kaip išsaugoti
europinį iniciatyvos aspektą, skaidrumas, parašų rinkimo būdas ir kiti procedūriniai
klausimai. Tačiau svarbiausias klausimas – bendras požiūris į piliečių iniciatyvą. Jeigu
ketiname maksimaliai išnaudoti šią naują galimybę, turime nebijoti nutraukti atvirą diskusiją
ir iš tiesų pasinaudoti ja praktiškai. Taip, bus populistinių ir keblių klausimų, būtent dėl to
taip svarbu, kad prieš renkant bet kokius parašus būtų iniciatyvos įregistravimo procesas.
Šiuo proceso metu bus įvertinta, ar pasiūlymai atitinka pagrindines Europos Sąjungos
vertybes, ar ne. Kaip Kultūros ir švietimo komiteto šešėlinė pranešėja pritariu pasiektam
kompromisui, ypač minimalaus šalių, reikalingo iniciatyvai įregistruoti, skaičiaus
sumažinimui iki ketvirtadalio valstybių narių, ir tam, kad Europos Parlamentas atliktų
aktyvų vaidmenį per sėkmingų iniciatyvų pasiūlymų viešąjį klausymą. Žinoma, laikausi
nuomonės, kad išrinkti atstovai taip pat turi galimybę būti įtraukti į iniciatyvų organizavimą.
Tvirtai tikiu, kad ateityje Europos piliečių iniciatyva taps tikra Europos pilietybės išraiška.

PIRMININKAVO: J. BUZEK
Pirmininkas

7. Balsuoti skirtas laikas

Pirmininkas.   – Kitas klausimas yra balsuoti skirtas laikas.

(Balsavimo rezultatus ir kitą informaciją apie balsavimą žr. protokole)
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Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Pone Pirmininke, norėčiau pagal Darbo tvarkos 146 ir
148 taisykles įsiterpti daugiakalbystės ir daugiakalbystės padėties blogėjimo Europos
Parlamente klausimu.

Tuo, kad rezoliucija dėl Europos Komisijos darbo programos, taip pat 19–28 pakeitimai
12.40 val. nebuvo išversti į prancūzų kalbą, pasinaudoju siekdamas atkreipti jūsų dėmesį
į nepriimtiną daugiakalbystės padėties pablogėjimą Europos Parlamente.

(Plojimai)

Pirmininkas.   – Ačiū. Ateityje prisiminsime tai ir atkreipsime dėmesį į tokius klausimus.
Tai yra labai svarbu.

7.1. Lankstumo priemonės lėšų skyrimas Mokymosi visą gyvenimą programai,
Konkurencingumo ir inovacijų programai ir Palestinai (A7-0367/2010, Reimer
Böge) (balsavimas)

7.2. 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas su Tarybos
pakeitimais (balsavimas)

– Prieš balsavimą dėl 13 pakeitimo:

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Pone Pirmininke, norėčiau mūsų frakcijos vardu pateikti
13 pakeitimo išaiškinimą. Tai yra pakeitimas, kurį mano kolega G. Färm Biudžeto komitete
pateikė mūsų frakcijos vardu. Šio pakeitimo dar kartą neteikėme, tačiau Žaliųjų
frakcija / Europos laisvasis aljansas jį su 40 parašų pateikė pakartotinai. Per balsavimą dėl
šio pakeitimo susilaikysime. Tačiau šiuo klausimu radome bendrą kalbą su Žaliaisiais ir
esame lygiai tokios pat nuomonės. Kadangi pasakėme, jog mes, kaip frakcija, neteiksime
jokių naujų pakeitimų, susilaikome. Tačiau norėčiau visiškai aiškiai pasakyti, kad pritariame
šiam klausimui, finansinių sandorių mokesčiui, ir tikimės, kad kitoje posėdžių salės pusėje
sėdintys nariai artimiausioje ateityje palaikys mus per balsavimus.

7.3. Parlamento pozicija dėl naujo 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais
(A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ir Helga Trüpel) (balsavimas)

– Prieš balsavimą:

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Pone Pirmininke, manau, kad nariams
reikėtų suteikti žodį, kad paaiškintų. Balsuojame dėl Tarybos pateikto projekto be jokių
pakeitimų, nes šis projektas yra lygiai toks pats, kaip pozicija, kurią praėjusią savaitę
patvirtino Biudžeto komitetas. Tai atitinka tą, ką susitarėme per labai ilgas diskusijas,
trukusias 10 mėnesių.

Pasinaudodama šia galimybe, norėčiau visų pirma padėkoti Europos Parlamento komitetų
pranešėjams specialistams. Ačiū jums už nuolatinį pasitikėjimą ir paramą. Ačiū jums, kad
suteikėte mums galimybę šiandien patvirtinti 2011 m. biudžetą, kad jį būtų galima pradėti
veiksmingai vykdyti pačioje kitų metų sausio mėn. pradžioje.

– Po balsavimo.

Olivier Chastel,    einantis Tarybos Pirmininko pareigas.  −  (FR) Pone Pirmininke, gerbiamieji
Parlamento nariai, taigi, Parlamentas patvirtino Tarybos poziciją dėl 2011 m. biudžeto
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projekto be pakeitimų. Akivaizdu, kad negaliu Tarybos vardu nepasidžiaugti mūsų bendru
sutarimu dėl 2011 m. biudžeto.

(Plojimai)

Pirmininkas.   – Išklausykite šį pareiškimą. Tai svarbu. Pirmą kartą istorijoje pritaikėme
Lisabonos sutartyje nustatytą tvarką. Praėjusiais metais laikėmės supaprastintos tvarkos.
Tai pirmas kartas, kai buvo laikomasi visos Lisabonos sutartyje nustatytos tvarkos. Todėl
norėčiau padaryti tokį pareiškimą. 2010 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamentas patvirtino
Tarybos poziciją dėl 2010 m. lapkričio 26 d. Komisijos pateikto bendrojo biudžeto projekto.
Biudžetinė procedūra buvo atlikta pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
314 straipsnį. Remdamasis šiuo straipsniu ir jo 4 punkto a papunkčiu pareiškiu, kad
2011 m. biudžetas galutinai patvirtintas, todėl dabar oficialiai pasirašysiu šį dokumentą.

Brangūs kolegos, baigiantis posėdžiui pasakysiu keletą žodžių. Norėčiau padėkoti visiems
Europos Parlamento Taikinimo komiteto kolegoms, 27 žmonėms, už jų sunkų darbą ir
už tai, kad galiausiai pasiekė teigiamą rezultatą, ir pasveikinti juos.

Norėčiau paprašyti trijų svarbiausių veikėjų ateiti čia nusifotografuoti: Biudžeto komiteto
pirmininko A. Lamassoure ir dviejų pranešėjų – S. Jędrzejewskos ir H. Trüpel.

(Plojimai)

Taip pat leiskite padėkoti Tarybai pirmininkaujančiai valstybei, Tarybai pirmininkaujančiai
Belgijai, už jos puikų bendradarbiavimą ir veiklą, ypač Ministrui Pirmininkui Y. Leterme‘ui
ir valstybės sekretoriui M. Watheletui, kurių šiuo metu čia nėra. Jūs buvote labai aktyvūs
Tarybai pirmininkaujančios Belgijos vardu.

Taip pat leiskite padėkoti Komisijos Pirmininkui J. M. Barroso, kuris nedalyvauja, ir
Komisijos nariui J. Lewandowskiui už biudžeto parengimą ir šiandienos susitarimo
palengvinimą. Prašau ateiti į šią trumpą fotosesiją.

(Plojimai)

8. A. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)

Pirmininkas. −   Brangus Tarybos Pirmininke, brangi Sąjungos vyriausioji įgaliotine
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja ledi C. Ashton,
brangūs svečiai,

(PL) A. Sacharovo premija yra Europos Parlamento simbolis kovoje dėl žmogaus teisių
visame pasaulyje. Mūsų posėdžių salės viduryje stovinti tuščia kėdė patvirtina, kaip labai
jos reikia ir kaip labai šiandien reikia atkreipti dėmesį į viso pasaulio svarbiausius žmonių,
kurie kovoja dėl saviraiškos laisvės, pavyzdžius. Parašiau Kubos prezidentui ir paprašiau
leisti G. Fariñasui atvykti į Strasbūrą, tačiau, deja, tai nedavė trokštamo rezultato. Penktadienį
Osle stovėjo panaši tuščia kėdė, skirta įkalintam Kinijos disidentui ir Nobelio taikos premijos
laureatui Liu Xiaobo. Ankstesnėmis progomis negalėjo asmeniškai atsiimti premijos ir kiti
A. Sacharovo premijos laureatai – Hu Jia iš Kinijos ir „moterys baltais drabužiais“ iš Kubos.
Šiandien tarp mūsų nėra Olego Orlovo, kuris praėjusiais metais buvo apdovanotas
A. Sacharovo premija organizacijos „Memorial“ vardu, nors jis buvo kviestas į ceremoniją.

Ponios ir ponai, G. Fariñas buvo apdovanotas premija už kovą siekiant Kuboje atkurti
žodžio laisvę. Daug metų jis aktyviai priešinosi cenzūrai, rizikavo savo gyvybe ir sveikata
ir 23 kartus skelbė bado streiką. Jis 11 metų praleido kalėjime. Neseniai, dalyvaudamas
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bado streike, jis buvo arti mirties, tačiau tik tada Kuboje buvo pradėta paleisti opozicijos
lyderius ir sąžinės kalinius. Šiuo atveju labai nusipelnė Katalikų bažnyčia. Lygiai taip pat,
kaip kažkada buvo mums mano šalyje, Kubos žmonėms bažnyčia atlieka pilietinės
visuomenės institucijų vaidmenį. Deja, kalėjime vis dar yra 11 žmonių, tarp kurių yra kai
kurių „moterų baltais drabužiais“ vyrai. Čia ir dabar mūsų visų vardu reikalauju juos
nedelsiant paleisti.

(Garsūs ir ilgi plojimai)

Remiuosi rezoliucija, kurią priėmėme kovo mėn. ir kurioje raginame Sąjungos vyriausiąją
įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai-Komisijos pirmininko pavaduotoją bei
Komisijos narį, atsakingą už tarptautinį bendradarbiavimą, pradėti organizuoti dialogą su
Kubos pilietine visuomene ir su tais, kurie remia taikias Kubos permainas. Šiandien mūsų
vis dar laukia diskusija dėl L. Andrikienės pranešimo dėl žmogaus teisių pasaulyje 2009 m.
ir ES politikos šiuo klausimu. Todėl galėsime išsiaiškinti, kokie C. Ashton planai skirti
Europos Sąjungos žmogaus teisių politikai stiprinti.

Ponios ir ponai, nepaisant to, kad tokie žmonės, kaip G. Fariñas, persekiojami ir įkalinami,
jų balso negalima nutildyti. Europos Parlamento ir visų mūsų vaidmuo – stiprinti šį balsą.
Todėl man labai malonu jus informuoti, kad netrukus išklausysime pranešimą, trumpą
kalbą, kurią mums įrašė šių metų A. Sacharovo premijos laureatas G. Fariñas. Šiuo metu
turėtų būti momentas, kada laureatui įteikiamas liudijimas. Deja, būsiu priverstas liudijimą
padėti ant tuščios kėdės, tačiau tikiuosi, kad leisite visų mūsų vardu mūsų laureatui palinkėti
daug stiprybės ir sveikatos, sėkmės kovojant dėl laisvės ir galiausiai kad ateityje jis galėtų
atvykti pas mus čia, į Europos Parlamentą, ir asmeniškai pasiimti savo liudijimą ir premiją.
Labai jums ačiū.

(Garsūs ir ilgi plojimai)

Guillermo Fariñas (PPE).   – (ES) Laiškas Europos Parlamentui: Santa Klara, 2010 m.
gruodžio 14 d.

Brangus Europos Parlamento Pirmininke J. Buzekai,

brangūs Pirmininko pavaduotojai ir gerbiamieji šio daugianacionalinio forumo nariai,

deja, dėl tolerancijos, kurios mums taip reikia šioje mūsų kančių planetoje, stokos negaliu
būti su jumis kaip maištaujančių Kubos žmonių ir tų Kubos piliečių, kurie nebebijo
totalitarinės vyriausybės, kuri gėdingai slopino mus iš viso 52 metus ir kurios paskutinė
auka yra kankinys Orlando Zapata Tamayo, atstovas.

Tų, kurie mus netinkamai valdo mūsų tėvynėje, nelaimei, tai, kad negaliu išvykti iš salos,
kurioje gimiau, ir savanoriškai į ją sugrįžti, savaime yra visiškai nepaneigiamas įrodymas,
kad, deja, mano šalį valdančioje autokratinėje sistemoje niekas nepasikeitė.

Dabartinių Kubos valdovų mintyse mes, Kubos piliečiai, esame lyg Afrikoje pagrobti ir
jėga į Ameriką atgabenti vergai, iš kurių esu kilęs ir aš. Man arba bet kuriam kitam eiliniam
piliečiui norint keliauti į užsienį reikia Carta de Libertad, tai yra Laisvės kortelės, lygiai taip
pat, kaip jos reikėjo vergams: tik šiandien ji vadinama Carta Blanca, Baltąja kortele.

Didžiausia mano viltis, kad jūs nesileisite klaidinami sirenų dainų, dainuojamų „laukinį
komunizmą“ praktikuojančio žiauraus režimo, kurio vienintelis troškimas – po pretenzijų
daryti tariamas ekonomines permainas – yra tas, kad Europos Sąjunga ir Europos
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Parlamentas panaikintų bendrąją poziciją ir leistų režimui naudotis paskolomis ir
investicijomis, naudojamomis trečiojo pasaulio šalims padėti pagal Kotonu susitarimą.

Buvę politiniai kaliniai arba sąžinės kaliniai, neseniai paleisti „laukinio komunizmo“, tikrai
užims savo vietas šalia jūsų. Būtų klaidinga manyti, kad jie buvo išleisti į laisvę; jiems ir jų
šeimoms taikoma „psichologinė tremtis“, nes jų artimiausius ir brangiausius žmones
šantažavo neostalinistinė Kubos vyriausybė.

Mes, taiki Kubos opozicija, laikomės drąsaus ir racionalaus požiūrio į materialinius arba
dvasinius sunkumus, kuriuos patiriame, taip pat į riziką prarasti laisvę ir net savo gyvybę
būnant blogiausioje padėtyje esančio gyventojų sektoriaus dalimi. Čia, Kuboje, visi kenčiame,
tačiau nesiskundžiame, todėl tikimės, kad galėsime pasikliauti jūsų parama.

Brangūs Europos Parlamento nariai, prašau nepasiduoti valdančiojo Kubos elito
pretenzijoms, kol jis neįvykdys penkių reikalavimų:

Pirma: toliau paleisti visus politinius ir sąžinės kalinius jų neištremiant ir viešai pasižadėti
niekada nekalinti nesmurtaujančių politinių oponentų.

Antra: nedelsiant nutraukti karinių ir pusiau karinių režimo šalininkų šalyje vykdomą
smurtinį taikios opozicijos mušimą ir gąsdinimą.

Trečia: paskelbti, kad visi Kubos įstatymai prieštarauja Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai
ir kad jie turi būti patikrinti ir panaikinti.

Ketvirta: vykdant kasdienę veiklą skirti lėšų opozicinėms partijoms, „valstybinio socializmo“
sistemai nepavaldžiai masinei žiniasklaidai, nepriklausomoms profesinėms sąjungoms ir
bet kokioms kitoms taikioms visuomeninėms institucijoms steigti.

Penkta: viešai pripažinti, kad visi emigracijoje gyvenantys kubiečiai turi teisę dalyvauti
kultūriniame, ekonominiame, politiniame ir socialiniame Kubos gyvenime.

Šiuo lemiamu mano šalies istorijos momentu jūs ir visi viso pasaulio geros valios vyrai ir
moterys turite skirti didžiulį dėmesį Kuboje vykstantiems nuolatiniams socialiniams
protrūkiams ir protestams, kurie kyla dėl nusivylimo susidūrus su išpuikusia vyriausybės
valdžia, galinčia paskelbti įsakymą žudyti mano tėvynainius.

Dedu viltis į Dievą, kad nebus nereikalingo civilinio kubiečių karo dėl aklo atsisakymo
pripažinti, kad politinis „valstybinio socializmo“ modelis buvo ir yra nesėkmingas visur,
kur tik buvo bandoma jį įgyvendinti: kažką panašaus užsienio spaudoje pripažino pats
istorinis prastos reputacijos Kubos revoliucijos lyderis.

Seniai, kurie valdo Kubą, kasdien niekindami tuos, kuriuos valdo, nenori suprasti, kad jie
turėtų būti visuomenės tarnai ir kad visi tikri visuomenės tarnai suteikia savo tėvynainiams
galimybę juos pakeisti arba paremti. Joks valdžioje esantis asmuo neturėtų reikalauti, kad
jam tarnautų tie, kuriuos jis valdo, kaip yra Kuboje.

Kartu su kovos seserimis ir broliais, kurie pritaria demokratiniams idealams, su tais, kurie
vis dar yra kalėjime, su tais, kurie naudojasi tariama laisve gatvėse, ir su tais, kurie pasitraukė
į atšiaurią tremtį, tęsime savo nelygią nesmurtinę kovą su engėjais kastristais ir su Dievo
pagalba laimėsime kovą be kraujo praliejimo.

Vienintelis dalykas, kurį darau savo kolegų disidentų kompanijoje, – siekiu iš savo sielos
išvaryti bet kokią pagiežą savo politiniams priešininkams. Tiesa ta, – dėl to ir tampame
geresniais žmonėmis, pasirengusiais spręsti savo tėvynės atkūrimo uždavinį, – kad šioje
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kovoje išmokau vadovautis pirmojo žinomo disidento, Jėzaus Kristaus, žodžiais: „Mylėk
savo priešus.“

Dėkoju Europos Parlamentui, kad neapleido Kubos žmonių šioje daugiau nei 50 metų
trunkančioje kovoje dėl demokratijos. Man skirtą 2010 m. A. Sacharovo premiją už minties
laisvę priimu dėl to, kad jaučiuosi esąs maža dalimi maištingos dvasios, maitinančios
žmones, kuriems priklausau ir dėl to didžiuojuosi.

Esu nepaprastai dėkingas jums, ponios ir ponai, Europos Parlamento nariai, nes šis gestas
rodo, kad nepamiršote mūsų patiriamų kančių, todėl šiuo gestu uždegate laisvės šviesą,
kuri yra daug arčiau mano šalies.

Galbūt Dievas duos, kad Kuboje netrukus matysime Jo vaikų susitaikymą ir kad šalis bus
apdovanota demokratija.

Guillermo Fariñas Hernández

Kvalifikuotas psichologas

Bibliotekininkas ir nepriklausomas žurnalistas, tris kartus kalintas dėl politinių priežasčių

(Plojimai)

PIRMININKAVO: S. LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

9. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

Nicole Sinclaire (NI). -   Pone pirmininke, kol siunčiu geriausius linkėjimus G. Fariñasui
ir sveikinu su premija, norėčiau Parlamentui priminti, kad prieš metus čia buvo „Memorial“
atstovai, kurie taip pat labai nusipelnė šios premijos. Nuo tada du iš jų buvo suimti, tačiau
Rusijai, taip pat penkioms ES šalims, buvo suteikta teisė 2018 m. rengti prestižinį Pasaulio
taurės futbolo turnyrą.

Kodėl Europos Parlamentas neišreiškė susirūpinimo? Jeigu ši premija turi kažką reikšti,
jums reikia kovoti su šiais žmogaus teisių pažeidimais.

9.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padalinių fondo lėšų mobilizavimas
(„Noord Holland ICT“, Nyderlandai) (A7-0353/2010, Barbara Matera) (balsavimas)

9.2. Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė (A7-0360/2010,
Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)

- Po balsavimo:

Tadeusz Zwiefka,    pranešėjas. – (PL) Pone pirmininke, prieš keletą mėnesių Europos
Parlamentas pirmą kartą Tarybai davė sutikimą pasiūlyme nustatyti glaudesnio
bendradarbiavimo procedūrą. Jis tai padarė pirmą kartą Europos Sąjungos istorijoje. Tai
nepaprastai svarbus žingsnis, kuriuo suteikiamas visiškai naujas pagrindas Europos Sąjungos
valstybių narių grupei bendradarbiauti tais atvejais, kai neįmanoma gauti visų 27 valstybių
narių sutikimo. Tai labai svarbus sprendimas. Šiandien patvirtinome, kad ši procedūra
puikiai veikia.
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Noriu labai nuoširdžiai padėkoti Tarybai, visų pirma dėl pozicijos, kurią ji patvirtino
atlikdama savo darbą kartu su Europos Parlamentu. Tai yra puikaus tarpinstitucinio
bendradarbiavimo pavyzdys. Dirbdamas šios rezoliucijos klausimu Parlamentas pasižymėjo
tik kaip patariamoji institucija, o susitikimų periodiškumas ir tai, kad Taryba įtraukė visus
pasiūlymus, kuriuos pateikė Europos Parlamentas ir dėl kurių balsavo Teisės reikalų
komitetas, – tai, kad juos įtraukė į galutinį dokumentą, – yra puikus pavyzdys, kuris reiškia,
kad glaudesnio bendradarbiavimo procedūros ateitis bus puiki. Taip pat dėkoju Tarybai
už jos tvirtą paramą mūsų pasiūlymui dėl greitos Briuselio IIa reglamento peržiūros, kuris
yra būtinas ieškant išsamių atsakymų, pvz., į klausimus, susijusius su forum necessitatis
taisyklės būtinybe, nes tai yra klausimas, kuris leidžia valstybėms narės išsaugoti tikrumą
savo vidaus teisinių sistemų veikimo atžvilgiu ir kartu suteikti mūsų piliečiams viltį, kad
ateityje jie galės laisvai rinktis ne tik taikytiną teisės aktą, bet ir teismą. Taip pat noriu
padėkoti savo šešėliniams pranešėjams iš Teisės reikalų komiteto ir pranešėjams iš komitetų,
kurių nuomonės bus paprašyta.

9.3. Kredito reitingų agentūros (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (balsavimas)

- Prieš balsavimą dėl 81 pakeitimo:

Jean-Paul Gauzès,    pranešėjas. – (FR) Pone pirmininke, tai yra grynai techninis pakeitimas,
kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į dieną, kurią įsigalios reglamentas, kuriuo įsteigiama
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, ir į tai, kad šis reglamentas gali įsigalioti
tik vėliau.

Turėtume atitinkamai pritaikyti vieną teksto, dėl kurio balsuojame, konstatuojamąją dalį
ir vieną straipsnį. 22 konstatuojamojoje dalyje mums reikia sutrumpinti antrą sakinį, o
antrame straipsnyje taip pat mums siūlau sutrumpinti antrą sakinį. Šis žodinis pakeitimas
buvo informacinio punkto ir įvairių frakcijų, pasirašiusių kompromisinį susitarimą,
susitarimo klausimas. Šiuo tekstu, dėl kurio šiandien balsuosime, užbaigiamas reglamentas
dėl reitingų agentūrų, ir jis yra Europos Sąjungos politikos, kuria siekiama pagerinti
finansinių paslaugų reguliavimą, dalis.

Naudodamasis šia proga norėčiau padėkoti Komisijos nariui M. Barnier ir Tarybai
pirmininkaujančiai Belgijai už jų labai aktyvų dalyvavimą šiuo klausimu.

(Parlamentas sutiko patvirtinti žodinį pakeitimą)

9.4. Direktyvų dėl metrologijos panaikinimas (A7-0050/2010, Anja Weisgerber)
(balsavimas)

9.5. Piliečių iniciatyva (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure) (balsavimas)

9.6. 2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas (B7-0688/2010) (balsavimas)

- Prieš balsavimą dėl 7 pakeitimo:

Doris Pack (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, norėčiau, kad būtų pakeista šio pakeitimo
pabaigos formuluotė. Ši formuluotė labai neigiama, todėl norėčiau, kad ji skambėtų taip:

Iniciatyvoje „Judus jaunimas“ pabrėžiama anksčiau minėtų programų svarba.

(Parlamentas sutiko patvirtinti žodinį pakeitimą)
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– Prieš balsavimą dėl 14 pakeitimo:

József Szájer (PPE). -   Pone pirmininke, noriu tik pasakyti, kad išbraukiame 14 pakeitimą.

- Prieš balsavimą dėl 16 pakeitimo:

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, kalbama apie Viduržemio jūros šalių
sąjungą. Žinoma, kad šiuo metu ji neveikia ir kad norime ją atgaivinti. Formuluotėje tai
pakankamai aiškiai neišreiškiama, todėl norėtume įterpti šį tekstą:

– Dabartinė Viduržemio jūros šalių sąjungos aklavietė.

(DE) Žinau, kad čia yra prieštaravimas. Galbūt būtų galima kita formuluotė, tačiau mūsų
siūloma formuluotė yra tokia:

– Dabartinė Viduržemio jūros šalių sąjungos aklavietė.

(Parlamentas atmetė žodinį pakeitimą)

9.7. Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo
lygio susitikimo išvakarėse (B7-0693/2010) (balsavimas)

- Prieš balsavimą dėl 8 dalies:

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, kalbama tik apie teisingą pavadinimą,
apie ką jame kalbama. Tekste reikėtų rašyti: Gavybos pramonės šakų skaidrumo iniciatyva.
Būtent tai buvo neteisinga tekste.

(Parlamentas sutiko patvirtinti žodinį pakeitimą)

- Po balsavimo:

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, ar galėtumėte pasakyti mums sekretoriate
dirbančio asmens, atsakingo už susodinimo planą, pavardę ir ar jo kartais nėra salėje?

Pirmininkas. −   Mane informavo, kad plenariniame posėdyje susodinimą atliko frakcijos.

9.8. Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2009 m.). Veiksmingas
įgyvendinimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (A7-0344/2010, Kinga Gál) (balsavimas)

9.9. Reklamos poveikis vartotojų elgsenai (A7-0338/2010, Philippe Juvin)
(balsavimas)

9.10. Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas (A7-0331/2010, Bendt
Bendtsen) (balsavimas)

10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Pirmininkas. −   Brangūs kolegos, turime daugybę paaiškinimų dėl balsavimų, todėl
turėsime būti ypač tikslūs laiko atžvilgiu. Kiekvieną nutrauksiu po vienos minutės.
Atsiprašau už tai, tačiau taip turi būti ir taip bus.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo
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finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas su Tarybos
pakeitimais

Ashley Fox (ECR). -   Pone pirmininke, noriu paaiškinti, kodėl balsavau prieš 2011 m.
biudžetą. Balsavau prieš jį, nes griežto taupymo laikotarpiu ES turėtų būti santūri. Turėtume
savo išlaidas mažinti, o ne didinti. Mano nuomone, gėdinga buvo tai, kad iš pradžių Komisija
pasiūlė 6 proc. padidinti išlaidas, o Parlamentas tam pritarė.

Manau, kad mano Ministras Pirmininkas D. Cameron padarė gerą darbą, priversdamas
prieaugio lygį sumažinti iki 2,9 proc., tačiau žinome, kad tai buvo kompromisas. Tai
nebuvo kompromisas, kuriuo Britanijos konservatoriai būtų labai patenkinti, todėl
didžiuojuosi galėdamas balsuoti prieš ES išlaidumą.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Pone pirmininke, svarbu, kad pirmą kartą Parlamentas
turėjo galimybę patvirtinti biudžetą. Manau, jog tolesnėje biudžeto politikoje Parlamentas
turėtų užtikrinti, kad prioritetais būtų galimybės ES padidinti savo indėlį, iš biudžeto
veiksmingai remti medžiagų naudojimo efektyvumą ir klimato kaitos politiką taikant
pačios pasirinktas politikos kryptis ir taip įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ bei siekti
ekologiškesnės ekonomikos.

Syed Kamall (ECR). -   Pone pirmininke, kaip ir mano kolega A. Fox, taip pat pritariu
susirūpinimui, kurį išreiškė daugelis Britanijos konservatorių.

Kaip drįstame prašyti didinti išlaidas, apmokamas mokesčių mokėtojų pinigais, griežto
taupymo laikotarpiu, kai visos Europos Sąjungos vyriausybės – ir iš esmės viso pasaulio
vyriausybės – ieško, kaip susiveržti diržą ir pažaboti išlaidavimą? Tikrai mums laikas
susiveržti diržus ir parodyti pavyzdį. Turėtume ne prašyti išlaidas didinti ir net prašyti jas
įšaldyti, o turėtume prašyti mažinti ES biudžetą, kad visos Europos Sąjungos mokesčių
mokėtojai galėtų rimtai žiūrėti į savo politikus ir žinoti, kad suprantame šiuo metu jų
jaučiamą skausmą ir kad kartu su jais jį išgyvename, o ne atrodome kaip išrinktas elitas,
kuris nekreipia dėmesio į mus čia paskyrusius žmones.

Pranešimas: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ir Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, teisė rengti biudžetą – svarbiausia parlamento
teisė. Tai tinka ir Europos Parlamentui. Atsakomybė, pasitikėjimas ir partnerystė – trys
pagrindiniai Parlamento, Komisijos ir Tarybos bendradarbiavimo aspektai. Šiuo aspektu
konsultacijų dėl 2011 m. biudžeto procesas nebuvo pasitikėjimo stiprinimo priemonė.
Raginu Komisiją ir visų pirma Tarybą atsižvelgti į Europos Parlamento teises, nes, kaip jau
sakiau, teisė rengti biudžetą yra svarbiausia Europos Parlamento teisė.

Daniel Hannan (ECR). -   Pone pirmininke, vakar savęs klausiau, gal man pavyko prasiveržti
pro erdvės ir laiko kilpą ir dėl to atsidūriau XX a. aštuntajame dešimtmetyje. Šiandien savęs
klausiu, ar tai ne XVIII a. aštuntasis dešimtmetis.

Norėčiau pacituoti pastabą, kurią T. Jefferson pateikė apie nutolusią vyriausybę. Jis sakė,
kad, „būdami tokiu atstumu ir ištrūkę savo rinkėjams iš akių“, valdytojai neišvengiamai
linksta į „korupciją, grobstymą ir švaistymą“. Koks tobulas apibūdinimas to, kas nutinka
ES biudžetui ir jo nepatvirtintoms sąskaitoms, neteisingam lėšų paskirstymui ir šiems
nuolat didėjantiems skaičiams, nepaisant 27 valstybių narių bandymų pažaboti jų
išlaidavimą. Štai kas atsitinka, kai jūs neturite ryšio tarp apmokestinimo, atstovavimo ir
išlaidų ir kai ES tikisi puokščių už pinigų leidimą, o ne plytgalių už išlaidų didinimą.
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Vienintelis būdas sugrąžinti šiuos skaičius į tokį lygį, kuris atitiktų viešąją nuomonę, –
mums sugrąžinti atsakomybę nacionaliniams parlamentams ir nacionaliniams
parlamentarams, privalantiems pasiteisinti savo rinkėjams, kurie taip pat yra jų mokesčių
mokėtojai.

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

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, esame už šią
priemonę ir dėkojame pranešėjui, kuris buvo labai tikslus.

Vis dėlto manome, kad šis darbas turėtų Europos institucijas priversti toliau stebėti tolesnę
šios naujos tvarkos raidą, nes anksčiau pernelyg dažnai susiklostydavo neaiškios situacijos,
kurios turėjo neigiamą poveikį finansų sistemai ir kenkė įmonėms ir taupantiems žmonėms.

Manome, kad labai svarbu turėti naują Europos agentūrų sistemą ir prižiūrėti visas centrines
bankininkystės institucijas siekiant užtikrinti, kad reitingų agentūros veiksmingai reaguotų
į šiuolaikinę finansų sistemą ir būtų naudingos visuomenei. Todėl dėkoju pranešėjui.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, klausimas toks: kas prižiūri priežiūros
institucijas? Net futbolo teisėjai privalo dalyvauti priežiūros ir tvirtinimo procese. Jeigu tai
taikoma futbolui, tai tikrai turi būti taikoma finansų rinkoms. Šiuo atveju kreditingumo
ir finansinių produktų, bankų ir net visų šalių patikimumo vertinimo procesas buvo paliktas
kredito reitingų agentūroms. Tačiau kai šios agentūros tampa monopolijomis ir joms
pavyksta išsisukti nuo bet kokios priežiūros, jos įgyja dievų statusą, todėl nusprendžiame
jas garbinti. Neturėtume leisti, kad taip atsitiktų. Biblijoje rašoma: „Neturėk kitų dievų, tik
mane vieną.“ Šiuo pranešimu šią padėtį bandoma ištaisyti nustatant kredito reitingų
agentūrų priežiūrą. Atitinkamu laiku Parlamentas turėtų savęs paklausti, ar šios priemonės
tikrai buvo sėkmingos.

Pranešimas: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ir Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, šiandienos balsavimas
dėl 2011 m. biudžeto patvirtina, kad užbaigta nauja procedūra, kuri, nors ir galėjo būti
skausminga, patvirtino tvirtą biudžeto valdymo institucijų požiūrį.

Nors tai yra kompromisinis sprendimas, siejamas ir su Parlamento, ir su Tarybos
pasiaukojimu, jis sutrukdė įdiegti dvyliktosios dalies sistemą, kuri būtų turėjusių rimtų
pasekmių Europos Sąjungos programų finansavimui.

Parlamentas patenkintas mūsų pasiektais tikslais. Tačiau jis priekaištauja tiems, dėl kurių
žlugo susitarimas dėl Tarptautinio termobranduolinio eksperimentinio reaktoriaus
programos ir dėl lankstumo. Tiesą sakant, Europos Sąjunga prarado savo patikimumą
tarptautinių partnerių akyse ir rizikuoja nesugebėti finansuoti savo įsipareigojimų bei
nesugebėti užpildyti naujų veiklos sričių, numatytų Lisabonos sutartyje.

Todėl nuo 2011 m. privalome nustatyti prioritetus ir daug metų į priekį užtikrinti finansinį
jų tvarumą.

Pranešimas: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, mums reikia modernizuoti
matavimo sistemas ir kartu tobulinti reglamentą, kuris mus paskatino panaikinti Europos
direktyvas dėl metrologijos.
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Taip pat esu įsitikinusi, kad tai yra pirmas žingsnis siekiant šioje srityje pradėti radikalią ir
skrupulingą reformą. Taip pat nekyla abejonių, jog mums reikia susitarti dėl pakankamo
laikotarpio, kad valstybėms narėms suteiktume galimybę įvertinti šių reglamentų
panaikinimo poveikį jų pačių įstatymams ir atlikti visus reikalingus pakeitimus.

Galiausiai sprendimu panaikinti įvairias direktyvas puikiai reaguojama į didesnio
supaprastinimo būtinybę, kuri ypač smarkiai jaučiama visuose sektoriuose. Tačiau tikimės,
kad nepasirodys, jog vaistai yra blogesni nei liga.

Pranešimas: Zita Gurmai ir Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, Lisabonos sutartimi
įdiegta svarbi naujovė demokratinio Europos Sąjungos veikimo srityje – numatyta ši nauja
praktinė priemonė, skirta pilietiniam dalyvavimui Europos diskusijoje ir integracijoje.

Tiesą sakant, Europos piliečių iniciatyvoje siūloma nauja tarptautinės demokratijos
koncepcija, taip pat ja Europos Sąjungai perduodama naujo pobūdžio dalyvaujamoji
demokratija. Visi mūsų piliečiai gali kreiptis tiesiai į Europos Komisiją ir pateikti teisės akto
pasiūlymą.

Palankiai vertiname Komisijos pasiūlymą, nes pilietinės visuomenės įtraukimu ir politikos
formavimu rengiant sprendimus stiprinamas mūsų institucijų demokratinis teisėtumas ir
Europos Sąjunga priartinama prie savo piliečių.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, visų pirma
norėčiau pasakyti, kad esu patenkintas, jog patvirtinta Europos piliečių iniciatyva, kurios
šešėliniu pranešėju buvau Kultūros ir švietimo komiteto vardu, nors skundžiuosi, kad
Parlamentas nebalsavo dėl dviejų klausimų, kuriuos laikau esminiais: dėl 16 metų amžiaus
jaunuolių teisės pasirašyti šią iniciatyvą ir dėl gyventojų balsavimo teisės.

Žinome, kad šios iniciatyvos nenumatytos Lisabonos sutartyje, ir tai yra viena iš keleto
priežasčių, dėl kurių esame prieš šią sutartį.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Pone pirmininke, Danijos liberalų partija šiandien balsavo
už piliečių iniciatyvą, nes ja skatinamas piliečių dalyvavimas ir dėl jos ES tampa daug
prieinamesnė. Parlamentui pavyko išvardyti keletą standartinių sąlygų, kad piliečių iniciatyvą
padarytų prieinamą, nepaisant minimų valstybių narių, ir užtikrintų, kad šia priemone ir
toliau būtų lengva naudotis. Tačiau piliečiai turi būti mažų mažiausiai iš ketvirtadalio
valstybių narių, o piliečių iš kiekvienos valstybės narės skaičius turi būti bent jau lygus
Europos Parlamento narių iš tos valstybės narių skaičiui, padaugintam iš daugiklio 750,
ir jie turi būti sulaukę amžiaus, kurio pakanka norint balsuoti parlamento rinkimuose.
Manome, kad šios sąlygos yra svarbios siekiant užtikrinti, kad piliečių iniciatyva taip pat
įgytų teisėtumą, kurio reikia tam, kad ji būtų laikoma reikšmingu indėliu į demokratijos
plėtojimą.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Pone pirmininke, norėčiau tarti keletą žodžių apie piliečių
iniciatyvą. Tiesa, jog Lisabonos sutartyje norėta, kad pasinaudotume nauja iniciatyva, kuri
skatina mūsų piliečius dalyvauti demokratijos kūrimo procese. Milijonui piliečių pasirašius
peticiją Komisija sutinka ją svarstyti, tačiau ar tai viskas, ką reikėtų padaryti? Mano nuomone,
tai puiki iniciatyva, tačiau turime apsvarstyti, kaip būtų galima ją paspartinti.

Prielaida yra tokia, kad mūsų piliečiai demokratijos kūrimo procese dalyvautų daugiausia
balsuodami rinkimuose. Tai būtų būdas mums spręsti žmonėms svarbius klausimus. Todėl
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ši nauja iniciatyva, žinoma, ko gero, paskatins piliečių dalyvavimą, nors, kita vertus, pats
suvokiu, kad dėl jos galėtų susiklostyti tokia situacija, kad Komisija tik atsakinėtų į iniciatyvas
ir iš to nieko konkretaus neišeitų. Tokiu atveju mums reikia dar kartą apsvarstyti, kaip
galėtume tikrai paskatinti žmones dalyvauti priimant politinius sprendimus.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Pone pirmininke, tik pridurdamas prie to, kas jau
buvo pasakyta dėl Danijos liberalų partijos paramos, norėčiau pasakyti, kad, kaip jau
minėta, tai yra nepaprastai svarbi iniciatyva. Be to, tai yra eksperimentas, kurį – būtent to
ir reikalauju – privalome labai atidžiai stebėti, užtikrinti, kad iš tiesų būtų laikomasi šiai
iniciatyvai nustatyto trejų metų laikotarpio, ir apsvarstyti, ar ji iš tiesų yra derama piliečių
iniciatyva arba – jeigu galiu taip sakyti, – ar ja naudojamasi atsižvelgiant į kitus interesus.
Tai svarbu dėl jos sėkmės – sėkmės, kurios, kaip visi tikimės, ši iniciatyva sulauks, – tai yra
paprasčiausiai sulauks piliečiai, kurie imasi iniciatyvos. Šiuo klausimu taip pat norėčiau
pasakyti, kad asmeniškai tikiuosi, jog bus nemažai įžvalgių, konstruktyvių ir teigiamų
klausimų, kuriuos piliečiai nori iškelti dėl ES projekto, kad jis nuolat nepasirodytų esąs
„ne“ stovykla, kuri visada monopolizuoja naudojimąsi tokia iniciatyva.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, labai atidžiai sekiau
teisėkūros procedūrą, taikomą Europos piliečių iniciatyvai, ir esu patenkinta, – iš dalies dėl
Tarybos ir Komisijos pareiškimų, – kad praėjus vieniems metams nuo šio momento
pasirodys pirmosios peticijos.

Taip pat didžiuojuosi galėdama Europos Parlamentui pranešti, kad, patvirtinus pasipiktinimą
keliančią direktyvą dėl gyvūnų mokslinių tyrimų, Italijoje prasidėjo platus pilietinis paprastų
žmonių, asociacijų ir komitetų judėjimas. Šiais metais šis judėjimas nelauks nieko
neveikdamas, jis dirbs, kad parengtų pasiūlymą Komisijai: pasiūlymą suteikti Europos
Sąjungai šiuolaikinius ir civilizuotus teisės aktus, kuriuose būtų pasakyta „ne“ gyvūnų
bandymams – žiauriai ir moksliškai neveiksmingai praktikai – ir kartu labai skatinami
alternatyvūs metodai.

Pasakyti „ne“ vivisekcijai turi būti Europos Sąjungos tikslas, nes toks yra jos piliečių
troškimas.

Ashley Fox (ECR). -   Pone pirmininke, manau, kad piliečių iniciatyva galėtų būti naudinga,
nes ja piliečiams bus suteikta teisė kalbėti tiesiogiai su Komisija, tačiau lieka neatsakytas
klausimas, kaip Komisija reaguos į jai nepatinkančius pasiūlymus.

Manau, kad galime tikėtis daugybės iniciatyvų Komisijos prašant daryti daugiau ir prašant,
kad būtų daugiau Europos, ir neabejoju, kad Komisija entuziastiškai reaguos į tokius
prašymus.

Tačiau kaip ji reaguos į pasiūlymus dėl mažiau Europos arba galbūt pasiūlymus, kad Europa
geriau tvarkytų reikalus arba leistų mažiau pinigų, arba galbūt į pareiškimą, kad niekada
nebūtų jokio Europos apmokestinimo? Susidomėjęs lauksiu, kad pamatyčiau, kaip Komisija
reaguos į šiuos pasiūlymus. Ar ji žiūrės į šiuos pasiūlymus su pagarba? Jeigu ji reaguos į
šiuos pasiūlymus taip, kaip jai patinka, ši iniciatyva bus nereikalinga.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, esu laimingas galėdamas balsuoti už šiuos
pasiūlymus ir manau, kad du pranešėjai atliko labai gerą darbą ne tik Europos Sąjungos,
bet ir apskritai mūsų piliečių labui.

Piliečių iniciatyva buvo labai svarbi Lisabonos sutarties, kuriai Airijoje buvo pritarta šiek
tiek daugiau nei prieš metus, dalis, tačiau per tam tikrą laiką pasirodė, kad visam procesui
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trukdytų jos sudėtingumas ir reguliavimas. Pranešėjų dėka procesas buvo supaprastintas,
taip pat labai palankiai vertinu idėją, kad šį procesą inicijuotų septynių asmenų grupė iš
septynių skirtingų šalių. Manau, jog šia ir kitomis priemonėmis bus užtikrinta, kad būtų
galima kelti piliečių problemas, kartu tikintis užkirsti kelią tiems, kurie turi asmeninių
interesų.

(GA) Todėl norėčiau baigti iš savo kalbos paimta patarle, kurioje sakoma, kad gera pradžia –
pusė darbo. Čia padaryta gera pradžia.

Nicole Sinclaire (NI). -   Pone pirmininke, ar tai nėra demokratijos fikcija? Kokia gėda,
kad prieš įgyvendindami Lisabonos sutartį, kurioje pasiūlyta ši iniciatyva, jūs iš tikrųjų
nenorėjote girdėti Europos žmonių.

Atsakau ką tik kalbėjusiam A. Foxui: po pirmojo iniciatyvos etapo Komisija galėtų nuspręsti,
kad tai nevertas dėmesio užsiėmimas. Tokia yra su tuo susijusi problema, nes Komisija
nėra privalomai įpareigota. Komisija gali nepaisyti iniciatyvos. Dar kartą išsiaiškinome,
kad Europos Sąjunga neatsižvelgia į Europos žmonių norus. Dėl Dievo meilės, paklausykite
žmonių, nes jie to nenori.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų RC-B7-0688/2010

Jim Higgins (PPE).   – Pone pirmininke, pritariu 2011 m. Komisijos darbo programai,
todėl balsavau už ją.

Finansų krizė yra didelis iššūkis, kurio turi būti drąsiai imamasi. Linkiu Komisijai gero
siekiant savo nustatytų tikslų. Dėl euro reikia pasakyti, kad Europos Sąjungos vientisumo
ir sanglaudos požiūriu ir Europos Sąjungos solidarumo požiūriu mums būtina turėti bendrą
valiutą ir daryti viską, ką galime, kad ją apsaugotume.

Dėl darbo vietų ir ekonomikos palankiai vertinu tai, kad 2011 m. sausio mėn. Komisija
patvirtins savo pirmąją metinę augimo apžvalgą. Šioje metinėje augimo apžvalgoje bus
išanalizuota ekonominė Europos Sąjungos padėtis, įskaitant galimus pusiausvyros
sutrikimus ir sisteminę riziką. Tai yra labai svarbu norint pertvarkyti Europą, kad jos
ekonomika būtų pažangi ir tvari.

Galiausiai, ir tai jokiu būdu ne mažiau svarbu, esame 500 mln. gyventojų bendruomenė.
Pagal savo svorį turime prasimušti aukščiau Europos arenoje ir pasaulio arenoje tarptautiniu
mastu. Linkiu Komisijai sėkmės ateinančiais metais.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Balsavau prieš šį pasiūlymą dėl daugelio priežasčių, tačiau
keisčiausia dalis yra ta, kurioje teigiama, kad, pasak šio Parlamento, reikėtų reikalauti, kad
valstybės narės 0,7 proc. savo bendrųjų nacionalinių pajamų išleistų plėtros pagalbai ir
kad Komisija turėtų užtikrinti šio įsipareigojimo laikymąsi.

Tai ne tik klausimas, ar plėtros pagalba turi kokią nors prasmę, ar ne, bet ir rimtas
subsidiarumo principo pažeidimas. Kitas keistas dalykas yra 52 dalis, kurioje Komisija yra
raginama pasinaudoti momentu, taip sakant, dėl plėtros proceso. Ar gali man kas nors
pasakyti, kokiu momentu? Ar čia kalbate apie nuolatines Turkijos provokacijas arba
masinius žmogaus teisių pažeidimus šioje šalyje, o ką jau kalbėti apie vis didėjančią
islamizaciją?
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Pasiūlymai dėl rezoliucijų RC-B7-0693/2010

Philip Claeys (NI). -    (NL) Šioje rezoliucijoje iš tiesų yra gerų dalykų, pvz., pasmerktas
prezidentas R. Mugabe, kuris yra nusikaltėlis, dalyvaujantis Lisabonos aukščiausiojo lygio
susitikime, ir nurodytos žalingos protų nutekėjimo iš Afrikos žemyno pasekmės.

Rezoliucijoje taip pat teisingai pabrėžiama itin didelė žemės ūkio pajėgumo plėtojimo
svarba. Kita vertus, iš tiesų jau atsikratome absurdiško 0,7 proc. standarto. 1 mlrd. USD
plėtros pagalba, kuri 60 metų srautu tekėjo į Afriką, padėjo tik dar labiau įstumti šį žemyną
į skurdą. Užuot skyrę dar daugiau pagalbos, turime savo energiją panaudoti ir kovai su
neteisėtu kapitalo nutekėjimu, kuris, šiaip ar taip, buvo pabrėžiamas šioje rezoliucijoje.

Manęs jokiu būdu nenustebino ir dalis dėl migracijos, todėl galiausiai balsavau prieš.

Syed Kamall (ECR). -   Pone pirmininke, kai matome, į kokią prastą padėtį pateko daugelis
Afrikos šalių, be abejo, mes visi, ES ir įvairios ES valstybės narės, norime padėti joms išbristi
iš skurdo, tačiau manau, kad turėtume nuovokiau spręsti, kaip mums panaudoti pagalbą.
Kai įvyksta nelaimė, visiškai teisinga, kad pagalba atlieka itin svarbų vaidmenį trumpuoju
laikotarpiu, tačiau mums vertinant ilgalaikę plėtrą atrodo, kad kartais mūsų pagalba yra
netinkamai paskirstoma.

Tikrai būtų neteisinga, jei mūsų įvairių ES valstybių narių mokesčių mokėtojai siųstų pinigus
Afrikos vyriausybėms, kurios deramai nevaldo šalių, ir kad pinigai nepatektų tiems, kuriems
iš tikrųjų jų reikia. Geriausia būdas prisidėti prie plėtros – padėti vargingesnių šalių
verslininkams, kurie gali sukurti gerovę savo bendruomenėse ir ištraukti savo draugus ir
kaimynus iš skurdo.

Atverkime savo rinkas ir, užuot padėję tik pinigais, nukreipkime savo pagalbą į prekybos
skatinimą ir plėtrą.

Daniel Hannan (ECR). -   Pone pirmininke, kartu su keletu šio Palamento narių neseniai
dalyvavau Kinšasoje vykusiame AKR aukščiausiojo lygio susitikime, oficialiai antroje
prasčiausioje pasaulio šalyje. JT skaičiuoja laimės indeksą, pagal kurį Kongo Demokratinę
Respubliką nurodo tik aukščiau Zimbabvės. Tačiau, žinoma, kongiečiai, kitaip nei
zimbabviečiai, negali patys pasakyti, kad reikalai pasitaisytų, jeigu tik būtų pakeista
vyriausybė: jie turėjo daugiapartinius rinkimus, savo tarptautiniu lygiu patvirtintą
konstituciją ir t. t.

Kongo Demokratinėje Respublikoje Afrikos tragedija didesnė ir koncentruota. Manau,
kad, nenorėdami dar kartą pasakoti visos Kongo laisvosios valstybės tragedijos čia galite
daugiau pakritikuoti jos kolonijinę patirtį, kuri čia pasižymėjo didesniu smurtu, negu
kaimyninėse šalyse. Žinoma, čia bėda yra gamtiniai ištekliai, dėl kurių nutrūksta mokesčių
dydžio ir išlaidų ryšys ir politikai priverti grumtis dėl garbės ir turto. Tačiau svarbiausia,
kad čia yra įvairiarūšiškumas, nacionalinio jausmo stoka, kalbinio arba etninio tikslo
vienumo stoka. „Jeigu mylite savo šalį, mokėkite mokesčius“, – rašoma ant graudinančio
ženklo, esančio Kinšasoje. Žinoma, niekas nemoka.

Esu tikras, kad galite atspėti, kodėl tai miniu. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas pasakė,
kad patriotizmas kursto karą. Ką gi, norėčiau nusivežti jį į vietą, kurioje visiškai nėra jokio
patriotizmo, ir pasižiūrėti, ką jis kursto.
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Pasiūlymai dėl rezoliucijų RC-B7-0688/2010

József Szájer (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, visi žinome, kad dėl finansų krizės valstybinė
pensijų sistemos pakopa, kuri užtikrina didesnį saugumą, keliose Europos šalyse tampa
vis patrauklesnė. Daugelis šalių peržiūri savo sistemas ir stengiasi stiprinti valstybinių
pensijų sistemą. Nors pensijų sistema yra klausimas, iš tikrųjų priklausantis nacionalinei
kompetencijai, Europoje vis dar svarbi kryptis, kuri pasirenkama diskusijose šiais klausimais.
Todėl palankiai vertinu tai, kad Sprendimo dėl Komisijos darbo programos, kuri dabar
buvo patvirtinta pritariant trims didžiausioms populiarioms, socialinėms ir liberalioms
Europos Parlamento frakcijoms, 30 punkte pabrėžiama, kad reikia stiprinti pirmąją, kitaip
tariant, valstybinę, pensijų sistemos pakopą. Vakar patvirtintu įstatymu mano šalis, Vengrija,
žengė svarbų žingsnį šia tinkama kryptimi. Diskusijos dėl pensijų ES, susijusios su
baltosiomis, o vėliau iš žaliosiomis knygomis, turi būti tęsiamos šia kryptimi – štai ką
Europos Parlamentas ragina Komisiją daryti, todėl esu labai patenkintas šiuo pasiūlymu.

Pranešimas: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Clemente Mastella (PPE). -    (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pagal naują Lisabonos
sutartimi nustatytą institucinę struktūrą pabrėžiama, kad veiksminga žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsauga ir propagavimu yra remiama Europos Sąjungos demokratija
ir teisinė valstybė.

Pritariau šiam pranešimui, nes esu tikras, kad Europos Sąjungai reikalinga nauja vidaus
žmogaus teisių politika, kuri būtų veiksminga bei visapusiška ir kuria būtų užtikrinti
veiksmingi tiek nacionalinio, tiek ES lygmens atskaitomybės mechanizmai, kad būtų galima
kovoti su daugybe pažeidimų, kuriuos matome kiekvieną dieną.

Noriu pabrėžti, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai iš esmės Europos Sąjungos teisės aktai
pasikeitė išoriškai. Dabar Sutarčių teisinę galią turinti Pagrindinių teisių chartija – tai
moderniausia pagrindinių teisių kodifikacija, kurioje pasiekta teisių ir solidarumo
pusiausvyra ir kuri apima civilines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises,
taip pat vadinamąsias trečiosios kartos teises.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, nusprendžiau
balsuoti už šį pranešimą ne tik dėl to, kad toks buvo priimtas mano frakcijos sprendimas,
bet ir dėl to, kad esu visiškai įsitikinęs, kad jis yra labai svarbus instituciniu požiūriu ir
reikalingas tada, kai Parlamento galios yra apibrėžtos, tačiau joms organizuoti reikia laiko.

Aiškiai norėjome prisidėti prie to, kad pirmojo biudžeto patvirtinimas pagal Lisabonos
sutarties sąlygas būtų reikšmingas įvykis. Todėl buvo būtina mums visiems nustatyti bendrą
poziciją; todėl pranešėjas stengėsi surasti kompromisinius pakeitimus, kad užkirstų kelią
sprendimams, kurie tik reikštų, jog prireiks daugiau laiko tam, kad būtų nustatyta galutinė
pozicija dėl Lisabonos sutarties taikymo.

Todėl dėkoju K. Gál už jos darbą ir tikiuosi, kad priėmus šį pranešimą bus iš viso pagerinta
Europos institucijų veikla.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Pone pirmininke, pirmiausia noriu pasveikinti K. Gál su
šiuo puikiu pranešimu dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje. Tačiau tai tik
pranešimas. Turime nepamiršti, kad Europos Sąjungoje dar daug ką turime nuveikti. Deja,
ne visų pagrindinės teisės yra praktiškai įgyvendintos, net jei teoriškai žmonės sako, kad
jos įgyvendintos. Turime didžiulės romų mažumos, kurių pagrindinės teisės neįgyvendintos
visais aspektais, pavyzdį.
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Taip pat turime problemų dėl nuomonės laisvės. Būtent dėl nuomonės laisvės A. Sacharovo
premiją skyrėme Kubos disidentui, tačiau vis dar turime problemų ir Europoje. Ne visur
žmonės gali kalbėti laisvai arba reikšti savo nuomonę. Čia, Europos Parlamente, turime
konkretų pavyzdį – vienas iš kolegų Parlamento narių vaikšto apsuptas apsaugos darbuotojų,
nes bijo dėl savo saugumo. Turime Europoje ginti pagrindines teises ir kovoti siekdami
užtikrinti, kad Europos Sąjungoje kiekvienas turėtų saviraiškos laisvę.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, puikiai žinoma, kad
Italijos vyriausybės veikla yra nuolatiniai Pagrindinių teisių chartijos pažeidimai. Mums
tereikia pagalvoti apie Italijos ir Libijos susitarimą, kuriuo pavyko pažeisti begalę chartijos
straipsnių, arba siūlomą bavaglio įstatymą, kuriuo siekiama užgniaužti spaudą ir teismų
sistemą.

Kalbame apie vyriausybę, remiamą parlamento, kuris išrinktas nedemokratiškai ir piliečiams
nesuteikus progos pareikšti pasirinkimą, vyriausybę, kuri vakar laimėjo Parlamento narių
iš opozicijos pasitikėjimo votumą – tų, kurie viešai pripažino, kad į juos buvo kreiptasi su
pažadais dėl kandidatavimo būsimuose rinkimuose ir dėl pinigų rinkimams.

(Pranešėjos kalbą pertraukė triukšmautojas)

Faktai patvirtina, kad yra korupcijos atvejis. Kaip rodo Mondadori ir Mills bylose priimti
galutiniai sprendimai, tokia veikla korumpuotajam S. Berlusconiui įprasta.

(Ar man nesakote, kad Europos Parlamentas dabar įsileidžia turgaus bobas?)

Gruodžio 9 d. Europos Parlamentas paminėjo Tarptautinę kovos su korupcija dieną. Vakar
Italijos parlamentas savo pirmą dieną pradėjo balsuodamas už parlamento narių korupcijos
įteisinimą.

Pirmininkas. −   Ponia L. Ronzulli, prašom sėstis ir liautis kalbėjus. Taip elgtis Europos
Parlamento posėdžių salėje netinka. Jums žodis nesuteiktas, todėl negalite taip pertraukti
kitų kalbėtojų. Prašom atsižvelgti į tai. S. Alfano, prašom tęsti. Jums duosiu dar
30 sekundžių.

Sonia Alfano (ALDE). -    (IT) Pone pirmininke, gruodžio 9 d. Europos Parlamentas
paminėjo Tarptautinę kovos su korupcija dieną. Vakar Italijos parlamentas savo pirmą
dieną pradėjo balsuodamas už parlamento narių korupcijos įteisinimą.

Pirmininkas. −   Ponia L. Ronzulli, ketinu tai pasakyti jums paskutinį kartą. Jei vėl atsistosite
ir pertrauksite posėdį, jūsų paprašysiu palikti posėdžių salę. Ar pakankamai aišku? Daugiau
nesielkite taip.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Pone pirmininke, priėmus Lisabonos sutartį viena
svarbiausių mūsų piliečių gerovei naujų sričių yra Pagrindinių teisių chartija, kuri dabar
yra privaloma mums visiems. Kitas žingsnis – įvairios ES institucijos turi sutelkti dėmesį į
pagrindinių teisių stebėjimą ir propagavimą visose Europos Sąjungos politikos srityse ir
visose valstybėse narėse, kad jos būtų privalomos ir kuo veiksmingesnės.

Norint tai pasiekti, svarbu, kad asmenys ir įvairios institucijos dirbtų siekdamos užtikrinti,
kad Direktyva dėl vienodo požiūrio, šiuo metu įstrigusi Taryboje, būtų paspartinta ir kad
taip įgytume teisiškai privalomas priemones įsikišti diskriminacijos valstybėse narėse
atvejais.

77Europos Parlamento debataiLT15-12-2010



Taip pat galiu pasakyti, kad ypač svarbu įsikišti ne tik tylios, bet ir akivaizdžios
diskriminacijos atvejais. Pvz., tyli diskriminacija veikia pagyvenusius žmones.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Pone pirmininke, aišku, balsavau prieš šį politiškai teisingą
pranešimą. Kaip flamandų nacionalistas, manau, jog visiškai nepriimtina, kad šis Parlamentas
nacionalizmą automatiškai prilygintų ksenofobijai ir diskriminacijai.

Akivaizdžiai pavojingas yra pasiūlymas pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš valstybes
nares papildyti procedūra, kuria tam tikros politinės priemonės būtų blokuojamos tol, kol
Komisija nuspręstų, ar inicijuoti oficialias pažeidimo nagrinėjimo procedūras, ar ne. Čia
slypi ne kas kita, kaip valstybių narių sekimas, todėl tokia padėtis nepriimtina.

Ateityje Europos Komisija galės blokuoti veiksmingą deportacijos politiką ir taip elgdamasi
gerokai viršys savo įgaliojimus. Įgyvendinti šiuos uždavinius ir juos spręsti reikėtų palikti
atskiroms valstybėms narėms, o ne Europos Komisijai.

Daniel Hannan (ECR). -   Pone pirmininke, 1984 m. priede G. Orwell parašė skyrių apie
„naują kalbą“ ir rašė, kaip kalbą būtų galima iškraipyti ir pakeisti, taigi pakeisti mūsų mintis.
Jo pateiktas pavyzdys buvo žodis „laisvas (be)“. Jis galėjo įsivaizduoti žodį „be“ vartojamą
„naujoje kalboje“ norint pasakyti, kad šis šuo yra be utėlių ir šis laukas yra be piktžolių;
taigi intelektinės arba politinės laisvės sąvoka išnyko, nes nebuvo žodžio jai išreikšti. Tai
buvo neįtikėtinai pranašiškas pavyzdys, nes mūsų gyvenime būtent taip daugiau ar mažiau
atsitiko žodžiui „laisvas“.

Jis vartojamas laisvei nuo valstybės prievartos išreikšti: žodžio laisvei, susirinkimų laisvei
ir sąžinės laisvei; dabar jis reiškia teisę. Turiu teisę dirbti; turiu teisę naudotis nacionaline
sveikatos priežiūros sistema arba kt. Šiame pranešime dėl žmogaus teisių nuo teisių, kaip
asmeninės laisvės garantijos, sampratos pereita prie teisės, kaip pretenzijos į visa kita,
sampratos. Užuot garantavus, kad mūsų teisės būtų vertinamos vienodai, jame tvirtinama,
kad mūsų teisės turi būti vertinamos skirtingai. Tai yra ne Europos žmogaus teisių krizė,
o demokratijos krizė, tačiau perduodami išrinktų atstovų įgaliojimus neišrinktiems
teisininkams mes neišbrisime iš šios krizės.

***

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, atsiprašau už tai, kas atsitiko
anksčiau, tačiau, būdama italė, negaliu pakęsti tam tikro požiūrio. Man atsibodo, nes
S. Alfano toliau naudojasi paaiškinimų dėl balsavimo protokolu, kad meluotų ir iškraipytų
tai, kas iš tikrųjų vyksta Italijoje. Pasitikėjimo votumas vakar Italijos parlamente pareikštas
uninominaliniu pagrindu ir visiškai demokratinėmis sąlygomis. Todėl atsisakau savo
paaiškinimo dėl balsavimo ir pareiškiu, kad balsavau už P. Juvino pranešimą.

Pranešimas: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, taip pat esu įsitikinęs, kad
reklama gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant įmonių konkurenciją ir konkurencingumą
siekiant padidinti pasiūlą vartotojams.

Vis dėlto Europai pasisekė griežtesnius reglamentus pritaikyti sektoriui, kuriam kitaip
grėstų pavojus tapti vis labiau invaziniam, ypač dėl naujų technologijų taikymo. Tiesą
sakant, vartotojams vis labiau įprasta teikti neskelbtinus duomenis nesuprantant pasekmių,
kurių gali dėl jų kilti.
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Štai kodėl pritariu P. Juvino pranešimui, ypač dėl to, kad jis daugiausia dėmesio skiria
pažeidžiamiausiems asmenims, pvz., vaikams, kurie nepajėgia savarankiškai įvertinti
komercinių pasiūlymų, pateikiamų per vis agresyvesnę reklamą.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Pone pirmininke, reklama dažnai yra naudingas
vartotojams skirtos informacijos šaltinis, padedantis jiems racionaliai pasirinkti. Pramonės
įmonės taip pat įsitraukia į puikias savikontrolės procedūras, susijusias su etikos kodeksais,
kuriuose apibrėžiama, kokia reklama yra leistina ir tinkama.

Tačiau pastaraisiais metais šiai praktikai skiriama mažai dėmesio, kaip galime matyti, pvz.,
iš to, kaip naudojamasi vaikais, taip pat vaikams skirtoje reklamoje. Būtent dėl šios
priežasties manau, kad Parlamentas turėtų įsikišti šiuo klausimu ir vėlesniame etape
pasinaudoti šiuo puikiu pranešimu kaip pagrindu, kad būtų išsiaiškinta, ar direktyvą reikia
persvarstyti ir sugriežtinti.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -   Pone pirmininke, reklama yra esminė gerai veikiančios
vidaus rinkos dalis, skirta konkurencijai skatinti ir suteikti vartotojams galimybę rinktis.
Balsavau už pranešimą dėl reklamos. Jame nei siūlomas naujas teisės aktas arba reguliari
reklama, nei siūloma kontroliuoti ar riboti internetą.

Pranešimu prisidedama prie informuotumo apie atsakingos reklamos reikalingumą didinimo
siekiant kovoti su nesąžininga komercine praktika reklamos srityje ir atsižvelgti į asmeninius
vartotojų duomenis ir privatumą.

Raginu verslo bendruomenę prisiimti savo atsakomybės dalį savireguliavimu ir savanoriškais
veiksmais, kad būtų išvengta klaidinančios, slaptos ir įkyrios reklamos. Ypač prašau, kad
vaikai būtų laisvi nuo reklamos. Nebenaudokime prieš savo vaikus betmenų, spaidermenų
ir bamsių.

Pranešimas: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, pritariu B. Bendtseno pranešimui, todėl
balsavau už jį. Turime pabrėžti, energijos tausojimą, kaip būdą mažinti energijos paklausą
ir taip visoje Europos Sąjungoje pasiekti tinkamą energijos vartojimo efektyvumą. Dažnai
svarstome atsinaujinančius energijos išteklius, tačiau labai lengvai pamirštame savo elektros
energijos vartojimą. Balsavau už šį pranešimą, nes jis nepaprastai svarbus. Noriu pasveikinti
pranešėją.

Jens Rohde (ALDE).   – Pone pirmininke, čia matėme gana įdomų mūsų kolegės iš Italijos
išpuolį.

Praėjusią savaitę daugybė žmonių ilgą kelią keliavo į Kankūną, tačiau kovodami su klimato
kaita jie netoli nužengė. Šiandieniniais balsavimais dėl energijos vartojimo efektyvumo iš
tikrųjų žengėme žingsnį pirmyn. Kaip teisingai pažymima šiame pranešime, energijos
vartojimo efektyvumas yra pigiausias ir greičiausias būdas sumažinti išmetamojo anglies
dioksido kiekį. Tačiau priemonių, kurių imamasi valstybėse narėse, toli gražu nepakanka.
Dėdami tiek pastangų, kiek dabar, iki 2020 m. nueisime tik pusę kelio siekdami sumažinimo
20 proc. Tam mums ir reikia privalomo energijos vartojimo efektyvumo tikslo. Pranešime
yra daug sprendimų. Dabar juos reikia įgyvendinti. Norėčiau padėkoti B. Bendtsenui ir
pasveikinti jį puikiai parengus šį pranešimą.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (LT) Sveikinu pranešėją B. Bendtseną su
labai svarbiu pranešimu dėl Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano peržiūros. Aš
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balsavau už jį todėl, kad manau, jog jis svarbus ne vien dėl ekonominių sumetimų, bet ir
Kankūno susitikimo šviesoje. Ten pavyko pasiekti šokių tokių bendro požiūrio taškų, tad
svarbiausia tęsti Europos Sąjungos pradėtus darbus namuose dėl CO2 emisijų mažinimo.
Energijos vartojimo efektyvumas – vienas teisingiausių kelių. Valstybės narės turi turėti
efektyvius nacionalinius veiksmų planus šioje srityje, įskaitant finansinius mechanizmus.
O dėl konkrečios paramos būtinas valstybių narių ir Europos Komisijos sutarimas. Tokių
sprendimų kaip šiandien naudą turėtų pajusti kiekvienas europietis, nes kalbame apie
daugybe savarankiškų sričių – ir transportą, ir naujas technologijas, ir pastatų, gamybos
bei perdavimo infrastruktūros efektyvumą. Šis dokumentas – priemonių rinkinys ne vien
aplinkos apsaugai, bet ir pagalba nacionalinėms ekonomikoms.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Pone pirmininke, balsavau už šį B. Bendtseno pranešimą
dėl energijos vartojimo efektyvumo. Europos Sąjungos programoje „Europa 2000“ mes
taip pat įpareigojami siekti efektyvaus energijos vartojimo, taupyti energiją ir naudoti
atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Vis dėlto turime nepamiršti, kad nusistatydami
tokius tikslus visi turime įsipareigoti jų siekti. Tai buvo visos Europos problema: šie tikslai
buvo geri, tačiau valstybės narės neįsipareigojo jų įgyvendinti.

Žinoma, reikia tikėtis, kad kalbėdami apie efektyvų energijos vartojimą neapsiribosime
Europa, o kalbėsime plačiau. Aišku, tai ne tas atvejis, kuriuo galėtume leisti, kad energijos
vartojimo efektyvumas ir taupymas kliudytų konkurencingumui: taip pat privalome
užtikrinti, kad galėtume konkuruoti pasaulio rinkose ir taip Europoje užtikrinti klestėjimą
ir konkurencingumą. Kaip sakiau, svarbu tvirtai laikytis savo prisiimtų įsipareigojimų.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, tikiu, kad Europos Sąjunga
negali atsisakyti spręsti energetikos problemas, kurios lems planetos likimą.

Privalome išsklaidyti mitą, kad šalies ekonomikos plėtra yra glaudžiai susijusi su energijos
vartojimo didėjimu. Europa turi būti naujo tvaraus ekonomikos modelio, grindžiamo
mažesniu išteklių, įskaitant energiją, naudojimu kartu užtikrinant didesnį našumą,
pradininkė. Todėl privalome nutraukti ekonomikos augimo ir pramonės sektoriams bei
gyventojams parduodamos energijos kiekio didėjimo ryšį ir šį augimą susieti su energetikos
paslaugomis, dėl kurių didėja užimtumas ir energijos vartojimo efektyvumas.

Dėl šių priežasčių manau, kad energijos vartojimo efektyvumas yra ES ateities prioritetas
tiek ekonominiu, tiek ekologiniu požiūriu, ir tikiuosi, jog Komisija iškart imsis reikiamų
priemonių, kad įgyvendintų privalomus tikslus, kuriuos šiandien nustatė Parlamentas.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Pone pirmininke, balsavau už labiau įpareigojančią ir
platesnio užmojo politiką, išdėstytą šiame Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plane,
taip pat esu labai patenkinta galutine Parlamento pozicija šiuo klausimu.

Klimato kaitai kelias pirmiausia turi būti užkertamas ne tarptautiniais įsipareigojimais arba
deklaracijomis: kad pasiektume tikslus mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, mums reikia
praktinio sprendimo. Didesnis energijos vartojimo efektyvumas yra ypač svarbi užduotis
siekiant šio tikslo. Kad galėtume jį pasiekti, mums reikia aiškios ir visapusiškos efektyvesnio
energijos vartojimo politikos, kuri būtų privaloma, o prireikus – finansiškai motyvuota ir
pagal kurią būtų numatytos sankcijos. Šis veiksmų planas – tinkamas žingsnis šia kryptimi.

***

Pirmininkas. −   Pone S. P. F. Silvestri, ar plojimu pritariate man, ar klausiate darbo tvarkos
klausimu per paaiškinimus dėl balsavimo? Būtų puiku tai padaryti, tačiau tęskime.

15-12-2010Europos Parlamento debataiLT80



Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, galite
matyti, kad plojimu pritariu, nors taip pat naudojuosi proga užduoti darbotvarkės klausimą.

Pone pirmininke, ar jūs taip pat ketinate imtis priemonių prieš narius, kurie turi gana
palankią galimybę jiems skirtą laiką išnaudoti savo šalių vyriausybėms įžeidinėti?

Jūsų akivaizdoje kolegė Parlamento narė ką tik įžeidė Italijos vyriausybę, kuri vakar gavo
Italijos Parlamento pasitikėjimo votumą ir kuri taip pat turi Italijos visuomenės pasitikėjimą.
Narei, apie kurią kalbu, tai gali nepatikti, tačiau tai yra jos pačios problema, kurią ji gali
išsiaiškinti su savo draugais. Ši narė, užuot paaiškinusi savo balsavimą, pasinaudojo jai čia
suteiktu laiku, kad įžeistų savo šalies, kuri yra ir mano šalis, vyriausybę.

Pone pirmininke, norėčiau paklausti, ar, nepaisydamas Darbo tvarkos taisyklių, ketinate
toleruoti tokius dalykus, nes jeigu taip, ateityje būsiu per visus paaiškinimus dėl balsavimo,
kad pakalbėčiau už vyriausybę, kuri teisėtai vadovauja Italijai bendru šalies ir Parlamento
sutarimu.

Pirmininkas. −   Tikiuosi, vertinate tai, kad leidau jums kalbėti, nors jūsų iškeltas klausimas
tikrai nebuvo darbotvarkės klausimas. Kontroliuoti, ką nariai nusprendžia pasakyti, nėra
mano darbas. Mano darbas yra užtikrinti, kad jie tai pasakytų tada, kai turi tam pasakyti
skirtą laiką, o ne pertraukinėtų vienas kitą ir tai darytų, pridurčiau, gana nemandagiai ir
garsiai. Taigi, dėkoju už pastabą. Primygtinai reikalausiu, bent jau tada, kai pirmininkausiu,
kad nariai vienas kito atžvilgiu elgtųsi civilizuotai, ir pabandysiu, kiek sugebu, laikytis
nustatyto laiko. Ką nariai sako posėdžių salėje, tokioje demokratinėje salėje, kaip ši, yra jų
reikalas, o ne mano.

***

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, turiu pateikti kelias pastabas šiuo klausimu.

Manau, kad kovojant su klimato kaita iki šiol beveik visas dėmesys buvo skiriamas
atsinaujinančiajai energijai, kuri neabejotinai yra labai svarbi. Tačiau energijos vartojimo
efektyvumo srityje būtų galima padaryti kur kas daugiau, todėl pritariau šiam pranešimui.

Kur kas daugiau būtų galima padaryti pastatų srityje, ypač dėl šio pastato, Briuselio pastatų
ir dar daugiau viešųjų pastatų. Labai svarbu, kad padarytume juos efektyviau vartojančiais
energiją. Tą patį galima pasakyti ir apie daugelį transporto rūšių. Kiek daug yra didžiulių
dyzelinius degalus ryjančių variklių. Gamintojus reikėtų priversti gaminti juos efektyviau
vartojančius energiją.

Vis dėlto vieną grupę norėčiau pagirti. Mano šalies mokyklose atliekamas fantastiškas
darbas „žaliosios vėliavos“ srityje. Tai reikėtų pripažinti ir skatinti, nes per mokyklas ši
grupė pasiekia vaikus bei jų tėvus ir formuoja teigiamą požiūrį.

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Reimer Böge (A7-0367/2010)

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Europos Sąjungos biudžeto praktika atitinka tam
tikrus principus, įskaitant specializacijos principą. Tai reiškia, kad konkrečiai politikai
skirta suma gali būti naudojama tik tai politikai. Šiuo principu kartu su kitais užtikrinamas
tinkamas Europos Sąjungos finansų valdymas. Tačiau dėl to taip pat mažėja biudžeto
lankstumas. Metiniame biudžete ir tuo labiau daugiametėje finansinėje programoje
neįmanoma numatyti visų išlaidų, kurias patirs Europos Sąjunga. Štai kodėl jau keletą metų
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buvo naudojama vadinamoji lankstumo priemonė. Ją sudaro finansinis rezervas, kurio
suma kiekvienais metais įtraukiama į biudžetą. Iš jo galima finansuoti politikos priemones
ir projektus, kurių sąnaudų nebuvo galima numatyti. Mano kolegos R. Böge’s pranešime
rekomenduojama šią priemonę naudoti Mokymosi visą gyvenimą programai,
Konkurencingumo ir inovacijų programai ir Palestinai skirtai pagalbai finansuoti. Kadangi
tai yra trys sritys, kuriose tikiu teigiamais Europos Sąjungos veiksmais, nedvejodama
balsavau už šį tekstą.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Pritariu Europos Parlamento sprendimui skirti
papildomą finansinę paramą Mokymosi visą gyvenimą bei Konkurencingumo ir inovacijų
programoms įgyvendinti 2011 m. Lisabonos strategijoje numatytas siekis paversti Europos
Sąjungą konkurencinga pasaulyje ir žiniomis paremta ekonomika, pagrįsta tvaria
ekonomikos plėtra ir naujomis darbo vietomis siekiant geresnės socialinės sanglaudos,
galėtų būti pasiektas įgyvendinant šias programas.

Siekiant Europos Sąjungos konkurencingumo pasaulyje didinimo, ypatingai didelį dėmesį
reikėtų skirti mažosioms ir vidutinėms įmonėms suteikiant joms reikiamą pagalbą ir
finansinę paramą. Be to, investicijos į ekologiškas inovacijas, mokslinių tyrimų plėtrą
skatintų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, kas padėtų sukurti naujų, tvarių
darbo vietų įvairiuose sektoriuose, įskaitant energetikos, gamybos, transporto sektorius.

Bastiaan Belder (EFD),    raštu. − Negalima tikėtis, kad pritarsiu R. Böge’s pranešimui dėl
lankstumo priemonės. Europos Komisijos pasiūlyme trūksta atitinkamo pagrindimo
klausimu, kodėl reikalingas šis papildomas finansavimas. Be to, iš esmės labai kritiškai
vertinu lankstumo priemonės naudojimą. Pageidautina sumažinti kitas biudžeto eilutes,
kad būtų galima finansuoti biudžeto eilutes, pagal kurias kyla papildomų finansavimo
poreikių.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Lankstumo priemonėje numatyta galimybė finansuoti
konkrečias išlaidas, kurių negalima finansuoti laikantis viršutinių ribų, numatytų pagal
vieną arba daugiau daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijų. Taigi, jos
naudojimas laikantis 2011 m. biudžeto yra susijęs su būtinybe finansuoti vadinamąsias
Mokymosi visą gyvenimą ir Konkurencingumo ir inovacijų programas, – pagal strategiją
„Europa 2020“, – taip pat finansuoti finansinę pagalbą Palestinai, taikos procesą ir Jungtinių
Tautų Paramos ir darbo agentūrą Palestinos pabėgėliams (UNRWA). Dėl šių programų
svarbos ketinu balsuoti už šį pasiūlymą.

Mario Mauro (PPE),    raštu. − (IT) Parlamentas neabejotinai privalo teigiamai vertinti
R. Böge’s pranešimą dėl lankstumo priemonės lėšų skyrimo Mokymosi visą gyvenimą
programai, Konkurencingumo ir inovacijų programai ir Palestinai. Sutinku, kad reikia
papildomų išlaidų, viršijančių viršutines 1 ir 2 išlaidų kategorijų ribas, ir kad reikia jas
numatyti. Nusimanant apie dabartinę ekonominę padėtį, šios išlaidos įvairiais požiūriais
yra nepaprastai svarbios siekiant kovoti su krize ir dėl mūsų tarptautinio patikimumo.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Nepriimtina, kad į vieną tekstą būtų
įtrauktas pagalbos Palestinai, Europos švietimo ir mokymo programų ir konkurencingumui
ir laisvai konkurencijai naudingų programų finansavimas. Aiškiai matomi piktavališki
ketinimai. Šis derinys verčia mane susilaikyti. Dar kartą primenu, kad visiškai palaikau
Palestinos žmonių reikalą.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. – (ES) Balsavau už šį pranešimą, kad būtų užtikrintas
iš viso apytikriai 70 mln. EUR ES lėšų įsipareigojimais ir asignavimų mokėjimais skyrimas
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iš Europos Sąjungos solidarumo fondo dėl gaivalinių nelaimių, ištikusių Portugaliją, kuri
paprašė skirti lėšų dėl nuošliaužų ir potvynių Madeiros saloje sukeltų nelaimių, taip pat
Prancūziją, kuri pateikė prašymą po uragano Ksintija sukeltos nelaimės. Manau, kad mums
reikia parodyti, jog remiame šias valstybes nares, kad jos galėtų susidoroti su šių gamtos
reiškinių pasekmėmis arba sumažinti jas. Europos Sąjungos solidarumo fondas buvo
sukurtas siekiant parodyti Europos Sąjungos solidarumą su nelaimių nuniokotų regionų
gyventojais. Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad jame prašoma skirti lėšų šiuo tikslu
ir kad dėl to juo siekiama tinkamai panaudoti turimą mechanizmą.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. − (DE) Šiame pranešime minimos sumos yra visiškai
nerealios. Be to, kad dabartinė finansinė programa turėtų būti pakankama šių tikslų, jeigu
jie būtų padidinti, išlaidoms kompensuoti, buvo suplanuotos gerokai mažesnės sumos.
Dėl finansinės programos pritaikymo pranešime pateiktiems pasiūlymams Europos
Sąjungos lankstumas ne padidėtų, o būtų apribotas. Būtent dėl šios priežasties balsavau
prieš šį pranešimą.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    raštu. – (PL) Labiausiai norėčiau išreikšti savo
pasitenkinimą tuo, kad Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl Mokymosi visą gyvenimą
programos bei Konkurencingumo ir inovacijų programos finansavimo. Norėčiau ypatingą
dėmesį atkreipti į Mokymosi visą gyvenimą programą. Ją sudaro keturios sektorinės
programos. Mano nuomone, ypatingos svarbos yra Erasmus Mundus programa, kuria
palengvinami didelio masto studentų mainai. Ji nepaprastai svarbi ne tik dėl to, kad įgyjama
naujų žinių ir įgūdžių, bet ir dėl to, kad užmezgamos naujos pažintys ir susipažįstama su
valstybių narių kultūromis. Panašų vaidmenį – mokyklinio amžiaus jaunimo atžvilgiu, –
atlieka Comenius programa.

Šios programos yra ne tik naudingos Europos ekonomikai, bet ir užtikrina viršvalstybiniu
pažinčių tinklu paremtą europiečių sąmoningumo ugdymą. Nepaisant biudžeto padėties,
šioms programoms turėtų būti suteiktas didelis prioritetas, nes jos yra investicija, kuri duos
naudos daugeliui Europos Sąjungai sričių – ne tik ekonomikos, bet ir kultūros bei politikos.
Sprendimas dėl pagalbos Palestinai yra reikšmingas dėl kitų priežasčių, tačiau manau, kad
jis taip pat turi būti pagrįstas.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. − (IT) Europos Komisija pateikė pasiūlymą panaudoti
lankstumo priemonę atliekant 2011 m. biudžeto „manevrą“ po nesėkmingo derinimo.
Balsavau už visų pirma dėl to, kad padidinimas turi poveikį dviem programoms, būtent
Mokymosi visą gyvenimą programai ir Konkurencingumo ir inovacijų programai (CIP),
kurios vertos didžiausios Europos Sąjungos paramos ir išteklių. Lankstumo priemonė
numatyta pagal tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės. Paskui sudarytas abiejų
biudžeto valdymo institucijų (Europos Parlamento ir Tarybos) susitarimas, juo leidžiama
finansuoti viršijant viršutines daugiametės finansinės programos nustatymo metu
nenumatytų poreikių finansinėse perspektyvose nustatytas ribas 200 mln. EUR – didžiausia
metine leidžiama suma. Tai yra Europos Parlamentui reikšmingas rezultatas, nes jis rodo
dialogo su Taryba dėl biudžeto sėkmę.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Norėčiau pritarti derinimo metu pasiektam susitarimui
dėl lankstumo priemonės naudojimo visų pirma Mokymosi visą gyvenimą programai
finansuoti. Manau, kad Europos Sąjungai itin svarbu investuoti į geros kokybės švietimo
ir mokymo plėtojimą ir aukšto pažangumo lygio skatinimą. Tik griežtumu ir geros kokybės
mokymu galima padaryti Europą konkurencingesnę.

83Europos Parlamento debataiLT15-12-2010



Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame
susitarime numatyta galimybė mobilizuoti lankstumo priemonę, kad būtų galima padengti
aiškiai nurodytas išlaidas, kurių negalima padengti neviršijant daugiametės finansinės
programos vienos ar kelių išlaidų kategorijų viršutinių ribų. 2011 m. biudžete reikia
numatyti papildomų išlaidų, kurios viršytų 1a ir 4 išlaidų kategorijų viršutines ribas. Todėl
siūloma mobilizuoti lankstumo priemonę pagal Tarpinstitucinio susitarimo 27 punktą.
Mobilizuotinos šios sumos: 18 mln. EUR – Mokymosi visą gyvenimą programai pagal 1a
išlaidų kategoriją; 16 mln. EUR – Konkurencingumo ir inovacijų programai pagal 1a išlaidų
kategoriją; 71 mln. EUR – Palestinai pagal 4 išlaidų kategoriją. Abiem biudžeto valdymo
institucijoms primenama, kad sprendimas minėtu klausimu paskelbtinas Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje ne vėliau nei 2011 m. biudžetas.

finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas su Tarybos
pakeitimais

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Bendrijos 2011 m. biudžete pateikiama
141,8 mlrd. EUR išlaidų, kurioms reikia leidimų, ir 126,5 mlrd. EUR išlaidų mokėjimams.
Parlamento šiam biudžetui teikiamais prioritetais gali būti laikomi švietimo ir inovacijų
finansavimo tvirtinimas ir didinimas. Taigi, pagal 1a išlaidų kategoriją „Konkurencingumas
augimui ir užimtumui skatinti“ numatomas 18 mln. EUR padidėjimas dėl Mokymosi visą
gyvenimą programos, taip pat pagal 3b išlaidų kategoriją „Pilietybė“ numatoma 3 mln. EUR
daugiau dėl programos „Veiklus jaunimas“.

Esu patenkintas kitų keturių ES pirmininkausiančių valstybių (Vengrijos, Lenkijos, Danijos
ir Kipro vyriausybių) pasiryžimu įtraukti Europos Parlamentą į būsimus pokalbius ir derybas
dėl kitos daugiametės finansinės programos (DFP).

Pritariu Europos Komisijos įsipareigojimui baigiantis 2011 m. birželio mėn. pateikti oficialų
pasiūlymą ir užtikrinti, kad pasiūlymai, susiję su jos pačios ištekliais, būtų apsvarstyti tuo
pat metu, kaip DFP. Europos Parlamento dalyvavimas šiais klausimais taip pat numatytas
Lisabonos sutartyje (312 straipsnio 5 dalis, 324 ir 311 straipsniai).

Tikiuosi, kad vienbalsiškumo Taryboje reikalavimas, taikomas kitos daugiametės finansinės
programos patvirtinimui ir naujiems nuosaviems ištekliams, nevirs blokavimu.

Bogusław Liberadzki (S&D),    raštu. – (PL) Taryba ir Europos Parlamentas susitarė dėl
2011 m. biudžeto. Balsavau už biudžeto patvirtinimą, atsižvelgdamas į jame atspindimus
politinius ir institucinius principus, pagal kuriuos, be kitų dalykų, siūloma didinti Europos
Parlamento vaidmenį derybose dėl naujos finansinės programos po 2013 m. ir dalyvaujant
diskusijose dėl naujų įplaukų šaltinių, kuriems priskiriamas ir Europos mokestis. Papildoma
biudžeto vertybė yra didesnis jo lankstumas nenumatytomis aplinkybėmis. Išvengėme
pavojaus veikti remiantis preliminariu biudžetu, dėl kurio būtų gerokai paralyžiuota
Europos Sąjungos veikla. Tokiu metu, kai reikia intensyviai kovoti su ekonomikos krize
ir įgyvendinti Lisabonos sutartį, tokia padėtis būtų ypač žalinga. Dideli nuopelnai dėl to
tenka Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pozicijai.

Bogusław Sonik (PPE),    raštu. – (PL) 2011 m. biudžeto patvirtinimas liudija, kad Europos
Sąjungoje įmanoma susitarti dėl kompromiso. 2011 m. finansinio plano projektui buvo
pritarta ir dėl jo buvo balsuota visų institucijų, padėjusių jį rengti, gera valia. Šį kompromisą
reikėtų labai vertinti, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai taikomos sprendimų priėmimo
procedūros yra naujos ir pirmą kartą istorijoje Europos Parlamentas bendrą sprendimą dėl
išlaidų priėmė vienodomis su Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija sąlygomis.
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Šis biudžetas nėra idealus, tačiau manau, kad išlaidos buvo paskirstytos racionaliai ir apima
visus Europos Sąjungos prioritetus. Balsuodamas už 2011 m. biudžeto patvirtinimą taip
pat išreiškiau savo paramą tolesnei plėtrai ir Europos integracijos idėjai.

Pranešimas: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ir Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes 2011 m. biudžete,
kurį Parlamento Biudžeto komitetas pateikė vykstant mėnesinei sesijai, didinamas
finansavimas tokiems Europos Parlamento nustatytiems prioritetams, kaip švietimas,
naujovės, Artimųjų Rytų ir Palestinos taikos procesas, Mokymosi visą gyvenimą programa,
mokslinių tyrimų programa „Žmonės“ ir Konkurencingumo ir inovacijų programa. Sveikinu
Parlamentą, Tarybą ir Komisiją taip pat sutikus, kad jei reikės papildomų lėšų siekiant
laikytis teisinių ES įsipareigojimų, visus 2011 m. bus teikiami taisomieji biudžetai, nes
teisės požiūriu ES biudžetas negali būti deficitinis. Be biudžeto, Parlamentas turėjo tam
tikrų politinių reikalavimų, susijusių su Lisabonos sutartyje nustatytų taisyklių
įgyvendinimu, būtent susijusių su nauja nuosavų išteklių sistema, todėl šių reikalavimų
klausimu dera žinoti, kad dabar EB paskelbė, jog baigiantis 2011 m. birželio mėn. pateiks
oficialią iniciatyvą ir užtikrins, kad su nuosavais ištekliais susiję pasiūlymai būtų svarstomi
tuo pat metu, kaip ir būsimos finansinės perspektyvos.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu.  − Balsavau už šią rezoliuciją ir pritariau 2011 m.
ES biudžetui. Džiaugiuosi, kad Taryba, Komisija ir Europos Parlamentas galiausiai susitarė,
ir tikiuosi, kad tai bus tvarus biudžetas, kurį bus galima visiškai ir nuspėjamai įgyvendinti
nuo finansinių metų pradžios. Priėmęs šią rezoliuciją, Europos Parlamentas užtikrina
finansavimą ir biudžeto, kuriam pritarė Taryba ir Biudžeto komitetas, tęstinumą. Esu
įsitikinusi, kad buvo būtina skirti daugiau lėšų švietimui, moksliniams tyrimams ir
naujovėms, nes ES reikia didinti savo efektyvumą ir konkurencingumą, kad galėtų išbristi
iš finansų ir ekonomikos krizės. Kad pasiektų šį tikslą, ESW privalo parengti ilgalaikę
strategiją, o šis biudžetas turėtų būti jos dalis.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Tai, kad Europos Parlamentas
patvirtino 2011 m. Bendrijos biudžetą, kurį vos prieš kelias dienas atmetė, patvirtina, kad
visa procedūra tėra prastai nustatytas nukreipimo nuo biudžeto esmės žaidimas, kuriuo
siekiama geriau tarnauti stambiajam verslui, šiam stengiantis perkelti ekonomikos krizės
ir daugėjančių imperialistinių intervencijų naštą darbuotojams. Kartu šis gerai apgalvotas
žaidimas atskleidė smarkią imperialistų konkurenciją ir tai, kad Bendrijos institucijos
varžosi dėl pozicijos, kas, priėmus Lisabonos sutartį, gali geriau tarnauti plutokratijos
interesams. Prieš tam tikrą laiką jau buvo priimtas sprendimas sumažinti bet kokius
minimalius asignavimus, kuriuos buvo galima panaudoti vargingiems ūkininkams,
darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims,, ir padidinti asignavimus, skiriamus
tiesiogiai monopolistinėms grupėms, civilinių ir karinių intervencijų tarnyboms ir
infrastruktūroms bei darbininkų klasei ir paprastų žmonių judėjimams persekioti ir slopinti.

Tokiais triukais, kaip šie, politiniams kapitalo atstovams nepavyks apsisaugoti nuo apkalbų.
Jų vaidmuo kasdien tampa aiškesnis. Darbo klasė ir paprasti žmonės stiprina kovą su ES
politika ir buržuazinėmis vyriausybėmis ir taip sukuria naujas perspektyvas paprastų
žmonių ekonomikai, kuri tenkins jų, o ne kapitalo, poreikius.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Rengiant 2011 m. biudžetą vėl prasidėjo realios
politinės Parlamento narių ir valstybių narių vyriausybių derybos. Dabar, kai yra mažinamas
biudžetas, valstybių narių vyriausybėms atstovaujanti Europos Sąjungos Taryba norėjo
Europos Sąjungą priversti dalyvauti taikant griežto taupymo priemones, kurias Europos
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šalys pačios nusistato. Nors Europos Parlamentas, taip pat Komisija, atvirkščiai, norėjo,
kad iš krizės būtų brendama taikant savanorišką politiką, vis dėlto jis palaikė Tarybos
poziciją ir taip aiškiai parodė esąs solidarus su valstybėmis narėmis. Mainais į šią nuolaidą
Parlamentas norėjo, kad vyktų diskusija dėl Europos Sąjungos išteklių ir visų pirma dėl
galimybės turėti nuosavų lėšų nepriklausomai nuo valstybių narių įnašų. Iš pradžių Taryba
buvo bekompromisė, tačiau galiausiai nusileido mūsų teisėtiems reikalavimams. Tai yra
priežastis, dėl kurios mes, kiti Parlamento nariai ir aš, galėjome duoti savo sutikimą dėl šio
biudžeto, kurio užmojai apsiriboja artimiausiu laikotarpiu, tačiau jis vis tiek yra biudžetas,
kuriuo Europos Sąjungos politikai turi būti atvertos ateities perspektyvos.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. −  (LT) Balsavau už 2011 m. biudžeto patvirtinimą.
Šis biudžetas buvo tvirtinamas nauja tvarka, kurią numato Lisabonos sutartis. Šios ilgos ir
nelengvos derybos ieškant susitarimo dėl 2011 m. biudžeto rodo, kad įsigaliojus naujiems
biudžeto formavimo principams būsime priversti ieškoti racionalių institucinių kompromisų
svarbiausiais ES politikos klausimais. Europos Parlamentas pirmąkart po naujosios sutarties
įsigaliojimo pasinaudojo jam suteiktomis galiomis visapusiškai dalyvauti ES biudžeto
formavime. Nepavykęs pirmasis bandymas susitarti ir įtraukti teisėtus EP reikalavimus
rodo, kad dar esama institucinės priešpriešos, ko iš esmės neturėtų būti ir kas sukelia kliūčių
efektyviam instituciniam bendradarbiavimui. Visų ES institucijų tikslas yra užtikrinti kuo
sklandesnį procesą priimant visai ES ir jos piliečiams itin svarbius susitarimus. Todėl manau,
kad ateityje turi būti iš esmės keičiami patys institucijų darbo principai, ir kad Europos
Parlamento įtraukimas į visus derybų etapus, ypač biudžete, turi būti laikomas itin svarbiu
atstovaujamosios demokratijos principo įgyvendinimu.

Dominique Baudis (PPE),    raštu. – (FR) Europos Sąjunga turi pasiskirti biudžetą, tolygų
savo užmojams. Ji turi nepasiduoti krizei – turi atlaikyti sunkumus, su kuriais susiduria.
Esant Lisabonos sutarčiai, Parlamentas dabar naudojasi tokiomis pat sąlygomis, kaip Taryba,
ir pasireiškė kaip iniciatyvi jėga. Balsavau už 2011 m. biudžetą, nes, kaip Parlamento nariai,
privalome nurodyti Europai aiškią politinę kryptį. 2011 m. Europa stengsis išlaikyti savo
prioritetų kryptį į tikslą. Vėliau bus galima peržiūrėti jos finansinius poreikius, kad būtų
galima įgyvendinti naujas jos galias. Nepaisydamas sudėtingų ekonominių aplinkybių,
Parlamentas sugebėjo užsitikrinti tvirtą valstybių narių įsipareigojimą.

Parlamento pasiūlymu 2011 m. Komisija pradės diskusijas dėl įvairių rūšių nuosavų išteklių,
kurių Europai reikia, kad ateityje užsitikrintų savo finansinį savarankiškumą. Tačiau esu
labai susirūpinęs dėl to, kad Parlamentas nerado bendro sutarimo dėl papildomo
finansavimo, kurio nuo 2012 m. reikės ITER projektui. Eksperimentiniam
termobranduoliniam reaktoriui, pavyzdiniam tarptautinių mokslinių tyrimų ir Europos
mokslinio dinamizmo projektui, būtų galima panaudoti nepanaudotas ir perteklines
2011 m. biudžeto dalis.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    raštu. – (FR) Parlamentas, puikiai pateisinęs save derybose
su Taryba dėl 2011 m. biudžeto, dėl kitos daugiametės finansinės programos rengimo
sąlygų ir nuosavų Europos Sąjungos išteklių, pralaimėjo kovą. Gruodžio mėn. sesijoje
patvirtinę 2011 m. biudžetą parodėme, kad Taryba buvo teisi. Mūsų nuogąstavimai buvo
susiję ne su skaičiais, o greičiau su politiniais reikalavimais. Mes nepamiršome savo septynių
reikalavimų, patvirtintų praėjusioje mėnesinėje sesijoje. Teigiamas dalykas tas, kad 2011 m.
pavasarį Komisija taip pat pateiks pasiūlymą nuosavų išteklių klausimu. Parlamentas bus
įtrauktas į šias diskusijas, nes jis nori dalyvauti tose diskusijose, kurių reikia rengiant
finansines perspektyvas. Tačiau tebereikia nustatyti sąlygas, todėl kova dėl to, kad šioje
srityje būtų laikomasi bendro sprendimo procedūros, vos tik prasidėjo.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Tai, kad Parlamentas patvirtino 2011 m.
ES biudžetą, rodo, jog prasidėjus Komisijos ir teisėkūros institucijos dialogui reikalus galima
tvarkyti taip, kad tai būtų abipusiai naudinga. Komisija suprato, kad dabar Europos
Parlamentas turi svaresnį žodį Europos Sąjungos finansų srityje, ir nusprendė, nors ir vėliau,
atsižvelgti į šią situaciją. Biudžete praktiškai neviršijamos Tarybos nustatytos ribos, tačiau
kartu jame taip pat nustatomi tam tikri teisėkūros prioritetai. Prieš susitariant buvo keista
situacija, nes buvo visokiausių strategijų ir programų, iš viso neparodytų kitų metų biudžeto
prognozėse. Šios strategijos ir programos negali likti popieriuje, nes jos padėtų tik išryškinti
pačios Europos Sąjungos priimtų teisės aktų nenuoseklumą ir pasitikėjimo jais stoką.

Akivaizdu, kad negalėsite rengti jaunimo, inovacijų ir mokslinių tyrimų rėmimo programų
ir negalėsite pretenduoti būti aktyviais pasaulio užsienio politikos dalyviais, jei neturėsime
visiems šiems planams finansuoti skirtų lėšų. Parlamentas sėkmingai ginčijosi su Taryba
dėl būtinybės atlikti reguliarius naujų teisės aktų ir jų finansavimo vertinimus. Kadangi
atstovus tiesiogiai rinko Europos Sąjungos piliečiai, mokesčių mokėtojams svarbu
išsiaiškinti, ar jų pinigai leidžiami tinkamai.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Esu patenkinta šiandien patvirtintu
biudžetu, nes jame išlieka spalio mėn. Parlamento nustatytos prioritetinės kryptys, pagal
kuriais stiprinamos tokios svarbios sritys, kaip švietimas, jaunimas, moksliniai tyrimai ir
inovacijos. Būtina suteikti ES tvarų biudžetą, kurį būtų galima visiškai ir iš anksto numatomu
būdu įgyvendinti nuo finansinių metų pradžios, o ne laikiną vienos dvyliktosios dalies
sistemą, dėl kurios iškiltų grėsmė jos politikos priemonių įgyvendinimui. Ne mažiau svarbu
siekti patvirtinti biudžetą, krizės laikotarpiu pagrįstą vizija ir stiprinančiu sritis, kuriomis
būtų prisidedama prie ekonomikos augimo ir daugiau ir geresnių darbo vietų, pvz., mokslo
ir inovacijų, kūrimo. Tik dėl plataus užmojo biudžeto Europoje bus įmanomas ekonomikos
atsigavimas.

Frédéric Daerden (S&D)    raštu. – (FR) Dėl 2011 m. biudžeto buvo balsuojama jaučiant
atsakomybę, kartėlį ir įsitikinus. Atsakomybė: Europos Parlamento socialistų ir demokratų
pažangiojo aljanso frakcija ir Parlamentas, balsuodami už šį biudžetą, prisiėmė atsakomybę
už tai, kad būtų išvengta institucinės aklavietės ir nereikėtų griebtis laikinos vienos
dvyliktosios dalies sistemos. Kartėlis: pralaimima kova dėl bendro sprendimo procedūros
biudžeto klausimais. Nepaisant Parlamento nuolaidų, tam tikros valstybės narės, kurios,
kitaip nei aš, netiki Europos biudžeto pridėtine verte, liko nelanksčios. Įsitikinimas: Europos
Sąjungos ateitis priklauso nuo naujų nuosavų išteklių ir finansinių sandorių mokesčio.
Mums reikia Komisijos ir reikia, kad ji būtų įsipareigojusi tai daryti, jei ketiname įgyvendinti
šį svarbiausią tikslą. Mums reikia Prekybos ir transporto lengvinimo (TTF) ir 2011 m.
biudžeto, todėl susilaikiau balsuojant dėl Žaliųjų pateikto pakeitimo šiuo klausimu, kuris
buvo simbolinis, tačiau neatsakingas. TTF pernelyg svarbus klausimas, kad juo būtų galima
juokauti laikantis politinės pakeitimų, kurio pirminio autoriaus nėra ir kurio biudžeto
eilutė yra nulinė, teikimo strategijos. Tuo iš pradžių buvusiu socialistų pakeitimu buvo
siekiama paspartinti šią diskusiją atliekant biudžeto procedūrą, tačiau jei šiandien jis būtų
buvęs patvirtintas, tai reikštų Europos Sąjungos be biudžeto pasirinkimą.

Christine De Veyrac (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už biudžetą, kurio padidėjimo, palyginti
su 2010 m., beveik nėra, kad parodyčiau, jog Parlamentas gali parodyti brandumą ir
atsakingumą ekonomikos krizės, kenkiančios nacionalinių vyriausybių darbui, sąlygomis.
Neteisinga pradėti didinti 2011 m. biudžetą tuo metu, kai dauguma valstybių narių pradeda
griežtos biudžeto kontrolės laikotarpį. Esu patenkinta, kad po įtemtų įvairių institucijų
derybų šiuo klausimu pasiektas kompromisas ir kad išvengėme 2011 m. biudžetinės krizės.
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Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, susijusį su nauju 2011 m.
biudžeto projektu, nes jame didinamas finansavimas sritims, kurios buvo nurodytos kaip
Europos Parlamento prioritetai, pvz., švietimui, inovacijoms, konkurencingumui ir
sanglaudai augimui ir užimtumui skatinti, taip pat gamtinių išteklių išsaugojimui ir
valdymui.

Göran Färm (S&D),    raštu. −  (SV) Mes, Švedijos socialdemokratai, šiandien balsavome
už 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą. Tai ribotas
biudžetas, tačiau ir jame yra svarbių investicijų į mokslinius tyrimus, jaunimui skirtas
iniciatyvas ir reikiamas Palestinai skirtas pagalbos iniciatyvas, taip pat juo suteikiama
galimybė sukurti naują ES išorės veiksmų tarnybą ir įsteigti naujas finansų priežiūros
įstaigas.

Tačiau susilaikėme per balsavimą tiek dėl teksto, tiek dėl siūlomų biudžeto eilučių, susijusių
su naujais nuosavais ES skirtais ištekliais. Esame už ES nuosavų išteklių sistemos peržiūrą
ir finansinių sandorių mokesčio klausimo nagrinėjimą, tačiau manau, kad šiuo metu turime
per mažai informacijos, kad galėtume patvirtinti išsamią poziciją šiuo klausimu.

Kad ir kokio pavidalo galėtų tapti nauja ES pajamų sistema, norėtume pabrėžti, kad ji
neturėtų turėti įtakos biudžetui, taip pat pagal ją turėtų būti laikomasi valstybių narių
kompetencijos apmokestinimo srityje.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) 2011 m. biudžetas bus pirmasis biudžetas, dėl kurio
susitarta įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Nors šiame susitarime, atsiradusiame pagal naują
bendro sprendimo procedūrą, nesprendžiamos visos Europos Parlamento problemos, jis
yra bendro Europos Sąjungos biudžeto prioritetų supratimo pagrindas. Atsižvelgiant į
naujus sunkumus, su kuriais susiduria Europos Sąjunga, tampa itin svarbu, kad būtų
veikianti priemonė, kuria Komisijai būtų suteikta galimybė teikti biudžeto pakeitimus, kai
atidėto finansavimo nepakanka strateginiams tikslas pasiekti, būtent pagal prioritetus,
nustatytus strategijoje „Europa 2020“.

Lygiai taip pat Europos Parlamento ir Tarybos uždavinys bus rasti bendrą pagrindą greitai
ir veiksmingai reakcijai, kuria būtų sudaromos sąlygos labiau lygybe grindžiamai ir
konkurencingai Europos Sąjungai, gebančiai atlaikyti naujus sunkumus.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Diskusijų dėl 2011 m. biudžeto rezultatas buvo
iš anksto numatytas, atsižvelgus į Tarybos ir pagrindinių Parlamento frakcijų atsakomybę,
tiek apibrėžiant ir patvirtinant dabartinę daugiametę finansinę programą, tiek patvirtinant
paskesnius biudžetus, kuriuos ji turės apimti.

Tačiau šiuo susitarimu nepašalinama, o tik sustiprinama daug šiam biudžetui pavojingų
priežasčių, kurias čia palikome. Atsižvelgiant į smarkėjančią ekonomikos ir socialinę krizę,
didėjantį nedarbą ir blogėjančias milijonų žmonių sąlygas, – prie to daug prisidedama tikro
socialinio terorizmo planais, kuriuos ES ketina primesti valstybėms narėms, – mes visi dar
kartą ketiname išsiaiškinti, kokia yra tikroji liaupsinamo Europos solidarumo reikšmė:
biudžetu, kuris neviršija 1 proc. Bendrijos BNP (bendrųjų nacionalinių pajamų), negalima
atlikti jo turto perskirstymo funkcijos ir negalima užtikrinti ekonominės ir socialinės
sanglaudos, o dėl to neabejotinai išryškės kenksmingas ES vykdomos politikos poveikis.
Dar kartą primename, kad šiam biudžetui yra alternatyva, kuri yra ne tik galima, bet ir
tikrai būtina. Reikalinga alternatyva, kuri apimtų reikšmingą Bendrijos biudžeto, grindžiamo
valstybių narių įnašais, didinimą pagal jų BNP.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) Palankiai vertinu Europos Parlamento ir
27 valstybių narių vyriausybių susitarimą, ypač dėl to, kad jei nebūtų šio susitarimo, vėluotų
išmokos, kurias Airijos ūkininkai gaus kitais metais.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    raštu. – (PL) Grėsmė, kad gali būti pradėtas
taikyti preliminarus 2011 m. biudžetas, paskatino Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos
Tarybą intensyvinti diskusijas, kurių rezultatą – biudžeto projektą, dėl kurio šiandien
balsavome, – galima laikyti pragmatišku kompromisu. Dviejų institucijų vedamos derybos
baigėsi tuo, kad buvo įtraukta dauguma pasiūlymų, kuriuos rėmė Parlamentas. Gavome
Tarybos patikinimą, kad ji nori bendradarbiauti nustatant 2014–2020 m. finansinę
programą, kuri bus praktinis Lisabonos sutarties nuostatų įgyvendinimas. Parlamentas
šiuo klausimu taip pat susitarė su Vengrijos, Lenkijos, Danijos ir Kipro ministrais
pirmininkais, kitaip tariant, tomis valstybėmis narėmis, kurios kitus dvejus metus
pirmininkaus ES Tarybai. Taip pat esame patenkinti Tarybos sprendimu Europos Sąjungos
biudžete lankstumo priemonę išlaikyti 0,03 proc. ES BVP lygio. Šiomis lėšomis bus galima
finansuoti itin svarbias išlaidas, kurios nebuvo numatytos vedant derybas dėl ankstesnės
finansinės programos, pvz., Europos išorės veiksmų tarnybos ir GALILEO sistemos.
Parlamento nuolaida – diskusijų dėl būsimų Europos Sąjungos finansų šaltinių, kurių taip
pat reikalauja Europos Komisija, atidėjimas. Nacionalinių įnašų į Europos Sąjungos biudžetą
mažinimo idėja žlugo stebint ryžtingai opozicijai iš valstybių narių grupės, kuri bijojo
viešosios nuomonės reakcijos. Mes neabejotinai grįšime prie šios diskusijos klausimo
2011 m. vasarą, kai Komisija pristatys keletą naujų ES finansavimo galimybių.

Julie Girling (ECR),    raštu.  −  (JK konservatorių delegacijos vardu) Šiandien JK konservatoriai
balsavo prieš 2,9 proc. biudžeto padidinimą, nes manome, kad kai nacionalinės sostinės
ieško būdų mažinti savo deficitus arba gerinti savo fiskalinę padėtį, Parlamento nariams
nedera reikalauti didinti Europos lėšų panaudojimą. Kaip įrodinėja kai kurie Parlamento
nariai, griežto taupymo laikotarpiu ES biudžeto negalima naudoti kaip nacionalinių biudžetų
priedo; greičiau jame turėtų atsispindėti sunki padėtis, į kurią yra patekusios ES valstybės
narės. Štai kodėl konservatoriai iš pradžių pateikė pakeitimą, kuriame reikalaujama
mokėjimus ilgam laikui įšaldyti 2010 m. lygio, nes tai yra žingsnis, kuriuo būtų daug
nuveikta siekiant piliečius užtikrinti, kad ES atlieka savo darbą siekdama užtikrinti ilgalaikių
viešųjų išlaidų kontrolę ir tvaresnį jų pagrindą.

Estelle Grelier (S&D),    raštu. – (FR) Šiandieninis 2011 m. biudžeto patvirtinimas išryškino
dvejopą Europos Parlamento nesėkmę. Jo patvirtintas biudžetas per mažas: +2,91 proc.
yra gerokai mažiau nei numatyta per pirmąjį jo svarstymą (+6 proc.) ir pirminiame
Komisijos pasiūlyme (+5,8 proc.). Patvirtintos sumos yra tokios pačios, kokios buvo
pasiūlytos, nepaliekant jokios atsargos Tarybai derėtis, vargu ar nuraminančios galimybės
derėtis dėl būsimų biudžetų požiūriu. Nuo tada, kai buvo įgyvendinta Lisabonos sutartis,
Parlamentas kartu su Taryba dalyvavo bendro sprendimo biudžeto klausimais procedūroje:
iki šiol negaudami jokių tikslių įpareigojimų dėl vaidmens, kurį mes, kaip Parlamento
nariai, turėsime rengiant kitą finansinę programą ir pateikiant reikalingas pastabas dėl
naujų nuosavų išteklių, rizikuojame leisti Tarybai tapti Europos projekto ateities valdove
ir šeimininke. Taigi, žinant kai kurių valstybių narių nusistatymą, yra realus pavojus, kad
šis projektas merdės. Mane labiausiai liūdina Europos dešiniųjų elgesys, nes jie buvo daugiau
nei pasiryžę derybų pradžioje viską mesti tą pačią minutę, kai valstybių ir vyriausybių
vadovai pradės skambinti telefonais. Kiekvienas susidarys savo nuomonę apie tokio
pasikeitimo politinį nuoseklumą.
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Małgorzata Handzlik (PPE),    raštu. – (PL) Džiaugiuosi, kad aiškiai balsų dauguma buvo
patvirtintas 2011 m. ES biudžetas. Europos Parlamentui ir ES Tarybai susitarus atsirado
galimybė išvengti preliminaraus biudžeto naudojimo, dėl kurio galėtų nukentėti ES
sanglaudos ir žemės ūkio politikos vykdymas. Ypač gera naujiena Lenkijos vietos
vyriausybėms, ūkininkams ir verslo žmonėms, kurių vis daugiau pasinaudoja Europos
Sąjungos fondais, yra tai, kad, nepaisant ekonomikos krizės, išmokos padidės 2,91 proc.,
palyginti su 2010 m. Taip pat esu patenkinta, kad padidintos lėšos, skiriamos Parlamento
patvirtintoms prioritetinėms sritims, įskaitant jaunimą, švietimą, mokslinius tyrimus ir
inovacijas.

Constance Le Grip (PPE)  , raštu. – (FR) Balsavau už naują biudžetą, taip pat esu patenkinta,
kad Europos institucijos galiausiai rado tam tikrą bendrą poziciją. Šiuo balsavimu Europos
Parlamentas siekia Europos Sąjungai suteikti stabilų biudžetą, kurį būtų galima pradėti
taikyti iškart nuo 2011 m. pradžios ir taip išvengti būtinybės naudotis laikinąja vienos
dvyliktosios sistema, dėl kurios kiltų grėsmė daugelio Europos politikos priemonių
įgyvendinimui. Tačiau apgailestauju, kad trūksta lankstumo, kuris nustatomas šiuo nauju
biudžetu, taip pat dėl tam tikrų frakcijų, ypač socialistų, apsisprendimo rizikuoti ITER –
vieninteliu fundamentaliu ilgalaikiu mokslinių tyrimų projektu, kuriame Europos Sąjunga
atlieka pagrindinį vaidmenį, atidedant balsavimą dėl jo finansavimo. Atsisakydami
600 mln. EUR kreditų, iš kurių galima finansuoti ITER krizės aplinkybėmis, kai trūksta
Europos viešųjų pinigų, socialistai parodė savo neatsakingumą bei nenuoseklumą ir kelia
pavojų strateginiam projektui, pagal kurį kuriamos darbo vietos.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    raštu. – (PL) Esu patenkinta, kad, nepaisant
daugybės nesklandumų, po Tarybos atliktų pakeitimų buvo galima susitarti dėl 2011 m.
ES biudžeto ir jį patvirtinti. Tai labai svarbu atsižvelgiant ne tik į tai, kad buvo išvengta
preliminaraus biudžeto, bet ir daugiausia į tai, kad galime būti tikri dėl išlaidų, susijusių su
sanglaudos politika, kuri nepaprastai svarbi ES gyventojams ir visų pirma Europos Sąjungos
fondų gavėjams, programavimo. Be to, norėčiau pabrėžti, kad sanglaudos politikai skiriamos
lėšos buvo padidintos 10 proc. Svarbu, kad sudarėme politinį susitarimą. Tai darydami
parodėme Europos solidarumą ir taip dabar 2011 m. užsitikriname finansinį stabilumą.

Véronique Mathieu (PPE),    raštu. – (FR) Šiandien balsavau už pranešimą dėl 2011 m.
biudžeto. Po ilgų derybų mums pavyko sudaryti susitarimą, kuris tenkina Parlamentą. Iš
tiesų Parlamentas laukia, kada bus įgyvendintos Lisabonos sutarties nuostatos. Sutartyje
numatyta nuostata dėl mūsų institucijų dalyvavimo derybose dėl kito ilgalaikio biudžeto
ir šis pakeitimas turėtų būti patvirtintas visais lygiais. Be to, Parlamentas norėjo 2011 m.
biudžete išsaugoti tam tikrus rezervus. Konkretus pavyzdys – 2011 m. biudžete Europos
policijos koledžui (CEPOL) atidėta 425 000 EUR suma, kurią dabar galima leisti naudoti
tik tam tikromis sąlygomis. Todėl, Parlamentui atsisakius patvirtinti agentūros biudžeto
įvykdymą, agentūra turės įgyvendinti Parlamento narių rekomendacijas, kad būtų galima
priimti sprendimą dėl išsamaus CEPOL biudžeto paskirstymo 2011 m.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) 2011 m. biudžetas, pirmasis biudžetas,
kurį kruopščiai patikrinti buvo suteikta teisė Parlamentui, buvo priimtas tik siekiant
parodyti, kiek mažai galių turi mūsų asamblėja. Jis nepasitenkina neoliberialiomis
kontrreformomis ir darbu finansų rinkų, o ne piliečių, kurie jį išrinko, labui ir nueina tiek
toli, kad dėl skubumo kapituliuoja. Nepalengvinsiu šios užduoties savo balsu.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Po intensyvių derybų galiausiai buvo galima susitarti dėl
2011 m. biudžeto; šis biudžetas nėra idealus, vis dėlto tai yra dokumentas, kuriuo suteikiama
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galimybė pasiekti ES pasiūlytus tikslus. Šiame šiandienos mėnesinėje sesijoje patvirtintame
Bendrijos 2011 m. biudžete didinamas finansavimas tokiems Europos Parlamento
nustatytiems prioritetams, kaip švietimas, inovacijos ir Artimųjų Rytų ir Palestinos taikos
procesas.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Įvertinus aibę Europos Parlamento ir Europos
Komisijos biurokratų, dėl šios rezoliucijos bėgant laikui Europos bendrija priartės prie
gerai apsvarstyto ir veiksmingo EB lėšų paskirstymo. Atidžiai išnagrinėjau pranešime
pateiktus pareiškimus ir esu patenkintas galėdamas išsiaiškinti, kad kai kurie asmenys
Parlamente supranta, jog pinigus reikia naudoti laiku, o ne tada, kai yra per vėlu. Balsavau
už.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. − (DE) Kaip buvo paskutinio pasiūlymo didinti 2011 m.
biudžetą atveju, Europos piliečių interesais turėjau pasipriešinti ir šiam pasiūlymui.
Neįmanoma suprasti, kaip ES gali leisti sau didinti savo biudžetą, kai visoje Europoje
įgyvendinamos griežto taupymo programos. Paskutinis didinimas pateisinamas remiantis
Lisabonos sutarties įsigaliojimu ir ja steigiamomis naujomis institucijomis, pvz., Europos
išorės veiksmų tarnyba. Būdama labai įžvalgi, Austrijos laisvės partija balsavo prieš
Lisabonos sutartį, kuria, nors ir įgyvendinti keli naudingi dalykai, visų pirma prisidėta prie
biurokratizmo ir piliečių išlaidų didėjimo. Todėl nepritariau 2011 m. biudžetui.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    raštu. – (FR) Palaikiau 2010 m. gruodžio 15 d.,
trečiadienio, balsavimą, kuriuo po antradienį vykusių diskusijų per posėdį Strasbūre
patvirtintas 2011 m. biudžetas. Patvirtintame biudžete numatytas ir didesnis daugumos
Parlamento nustatytų prioritetų finansavimas, nors ir atsižvelgiama į Tarybos nustatytas
visuotines ribas. Per šių metų derybas dėl biudžeto mano kolegos Europos Parlamento
nariai taip pat susitarė su Taryba ir Komisija dėl kelių su biudžetu susijusių politinių
reikalavimų.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. − (IT) Europos Vadovų Tarybos iš dalies pakeistame biudžeto
projekte nevisiškai atsispindi Parlamento išdėstyti poreikiai ir reikalavimai, tačiau pirmus
kelis 2011 m. mėnesius Europos Sąjunga negali būti palikta be patvirtinto biudžeto. Todėl
gruodžio 6 d. surengtame trišaliame susitikime Komisija, Taryba ir Parlamentas rado
tinkamą kompromisą dėl biudžeto, kurį galima įgyvendinti be apribojimų nuo pat
2011 finansinių metų pradžios. Balsavau už, nes atsakinga pozicija atitinka Parlamento
pastangas suteikti Europos Sąjungos piliečiams atitinkamus finansinius išteklius, kaip tai
patvirtina bendro pareiškimo dėl mokėjimų asignavimų patvirtinimas.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už Parlamento rezoliuciją, nes
maniau, kad nors biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais ne iki galo patenkina realų
tvaraus, nuoseklaus ir veiksmingo Europos Sąjungos biudžeto poreikį, buvo pasiektas
Parlamento tikslas suteikti Europos Sąjungai biudžetą, kurį būtų galima visiškai ir laikantis
plano įgyvendinti, pradedant nuo finansinių metų pradžios.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už Parlamento rezoliuciją, nes sutikau, kad
nors biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais ne iki galo patenkina realų tvaraus,
nuoseklaus ir veiksmingo Europos Sąjungos biudžeto poreikį, Parlamento tikslas buvo
suteikti Europos Sąjungai biudžetą, kurį būtų galima visiškai ir laikantis plano įgyvendinti
nuo finansinių metų pradžios.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – (FR) Pastarąjį mėnesį buvo ypatingas
momentas, kai visos frakcijos prisiėmė atsakomybę, kad pasiektų politinį susitarimą, be
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2011 m. biudžeto, dėl būsimo ES finansavimo. Taigi, po viso triukšmo, kurį jos kėlė vykstant
deryboms, trys pagrindinės frakcijos pateko į finišo tiesiąją. Europos Parlamentas, nors yra
gavęs naujas galias, tiesiog praleido progą pasirodyti savo sprendimus biudžeto klausimais
priimančio subjekto vaidmeniu. Tarybai pirmininkaujančios Belgijos mums parodytas
Belgijos ministro pirmininko laiškas, kuriame garantuojama, kad Sutarties bus laikomasi
(taip!) ir kad Parlamentas bus įtrauktas į tolesnes diskusijas, nėra jokia garantija, kad bus
pasiektas tinkamas politinis rezultatas. Mūsų balsavimas prieš atspindi praleistą progą ir
peržiūros sąlygą, kurios laikysimės.

Geriausia priemonė tai pasiekti – taikyti tą patį metodą, kaip konvencijos atveju, kad būtų
galima suburti Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus, nacionalines vyriausybes
ir Europos Komisiją. Dėl didžiulio ITER projekto, kuriam reikia ir toliau reikės pernelyg
didelių lėšų sumų, nesigailime, kad jis buvo atidėtas. Mes vėl pabandysime parodyti finansų
švaistymą, kurį projektas reiškia, kai tik bus sugrąžinamas ant EP Biudžeto komiteto stalo.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Ketiname patvirtinti 2011 m. Europos Sąjungos
biudžetą, kuris pirmą kartą rengiamas pagal naują Lisabonos sutarties tvarką. Džiaugiuosi
Europos Parlamento vaidmens šiuo klausimu patvirtinimu ir pritariu pagrindiniams
prioritetams, pabrėžiamiems dokumente, dėl kurio šiandien balsuojame. 2011 m. ypatingą
dėmesį reikia skirti jaunimo, švietimo ir judumo temai – prioritetui, į kurį buvo atsižvelgta
visuose biudžeto skirsniuose. Mums reikia investuoti į savo jaunimą ir į visų Europos
piliečių mokymą, t. y. įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą, Erasmus Mundus ir EURES
programas.

Taip pat būtina remti investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir didinti MVĮ, kaip
mūsų ekonomikos dinamiškumo didinimo variklio, vaidmenį. Žinodamas sanglaudos
politikos, kaip visa apimančio visų Europos politikos sričių elemento, svarbą, pritariu
planuojamam jos įtraukimui į dokumentą, kuris yra pagrindas sėkmingai įgyvendinti šią
politiką. Dėl išdėstytų priežasčių ir dėl to, kad manau, jog Europos Sąjunga išgyvena
laikotarpį, kuriuo reikia labiau stengtis padaryti Europą stipresnę bei konkurencingesnę
ir kartu išsaugoti poreikį intensyvinti tarpinstitucinį dialogą, balsuoju už šį Parlamento
pateiktą projektą.

Thomas Ulmer (PPE),    raštu. − (DE) Balsavau už šį pranešimą. Derybose su Taryba
Parlamentas parodė savo dantis. Praėjusiais metais, atsižvelgdama į Lisabonos sutartį,
Taryba Parlamentui padarė reikšmingų nuolaidų. Šiame sprendime dėl biudžeto Parlamentas
priartėjo prie Tarybos pozicijos. Atrodo, kad šis kompromisas yra tinkamas.

Derek Vaughan (S&D),    raštu.  − Dėl 2011 m. biudžeto buvo nuspręsta sunkiais ir
nestabiliais laikais. Šiuo metu, kai matome didelį valstybių narių biudžetų išlaidų mažinimą,
dabar labiau negu kada nors anksčiau svarbiau užtikrinti, kad Europai būtų suteikti ištekliai
krizės padariniams įveikti. Visoje mano rinkimų apygardoje galima matyti ES finansavimo
naudą ir suteikti pagalbą tiems, kurie nukentės dėl dabartinės JK įgyvendinamos mažinimo
ir naikinimo politikos.

Tačiau šiame biudžete yra dalių, su kuriomis negaliu sutikti. Pvz., nemanau, kad dera
balsuoti už švaistūniškas žemės ūkio subsidijas ir reprezentacinių išlaidų didinimą. Manau,
kad šiuo neužtikrintu ekonominiu laikotarpiu lėšų panaudojimo srityje svarbu rodyti
santūrumą. Būtent dėl šios priežasties nusprendžiau susilaikyti per balsavimą dėl 2011 m.
biudžeto. <BRK>
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Glenis Willmott (S&D),    raštu.  − Europos Parlamento nariai leiboristai balsavo prieš
biudžeto paketą, nes tokiu metu, kai taip smarkiai mažinamos šalies viešosios išlaidos,
nemanome, kad būtų tikslinga didinti ES biudžetą.

Žinoma, mes nepritariame būdui, kuriuo daugelis vyriausybių, mažindamos viešąsias
išlaidas, rizikuoja savo ekonomika. Tačiau tai nereiškia, kad turėtume automatiškai pritarti
bendrų Europos Sąjungos išlaidų didinimui.

Kitais metais ES darys labai daug svarbių darbų, daugeliu atvejų teikdama paramą toms
sritims, kurios bus daugiausia nukentėjusios nuo vidaus išlaidų mažinimo. Tačiau kai reikės
naujų išlaidų, manau, bus įmanoma rasti sutaupytų lėšų siekiant išlaisvinti pinigus svarbiems
projektams.

Atsižvelgiant į spaudimą, kurį patiria vidaus ekonomika, šios derybos dėl biudžeto galėjo
būti proga įkalbėti ES lyderius sutvarkyti švaistūnišką ES išlaidavimą tokiose srityse, kaip
žemės ūkio subsidijos, kuriomis dažnai kenkiama tų pačių šalių, kurioms padėti nustatomas
ES tarptautinės pagalbos biudžetas, ekonomikai. Tačiau šiame biudžete šios subsidijos
paliekamos iš esmės nepaliestos.

Šiomis aplinkybėmis Europos Parlamento nariai leiboristai negalėjo pritarti ES biudžeto
didinimui.

Pranešimas: Barbara Matera (A7-0353/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgdama į tai, kad Nyderlandai
paprašė suteikti pagalbą 613 darbuotojų, atleistų iš dviejų įmonių, kurios vykdo veiklą
sektoriuje, priskiriamame NACE 2 red. 46 skyriui (didmeninė prekyba, išskyrus variklines
transporto priemones ir motociklus), NUTS 2 lygio Nyderlandų Šiaurės Olandijos regione,
balsavau už rezoliuciją, nes sutinku su Europos Komisijos pasiūlymu ir atitinkamais Europos
Parlamento pateiktais jo pakeitimais. Taip pat pritariu tam, Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo (EGF) veiklą ir papildomą naudą reikėtų įvertinti atsižvelgiant
į bendrą programų ir kitų įvairių priemonių, kurios sukurtos pagal 2006 m. gegužės 17 d.
Tarpinstitucinį susitarimą, vertinimą atliekant 2007–2013 m. daugiametės finansinės
programos laikotarpio vidurio peržiūros procesą.

Mário David (PPE),    raštu. – (PT) Pagalba dėl restruktūrizacijos ir įmonių perkėlimo
atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška, lanksti ir prieinama kaip galima greičiau
ir veiksmingiau. Turint omenyje struktūrinius tarptautinės prekybos pokyčius, svarbu, kad
Europos ekonomika būtų pajėgi greitai įgyvendinti priemones, skirtas dėl tokių pokyčių
nukentėjusiems darbuotojams remti, ir kartu suteikti jiems reikiamus įgūdžius, kad jie
galėtų greitai grįžti į darbo rinką. Todėl pagalba turėtų būti teikiama individualia tvarka.
Taip pat svarbu pabrėžti, kad ši parama nepakeičia nei priemonių, už kurias paprastai
atsako įmonės, nei gali būti skirta įmonėms finansuoti ir restruktūrizuoti. Atsižvelgdamas
į tai, kad Nyderlandai paprašė suteikti pagalbą 613 darbuotojų, atleistų iš dviejų įmonių,
kurios vykdo veiklą sektoriuje, priskiriamame NACE 2 red. 18 skyriui (didmeninė prekyba,
išskyrus variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais), Šiaurės Olandijos regione,
balsuoju už šį pranešimą, arba, kitaip tariant, už EGF panaudojimą Nyderlandams remti.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Dėl finansų ir ekonomikos krizės, kurią išgyvename, ir
kartu dėl nuolatinių permainų darbo rinkoje dėl struktūrinių tarptautinės prekybos pokyčių
atsirado gausybė nedarbo, kuris daugeliu atvejų yra ilgalaikis, aukų. Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondas buvo sukurtas tam, kad būtų galima reaguoti į tokius
atvejus, kaip šie. Šiuo atveju kalbame apie šiek tiek mažiau nei dviejų milijonų penkių šimtų
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tūkstančių eurų panaudojimą Nyderlandams siekiant paremti 613 darbuotojų, nuo 2009 m.
gegužės 1 d. iki 2010 m. sausio 31 d. atleistų iš darbo dviejose komercinėse ir mažmeninės
prekybos įmonėse. Atsižvelgdamas į tai, kad Komisija manė, jog šis prašymas bus tinkamas,
kai bus apsvarstytas ir atitiks nustatytus reikalavimus, ir dėl to rekomenduoja šį prašymą
patvirtinti, balsavau už.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgiant į socialinį pasaulinės
ekonomikos krizės, kuri turėjo ypatingą įtaką užimtumui, poveikį, tinkamas Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimas turi lemiamą reikšmę
palengvinant daugelio Europos piliečių ir šeimų padėtį, prisidedant prie jų socialinės
reintegracijos ir profesinio tobulėjimo, kartu suteikiant naujų išteklių įmonių poreikiams
tenkinti ir ekonomikai skatinti. Štai kokiomis aplinkybėmis pateikiamas Nyderlandams
skirtas intervencijos planas, susijęs su 613 darbuotojų atleidimu iš dviejų įmonių, vykdančių
veiklą sektoriuje, priskiriamame NACE 2 red. 46 skyriui (didmeninė prekyba, išskyrus
variklines transporto priemones ir motociklus) NUTS 2 lygmens Nyderlandų Šiaurės
Olandijos regione. Taigi tikiuosi, kad Europos institucijos bus labiau pasiryžusios įgyvendinti
priemones, kad būtų paspartintas ir pagerintas tokių svarbių EGF lėšų naudojimas, nes
šiuo metu panaudojama labai nedidelė jo lėšų dalis. Šiais metais buvo paprašyta tik 11 proc.
iš turimų 500 mln. EUR.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES yra solidarumo erdvė, o Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas jai priklauso. Ši parama būtina siekiant padėti bedarbiams
ir nukentėjusiesiems dėl globalizacijos amžiuje vykstančio įmonių perkėlimo. Vis daugiau
įmonių persikelia į kitą vietą, pasinaudodamos sumažėjusiomis darbo sąnaudomis keliose
šalyse, ypač Kinijoje ir Indijoje, o tai sukelia daug neigiamų padarinių šalims, kurios gerbia
darbuotojų teises. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo tikslas – padėti
darbuotojams, kurie tapo įmonių perkėlimo aukomis, ir jo vaidmuo yra labai svarbus
palengvinant galimybę iš naujo įsidarbinti. Anksčiau EGF naudojosi kitos ES šalys, todėl
tikslinga pagalbą suteikti ir Nyderlandams, kurie paprašė EGF panaudoti 613 darbuotojų,
atleistų iš dviejų įmonių, vykdančių veiklą sektoriuje, priskiriamame NACE 2 red. 46 skyriui
(didmeninė prekyba, išskyrus variklines transporto priemones ir motociklus) NUTS 2
lygmens Nyderlandų Šiaurės Olandijos regione.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. − (DE) Darbuotojams, kurie neteko darbo dėl finansų ir
ekonomikos krizės, turėtų būti suteikta galimybė greitai grįžti į darbo rinką. Valstybės
narės yra įsipareigojusios imtis atitinkamų priemonių šiems žmonėms paremti. Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas šiuo tikslu teikia finansavimą, kurio
valstybės narės gali prašyti. Balsavau už šį pranešimą, nes fondo panaudojimas
Nyderlandams yra visiškai pateisinamas kaip atitikęs visus kriterijus.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgdama į tai, kad Nyderlandai
paprašė suteikti pagalbą 613 darbuotojų, atleistų iš dviejų įmonių, kurios vykdo veiklą
sektoriuje, priskiriamame NACE 2 red. 46 skyriui (didmeninė prekyba, išskyrus variklines
transporto priemonėmis ir motociklais) NUTS 2 lygmens Nyderlandų Šiaurės Olandijos
regione, balsavau už rezoliuciją, nes sutinku su Europos Komisijos pasiūlymu ir atitinkamais
Europos Parlamento pateiktais jo pakeitimais.

Taip pat sutinku, kad:

– EGF lėšomis būtų remiamas individualus iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimas į
darbo rinką, be to, norėčiau pakartoti, kad EGF pagalba neturėtų pakeisti priemonių, už
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kurias pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus atsako įmonės, taip pat įmonių
ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

– EGF veikla ir papildoma nauda turi būti įvertintos atsižvelgiant į bendrą programų ir kitų
įvairių priemonių, kurios sukurtos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniu susitarimu,
įvertinimą.

Džiaugiuosi, kad Europos Komisija pasiūlė sukurti kitą, ne nepanaudotų ESF, lėšų šaltinį,
kad būtų galima reaguoti į dažnus Europos Parlamento pareiškimus, jog būtina nustatyti
atitinkamus lėšoms pervesti skirtus biudžeto mechanizmus, atsižvelgiant į tai, kad EGF
buvo sukurtas kaip specifinė ir atskira priemonė, turinti savo tikslus ir finansavimo
laikotarpius.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. − (IT) Visiškai sutinku su pranešėja B. Matera, kuri džiaugiasi
matydama, kad Komisija nuolat randa alternatyvių mokėjimų asignavimų šaltinių,
nenaudodama neišnaudotų Europos socialinio fondo lėšų, kaip ne kartą yra raginęs Europos
Parlamentas.

Taip pat sutinku su pranešėja, kad pastaraisiais atvejais (verslumo ir inovacijų programos
biudžeto eilutė) pasirinkti alternatyvūs šaltiniai nėra patenkinami, nes Komisija,
įgyvendindama konkurencingumo ir inovacijų programas, susiduria su dideliais trūkumais.
Ekonomikos krizės laikotarpiu šiuos asignavimus iš tikrųjų derėtų padidinti. Todėl pranešėja
ragina Komisiją ir toliau stengtis nustatyti tinkamesnes biudžeto eilutes mokėjimams
ateityje.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Nyderlandų pateiktas prašymas suteikti pagalbą iš
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) susijęs su 613 darbuotojų
atleidimu iš dviejų įmonių, vykdančių veiklą sektoriuje, priskiriamame NACE 2 red.
46 skyriui (didmeninė prekyba, išskyrus variklines transporto priemones ir motociklus)
NUTS II lygmens Šiaurės Olandijos regione, atitinka visus teisiškai nustatytus tinkamumo
kriterijus. Iš tiesų, remiantis 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiančiu 2006 m. gruodžio 20 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondą, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondo veiklos sritis buvo laikinai išplėsta, nes buvo tikimasi įsikišti tokiomis pasaulinės
finansų ir ekonomikos krizės tiesiogiai sudarytomis aplinkybėmis, kaip ši, kai „per 9 mėnesių
laikotarpį atleidžiami bent 500 darbuotojų, visų pirma mažosiose ar vidutinėse įmonėse,
NACE 2 sektoriuje viename regione arba dviejuose gretimuose NUTS II lygio regionuose“.
Todėl balsavau už šią rezoliuciją ir tikiuosi, kad pasinaudojus EGF bus padėta sėkmingai
integruoti šiuos darbuotojus į darbo rinką.

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

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją
dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų skyrimo
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus darbuotojams, atleistiems iš darbo
Nyderlandų Šiaurės Olandijos regione.

Europos IRT sektorius nukentėjo tiek dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, tiek dėl
pokyčių pasaulinėje IT rinkoje, ypač dėl gamybos perkėlimo į Kiniją ir Indiją, kurį taip pat
atspindi IRT 5 rodiklis.

IRT 5 rodiklis – pagrindinių mokslinių tyrimų rezultatų, susijusių su verslo ciklu, sąnaudų
ir biudžetų, skiriamų IRT sektoriui, suvestinė. Šis rodiklis Vakarų Europos atveju nukrito
nuo apytikriai 160 vertės 2008 m. rugpjūčio mėn. iki apytikriai 30 vertės 2009 m. balandžio
30 d.

Nyderlandai 613 darbuotojų, atleistų iš dviejų įmonių, priklausančių bendrovei „Randstad“,
parengė suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, kaip antai
konsultavimas dėl perėjimo iš vieno darbo į kitą, judumo centrų steigimas, atleistų
darbuotojų įdarbinimas, profesinio mokymo ir darbo paieškos galimybių teikimas. Bendras
reikalingas biudžetas yra 3 934 055 EUR, todėl 2010 m. balandžio 8 d. Nyderlandai pateikė
prašymą iš EGF skirti 2 557 135 EUR finansinę paramą.

Thomas Ulmer (PPE),    raštu. − (DE) Balsavau už šį pranešimo projektą. Dar kartą galime
padėti ES piliečiams, kurie buvo atleisti iš darbo jų įmonėms susidūrus su sunkumais,
susirasti naują darbą.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. − (DE) Šis prašymas yra tik vienas iš daugelio iš
Nyderlandų gautų prašymų, kuriuos neseniai patvirtinome Biudžeto komitete. Žinoma,
balsavau už B. Materos pranešimą dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondo (EGF) lėšų panaudojimo Šiaurės Olandijoje iš darbo atleistiems piliečiams paremti.
EGF tikslas – skirti finansavimą siekiant padėti dėl globalizacijos darbo netekusiems
individualiems piliečiams. Per pastarąsias dvi savaites vykusiose derybose dėl biudžeto
Nyderlandų vyriausybė pranoko save savo atkaklia reakcija į teisėtą visada kompromisams
pasirengusio Europos Parlamento poziciją. Šiuo metu norėčiau pasakyti, jog atrodo, kad,
viena vertus, prašyti dešimčių milijonų eurų ES pagalbos ir, kita vertus, atsisakyti dalyvauti
diskusijoje Parlamento pateiktais klausimais yra suderinama su nacionaliniu politikos
požiūriu.

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes manau,
jog ES reikia tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium
taikytinos teisės srityje. Manau, jog ES reglamentas šioje srityje turėtų būti universalus, t. y.
remiantis jo visuotinėmis teisės normų kolizijos taisyklėmis gali būti nustatyta, kad taikytina
bet kuri – dalyvaujančiosios valstybės narės, nedalyvaujančiosios valstybės narės arba
Europos Sąjungai nepriklausančios valstybės narės – teisė. ES užsibrėžė tikslą puoselėti ir
plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas,
todėl siekiant suteikti sutuoktiniams laisvę pasirinkti teisę, su kuria juos sieja glaudūs ryšiai,
arba, jei jie nepasirenka teisės, siekiant, kad ši teisė gali būti taikoma jų santuokos
nutraukimui arba gyvenimui skyrium, ji turėtų būti taikoma net tuomet, jei ji nėra
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dalyvaujančiosios valstybės narės teisė. Siekiant didesnio piliečių judumo, reikia daugiau
lankstumo ir daugiau teisinio saugumo, kurį gali įtvirtinti naujasis ES reglamentas.

Roberta Angelilli (PPE),    raštu. − (IT) Kadangi būtina skubiai spręsti problemas, kurių
kyla tarptautinių santuokų nutraukimo atvejais, reikia nustatyti aiškų ir išsamų teisinį
pagrindą, kuriuo remiantis būtų reglamentuojama santuokos nutraukimui ir gyvenimui
skyrium taikytina teisė. Iki šiol dėl nacionalinių taisyklių skirtumų nebuvo teikiama
pirmenybė abiejų sutuoktinių lygių galimybių išsaugojimui, be to, nebuvo apsaugoti
besiskiriančių tėvų vaikų interesai. Priešingai, šie skirtumai buvo tarsi paskata kuo greičiau
kreiptis į teismą. Kaip Europos Parlamento tarpininkė vaikų, dėl kurių ginčijasi skirtingą
pilietybę turintys tėvai, atvejais ir remdamasi įgyta savo darbo patirtimi, palaikau šį
pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo siekiama suteikti poroms, kurioms tai aktualu, teisinį
tikrumą ir užtikrinti numatomumą bei lankstumą.

Vienas į šio reglamento tekstą įtrauktų naujoviškų sumanymų yra galimybė prieš santuokos
nutraukimo bylos nagrinėjimą, per jį ir po jo konsultuotis su šeimos tarpininku. Ši galimybė
įtraukta ne tik todėl, kad šis asmuo gali labai padėti teikdamas porai informaciją apie įvairius
santuokos nutraukimo būdus ir sąlygas bei spręsdamas jų nesutarimus, bet ir todėl, kad
taip siekiama apsaugoti susijusių vaikų teises padedant sutuoktiniams pasirinkti tinkamus
ir taikius sprendimus, kad būtų apsaugota jų vaikų gerovė.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Kai pradedama kalbėti apie Europos taisyklių,
taikytinų santuokos sričiai, suderinamumo patobulinimą, tampa sudėtinga pasiekti
27 valstybių narių sutarimą šiuo klausimu. Laimei, 1997 m. sudarius Amsterdamo sutartį,
to pageidaujančios valstybės narės tvirčiau bendradarbiaudamos gali kartu daryti pažangą
tam tikroje srityje taip, kad valstybės, veikiančios kaip varomoji jėga, sudarytų branduolį,
kuris skatintų Europos Sąjungą judėti pirmyn. Siekdamos spręsti problemas, kurių kyla
sutuoktiniams, siekiantiems savo statuso visoje Europoje pripažinimo, ypač per santuokos
nutraukimo ar gyvenimo skyrium patvirtinimo procedūras, tam tikros valstybės narės ėmė
bendradarbiauti, kad geriau suderintų savo nacionalines taisykles. Iš tikrųjų labai norėčiau,
kad šis tvirtesnis bendradarbiavimas, į kurį Prancūzija norėtų įsitraukti, taptų tikrove. Mano
manymu, ši iniciatyva naudinga siekiant suburti europiečius mums visiems svarbioje srityje,
kurioje teisinis tikrumas yra labai svarbus aspektas. Todėl balsavau už siūlomą reglamentą,
kuriuo įgyvendinamas šis tvirtesnis bendradarbiavimas. Ateityje turi būti remiamasi tokiu
tvirtesniu bendradarbiavimu taip dažnai, kiek to reikia.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. – (ES) Balsavau už šį pranešimą, nes šiuo
reglamentu siekiama sukurti poroms, kurių nariai kilę iš skirtingų valstybių narių ir kurios
nori gyventi skyrium ar nutraukti santuoką, teisinį tikrumą kartu užtikrinant joms
numatomumą ir lankstumą.

Šiuo požiūriu patvirtinta iniciatyva yra žingsnis į priekį, tačiau gaila, kad visų pirma
nepasinaudota galimybe išplėsti šio reglamento taikymo sritį įtraukiant santuokų
pripažinimo, santuokų pripažinimo negaliojančiomis, vaikų globos ir paveldėjimo sritis.
Į šį reglamentą taip pat neįtrauktos kitokio pobūdžio sąjungos, pvz., homoseksualių asmenų
porų, kurios pripažįstamos kai kuriose valstybėse narėse.

Antra, taip pat gaila, kad tik 15 iš 27 valstybių narių yra pasirengusios tvirčiau
bendradarbiauti šioje srityje, nes tai pakenks neketinančių bendradarbiauti valstybių
piliečiams.
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Taigi tikiuosi ir norėčiau, kad ateityje būtų galima išplėsti šio reglamento taikymo sritį ir
kad daugiau valstybių tvirčiau bendradarbiautų šioje srityje: jos turi tai padaryti savo
atstovaujamų piliečių labui.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. − (LT) Balsavau už šį Europos Parlamento pranešimą
dėl tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium taikytinos
teisės srityje, nes turi būti nustatytas aiškus ir išsamus teisinis pagrindas, pagal kurį būtų
taikomos taisyklės, susijusios su taikoma teise. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vienas
iš svarbiausių Europos Sąjungos tikslų yra išsaugoti ir plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo
erdvę, kurioje būtų užtikrintas laisvas asmenų judėjimas. O šiuo metu teisinė padėtis
Europos lygmeniu dėl skirtingą pilietybę turinčių sutuoktinių santuokos nutraukimo arba
gyvenimo skyrium labai paini, nes neaišku, kokia teisė turi būti taikoma. Dėl to dažnai
skubama kreiptis į teismą, t. y. vienas iš sutuoktinių, siekdamas užsitikrinti, kad byla būtų
nagrinėjama pagal tam tikrą jo interesus geriau saugančią teisinę sistemą, pateikia prašymą
nutraukti santuoką anksčiau už kitą. Norėčiau pabrėžti, jog siūlomas naujasis reglamentas
turėtų užtikrinti teisinį konkretumą poroms, kurioms tai aktualu, taip pat užtikrinti, kad
veiksmai būtų nuspėjami ir kad būtų veikiama lanksčiai.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu. – (IT) Norėčiau pasveikinti T. Zwiefką parengus šį
pranešimą, kurį palaikau. Šios priemonės tikslas – nustatyti aiškų ir išsamų teisinį pagrindą,
kuris būtų taikomas teisės aktams, susijusiems su santuokos nutraukimu ir gyvenimu
skyrium, kartu užtikrinant šalims tam tikrą savarankiškumą. Dėl skirtingo šių taisyklių
pobūdžio valstybėse narėse iš tikrųjų gali kilti problemų tarptautinės santuokos nutraukimo
atvejais.

Iš tikrųjų, be teisinio netikrumo, kylančio dėl kiekvienu konkrečiu atveju taikytinos teisinės
sistemos nustatymo, taip pat gali būti skubama kreiptis į teismą, siekiant užtikrinti, kad
byla būtų nagrinėjama pagal tam tikrą teisinę sistemą, geriau apsaugančią vieno sutuoktinio
interesus. Todėl Europos Sąjunga turi mažinti šią riziką ir šalinti trūkumus suteikdama
galimybę šalims bendru sutarimu pasirinkti taikytiną teisę. Todėl sutinku, kad reikia
užtikrinti, jog šalys kuo greičiau gautų teisingą ir tikslią informaciją, leidžiančią joms suvokti
savo pasirinkimus.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    raštu. – (CS) Pagal Lisabonos sutartį dabar valstybės narės
gali tvirčiau bendradarbiauti laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, o tiksliau – santuokos
nutraukimo ir gyvenimo skyrium klausimais. Šiuo reglamentu apibrėžiamas tvirtesnis tam
tikrų valstybių narių (Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos,
Italijos, Latvijos, Liuksemburgo, Maltos, Portugalijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Ispanijos)
bendradarbiavimas. Pagrindinis šio bendradarbiavimo tikslas – užkirsti kelią bet kokiai
diskriminacijai lyties pagrindu, užtikrinti lygias abiejų sutuoktinių galimybes ir didžiausią
prioritetą skirti vaikų gerovei. Sutuoktiniai neretai rungtyniauja, kuris iš jų pirmasis kreipsis
į teismą dėl santuokos nutraukimo, siekdamas užsitikrinti, kad byla būtų nagrinėjama
pagal tos valstybės teisinę sistemą, pagal kurią geriausiai apsaugomi atitinkamos šalies
interesai. Šio reglamento tikslas – užtikrinti didesnį teisinį tikrumą poroms, kurioms tai
aktualu, ir kartu užtikrinti, kad bylos būtų nagrinėjamos nuspėjamai ir lanksčiai. Palaikiau
šį reglamentą, nors jis šiuo metu netaikomas Čekijai. Apskritai manau, kad šio reglamento
taikymas bus puikus pavyzdys kitoms valstybėms narėms, įskaitant Čekiją. Ateityje kitos
valstybės narės galėtų patvirtinti šį reglamentą ir pasinaudoti novatoriškų valstybių narių
sukaupta patirtimi.
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Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Šiuo pasiūlymu siekiama ne suderinti santuokos
nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos materialinės teisės normas, o nustatyti
suderintas tarptautinės jurisdikcijos kolizijos sprendimo taisykles. Tai reiškia, kad turime
dirbti ne su esmine šeimos teisės, kurioje kiekviena valstybė narė ir toliau taikys savo teisės
aktus, o su tarptautinės privatinės teisės sistema.

Todėl svarbu nepamiršti, kad, pvz., pagal siūlomą reglamentą, konkrečiai – pagal pakeitimą
dėl 7a straipsnio įtraukimo, valstybė narė neįpareigojama pripažinti santuoka akto, kuris
pagal jos nacionalinės teisės aktus nelaikomas santuoka, net jeigu tuo tik siekiama užtikrinti
jos nutraukimą, nes tai prieštarautų subsidiarumo principui. Tačiau tai nepadės apriboti
asmenų, kurių sąjungų valstybė narė nepripažįsta, teisių, ir šiuo klausimu reikia surasti
kompromisą.

Atsižvelgdamas į tai, kas pasakyta, galiu manyti, kad didesnio teisinio tikrumo užtikrinimas
sprendžiant šeimos teisės srities tarptautinės jurisdikcijos konfliktus, ypač susijusius su
santuokos nutraukimu ir gyvenimu skyrium, yra svarbus žingsnis siekiant sukurti laisvės
ir teisingumo erdvę, kurioje būtų užtikrinta asmenų judėjimo laisvė.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Džiaugiuosi, kad patvirtintas šis pranešimas,
kuris turėtų padėti sudaryti sąlygas skirtingų valstybių narių piliečiams arba ne savo
valstybėje narėje gyvenančių piliečių poroms pasirinkti jų santuokos nutraukimui taikytiną
teisę.

2007 m. ES nutraukta milijonas santuokų, iš jų 13 proc. santuokų nutraukimo atvejų
poros partneriai buvo skirtingą pilietybę turintys asmenys. Nagrinėjant šias bylas Europos
piliečiams kilo teisinių problemų, darančių neigiamą įtaką jų gyvenimui skyrium.

Norėčiau pabrėžti, kad Portugalija dalyvauja tvirtesnio bendradarbiavimo procese, kuris
galėtų padėti padaryti pažangą šiuo Tarybos blokuojamu klausimu.

Norėčiau pabrėžti būtinybę užtikrinti, kad šiuo pranešimu valstybė narė nebūtų
įpareigojama pripažinti santuoka akto, kuris pagal tos valstybės nacionalinės teisės aktus
nelaikomas santuoka, net jeigu to reikia tik siekiant nutraukti santuoką, nes tai prieštarautų
subsidiarumo principui.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    raštu. – (PL) Norėčiau pasidžiaugti, kad
pranešėjas taip kruopščiai nagrinėjo tokį sudėtingą santuokos nutraukimui ir gyvenimui
skyrium taikytinos teisės pasirinkimo klausimą. Apie šio klausimo subtilumą galima spręsti
iš to, kad Komisijos pasiūlymas dėl reglamento „Roma III“ yra pirmasis Europos istorijoje
tvirtesnio bendradarbiavimo, įgyvendinamo laikantis Sutartyse nustatytų procedūrų,
pavyzdys. Todėl šis reglamentas bus taikomas tik 14 iš 27 ES valstybių narių teritorijų.
Lenkija nėra viena iš šių valstybių narių. Manau, nustačius principą, pagal kurį šalys galės
pasirinkti santuokos nutraukimui taikytiną teisę, „Roma III“ padės užtikrinti didesnį teisinį
numatomumą ir tikrumą. Tačiau atsižvelgiant į ribotą šio reglamento taikymo sritį – jis
bus siejamas tik su teise, taikytina sprendžiant tarptautinių santuokų nutraukimo klausimus
– taip pat labai svarbu atsakyti į klausimą, kuris teismas bus kompetentingas priimti
sprendimą konkrečioje byloje.

Ši problema – kito ES reglamento, Briuselio IIa reglamento, tema. Todėl kaip ir pranešėjas
manau, kad labai svarbu kuo greičiau persvarstyti šį reglamentą, siekiant nustatyti forum
necessitatis nuostatą. Taip bus išsklaidyti daugumos valstybių narių nuogąstavimai dėl to,
ar jų teismai nebus verčiami priimti sprendimų dėl porų, kurios pagal joms taikytiną teisinę
sistemą nelaikomos susituokusiomis, santuokos nutraukimo, o tai kartu paskatins valstybes
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nares patvirtinti bendrus Europos principus tarptautinių santuokų nutraukimo srityje,
todėl daugumos ES piliečių gyvenimas, be abejonės, taps lengvesnis.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    raštu. – (FR) Jei du skirtingą pilietybę turintys asmenys arba
paprasčiausiai asmenys, nebegyvenantys toje pačioje valstybėje narėje, ketina nutraukti
santuoką, jie turėtų žinoti, kuris teismas turi jurisdikciją nagrinėti jų bylą ir kurioje šalyje
ji turi būti nagrinėjama. Nuo šiol šie du santuoką nutraukiantys asmenys galės kuo anksčiau
pasirinkti Europos Sąjungos teisinę sistemą, taikytiną jų santuokos nutraukimui. Tai – dar
vienas labai konkretus žingsnis į priekį laipsniškai kuriant bendrą Europos teisinę erdvę,
kuri tiesiogiai susijusi su kiekvieno iš mūsų kasdieniu gyvenimu. Nors palankiai vertinu
šio pranešimo patvirtinimą ir tai, kad pirmą kartą bus naudojamasi vadinamąja tvirtesnio
bendradarbiavimo procedūra, apgailestauju, kad reikia taikyti šią procedūrą ir kad visos
ES valstybės narės negalėjo pasiekti susitarimo. Tikiuosi, kitos valstybės narės netrukus
prisijungs prie šio bendradarbiavimo.

Edvard Kožušník (ECR),    raštu. – (CS) Čekija yra atstovaujama Europos Parlamente. Ji
nepatvirtino priemonės, skirtos tvirtesniam bendradarbiavimui įstatymų kolizijos atvejais
taikytinų taisyklių suderinamumo srityje. Taip yra todėl, kad Čekija nemano, jog šis
pasiūlymas dėl reglamento yra būtina tinkamo vidaus rinkos veikimo priemonė. Be to,
Čekija mano, kad dėl šio reglamento kyla abejonių subsidiarumo principo laikymosi
požiūriu, nes jis nesuteiks jokios papildomos naudos, kuria būtų galima pateisinti šiame
reglamente siūlomą pasikėsinimą įsikišti į valstybių narių nacionalinės šeimos teisės
nuostatas. Čekija mano, kad dėl šio pasiūlymo taip pat kyla abejonių dėl proporcingumo
principo laikymosi, nes pasirinkta teisinė reglamento forma nėra tinkama priemonė
tarptautinės šeimos teisės srities įstatymų kolizijai taikytinų taisyklių suderinamumui
užtikrinti. Tačiau atsižvelgdamas į tai, kas pasakyta, norėčiau pabrėžti, kad balsuodamas
nesiekiu trukdyti valstybėms narėms, kurios, nustatydamos santuokos sričiai taikytiną
teisę, pasirinko tvirtesnį bendradarbiavimą kaip priemonę įstatymų kolizijai taikytinų
taisyklių suderinamumui užtikrinti, žengti šiuo keliu.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    raštu. – (CS) Pasiūlymas dėl reglamento dėl tvirtesnio
bendradarbiavimo santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje
padeda spręsti dažnai kylančius sudėtingus ir opius klausimus, susijusius su galiojančių
santuokų, kurias sudarė skirtingą pilietybę turintys asmenys, nutraukimo bylomis. Šis
reglamentas padės suteikti besiskiriančiai porai daugiau aiškumo ir suteiks sutuoktiniams
galimybę pasirinkti taikytiną teisę. Šis reglamentas taip pat padės nuo pat pradžių užtikrinti
jiems didesnį teisinį tikrumą. Kadangi patvirtintas teisės aktas viršija Bendrijos teisyno
nustatytas ribas, jį patvirtinusios valstybės narės, taikydamos tvirtesnio bendradarbiavimo
priemonę, galės spręsti tam tikras tarptautinio bendradarbiavimo srities teisėkūros
problemas, susijusias su šios rūšies santuokų nutraukimu.

Pagal šį reglamentą kitoms valstybėms narėms, kurios šiame etape nusprendė neprisijungti
prie tvirtesnio bendradarbiavimo, bus suteikta pakankamai galimybių laikui bėgant įvertinti
teigiamą ir neigiamą šio pasiūlymo dėl reglamento poveikį ir apsvarstyti galimybę jį
patvirtinti. Ne vienus metus Čekijoje keliais tinkamai pagrįstais atvejais nagrinėjant tokias
santuokos nutraukimo bylas buvo taikoma užsienio teisė.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Patvirtinus naująjį reglamentą tarptautinės poros (skirtingą
pilietybę turinčių asmenų poros, poros, gyvenančios skirtingose valstybėse, ir poros, kartu
gyvenančios ne savo kilmės valstybėje) galės pasirinkti jų santuokos nutraukimui taikytiną
nacionalinę teisę, tačiau tik tuo atveju, jeigu vienas iš partnerių susijęs su nagrinėjama
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valstybe, pvz., nuolat joje gyvena ar yra jos pilietis. Naujosiose taisyklėse taip pat išaiškinta
teisė, taikytina tuo atveju, jeigu partneriai nesusitaria. Pagal naująjį reglamentą, pvz.,
Belgijoje gyvenanti Ispanijos ir Portugalijos pilietybę turinčių asmenų pora galės pasirinkti,
kad jų santuokos nutraukimui būtų taikoma Portugalijos, Ispanijos arba Belgijos teisė.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Santuokos nutraukimas – rimtas klausimas. Neretai
dūžta lėkštės ir vyksta turto dalybos. Nuoširdžiai žaviuosi pranešėjo Tadeuszo Zwiefkos
idealizmu. Kas atsitiks, jei Vokietijos pilietybę turintis vyras norės nutraukti santuoką
Vokietijoje, o jo žmona norės išsiskirti Sicilijoje, nes jos motina yra sicilietė? Kaip nesant
susitarimo padalysite dulkių siurblį ir skalbyklę? Sumanymas geras, tačiau ji reikia
patobulinti. 90 proc. santuokos nutraukimo atvejų kyla tragedija ir skandalas. Teigiamai
vertinu šį reglamentą, tačiau svarstydami tokį dokumentą atsižvelkime ir į smulkmenas.
Mums reikia ne taisyklių, o teisės akto.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. − (DE) Gyvenimas skyrium ir santuokos nutraukimas –
visada sudėtingi klausimai, sukeliantys nemažai teisinių padarinių. Ypač daug problemų
kyla tuomet, kai vyras ir žmona kilę iš skirtingų šalių. Europos Sąjungoje ieškojome šios
problemos sprendimo būdo, tačiau sugebėjome susitarti vien dėl tvirtesnio
bendradarbiavimo procedūros, kuri tik šiek tiek palengvins porų, kurioms tai aktualu,
kitaip tariant, besiskiriančių porų, kurių nariai kilę iš skirtingų ES valstybių narių, padėtį.
Šios procedūros taikymo sritis tiksliai neapibrėžta, taigi nėra visiškai aiški.

Žinoma, bendradarbiavimas nereiškia, kad valstybė narė turės pripažinti sprendimus,
kokie, pvz., priimami santuokos nutraukimo atveju, jeigu pagal teisines nuostatas toks
sprendimas nepripažįstamas. Be to, reikia užtikrinti, kad taikant šią procedūrą valstybės
narės nebūtų netiesiogiai verčiamos pripažinti tos pačios lyties asmenų partnerystės. Be
to, tarpvalstybinio gyvenimo skyrium atveju per mažai dėmesio skiriama tėvų teisėms.
Todėl per balsavimą susilaikiau.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. − (IT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad būtina
nustatyti aiškų ir išsamų teisinį santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos
teisės pagrindą. Įtraukus 3a straipsnį, sutuoktiniams pirmą kartą suteikiama galimybė
bendru sutarimu pasirinkti jų santuokos nutraukimo bylai taikytiną teisę. Taip pat manau,
jog turėtume užtikrinti, kad šalys priimtų sprendimą remdamosi konkrečia informacija,
kitaip tariant, kad abu sutuoktiniai būtų tinkamai susipažinę su praktinėmis savo sprendimo
pasekmėmis. Atsižvelgiant į tai, būtina užtikrinti, kad informacija būtų tiksli ir išsami.
Manau, svarbu apsaugoti poros santykius, kad abi šalys, kurios taip tampa vienodus
įgaliojimus turinčiais sprendimus priimančiais asmenimis, galėtų išsiskirti aiškiai, skaidriai
ir abiejų šalių sutikimu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Portugalija kartu su kitomis 13 ES
valstybių (Ispanija, Italija, Vengrija, Liuksemburgu, Austrija, Rumunija, Slovėnija, Bulgarija,
Prancūzija, Vokietija, Belgija, Latvija ir Malta) pirmą kartą ES istorijoje bando tvirčiau
bendradarbiauti. Šis tvirtesnis bendradarbiavimas vyksta santuokos nutraukimui, gyvenimui
skyrium ir nuosavybės atskyrimui taikytinos teisės srityje.

Balsavau už šį pranešimą dėl reglamento, kuriuo nustatomos aiškios procedūros, taikomos
tarptautinėms poroms (kai sutuoktiniai yra skirtingą pilietybę turintys asmenys),
siekiančioms nutraukti santuoką, gyventi skyrium ar atskirti nuosavybę savo kilmės ar
gyvenamojoje šalyje, taisyklės. Esama plataus sutarimo šiuo klausimu, kuris padės
palengvinti ne vieno europiečio gyvenimą. Tai – taip pat simbolinė akimirka, nes pirmą
kartą ES valstybės narės tarpusavyje tvirčiau bendradarbiauja.
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Šiomis nuostatomis siekiama sustiprinti teisinį tikrumą ir numatomumą santuokos
nutraukimo, gyvenimo skyrium ir nuosavybės atskyrimo srityje. Šiuo susitarimu numatoma
suderinti tik kolizijos atvejais susidarančią padėtį ir nesiekiama suderinti pagrindinių
nacionalinių taisyklių.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. − (IT) Vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos tikslų –
išsaugoti ir plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje būtų užtikrintas laisvas
asmenų judėjimas. Dėl skirtingą pilietybę turinčių sutuoktinių santuokos nutraukimo arba
gyvenimo skyrium, šiuo metu teisinė padėtis Europos lygmeniu labai paini, nes neaišku,
kokia teisė turi būti taikoma. Dėl to dažnai skubama kreiptis į teismą, t. y. vienas iš
sutuoktinių, siekdamas užsitikrinti, kad byla būtų nagrinėjama pagal tam tikrą jo interesams
palankesnę teisinę sistemą, pateikia prašymą nutraukti santuoką anksčiau už kitą. Šio
pasiūlymo dėl reglamento tikslas – užtikrinti teisinį tikrumą poroms, kurioms tai aktualu,
taip pat užtikrinti, kad veiksmai būtų nuspėjami ir kad būtų veikiama lanksčiai. Todėl
negaliu nesutikti su pranešėju T. Zwiefka, kuris pritaria taisyklių, kurios būtų taikomos
nustatant santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium atvejais taikytiną teisę, esmei.

Rovana Plumb (S&D),    raštu. – (RO) Belgija, Bulgarija, Vokietija, Graikija, Ispanija,
Prancūzija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, Austrija, Portugalija, Rumunija
ir Slovėnija pateikė Komisijai prašymą, kuriame nurodė, kad ketina pradėti tvirčiau
tarpusavyje bendradarbiauti santuokai taikytinos teisės srityje (2010 m. kovo 3 d. Graikija
savo prašymą atsiėmė) ir paragino Komisiją pateikti Tarybai pasiūlymą šiuo klausimu. Dėl
vis didėjančio piliečių judumo reikia užtikrinti, viena vertus, didesnį lankstumą ir, kita
vertus, didesnį teisinį saugumą. Norint pasiekti šį tikslą, šis reglamentas turi padėti padidinti
santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium šalių savarankiškumą suteikiant sutuoktiniams
galimybę pasirinkti jų santuokos nutraukimui arba gyvenimui skyrium taikytiną teisę.

Šis reglamentas bus taikomas tik santuokos nutraukimo arba santuokinių pareigų
panaikinimo (gyvenimo skyrium) srityje ir netaikomas sprendžiant fizinių asmenų statuso
arba teisnumo ar veiksnumo, santuokos buvimo, galiojimo arba pripažinimo, santuokos
pripažinimo negaliojančia, sutuoktinių pavardės, santuokos turtinių pasekmių, tėvų pareigų,
išlaikymo prievolių, turto patikėjimo ar paveldėjimo klausimus, net jeigu minėti klausimai
kyla tik kaip preliminarūs klausimai nagrinėjant santuokos nutraukimo ar gyvenimo
skyrium bylas.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, kurioje būtų
užtikrintas laisvas asmenų judėjimas, plėtojimas – vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos
tikslų. Todėl palankiai vertinu šį pasiūlymą, pagal kurį numatoma užtikrinti didesnį teisinį
saugumą apibrėžiant nacionaliniams santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium atvejams
taikytiną teisę, ir norėčiau, kad kitos valstybės narės kartu stengtųsi užtikrinti šios srities
teisės kolizijai taikomų nacionalinės teisės normų suderinamumą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo dokumento tekstu nustatomas tokių
problemų sprendimo būdas. A ir B yra skirtingų valstybių narių piliečiai, kurie sudarė tos
pačios lyties asmenų santuoką vienoje iš valstybių narių, patvirtinusių teisės aktus, pagal
kurių nuostatas leidžiama sudaryti tokias santuokas. Jie trejus metus nuolat gyveno
valstybėje narėje, kurioje neleidžiama sudaryti tos pačios lyties asmenų santuokų, tačiau
kuri patvirtino reglamentą dėl taikytinos teisės pasirinkimo pagal tvirtesnio
bendradarbiavimo procedūrą. A ir B nori nutraukti savo santuoką.

Pagal Reglamento Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos nuostatas vieninteliai tokiomis
aplinkybėmis kompetentingi teismai yra valstybės narės, kurioje asmenys nuolat gyvena,
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teismai. Tai akivaizdžiai neteisinga nagrinėjamos poros atžvilgiu, kuriai kiltų labai daug
nepatogumų ir kuri sugaištų daug laiko siekdama, kad jos santuokos nutraukimo byla būtų
priskirta kito teismo kompetencijai.

Alf Svensson (PPE),    raštu.  −  (SV) Kai Europos Parlamentas šiandien balsavo dėl
pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo pradedamas tvirtesnis bendradarbiavimas
santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, nusprendžiau
susilaikyti. Mano manymu, šeimos teisė, pvz., santuokos nutraukimo reglamentavimas,
yra sritis, kurioje turėtų būti laikomasi subsidiarumo principo ir kurioje kiekviena valstybė
narė turėtų pati priimti sprendimus. ES valstybės narės gali neverčiamos nuspręsti, ar nori
prisidėti prie šiame pranešime aptariamo bendradarbiavimo, o šiuo metu bendradarbiauja
14 šalių. Švedija nėra viena iš jų. Mano manymu, man, kaip Europos Parlamento nariui iš
Švedijos, nedera reikšti savo pozicijos dėl teisės akto, kuris susijęs tik su bendradarbiavimo,
kuriame Švedija nedalyvauja, forma.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. − (DE) Kadangi ES kasmet sudaroma 16 mln. skirtingą
pilietybę turinčių asmenų santuokų, iš kurių apie 140 000 porų nusprendžia santuoką
nutraukti, labai svarbu vesti derybas ir pasiekti susitarimą šiuo klausimu, kad piliečiams
būtų galima užtikrinti būtiną teisinį tikrumą. Pavienėms valstybėms narėms vetavus kelias
šios srities iniciatyvas, dabar, įtvirtinus tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą, bent
14 valstybių narių turės galimybę nustatyti būtinus kriterijus.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes dėl pasaulio finansų
krizės, dėl kurios iš dalies kaltos ir kredito reitingų agentūros, tapo akivaizdu, kad būtina
parengti kredito reitingų agentūrų klasifikavimo ir priežiūros priemonę. Pritariu šiame
pranešime pateiktiems raginimams sukurti kredito reitingų agentūrų, kurios teikia ES
naudojamus kredito reitingus, registravimo ir priežiūros sistemą ES lygmeniu ir apsvarstyti
trečiųjų šalių agentūrų teikiamų kredito reitingų naudojimo ES sąlygas. Pasiekus sutarimą
dėl Europos priežiūros struktūros, kuris įsigalios 2011 m. sausio 1 d., dabar galima
veiksmingai įgyvendinti kredito reitingų agentūrų priežiūrą. Labai svarbu, kad Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) nuo pat savo veiklos pradžios galėtų naudotis
jai suteiktais įgaliojimais, siekiant užtikrinti patikimą ES veiklą vykdančių kredito reitingų
agentūrų ir trečiųjų šalių agentūrų, kurių teikiamus vertinimus leidžiama naudoti ES,
priežiūrą visapusiškai bendradarbiaujant su trečiųjų šalių nacionalinės valdžios
institucijomis. Taip pat palankiai vertinu tai, kad JAV nusprendė parengti griežtesnės
priežiūros šioje srityje taisykles, turint omenyje, kad Komisija taip pat siekia tolesnio
tarptautinio suderinimo.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes manau,
jog būtina parengti kredito reitingų agentūrų stebėsenos ir priežiūros priemonę. Šiai
iniciatyvai įtakos turėjo pasaulio finansų krizė, dėl kurios iš dalies kaltos ir kredito reitingų
agentūros. Pritariu Europos Komisijos pasiūlymui, pagal kurį Europos vertybinių popierių
ir rinkų institucija (EVPRI) turėtų akredituoti kredito reitingų agentūras ir jas prižiūrėti.
Tačiau būtina, kad EVPRI galėtų vykdyti savo įgaliojimus nuo pat jos įsteigimo norint, kad
Europos Sąjungoje veiklą vykdančių kredito reitingų agentūrų ir trečiųjų šalių agentūrų,
kurių teikiamus vertinimus bus leidžiama naudoti Europos Sąjungoje, priežiūra būtų
patikima.
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Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Iš esmės kredito reitingų agentūros teikia
nepriklausomą nuomonę apie įmonės, skolos, finansinio įsipareigojimo ar finansinės
priemonės kreditingumą. Vis dėlto šių agentūrų nuomonės kartais gali turėti rimtą poveikį
šalies, kurios finansinį tvarkingumą jos vertina, ekonomikai. 2009 m. Europos Sąjunga
patvirtino Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009, kuriuo siekiama reguliuoti agentūrų veiklą
siekiant apsaugoti investuotojus ir Europos finansų rinkas nuo kompetencijos trūkumo
rizikos. Šiuo reglamentu nustatytos kredito reitingų suteikimo sąlygos ir taisyklės, kuriomis
reglamentuojamas kredito reitingų agentūrų registravimas ir priežiūra. Vis dėlto ekspertų
grupės parengtoje ataskaitoje daroma išvada, kad, siekiant sumažinti būsimų finansų krizių
riziką ir jų sunkumą, priežiūros sistemą reikia patobulinti. Europos vertybinių popierių ir
rinkos institucijos (EVPRI) reglamentu įsteigta Europos priežiūros institucija. Siekiant
užtikrinti, kad ši institucija veiktų sklandžiai ir būtų tinkamai integruota į bendrą finansinio
reguliavimo sistemą, tapo būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009. Balsavau
už šį pranešimą, nes juo siekiama patobulinti kredito reitingų agentūrų kontrolę.

Jean-Pierre Audy (PPE),    raštu. – (FR) Remdamasis savo puikaus kolegos ir gero draugo
Jeano-Paulio Gauzès iš Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos parengtu
pranešimu balsavau už pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
iš dalies keičiamas 2009 m. reglamentas dėl kredito reitingų agentūrų ir kuriuo naujajai
Europos vertybinių popierių ir rinkos institucijai (EVPRI) suteikiama įgaliojimų prižiūrėti
šias agentūras. Pritariu pranešėjo siūlomiems pakeitimams, ypač pasiūlymui perduoti
EVPRI naujus įgaliojimus, kuriuos Komisija ketino pasilikti sau, visų pirma susijusius su
baudomis. Manau, svarbu, kad EVPRI galėtų perduoti nacionalinės valdžios institucijoms
dalį savo atliekamų funkcijų. Apgailestauju, kad neužsiminta apie valstybių narių vertinimo
klausimą ir apie konkrečią priežiūrą, kurią reikėtų atlikti vertinant valstybes nares, nors
šis reguliavimo pakeitimas tikriausiai nėra tam tinkama priemonė. Siūlau įsteigti Europos
viešąją agentūrą, kuri vertintų valstybes nares ir užtikrintų būtiną nepriklausomumą ir
techninių klausimų sprendimą.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Dėl kilusios pasaulio finansų krizės tapo
akivaizdu, kad būtina parengti kredito reitingų agentūrų stebėsenos ir priežiūros priemonę.
Europos Sąjungoje reikia bendros kredito reitingų agentūrų priežiūros ir jų kontrolės
sistemos. Pritariau šiam svarbiam dokumentui. 2009 m. buvo priimtas Reglamentas (EB)
Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų. Jį priėmus sudarytos sąlygos Europos
lygmeniu sukurti kredito reitingų agentūrų, kurios teikia Europos Sąjungoje naudojamus
kredito reitingus, registravimo ir priežiūros sistemą. Reglamentu taip pat nustatytos trečiųjų
šalių agentūrų teikiamų reitingų naudojimo Europos Sąjungoje sąlygos. Europos Sąjungoje
reikalinga patikima priežiūros ir kontrolės sistema, todėl pritariu siūlomiems pakeitimams,
kurie sustiprins Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros instituciją. Ši institucija
turi būti visapusiškai įtraukta į ES veikiančių kredito reitingų agentūrų priežiūros veiklą ir
efektyviai vykdyti jai suteiktus įgaliojimus.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą, nes visą pasaulį
palietusi ekonominė ir finansų krizė parodė, kad būtina parengti kredito reitingų agentūrų
stebėsenos ir priežiūros priemonę. Dėl šios priežasties Europos Komisija pateikė reglamento
pasiūlymą, pagal kurį nustatoma tvarka, kaip Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
turėtų akredituoti kredito reitingų agentūras ir jas prižiūrėti. Svarbu yra tai, kad šiai
institucijai bus suteikti savarankiški priežiūros įgaliojimai, taip pat tyrimo įgaliojimai ir ji
galės bausti už šio reglamento netaikymą. Pritariu Europos Parlamento pozicijai, jog
Europos Sąjungoje reikia bendros kredito reitingų agentūrų priežiūros ir jų produktų
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kontrolės sistemos. Be to, Parlamentas siūlo visą dėmesį skirti Europos vertybinių popierių
ir rinkų institucijos įtraukimui į agentūrų priežiūros veiklą ir institucijos naujų užduočių
ir naujų įgaliojimų apibrėžimui. Labai svarbu, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų
institucija galėtų vykdyti savo įgaliojimus nuo pat jos įsteigimo norint, kad Europos
Sąjungoje veiklą vykdančių kredito reitingų agentūrų ir trečiųjų šalių agentūrų, kurių
teikiamus vertinimus bus leidžiama naudoti Europos Sąjungoje, priežiūra būtų patikima.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Per balsavimą dėl pranešimo dėl kredito
reitingų agentūrų susilaikiau. Akivaizdu, kad šios agentūros tarnauja tik tarptautinių
spekuliantų interesams. Nuo pat krizės pradžios jų vaidmuo buvo neigiamas, ir jos šį
neigiamą vaidmenį atlieka ir toliau. Šios agentūros, tikslingai ir savavališkai mažindamos
ir ES, ir už jos ribų esančių valstybių kreditų reitingus, verčia šias šalis suktis užburtame
spekuliavimo ir skolinimosi rate. Dėl didėjančio kredito kainų skirtumo didėja valstybių
finansinės problemos, o dėl to didėja rinkų pelnas. Visų pirma euro zonoje kredito reitingų
agentūrų vaidmuo ir veikla taip pat daro neigiamą poveikį euro stabilumui. ES, suteikusiai
šioms agentūroms teisę vertinti ir valstybių narių įmones, ir ekonomiką, tenka didelė
politinė atsakomybė. Manau, reikia nedelsiant imtis veiksmingų priemonių ir panaikinti
spekuliacinį reitingų agentūrų veiklos pobūdį, taigi iš esmės pakeisti Reglamento (EB)
Nr. 1060/2009 nuostatas. Pranešime pateikiama keletas teigiamų, bet, deja, neįtikinamų
pasiūlymų, ir tai tėra nedrąsūs žingsniai šia kryptimi.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Atsiradus būtinybei pritaikyti Reglamentą (EB)
Nr. 1060/2009 prie naujosios Europos priežiūros struktūros ir įdiegus naują reitingų
agentūrų veiklos centralizavimo priemonę kilo poreikis imtis šių pokyčių.

Siekiant šių tikslų Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų
institucijai, EVPRI) bus suteikti savarankiški priežiūros, tyrimų ir baudų skyrimo įgaliojimai.
Dabar privalome užtikrinti, kad EVPRI galėtų vykdyti jai suteiktus įgaliojimus ir užtikrinti
griežtą Europos Sąjungoje veiklą vykdančių kredito reitingų agentūrų ir trečiųjų šalių
agentūrų, kurių teikiamus vertinimus leidžiama naudoti Europos Sąjungoje, priežiūrą.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) Šis pranešimas – techninis galiojančios
direktyvos pakeitimas, ir pagal jį nuo 2011 m. sausio mėn. naujajai priežiūros institucijai,
EVPRI, bus suteikta naujų įgaliojimų. Privalome nepamiršti, kad 2011 m. pavasarį tikimasi
sulaukti išsamesnio kredito reitingų agentūrų patobulinimo.

Bruno Gollnisch (NI),    raštu. – (FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai, teoriškai kredito
reitingų agentūrų veikla Europos lygmeniu jau prižiūrima ir reguliuojama. Tačiau ar dėl
to kilo abejonių dėl trijų Amerikos agentūrų, kurios reguliuoja Europos rinkų ir valstybės
skolos vertybinių popierių reikalus, taigi ir kursą, kuriuo Europos Sąjungos valstybės gali
skolintis, dominavimo? Bijau, kad ne. Tai nesutrukdė reitingų agentūrai Standard & Poor
visai neseniai dar kartą pagrasinti Belgijai sumažinti jos reitingą, agentūrai Moody’s –
pagrasinti Ispanijai, o agentūrai Fitch – Airijai.

Nė viena šių agentūrų nebuvo nubausta: nors per įmonės Enron bankroto ar antrinės būsto
paskolų rinkos krizes jos tinkamai neatliko savo darbo, jų nenubaudė jų klientai ir jos
išsaugojo nepriekaištingą reputaciją. Dabar šios agentūros teigia atliekančios politinį
vaidmenį: grasinimas Belgijai yra mėginimas sudaryti vyriausybę; susilaikymas nuo
grasinimų Prancūzijai – nenatūralus bandymas užkirsti kelią euro zonos susiskaldymui.
Tiesa ta, kad šios agentūros turi galių tik todėl, kad rinkos nereguliuojamos, ir šis
dokumentas, kurį per balsavimą vis dėlto palaikiau, nedaug tepadės pagerinti padėtį.
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Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Į šį reglamentą įtraukta ne tik kredito
reitingų agentūrų priežiūra, kurią atliks Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija,
bet ir nacionaliniu lygmeniu prižiūrimų pavienių įmonių naudojamų kredito reitingų
naudojimo priežiūra. Nacionalinės priežiūros institucijos ir toliau prižiūrės, kaip šios
pavienės įmonės naudojasi kredito reitingais. Tačiau nacionalinės valdžios institucijos
nebus įgaliotos imtis priežiūros priemonių kredito reitingų agentūrų atžvilgiu, jeigu bus
pažeistos šio reglamento nuostatos. Tai – labai svarbus aspektas, į kurį atsižvelgiant
pasiūlymas nagrinėjamas proporcingumo principo laikymosi požiūriu. Šiuo pasiūlymu
siekiama sukurti kontrolės sistemą, tačiau, atsižvelgiant į dabartinės neoliberalios aplinkos
aplinkybes, nenumatyta jokių tikroviškų ir esminių jos taikymo priemonių; ši sistema tėra
psichologiškai naujas veiksmas, tiesiog daugiausia skirtas plačiajai visuomenei.

Šis pasiūlymas nėra skirtas ankstesnei sistemai pakeisti; juo siekiama įdiegti naują kontrolės
sistemą, kokios anksčiau nebuvo, net tokiu būdu, dėl kurio visų pirma kredito reitingų
agentūros galėjo veikti nekontroliuojamos. Šiuo požiūriu galbūt geriau įdiegti tokią sistemą
negu neįdiegti jokios.

Jiří Havel (S&D),    raštu. – (CS) Balsavau už pranešimą dėl kredito reitingų agentūrų
centralizuotos priežiūros nustatymo. Visiškai pritariu J.-P. Gauzès parengtam pranešimui
dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomas centralizuotos kredito reitingų agentūrų
priežiūros, kurią atliktų Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, modelis, ypač
atsižvelgiant į didelį kredito reitingų agentūrų teikiamų paslaugų judumą ir jų tiesioginį
poveikį finansų rinkoms. Centralizuota priežiūra galėtų padėti užtikrinti didesnį pasaulio
kredito reitingų agentūrų skaidrumą ir skatinti didesnę įvairių agentūrų konkurenciją.
Todėl balsavau už šį pranešimą. Vis dėlto esu susirūpinęs, kad siūlomas laikotarpis, per
kurį turės būti įgyvendinti visi pokyčiai, susiję su atitinkamų valstybių narių priežiūros
institucijų kompetencijos ir pareigų perdavimu EVPRI, yra pernelyg trumpas, ir todėl
manau, kad ji reikėtų pratęsti.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. − (LT) Pritariau šiam pranešimui, nes dėl pasaulio finansų
krizės, dėl kurios iš dalies kaltos ir kredito reitingų agentūros, tapo akivaizdu, kad būtina
parengti kredito reitingų agentūrų stebėsenos ir priežiūros priemonę. Šiuo tikslu 2009 m.
buvo priimtas Reglamentas dėl kredito reitingų agentūrų. Jį priėmus sudarytos sąlygos
Europos lygmeniu sukurti kredito reitingų agentūrų, kurios teikia Europos Sąjungoje
naudojamus kredito reitingus, registravimo ir priežiūros sistemą. Reglamente taip pat
nustatytos trečiųjų šalių agentūrų teikiamų reitingų naudojimo Europos Sąjungoje sąlygos.
Įsteigus Europos priežiūros struktūrą, kuri įsigalios 2011 m. sausio 1 d., numatyta, kad
EVPRI vykdys jai suteiktus priežiūros įgaliojimus, ypač susijusius su kredito reitingų
agentūromis. Todėl reikia iš dalies pakeisti Reglamentą dėl kredito reitingų agentūrų,
siekiant nustatyti tvarką, pagal kurią EVPRI turėtų akredituoti kredito reitingų agentūras
ir jas prižiūrėti. Šiai institucijai bus suteikti savarankiški priežiūros įgaliojimai, taip pat
tyrimo įgaliojimai, ir ji galės bausti už šio reglamento netaikymą. Baudas nustatys valstybės
narės.

Bogusław Liberadzki (S&D),    raštu. – (PL) Būtina patvirtinti kredito reitingų agentūrų
priežiūros ir kontrolės priemonę. Turime atsižvelgti į tai, kad kredito reitingų agentūros
iš dalies kaltos dėl kilusios krizės. 2011 m. Komisija mums pateiks pasiūlymą dėl įvairių
papildomų priemonių, susijusių su vertinimu, o pavirtinus šį pranešimą bus galima pradėti
taikyti šias priemones. Atsižvelgdamas į minėtas priežastis nusprendžiau palaikyti šį
pranešimą, ir tai padariau tvirtai įsitikinęs, kad jis įsigalios greitai ir kad pamatysime
teigiamus rezultatus.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Privačioms kredito reitingų agentūroms
suteikta naujų teisių nustatyti standartus ir pažadėta perduoti viešosios valdžios institucijų
įgaliojimus. Šių agentūrų priklausomybė nuo privačių partnerių beribė. Kaip ir savavališkas
jų veiklos pobūdis. Viešosios valdžios institucijos pasidavė. Gėda.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Siekiant pritaikyti Reglamento (EB) Nr. 1060/2009
nuostatas prie naujosios Europos priežiūros struktūros ir pradėti taikyti naująją reitingų
agentūrų veiklos centralizavimo priemonę, reikia imtis šių pokyčių. Taigi Europos priežiūros
institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkos institucijai, EVPRI) bus suteikti
savarankiški priežiūros, tyrimo ir baudų skyrimo įgaliojimai. Labai svarbu, kad EVPRI
galėtų vykdyti savo įgaliojimus ir užtikrinti griežtą Europos Sąjungoje veiklą vykdančių
kredito reitingų agentūrų priežiūrą.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. – (ES) Negalėjau palaikyti šio pranešimo, nes, nors
pritariu daugumai į jį įtrauktų aspektų ir bendriems pasiūlymams didinti skaidrumą, teikti
daugiau informacijos apie kredito agentūras ir kitas finansų įstaigas ir griežtinti jų priežiūrą,
šis pasiūlymas bus naudingas tik investuotojams, kurie yra savo srities profesionalai, gerokai
atitolę nuo tikrosios ekonomikos, o šiuo pranešimu jiems užtikrinamas didesnis teisinis
saugumas. Todėl, nors manau, kad, kaip teigiama šiame pasiūlyme, būtina labai stengtis
užtikrinti skaidrumą ir teisę gauti aiškią informaciją finansų sistemoje, esu įsitikinęs, kad
labiau reikia nutraukti finansinių spekuliacijų praktiką ir stengtis nustatyti tokį reguliavimą,
pagal kurį valstybės narės prižiūrėtų finansų rinkas. Šiuo pranešimu siekiama užtikrinti
skaidrumą, informavimą ir tam tikrą finansinių tarpininkų priežiūros lygį, tačiau šios
pastangos tokios atsargios ir palankios kapitalizmui, kad jomis siekiama įtikti finansų
sektoriui, o aš negaliu nei tam pritarti, nei to palaikyti.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Ši priemonė labai svarbi siekiant ne tik suteikti ES
piliečiams informacijos apie įmonių ir bankų padėtį, bet ir palyginti įvairių prekių ženklų
ir gaminių konkurencingumą. Balsavau už ją. Taip pat tikiuosi, kad ateityje šis reglamentas
bus užbaigtas įtraukus partijų ir žiniasklaidos reitingų kontrolę, siekiant užkirsti kelią
manipuliavimui viešąja nuomone dėl pinigų. Kredito reitingų agentūros ne itin stengiasi
gauti informaciją ir ją nagrinėti. Jos pasirengusios parodyti palankius rezultatus tiems,
kurie moka pinigus. Visi, manipuliuojantys viešąja nuomone ir taip išduodantys visuomenę,
nusipelno griežtos bausmės.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. − (DE) Per finansų krizę labiau nei bet kada tapo aišku, kad
kredito reitingų agentūros turi pavojingą monopolį ir kad jų vertinimai ne visada atitinkami
ir kartais labai rizikingi. Todėl labai svarbu sukurti reitingų agentūrų priežiūros ir kontrolės
priemonę. Kadangi šios agentūros yra labai sudėtingos finansų rinkų sistemos dalis, buvo
nutarta siekiant šio tikslo įdiegti dvejopą sistemą. Be to, šiuo pranešimu nustatomos trečiųjų
šalių agentūrų teikiamų reitingų naudojimo Europos Sąjungoje sąlygos.

Žinoma, svarbu užtikrinti, kad pagal priežiūros sistemą būtų galima skirti baudas. Ateitis
parodys, kokiu mastu jos bus iš tikrųjų taikomos. Tai, kad dabar įsteigtos kelios ES priežiūros
institucijos, dėl kurių daugėja administravimo ir didėja išlaidos, nėra gera žinia Europos
mokesčių mokėtojams. Į tai ir atsižvelgiau balsuodamas.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už Parlamento rezoliuciją, nes
pritariu pasiūlymams, kad:

– už Europos Sąjungoje veiklą vykdančių kredito reitingų agentūrų registravimą ir nuolatinę
jų priežiūrą turėtų būti atsakinga tik Europos priežiūros institucija (EPI), būtent Europos
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vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI), kuriai turėtų būti suteikti išimtiniai
įgaliojimai pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus dėl keitimosi informacija su
atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis;

– EPI (EVPRI) turėtų būti atsakinga už kredito reitingų agentūrų registravimą ir nuolatinę
jų priežiūrą, be to, jai turėtų būti suteikta teisė pateikus paprastą prašymą arba priėmus
sprendimą prašyti kredito reitingų agentūrų, asmenų, užsiimančių veikla, susijusia su
kredito reitingais, vertinamų įmonių ir su jomis susijusių trečiųjų šalių, trečiųjų šalių, su
kurioms kredito reitingų agentūros yra sudariusios subrangos sutartis dėl bet kokių veiklos
užduočių atlikimo, ir bet kokią kitą veiklą, kuri glaudžiai ir iš esmės susijusi su kredito
reitingų agentūromis ar jų veikla, vykdančių asmenų suteikti visą jai reikalingą informaciją;

– atitinkamoms institucijoms perdavus priežiūros įgaliojimus EPI (EVPRI), kredito reitingų
agentūros registracija, atitinkamai institucijai pritarus, galiotų visoje Europos Sąjungoje.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. − (IT) Dėl pasaulio finansų krizės, dėl kurios iš dalies kaltos
ir kredito reitingų agentūros, tapo akivaizdu, kad būtina parengti kredito reitingų agentūrų
stebėsenos ir priežiūros priemonę. Todėl 2009 m. buvo patvirtintas Reglamentas (EB)
Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų.

Patvirtinus šį reglamentą sudarytos sąlygos Europos lygmeniu sukurti kredito reitingų
agentūrų, kurios teikia Europos Sąjungoje naudojamus kredito reitingus, registravimo ir
priežiūros sistemą. Reglamentu taip pat nustatytos trečiųjų šalių agentūrų teikiamų reitingų
naudojimo Europos Sąjungoje sąlygos (taikant dvejopą reitingų lygiavertiškumo ir
patvirtinimo sistemą). Todėl balsavau už J.-P. Gauzès parengtą pranešimą ir palaikiau
pranešėją, kuris siūlo visą dėmesį skirti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos
įtraukimui į agentūrų priežiūros veiklą ir institucijos naujų užduočių ir naujų įgaliojimų
apibrėžimui. Iš tikrųjų, norint užtikrinti patikimą ES veiklą vykdančių kredito reitingų
agentūrų ir trečiųjų šalių agentūrų, kurių teikiamus vertinimus bus leidžiama naudoti ES,
priežiūrą, būtina užtikrinti, kad EVPRI galėtų vykdyti savo įgaliojimus nuo pat jos įsteigimo.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šią Parlamento rezoliuciją, nes pritariu
nuomonei, kad informacijos, kurią teikia paskirtos kredito reitingų agentūros vertinamas
finansinės priemonės emitentas, skaidrumas gali duoti didelės papildomos naudos siekiant
užtikrinti rinkos veikimą ir vartotojų apsaugą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Dėl pasaulio finansų krizės, dėl kurios iš
dalies kaltos ir kredito reitingų agentūros, tapo akivaizdu, kad būtina parengti kredito
reitingų agentūrų stebėsenos ir priežiūros priemonę. Todėl 2009 m. buvo patvirtintas
Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų. Patvirtinus šį reglamentą
sudarytos sąlygos Europos lygmeniu sukurti kredito reitingų agentūrų, kurios teikia Europos
Sąjungoje naudojamus kredito reitingus, registravimo ir priežiūros sistemą. Šiuo reglamentu
taip pat nustatytos trečiųjų šalių agentūrų teikiamų reitingų naudojimo Europos Sąjungoje
sąlygos (taikant dvejopą reitingų lygiavertiškumo ir patvirtinimo sistemą). Per diskusijas,
kurios vyko prieš patvirtinant Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009, pranešėjas primygtinai
pabrėžė, kad Europos Sąjungoje reikia bendros kredito reitingų agentūrų produktų
priežiūros ir integruotos jų kontrolės.

Šiam principui buvo pritarta, ir Komisija įsipareigojo parengti su tuo susijusį pasiūlymą
dėl įstatymo galią turinčio akto. Pasiekus susitarimą dėl Europos priežiūros struktūros,
kuris įsigalios 2011 m. sausio 1 d., dabar galima veiksmingai įgyvendinti reitingų agentūrų
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priežiūrą. Reglamente, kuriuo įsteigiama EVPRI, pabrėžiama, kad minėta institucija vykdys
jai suteiktus priežiūros įgaliojimus, ypač susijusius su kredito reitingų agentūromis.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Į šį reglamentą įtraukta ne tik
kredito reitingų agentūrų priežiūra, kurią atliks Europos vertybinių popierių ir rinkų
institucija, bet ir nacionaliniu lygmeniu prižiūrimų pavienių įmonių kredito reitingų
naudojimo priežiūra. Nacionalinės priežiūros institucijos ir toliau prižiūrės, kaip šios
pavienės įmonės naudoja kredito reitingus. Vis dėlto jeigu bus pažeistos šio reglamento
nuostatos, nacionalinės valdžios institucijos neturės įgaliojimų imtis priežiūros priemonių
kredito reitingų agentūrų atžvilgiu. Tai – labai svarbus aspektas, į kurį atsižvelgiant
pasiūlymas tikrinamas proporcingumo principo laikymosi požiūriu.

Pasiūlymu siekiama sukurti kontrolės sistemą, tačiau, atsižvelgiant į dabartinės neoliberalios
aplinkos aplinkybes, nenumatyta tikroviškų ir esminių jos taikymo priemonių, išskyrus šį
psichologiškai naują veiksmą, kuris tiesiog daugiausia skirtas plačiajai visuomenei. Vis
dėlto šis pasiūlymas nėra skirtas ankstesnei sistemai pakeisti; juo siekiama įdiegti tokią
naują kontrolės sistemą, kokios anksčiau nebuvo, net tokiu būdu, dėl kurio kredito reitingų
agentūros galėjo veikti nekontroliuojamos. Šiuo požiūriu galbūt geriau įdiegti tokią sistemą
negu neįdiegti jokios.

Thomas Ulmer (PPE),    raštu. − (DE) Džiaugiausi galėdamas balsuoti už šį pranešimą.
Laipsniškas finansų rinkų reguliavimo procesas pamažu įgyja tam tikrą formą. Pagerėjo
investuotojų apsauga ir padidėjo skaidrumas. Dabar reglamentai yra platesnio masto ir
išsamesni, todėl jais galima užtikrinti geresnę suinteresuotųjų subjektų apsaugą.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. − (DE) Dėl pasaulio finansų krizės, kurią iš dalies
sukėlė ir kredito reitingų agentūros, tapo būtina parengti šių agentūrų stebėsenos ir
priežiūros priemonę. Todėl 2011 m. sausio 1 d. pradės veikti Europos vertybinių popierių
ir rinkų institucija (EVPRI).

Kartu, atsižvelgiant į besitęsiančią krizę ir naujus atradimus apie rinkos mechanizmų
veikimą, būtina nuolat koreguoti šios institucijos užduotis ir įgaliojimus ir, jeigu reikia,
juos išplėsti. Todėl labai palankiai vertinu tai, kad išsamiai patikslinti ir išaiškinti EVPRI
įgaliojimai atitinkamų nacionalinių institucijų atžvilgiu. Todėl balsavau už šį pranešimą.

Pranešimas: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu.  –  (LT) Balsavau už šį dokumentą, nes jis prisideda
prie taip reikalingo ES teisinės sistemos supaprastinimo. Manau, kad šiuo metu galiojančios
aštuonios direktyvos metrologijos srityje labiau sunkina nei palengvina veiklą šioje srityje.
Tuo pačiu pritariu pranešėjos pozicijai, kad valstybėms narėms reikėtų suteikti daugiau
laiko išnagrinėti, ar atšaukus direktyvas bus sukeltas teisinis neapibrėžtumas, dėl ko iškiltų
būtinybė Europos mastu derinti taisykles. Todėl manau, jog turėtų būti priimtas sprendimas,
kuriuo direktyvos būtų panaikinamos, tačiau tuo pačiu būtų suteikiama pakankamai laiko
išnagrinėti galimas pasekmes atsižvelgiant į platesnės apimties pagrindinių šios srities
teisinių priemonių persvarstymą.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Metrologija – matavimo mokslas. Nuo seniausių
laikų europiečiai visose srityse (ilgio, tūrio, alkoholimetrijos ir t. t.) buvo įdiegę daugybę
matavimo sistemų. Pvz., įdiegus metrinę sistemą įvairios ūkinės veiklos vykdytojai galėjo
geriau bendradarbiauti šiame žemyne, o vėliau ir visame pasaulyje. Vis dėlto daugumoje
sričių naudojama daug įvairių matavimo priemonių ir sistemų. Siekiant panaikinti šias
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europiečių bendradarbiavimo kliūtis, Europos Sąjungoje plėtojama ilgalaikė matavimo
sistemų suderinimo politika. Direktyva 2004/22 buvo svarbus žingsnis šia kryptimi. Nors
rengiamės persvarstyti šį teisės aktą, kai kurios priemonės, atrodo, yra pasenusios, todėl,
siekiant, kad ši direktyva taptų aiškesnė, jas reikėtų panaikinti. Palaikiau šį dokumentą, nes
juo siekiama suderinti metrologijos srities teisės aktus, ir šis siekis yra palankiai vertintinas.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Sutinku, kad reikia supaprastinti Bendrijos teisyną ir
atnaujinti daugiau netaikomas direktyvas pritaikant jas mūsų laikams. Nagrinėjamos
direktyvos yra pasenusios ir nepadeda užtikrinti geresnio reglamentavimo. Komisija mano,
kad nebūtina derinti metrologijos srities teisės aktų, nes, jos nuomone, valstybės narės
bendradarbiauja pakankamai, o dabartinė bendro taisyklių, pagrįstų skirtingų valstybių
narių tarptautiniais standartais, pripažinimo tvarka yra patenkinama. Vis dėlto reikia
atsižvelgti į tai, kad būtų žalinga palikti tuštumą šio klausimo reglamentavimo srityje ir
kad turėtume išvengti teisinio neapibrėžtumo.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Svarstomame pranešime kalbama apie
galimybę siekiant supaprastinti šios srities Europos teisyną, šešiuose sektoriuose panaikinti
iki aštuonių direktyvų, susijusių su metrologija: direktyvą dėl šalto vandens skaitiklių
nešvariam vandeniui (Direktyvą 75/33/EEB); direktyvas dėl spiritometrų ir alkoholio
lentelių (Direktyvas 76/765/EEB ir 76/766/EEB); direktyvas dėl vidutinio ir didesnio nei
vidutinio tikslumo svarsčių (atitinkamai Direktyvą 71/317/EEB ir 74/148/EEB); direktyvą
dėl variklinių transporto priemonių padangų slėgmačių (Direktyvą 86/217/EEB); direktyvą
dėl etaloninės grūdų masės (Direktyvą 71/347/EEB) ir direktyvą dėl laivų rezervuarų
kalibravimo (Direktyvą 71/349/EEB).

Svarstydama įvairias pasirinkimo galimybes, susijusias su aštuoniomis nagrinėjamomis
direktyvomis – visišką panaikinimą, panaikinimą su tam tikromis išlygomis ar išlaikymą –
Komisija padarė išvadą, kad jokio varianto negalima išskirti kaip geriausio sprendimo. Vis
dėlto, siekdama užtikrinti geresnį reglamentavimą, Komisija pritaria visiškam visų direktyvų
panaikinimui, t. y. ji teikia pirmenybę naujo matavimo priemonių reglamentavimo pagrindo
sukūrimui.

Teisėkūros kompetencijos požiūriu palankiai vertinu šį Komisijos pasirinkimą, nors manau,
kad valstybėms narėms turėtų būti suteikta pakankamai laiko išnagrinėti galimus padarinius,
atsižvelgiant į platesnio masto pagrindinių šios srities teisinių priemonių persvarstymą,
t. y. į direktyvos dėl matavimo priemonių (Direktyvos 2004/22/EB) persvarstymą.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Paprastas ir atnaujintas Bendrijos teisynas – vienas iš ES
tikslų. Nėra prasmės toliau taikyti visiškai pasenusias taisykles. Dėl metrologijos manoma,
kad derinimas nebūtinas, nes pagal galiojančius teisės aktus bendrai pripažįstamos įvairių
valstybių narių tarptautiniais standartais pagrįstos taisyklės. Vis dėlto svarbu užtikrinti,
kad neatsirastų spraga šio klausimo reglamentavimo srityje, taigi, kad nekiltų teisinio
neapibrėžtumo.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. – (ES) Balsavau už šį pranešimą dėl pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamos aštuonios Tarybos
direktyvos dėl metrologijos, nes, kaip ir pranešėja, pritariu bendram tikslui tobulinti
teisėkūrą. Taip pat pritariu nuomonei, kad „valstybėms narėms reikėtų suteikti daugiau
laiko išnagrinėti, ar atšaukus direktyvas bus sukeltas teisinis neapibrėžtumas“. Manau,
reikia supaprastinti ir panaikinti šias direktyvas dėl matavimo priemonių persvarstant
metrologijos srities teisinį pagrindą – Direktyvą dėl matavimo priemonių. Apskritai manau,
kad šis pranešimas yra teigiamas žingsnis siekiant supaprastinti ES teisės aktus, nes jis padės

15-12-2010Europos Parlamento debataiLT110



suteikti piliečiams daugiau galimybių susipažinti su šiais teisės aktais ir sudaryti sąlygas
veiksmingiau dirbti šioje srityje.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. − (DE) Šiuo metu metrologijos sritis reglamentuojama
aštuoniomis šešių skirtingų sričių ES direktyvomis. Todėl Komisija, siekdama užtikrinti
geresnę teisėkūrą, siūlo panaikinti šias direktyvas. Pasak Komisijos, taisyklių suderinti
nebūtina, nes dabartinė abipusio nacionalinių taisyklių pripažinimo tvarka yra pakankama.
Vis dėlto pranešėja mano, kad valstybėms narėms reikėtų suteikti daugiau laiko išnagrinėti,
ar atšaukus direktyvas nebus sukelta teisinio neapibrėžtumo. Balsavau už šį pranešimą,
nes pranešėja atsižvelgs į teisinio neapibrėžtumo problemas.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. − (IT) Panaikinti europines direktyvas iš esmės reiškia
Europos Sąjungos sistemoje palikti reglamentavimo tuštumą, tačiau tokios sistemos kaip
metrologijos srities direktyvų sistema modernizavimas iš tikrųjų yra žingsnis platesnės ir
šiuolaikiškesnės bendros sistemos linkme. Todėl balsavau už šį pranešimą, kuriuo
panaikinamos aštuonios Tarybos direktyvos dėl metrologijos. Vis dėlto principas, dėl kurio
sutarė Taryba ir Komisija, yra subtiliai suderintas, nes kol bus patvirtinta persvarstyta
direktyva dėl matavimo priemonių, kuria bus suderinti atitinkami teisės aktai Europos
lygmeniu, kiekviena valstybė narė turės pasikliauti abipusiu nacionalinių standartų
pripažinimu ir stengtis nesukelti problemų verslo įmonėms, veikiančioms nuo metrologijos
srities taisyklių priklausomame sektoriuje.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Pritariu pranešėjos, kuri palaiko geresnį
metrologijos srities reglamentavimą, pozicijai.

Komisija teikė pirmenybę visiškam visų aštuonių direktyvų, susijusių su metrologijos
sritimi, panaikinimui; vis dėlto pranešėjos pozicija labiau suderinta, nes pagal ją valstybėms
narėms suteikiama daugiau laiko išnagrinėti, ar atšaukus direktyvas nebus sukelta teisinio
neapibrėžtumo, dėl kurio taptų būtina suderinti metrologijos srities taisykles Europos
mastu. Todėl, siekiant išnagrinėti galimus šių direktyvų panaikinimo padarinius ir būtinybę
persvarstyti pagrindinę šios srities direktyvą (Direktyvą 2004/22/EB), nustatytas
pereinamasis laikotarpis.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. − (IT) Pritariu pranešėjai A. Weisgerber, kad pirmenybę
reikia teikti bendram geresnio reglamentavimo tikslui. Tačiau šio pasiūlymo atveju neaišku,
koks pasirinkimas būtų geriausias. Komisija savo poveikio vertinime daro išvadą, kad
išnagrinėjus įvairius su šiomis aštuoniomis direktyvomis dėl metrologijos susijusius
variantus (visišką panaikinimą, panaikinimą su tam tikromis išlygomis, išlaikymą), jokio
varianto negalima išskirti kaip geriausio sprendimo.

Tačiau Komisija, siekdama užtikrinti geresnį reglamentavimą, teikia pirmenybę visiškam
direktyvų panaikinimui (remiantis abipusiu nacionalinių nuostatų pripažinimu), o ne
derinimui (t. y. direktyvos dėl matavimo prietaisų persvarstymui). Pakartosiu, kad pritariu
pranešėjos nuomonei, jog valstybėms narėms reikėtų suteikti daugiau laiko išnagrinėti, ar
panaikinus direktyvas nebus sukelta teisinio neapibrėžtumo, dėl kurio taptų būtina suderinti
taisykles Europos mastu.

Rovana Plumb (S&D),    raštu. – (RO) Panaikinus visas aštuonias direktyvas greičiausiai
kiltų papildomų administracinių kliūčių, nes valstybės narės galės sukurti nacionalines
nuostatas dėl matavimo priemonių, kurios nurodytos panaikinamose direktyvose, taikymo.
Nei panaikinus šias direktyvas, nei išlaikant galiojančias nebus sustiprintas bendras vartotojų
apsaugos lygis. Tai galima pasiekti tik jas iš dalies pakeitus. Manau, valstybėms narėms
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reikėtų suteikti daugiau laiko išnagrinėti, ar atšaukus direktyvas nebus sukelta teisinio
neapibrėžtumo, dėl kurio taptų būtina suderinti Europos taisykles. Taip pat palaikau
pranešėjos pasiūlymą baigti šią procedūrą 2014 m. gegužės 1 d. Todėl balsavau už šį
pranešimą, nes jame pasirinktas sprendimas, kuriuo direktyvos būtų panaikinamos, tačiau
kartu būtų suteikiama pakankamai laiko išnagrinėti galimus padarinius, atsižvelgiant į
platesnio masto pagrindinių šios srities teisinių priemonių persvarstymą, t. y. į direktyvos
dėl matavimo priemonių (Direktyvos 2004/22/EB) persvarstymą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Pritariu bendram tikslui tobulinti metrologijos srities
reglamentavimą. Tačiau manau, kad būtų patartina geriau apsvarstyti šį klausimą, nes
skubotas standartizavimas gali sukelti daugiau painiavos ir teisinio neapibrėžtumo nei
duoti naudos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu Europos Parlamentas
parodo pritarimą bendram geresnio reglamentavimo tikslui. Tačiau šio pasiūlymo atveju
neaišku, koks pasirinkimo variantas būtų geriausias. Komisija savo poveikio vertinime
daro išvadą, kad išnagrinėjus įvairius su šiomis aštuoniomis metrologijos srities direktyvomis
susijusius variantus (visišką panaikinimą, panaikinimą su tam tikromis išlygomis, išlaikymą),
jokio varianto negalima išskirti kaip geriausio sprendimo. Tačiau, siekdama užtikrinti
geresnį reglamentavimą, Komisija teikia pirmenybę visiškam visų direktyvų panaikinimui
(remiantis abipusiu nacionalinių nuostatų pripažinimu), o ne derinimui, t. y. direktyvos
dėl matavimo prietaisų persvarstymui. Europos Parlamentas mano, kad valstybėms narėms
reikėtų suteikti daugiau laiko išnagrinėti, ar panaikinus direktyvas nebus sukelta teisinio
neapibrėžtumo, dėl kurio taptų būtina suderinti taisykles Europos mastu.

Todėl pasirinkome sprendimą panaikinti šias direktyvas, tačiau kartu suteikti pakankamai
laiko galimiems padariniams išnagrinėti, atsižvelgiant į platesnio masto pagrindinių šios
srities teisinių priemonių persvarstymą, t. y. į direktyvos dėl matavimo priemonių
(Direktyvos 2004/22/EB) persvarstymą.

Thomas Ulmer (PPE),    raštu. − (DE) Balsavau už šį pranešimą, nes jis labai padeda mažinti
biurokratiją, kurią nuolat raginama mažinti, ir juo sudaromos sąlygos panaikinti daugiau
kaip 20 pasenusių arba nebereikalingų direktyvų. Tai – teisingas požiūris, kurio reikia
laikytis siekiant padaryti Europą paprastesnę.

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

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiai svarbiai rezoliucijai, nes esu
įsitikinusi, jog Europos piliečių iniciatyva bus svarbi priemonė teminėms gairėms nustatyti
bei skatins aktyvesnes tarptautines diskusijas ES. Piliečių iniciatyva suteikia Europos
piliečiams teisę pateikti pasiūlymą dėl teisės akto. Tam, kad ši iniciatyva būtų efektyvi,
reikia paskatinti Europos piliečių iniciatyvos organizatorius telktis į piliečių komitetą, kurį
sudarytų asmenys iš skirtingų valstybių narių. Tai užtikrintų, kad būtų keliami tikrai Europos
masto klausimai, ir nuo pat pradžių padėtų rinkti parašus. Manau, jog piliečių iniciatyva
galės būti sėkminga tik tuomet, jei ES reglamentas bus pritaikytas piliečiams ir jame nebus
numatyta apsunkinančių reikalavimų, kurie keltų organizatorių nusivylimą. Taip pat labai
svarbu, kad vykdant iniciatyvą būtų laikomasi ES duomenų apsaugos reikalavimų ir kad
iniciatyvos vykdymo procesas būtų visiškai skaidrus nuo pat pradžios iki pabaigos. Piliečių
iniciatyva – nauja Europos masto dalyvaujamosios demokratijos priemonė, todėl didelis
dėmesys turi būti skiriamas komunikacijai ir informavimo kampanijoms, skirtoms ugdyti
Europos piliečių iniciatyvos sąmoningumą.
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Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Europos Parlamento ir Tarybos
pasiektas kompromisas dėl reglamento dėl vadinamosios piliečių iniciatyvos, kurį lydėjo
juokingos pergalingos kalbos apie ES demokratinių institucijų stiprinimą, – tik įžeidžiamas
mėginimas manipuliuoti žmonėmis ir juos apkvailinti. Apgaulingai pavadinta piliečių
iniciatyva, ši iniciatyva yra ne tik nenaudinga; žmonėms ji gali būti pavojinga. Išskyrus
procedūrinius reikalavimus, dėl kurių susitarta, kad teikiant Komisijai prašymą imtis
teisėkūros iniciatyvos reikia surinkti 1 000 000 parašų, iš esmės niekas nepakeista: Komisija
neįpareigota teikti teisėkūros iniciatyvos ir nėra saistoma jos turinio.

Priešingai, šios rūšies piliečių iniciatyva, kuriai vadovauja ir kuria manipuliuoja kapitalo ir
buržuazinės politikos sistemos mechanizmai, gali naudotis ES institucijos, siekdamos
pateikti labiausiai paprastiems žmonėms nepalankius ir reakcingus ES ir monopolių
sprendimus kaip neva populiarų prašymą. Be to, šia iniciatyva bus naudojamasi
organizuotam paprastų žmonių ir darbininkų klasės judėjimui, masinėms demonstracijoms,
pasipriešinimui ir įvairių formų kovai besipriešinančių asmenų parašams rinkti, jų
memorandumams rengti ir prašymams teikti. Patvirtinus įvairias piliečių iniciatyvas
negalima nei nuslėpti reakcingo ES veido, nei nuslopinti klasių pasipriešinimo ir paprastų
žmonių kovos stiprėjimo.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Lisabonos sutartyje pažadėta įgyvendinti piliečių
iniciatyvą, dabar ji pagaliau tampa tikrove. Įgyvendinus šią naują dalyvavimo Europos
Sąjungos politikos kūrimo procese formą Europos piliečiai galės tiesiogiai kreiptis į Komisiją
ir prašyti jos pateikti pasiūlymą jiems aktualiais klausimais, jeigu jie priskiriami ES įgaliojimų
sričiai. Laukėme, kol bus nustatytos darbo tvarkos taisyklės, kad ši nauja Europos piliečių
teisė taptų tikrove. Dabar tai padaryta, todėl per balsavimą palaikiau šį pasiūlymą. Piliečių
komitetas, sudarytas iš ne mažiau kaip iš septynių valstybių narių kilusių asmenų, galės
užregistruoti iniciatyvą Komisijoje. Tai atlikus bus galima pradėti rinkti parašus popieriuje
arba internetu. Per 12 mėnesių reikės surinkti reikalaujamą milijoną asmenų, kilusių iš
bent ketvirtadalio ES valstybių narių, parašų. Valstybės narės nuosekliai tikrins pritarimo
pareiškimus. Visi pasirašiusieji turi būti Europos Sąjungos piliečiai, tokio amžiaus, kad
galėtų balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Galiausiai Komisija, kaip sutarčių sergėtoja,
priims galutinį sprendimą, ar reikėtų imtis siūlomos teisėkūros procedūros.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Palaikau Europos Parlamento priimtą sprendimą
dėl Europos piliečių iniciatyvos teisės pateikti pasiūlymą dėl teisės akto. Tikima, kad taikant
iniciatyvą atsiras tiesioginis ryšys tarp piliečių ir ES institucijų, bus mažinamas tarp jų
esantis atotrūkis ir užtikrinama, kad ES institucijos spręs piliečiams svarbias problemas.
Pasinaudodami Europos piliečių iniciatyva, piliečiai galės tiesiogiai prašyti Europos
Komisijos inicijuoti teisės aktą. Komisija nuspręs, kokių veiksmų reikėtų imtis atsižvelgiant
į sėkmingas piliečių iniciatyvas. Europos Parlamentas organizuodamas viešuosius klausymus
ar priimdamas rezoliucijas galės padėti siekti šių tikslų. Kadangi ši iniciatyva nauja, būtų
naudinga, jei Komisija kas treji metai pateiktų šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą ir
prireikus siūlytų reikiamus pakeitimus. Siekiant užtikrinti iniciatyvos veiksmingą taikymą,
reikėtų vengti sudėtingų administracinių procedūrų. Taip pat būtina užtikrinti, kad vykdant
iniciatyvą būtų laikomasi ES duomenų apsaugos reikalavimų.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    raštu. – (FR) Pasiekus kompromisą dėl Europos piliečių
iniciatyvos reglamentavimo taisyklių, šis pranešimas patvirtintas labai didele balsų dauguma:
„už“ balsavo 628 Parlamento nariai, „prieš“ – tik 15 ir 24 nariai susilaikė. Palankiai vertinu
šį balsavimą, kuriuo Europos piliečiams suteikiama galimybė nuo 2012 m. užsitikrinti,
kad jų balsas būtų girdimas aiškiau. Sumanymas paprastas; tai – tarsi pareiškimo teikimas
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Europos lygmeniu: piliečių komitetas, sudarytas iš ne mažiau kaip iš septynių valstybių
narių kilusių narių, turi per metus surinkti vieną milijoną parašų dėl su viešuoju interesu
susijusio klausimo, kuriam Komisija turi skirti dėmesio. Komisija per tris mėnesius turės
nuspręsti, ar, jos manymu, reikėtų pateikti pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto
nagrinėjamu klausimu ir pagrįsti savo sprendimą. Galime nepritarti kai kurioms valstybių
narių nustatytoms sąlygoms, pvz., reikalavimui, kad pareiškimą pasirašyti norintis asmuo
būtų Europos Sąjungos pilietis, o ne tiesiog gyventojas; arba valstybių pasirinkimui norint
patikrinti asmenų parašus prašyti jų pateikti asmens tapatybės korteles. Nors ir kaip būtų,
piliečių iniciatyva yra teigiamai vertintinas sumanymas ir žingsnis dalyvaujamosios
demokratijos, kurią dabar turime įgyvendinti, linkme.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą, kadangi Europos
Sąjungos piliečių iniciatyvos teisė, numatyta Lisabonos sutartyje, yra be galo didelis žingsnis
artimesnių Europos Sąjungos ir Europos piliečių santykių link. Naujoji iniciatyva suteiks
piliečiams tokių pačių politinės iniciatyvos įgaliojimų, kokiais naudojasi Europos
Parlamentas ir Taryba. Be to, tai pagerins jų galimybę būti išgirstiems ir padės atkreipti
Europos institucijų dėmesį į kai kuriuos visuomenei svarbius klausimus. Toks abipusis
ryšys yra naudingas abiems pusėms. Taikant iniciatyvą atsiras garantija, kad Europos
Sąjungos institucijos spręs konkrečias piliečiams svarbias problemas. Be to, Europos
Parlamentas galės padėti piliečiams siekti šių tikslų visomis turimomis priemonėmis
paremdamas pasirinktas piliečių iniciatyvas, pavyzdžiui, organizuodamas viešuosius
klausymus ar priimdamas rezoliucijas.

Tačiau Europos Sąjunga privalo užtikrinti, kad vykdant iniciatyvą būtų laikomasi Europos
Sąjungos duomenų apsaugos reikalavimų ir kad iniciatyvos vykdymo procesas būtų visiškai
skaidrus nuo pat pradžios iki pabaigos. Tik garantuodami saugią aplinką piliečių pasiūlymų
teikimui, galėsime įgyti jų pasitikėjimą ir paskatinti jų susidomėjimą Europos Sąjungos
veikla.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Patvirtinus piliečių iniciatyvą, kuria
milijonui europiečių suteikiama teisė teikti teisėkūros iniciatyvas, Europos Sąjungoje
įtvirtinama dalyvaujamosios demokratijos sąvoka, kuri iš tikrųjų nustatyta Lisabonos
sutartimi. Tai – naujas svarbus ES žingsnis, todėl Parlamentas gaus savo atstovaujamų
piliečių atsiliepimus apie tai, ar jis gerai atlieka savo darbą. Džiaugiuosi, kad Parlamentas
kuo labiau stengėsi užtikrinti ES piliečiams kuo paprastesnę ir lengviau taikomą teisėkūros
iniciatyvos procedūrą, nes būtent jie ja ir naudosis. Mums nebūtų reikėję sudėtingos
procedūros, kuria ES piliečiai būtų tik nusivylę.

Pagrindiniai Parlamento reikalavimai, pvz., reikalavimas atlikti patikimumo patikrą iš pat
pradžių, o ne surinkus pirmuosius 300 000 parašų, patenkinti. Tai, kad mažiausias valstybių
narių, kuriose surinktų parašų turėtų pakakti, skaičius yra ne trečdalis, kaip siūlyta iš
pradžių, o ketvirtadalis, mano manymu, yra Parlamento ir ES piliečių pergalė. Tikiuosi,
2012 m. įsigaliojus Parlamento sprendimui ES piliečiai pateiks kuo daugiau iniciatyvų.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Balsavau už šį pranešimą dėl piliečių
iniciatyvos puikiai žinodamas, kad tai yra ne galinga dalyvavimo dabartinėje politikoje ar
jos keitimo, o tiesiog Europos piliečių valios išraiškos priemonė. Komisija iki pat pabaigos
stengėsi apriboti šią ypatingą pilietinę teisę, todėl galutinis dokumento tekstas neatspindi
tikrųjų užmojų; pvz., juo nustatytos ypač sudėtingos procedūros, taikytinos norint
pasinaudoti šia teise. Deja, svarbūs Europos vieningųjų kairiųjų jungtinės frakcijos / Šiaurės
šalių žaliųjų kairiųjų pateikti pakeitimai atmesti, todėl asmenys, gyvenantys ES, tačiau
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nesantys vienos iš jos valstybių narių piliečiai, negalės pasirašyti iniciatyvų, taigi bus
užkirstas kelias lygiam gyventojų dalyvavimui neatsižvelgiant į pilietybę, be to,
neužtikrinama, kad parašai sutaptų su pasirašiusiųjų asmens kodais.

Neatsižvelgiant į tai, galutinis dokumento tekstas yra daug geresnis nei iš pradžių pasiūlytas
tekstas, nes juo nustatyta mažiausia ketvirtadalio valstybių narių riba, siūloma nedelsiant
užregistruoti iniciatyvas ir reikalaujama, kad Komisija kiekvienos sėkmingos iniciatyvos
atveju rengtų viešus klausymus ir užtikrintų visišką kiekvienai iniciatyvai skiriamo
finansavimo skaidrumą.

Carlos Coelho (PPE),    raštu. – (PT) Visada maniau, kad ši iniciatyva yra viena svarbiausių
Lisabonos sutartimi įtvirtintų naujovių. Milijonui piliečių iš daugumos valstybių narių
suteikta galimybė pateikti teisėkūros iniciatyvą turėtų padėti paskatinti ES lygmeniu suburtą
pilietinę visuomenę jaustis Europos piliečiais. Pabrėžiau šios priemonės taikymo sritį, nes
Europos Parlamento nariai neturi teisės teikti teisėkūros iniciatyvų. Tikiuosi, nepaaiškės,
kad praktinis šios teisėkūros iniciatyvos taikymas yra pernelyg biurokratiškas, taigi galintis
atgrasyti nuo šios naujos priemonės taikymo.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    raštu.  − Nors visiškai pritariu Europos piliečių iniciatyvai,
balsavau prieš šią galutinę teisėkūros rezoliuciją, nes esu nusivylęs, kad rengiant šią
perspektyvią priemonę galiausiai pasiektas toks menkas rezultatas. Visų pirma nepritariu
nuostatai, kad renkant parašus daugumoje valstybių narių pasirašiusiųjų būtų prašoma
pateikti savo asmens kodą. Taip pat nepritariu apribojimui, pagal kurį tik ES piliečiai gali
teikti Europos piliečių iniciatyvas.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Pagrindinių taisyklių, taikytinų Lisabonos
sutartimi nustatytai piliečių iniciatyvai, patvirtinimas yra dar vienas žingsnis tiesioginės
demokratijos įtvirtinimo Europoje linkme. Ateityje vienam milijonui piliečių, kilusių iš
bent ketvirtadalio visų valstybių narių, pareikalavus Komisija turės apsvarstyti galimybę
parengti naują Europos teisės aktą. Todėl šia nauja priemone Europos piliečiams suteikiama
galimybė daryti tikrą įtaką teisėkūros procesui Europos lygmeniu pateikiant žmonių valia
pareikštą reikalavimą ar rūpestį keliantį klausimą. Tai – mūsų judėjimo, kuriuo nuolat buvo
raginama priartinti Europos Sąjungą prie jos piliečių sukuriant tvirtesnę, skaidresnę ir
prieinamesnę Europą, pergalė.

Christine De Veyrac (PPE),    raštu. – (FR) Džiaugiuosi, kad kartu su didžiąja Parlamento
narių dauguma balsavau už šį pranešimą dėl piliečių iniciatyvos, kuria įtvirtinamas išskirtinis
gyventojų dalyvavimas ES teisėkūros procese. Iš tikrųjų Parlamentas, suteikdamas vienam
milijonui piliečių teisę imtis politinės iniciatyvos, parodo, kad yra puikus dalyvaujamosios
demokratijos pavyzdys. Dabar Europa turi eiti būtent šiuo keliu: ji turi tapti dar artimesnė
savo piliečiams.

Martin Ehrenhauser (NI),    raštu. − (DE) Palyginti su pradiniu projektu, atlikta keletas
nedidelių šio dokumento patobulinimų. Todėl balsavau už šį pranešimą. Vis dėlto norėčiau
pasakyti, kad net patvirtinus šią neveiksmingą piliečių iniciatyvą, ES vis dar esama labai
didelio demokratijos trūkumo, kurio niekaip negalima pavadinti tiesiogine demokratija.
Todėl kitas žingsnis turėtų būti privalomų referendumų, rengiamų sėkmingų iniciatyvų
atvejais, įtvirtinimas. Tai, kad įtrauktas pareiškimų teikėjams taikytinas privalomas
reikalavimas rengti viešuosius klausymus, kuriuose dalyvautų Komisija ir Parlamentas, –
labai palankiai vertintinas dalykas. Dabar valstybės narės turės greitai, negaišdamos laiko
ir neužkraudamos pernelyg didelių biurokratinių reikalavimų, įgyvendinti piliečių iniciatyvą.
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Siekiant įvertinti pritarimo pareiškimus, vietos valdžios institucijoms nereikės tikrinti
asmens tapatybės kortelių, kaip įprasta nacionalinių paraiškų teikimo referendumams
atveju. Nacionalinės rinkimų organizavimo institucijos turėtų remtis atsitiktine atranka,
kaip siūlo Europos Parlamentas.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento projekto dėl piliečių iniciatyvos, vienos iš svarbiausių Lisabonos
sutartimi nustatytų nuostatų, pagal kurios sąlygas vienas milijonas piliečių gali prašyti
Komisijos pateikti tam tikrus teisėkūros pasiūlymus. Europos Parlamento patvirtinti
pasiūlymai turėtų padėti užtikrinti, kad piliečių iniciatyvai taikytinos taisyklės būtų
aiškesnės, paprastesnės ir lengviau taikomos.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Šiandien patvirtinta piliečių iniciatyva – dar vienas žingsnis
Europos žmonėms ir žmonių Europos sukūrimo linkme, kuriuo stiprinamas jos
demokratinis pobūdis, didinamas skaidrumas ir Europa skatinama tapti artimesnė savo
piliečiams, o pilietinė visuomenė – būti aktyvi, besidominti ir dalyvaujanti. Nuo šiol Europos
piliečiai galės prašyti Europos Komisijos pateikti teisėkūros pasiūlymą tam tikru klausimu,
jeigu bus surinktas mažiausias asmenų, kilusių iš bent penktadalio valstybių narių, parašų
skaičius.

Vis dėlto norėčiau pareikšti, kad neįtraukus kolektyvinių subjektų ir organizacijų į
organizatorių kategoriją (2 straipsnio 3 punktas), visų pirma turint omenyje nevyriausybines
organizacijas, partijas ir atstovaujamosios demokratijos organizacijas steigėjas, taip pat
dėl pasirinktos terminijos – piliečių komiteto – norint nustatyti organizatorių grupę kils
painiava.

Taip pat stebiuosi mėginimu nustatyti mažiausią pasirašiusiųjų amžiaus ribą – 16 metų,
kai daugumoje valstybių narių asmenys įgyja teisę balsuoti (aktyviai arba pasyviai) sulaukę
pilnametystės, t. y. 18 metų. Reikėtų laikytis šio kriterijaus, kaip Komisija pasiūlė šio
pasiūlymo 3 straipsnio 2 ir 7 dalyse.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Džiaugiuosi, kad patvirtintas šis pranešimas
dėl Europos piliečių iniciatyvos, kuri nustatyta Lisabonos sutartimi ir kuria siekiama suteikti
piliečiams tokių pat politinės iniciatyvos įgaliojimų, kokiais naudojasi Ministrų Taryba ir
Europos Parlamentas.

Pateikus kiekvieną iniciatyvą reikės per 12 mėnesių surinkti vieną milijoną asmenų, kilusių
iš bent ketvirtadalio valstybių narių, šiuo metu septynių, parašų. Mažiausias asmenų, kurie
turės pasirašyti iniciatyvą kiekvienoje valstybėje, skaičius skirtingas: nuo 74 250 Vokietijoje
iki 3 750 Maltoje. Portugalijos atveju norint palaikyti iniciatyvą reikės surinkti ne mažiau
kaip 16 500 asmenų parašų.

Valstybės narės vertins pritarimo iniciatyvai deklaracijas. Portugalijoje kartu reikės pateikti
asmens tapatybės kortelę, pasą arba piliečio kortelės numerį. Pasirašiusieji turėtų būti ES
piliečiai, sulaukę tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose (Portugalijoje –
18 metų).

Komisija turės per tris mėnesius išnagrinėti siūlomą iniciatyvą ir nuspręsti, ar pateiks
Europos teisės aktą nagrinėjamu klausimu. Vėliau Bendrijos vykdomosios valdžios
institucijos turės „nurodyti priemones, kurių ketina imtis, ir priežastis, kuriomis grindžiamas
šis sprendimas arba atsisakymas imtis priemonių“. Šis pagrindimas bus skelbiamas viešai.
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Carlo Fidanza (PPE),    raštu. − (IT) Palankiai vertinu A. Lamassoure’o ir Z. Gurmai parengtą
pranešimą dėl piliečių iniciatyvos. Šis balsavimas padėjo patvirtinti ir netgi nustatyti
pagrindines Europos piliečių iniciatyvai, kuri nustatyta Lisabonos sutartimi, taikytinas
taisykles.

Piliečių komitetas, sudarytas iš asmenų, kilusių iš bent septynių valstybių narių, gali
užregistruoti iniciatyvą ir, Komisijai patikrinus priimtinumą, popieriuje arba internetu
pradėti rinkti būtiną vieną milijoną parašų. Šis dalyvaujamosios demokratijos pavyzdys
turi didelių ateities galimybių, nes čia piliečiai dalyvauja tiesiogiai, be to, jiems suteikiama
galimybė tam tikru požiūriu būti mūsų darbo dalimi.

Iš bendro dviejų pranešėjų atlikto darbo matyti, kad kai darbas atliekamas veiksmingai ir
piliečių labui, galima įveikti net ideologinį susiskaidymą. Ši esminė pozicija būdinga Europos
liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijai, kuri visada aktyvi ir pasirengusi vesti
dialogą ir bendradarbiauti, tačiau kartu griežtai vadovaujasi tvirtomis ir nepajudinamomis
vertybėmis.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Ši iniciatyva – akivaizdžiai demagoginė, Europos
Sąjungos, kuri tik siekia nuslėpti vykdomą demokratijos skurdinimą ir priversti mus
pamiršti, kad atsakingi Europos asmenys neleido rengti referendumo dėl tos pačios
Lisabonos sutarties, kurioje numatyta vadinamoji piliečių iniciatyva, propaganda.

Be to, pačioje ES sutartyje nustatyti tokios piliečių iniciatyvos apribojimai, nes jos
11 straipsnyje teigiama, kad reikia surinkti milijoną reikšmingos valstybių narių dalies
piliečių parašų, be to, toliau teigiama, kad piliečiai gali tik prašyti Europos Komisijos pateikti
atitinkamą pasiūlymą tam tikrais klausimais, kuriuos sprendžiant, šių piliečių nuomone,
reikia patvirtinti Europos Sąjungos teisinę priemonę, kad būtų galima taikyti sutartis.

Kitaip tariant, surinkus parašus ir įgyvendinus reglamento projekte nustatytus reikalavimus
nesuteikiama jokių garantijų, kad į piliečių norus bus atsižvelgta. Bet kokiu atveju Europos
Parlamento patvirtintu pranešimu šiek tiek pagerinamas Europos Komisijos pateiktas
pasiūlymas, tačiau jis turi atitikti Sutarties, kuria iš tikrųjų iš pat pradžių ribojamos bet
kokios piliečių iniciatyvos stiprinimo galimybės, sąlygas. Todėl per balsavimą susilaikėme.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) Bet kurią piliečių iniciatyvą turi pasirašyti
daugiau kaip milijonas Europos Sąjungos piliečių, kilusių iš ketvirtadalio Europos Sąjungos
valstybių narių, – toks buvo svarbiausias šio reglamento aspektas. Airijos vyriausybė ketina
tikrinti Airijos asmenų parašus pagal šalies rinkimų į Europos Parlamentą rinkėjų sąrašą.

Robert Goebbels (S&D),    raštu. – (FR) Per balsavimą dėl reglamento, kuriuo įgyvendinama
Europos piliečių iniciatyva, susilaikiau. Mano nuomone, Parlamentas klysta siekdamas
kuo labiau supaprastinti šias iniciatyvas, ypač siekdamas sumažinti valstybių narių, iš kurių
turi būti kilę pasirašiusieji, skaičių. Aš ir toliau palaikau atstovaujamąją demokratiją. Piliečių
iniciatyvos nepadės išspręsti ES ekonominių, socialinių, aplinkos apsaugos ir visuomenės
problemų. Iš tikrųjų vadinamosios piliečių iniciatyvos bus naudingos ekstremistinėms
politinėms jėgoms, kurios naudosis šiomis priemonėmis kampanijoms už mirties bausmės
atkūrimą, prieš minaretų statybą, prieš besiplečiantį Europos islamizavimą ir kitomis
populistinėmis temomis vykdyti.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    raštu. – (FR) Nuo tada, kai praėjusiais metais įsigaliojo
Lisabonos sutartis, visi laukėme, kol bus patvirtintas piliečių iniciatyvos reglamentas,
kuriame nustatytos jos įgyvendinimo procedūros ir apibrėžtos taisyklės bei pagrindinės
procedūros ir kuriuo visų pirma pagaliau bus sudarytos sąlygos taikyti šią naują priemonę.
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Nuo šiol vienas milijonas Europos piliečių, t. y. tik 0,2 proc. visų ES gyventojų, galės prašyti
Komisijos pateikti tam tikrų sričių pasiūlymų: tai yra svarbus žingsnis atstovaujamosios
demokratijos, kuri turėtų padėti sudaryti sąlygas pradėti tarpvalstybines diskusijas Europoje
ir skatinti jas vesti, linkme, nes šią iniciatyvą turės pateikti skirtingose valstybėse narėse
gyvenantys piliečiai; tai yra didelis žingsnis į priekį, siekiant suburti Europos piliečius
tikintis, kad jie iš tikrųjų naudosis šia nauja priemone, kad ji bus veiksminga ir kad Europos
Komisija galės vadovautis piliečių pateiktais pasiūlymais.

Sylvie Guillaume (S&D),    raštu. – (FR) Europos piliečių iniciatyva – viena įdomiausių
Lisabonos sutartimi nustatytų naujovių. Tai – Europos lygmens pareiškimas, kurį pateikęs
vienas milijonas Europos piliečių iš reprezentatyviosios ES valstybių narių grupės galės
įtraukti tam tikrą klausimą į Komisijos darbotvarkę. Kitaip tariant, Europos piliečiams
suteikiami tikri teisėkūros įgaliojimai, nes Komisija bus įpareigota atsakyti į šią piliečių
iniciatyvą užsakydama atlikti tyrimą arba pateikdama direktyvą. Atsižvelgiant į esamas
aplinkybes, kai piliečių priklausymo Europos Sąjungai jausmas vis dar yra pernelyg silpnas
ir kai visų pirma žemas piliečių dalyvavimo Europos rinkimuose lygis kelia labai didelį
rūpestį, ši nauja priemonė padės Europos piliečiams tapti visaverčiais Europos demokratijos
dalyviais. Todėl šiandien šiek tiek apgailestauju girdėdama nuomonę, kad esama su piliečių
iniciatyva siejamos rizikos. Kompromisas, pasiektas su Taryba, yra visiškai tinkamas, o
kriterijai, kuriais vadovaujantis nustatomas projekto priimtinumas, padės užtikrinti, kad
netinkamos iniciatyvos niekada neišvystų dienos šviesos. Neturėtume baimintis diskusijų,
kurias rengia šia priemone besinaudojantys piliečiai. Balsavau už šį dokumento tekstą.

Salvatore Iacolino (PPE),    raštu. − (IT) Europos piliečių teisėkūros iniciatyva yra esminis
žingsnis kuriant piliečių teisėmis pagrįstą Europą. Griežti priimtinumo kriterijai, prieinamos
ir supaprastintos procedūros ir valstybių narių atstovavimas – pagrindiniai priemonės,
kuria atkuriama dalyvaujamosios demokratijos vertės viršenybė, ramsčiai.

Vadovaujantis Europos Sąjungos vertybėmis, Lisabonos sutartimi bent vienam milijonui
piliečių, atstovaujančių bent ketvirtadaliui valstybių narių, suteikiama tikra galimybė iš
tikrųjų dalyvauti nustatant Europos žmonių lūkesčius atitinkančias taisykles. Tikimės, kad
ši priemonė padės paskatinti piliečius naudotis savo teisėmis ir kad netrukus ateis laikas,
kai galėsime teigiamai įvertinti pasiektus rezultatus ir, jei būtina, piliečių labui atlikti
reikiamus pakeitimus, kad šis iš tikrųjų novatoriškas projektas taptų dar paprastesnis ir
lankstesnis. Taip euru pagrįsta Europos Sąjunga bus suderinta su Europa, kurios pagrindas
yra jos žmonių teisė būti piliečiais.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu . −  (LT) Pritariau šiam pranešimui, kadangi Europos piliečių
iniciatyva – tai nauja Europos masto dalyvaujamosios demokratijos priemonė, tai priemonė,
kuria turėtų naudotis patys piliečiai, ir ja siekiama sustiprinti tiesioginę demokratiją, aktyvų
pilietiškumą ir Europos piliečių įtaką Europos Sąjungos politikai. Ši iniciatyva buvo
numatyta Sutartyje dėl Konstitucijos Europai ir vėliau Lisabonos sutartyje siekiant suteikti
piliečiams tokių pačių politinės iniciatyvos įgaliojimų, kokiais naudojasi Ministrų Taryba
ir Europos Parlamentas. Džiugu tai, kad pranešimas skatina naudoti moderniąsias
technologijas kaip tinkamą dalyvaujamosios demokratijos priemonę. Taikant iniciatyvą
atsiras tiesioginis piliečių ir institucijų ryšys, bus mažinamas tarp jų esantis atotrūkis ir
užtikrinama, kad ES institucijos spręs konkrečias piliečiams svarbias problemas.

Peter Jahr (PPE),    raštu. − (DE) Šiandien patvirtinta piliečių iniciatyva – svarbus žingsnis
siekiant priartinti Europos Sąjungą prie jos piliečių. Taip Europos Sąjungos piliečiai pagaliau
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galės aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime. Be to, ši iniciatyva padės jiems ne tik įsitraukti
į politiką, bet ir tiesiogiai paraginti Komisiją imtis veiksmų.

Svarbu užtikrinti, kad ši iniciatyva būtų kuo paprastesnė ir palankesnė piliečiams ir kad
nebūtų skatinama netinkamai ja naudotis. Tačiau, kad ir kokia piliečių iniciatyva būtų
palanki vartotojams, ji neteks savo vertės, jeigu ja bus piktnaudžiaujama. Piliečių iniciatyva
padės užtikrinti didesnę demokratiją ir bus labai naudinga siekiant padaryti Europą
šiuolaikiškesnę ir priartinti ją prie jos piliečių gyvenimo. Norėčiau dar kartą paraginti
Parlamentą ir taip pat Komisiją užtikrinti, kad Peticijų komitetui šiame procese būtų skirtas
tinkamas vaidmuo.

Jarosław Kalinowski (PPE),    raštu. – (PL) Vienas pagrindinių Europos piliečių iniciatyvos
tikslų – priartinti Europos institucijas prie piliečių ir užtikrinti, kad paprasti europiečiai
galėtų lengviau naudotis savo teisėmis ir privilegijomis. Ši iniciatyva iš tikrųjų padės pagerinti
valstybių narių gyventojų gyvenimą ir sukurti palankų socialinį Europos Sąjungos įvaizdį.
Pasiūlymo autoriai taip pat stengėsi sukurti patį paprasčiausią susirinkimų organizavimo
ir parašų rinkimo modelį kaip dalį šios iniciatyvos. Jei europiečiai norės pareikšti savo
nuomonę tam tikru, jų manymu, svarbiu klausimu, mūsų pareiga užtikrinti, kad jų balsas
būtų išgirstas ir kad jų prašymai būtų apsvarstyti. Galiausiai tai ir yra tikra demokratija.

Sandra Kalniete (PPE)  , raštu. – (LV) Šiandien Europos Parlamentas priėmė istorinį
sprendimą, kuriuo pilietinei visuomenei suteikiama galimybė daug aktyviau dalyvauti
priimant sprendimus. Aktyvi pilietinė visuomenė, dalyvaujanti priimant politinius
sprendimus, yra vienas iš demokratijos ramsčių. Tai – vienas iš pagrindinių kokybiškos
politikos, kuri per daugelį metų padėjo Europos Sąjungos valstybėms narėms pasiekti
aukštą demokratijos, žmogaus teisių ir gerovės lygį, o visai Europai – tapti labiausiai
išvystytu pasaulio regionu, reikalavimų. Dalyvavimas rinkimuose – ne vienintelis pilietinės
visuomenės uždavinys. Piliečiai taip pat turi kasdien dalyvauti sprendimų priėmimo procese,
reikšti savo nuomonę apie konkrečius politinės darbotvarkės sprendimus ar įvykius.
Piliečiams naudinga dalyvauti vykdant demokratinę valdžios institucijų kontrolę ir kritiškai
vertinti politikų veiksmus. Be aktyvios pilietinės visuomenės nebūtų buvę įmanoma atkurti
Baltijos valstybių nepriklausomybės ir užtikrinti mūsų sugrįžimo į Europą. Todėl tvirtai
įsitikinusi balsuoju už piliečių iniciatyvą.

Iki šiol į Europos teisės aktus nebuvo įtraukta pakankamai išplėtotų aiškių priemonių,
kuriomis naudodamiesi europiečiai galėtų dalyvauti priimant sprendimus ir atkreipti
Europos institucijų dėmesį į šiuo metu piliečiams rūpimus dalykus. Manau, piliečių iniciatyva
padės sustiprinti žmonių tikėjimą Europos Sąjunga ir padidinti priimtų sprendimų
teisėtumą.

Tunne Kelam (PPE),    raštu.  − Balsavau už Europos Parlamento pateiktus piliečių
iniciatyvos pakeitimus, nes manau, kad juos patvirtinus iniciatyva taps tvirtesnė ir daugiau
žmonių galės ja naudotis. Tai – istorinė akimirka, kai Europos piliečiams suteikiama konkreti
priemonė svarbiems klausimams ir temoms ES lygmeniu pateikti. Raginu Komisiją
atsižvelgti į pakeitimą, kuriuo prašoma nustatyti nesudėtingas iniciatyvos teikimo
procedūras ir suteikti piliečiams skaidrią informaciją. Sukurti tokią priemonę – vienas
dalykas, tačiau norint suteikti ES piliečiams galimybę visapusiškai ja naudotis, ji taip pat
turi būti prieinama ir suprantama. Parlamentas siekia supaprastinti su pasirašiusiaisiais
susijusius kriterijus ir prašo nustatyti reikalavimą, kad pasirašiusieji būtų kilę iš bent
penktadalio, o ne iš trečdalio valstybių narių.
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Parlamentas taip pat ragina sukurti lengvai prieinamą nemokamą internetinę parašų rinkimo
sistemą. Ypač norėčiau pabrėžti būtinybę sušaukti piliečių komitetus iniciatyvoms rengti.
Piliečių komitetų judėjimas buvo vienas iš svarbiausių veiksnių, nulėmusių Estijos
nepriklausomybės atkūrimą 1991 m. Tai – aiškus ženklas, kad kartu piliečiai gali sugriauti
sienas.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. − (DE) Palaikau Parlamento sprendimą suteikti ES
piliečiams galimybę naudotis piliečių iniciatyva. Naujoji visos Europos pareiškimų teikimo
sistema yra svarbi priemonė, padedanti sudaryti sąlygas aktyvesniam piliečių dalyvavimui
ir užtikrinti daugiau tiesioginės demokratijos. Patvirtinus visą ES sutartį pagerintos
demokratijos veikimo Europos Sąjungoje sąlygos. Piliečiai gali dalyvauti demokratiniame
Europos Sąjungos gyvenime ir tiesiogiai kreiptis į Komisiją. Patvirtinus piliečių iniciatyvą
piliečiams suteikiama panaši teisė imtis iniciatyvos, kokia naudojasi Europos Parlamentas
ir Taryba. Siekiant užtikrinti, kad piliečių iniciatyva būtų įgyvendinama tinkamai, reikės
iš ne mažiau kaip iš penktadalio visų valstybių narių surinkti bent vieną milijoną parašų,
Be to, Parlamentas savo pateiktoje rezoliucijoje rekomenduoja imtis priemonių, kurios
padės paprasčiau naudotis piliečių iniciatyva.

Pvz., Komisija turėtų apsvarstyti galimybę naudotis esamomis programomis, kuriomis
skatinamas judumas ir aktyvus pilietiškumas, taip pat naujomis bendravimo formomis,
pvz., socialiniais tinklais, kuriais skatinamos viešos diskusijos. Palankiai vertinu tai, kad
valstybėse narėse įsteigtos atstovybės ir biurai veiks kaip tarpininkai ir patariamosios
institucijos.

Sabine Lösing ir Sabine Wils (GUE/NGL),    raštu. − (DE) Nepaisant Europos piliečių
iniciatyvos patobulinimų, kurių padaryta Komisijai ir Parlamentui pasiekus kompromisą,
norint įgyvendinti šią iniciatyvą vis dar kyla nereikalingų biurokratinių kliūčių. Be to, kyla
pavojus, kad ja naudosis, pvz., didelės įmonės ir organizacijos, nes, nors skaidrumas
užtikrinamas, nenustatyti jokie verslo įmonių teikiamų dovanų apribojimai. Todėl, be kita
ko, per galutinį balsavimą susilaikėme.

Keli mūsų kritiškai vertinami aspektai yra šie:

1. Iš šios iniciatyvos taikymo srities neišbrauktos verslo įmonės.

2. Nepriimtas sprendimas dėl to, ar teikiant iniciatyvą gali dalyvauti jaunesni (sulaukę 16 m.
amžiaus) piliečiai. Iš tikrųjų tai nustatyta nacionaliniuose rinkimų įstatymuose.

3. Teikiant iniciatyvas negali dalyvauti ES gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai.

4. Nenustatyta kompensacija, mokėtina surinkus daugiau kaip 100 000 parašų (0,005 EUR
už vieną parašą). Todėl iniciatyva jos teikėjams bus labai brangi, taigi ne visiems vienodai
prieinama.

5. Bendrovėms nedraudžiama teikti dovanas norint paremti Europos piliečių iniciatyvą,
ir nenustatyta jokia viršutinė dovanojimo riba.

6. Nepateikta jokios informacijos apie galimybę kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo
Teismą, jeigu pateikta iniciatyva atmetama.

7. Jei Europos Komisija atmeta teisės akto projekto tekstą, ji nėra įpareigota pagrįsti savo
sprendimą.
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Petru Constantin Luhan (PPE),    raštu. – (RO) Įgyvendinus piliečių iniciatyvą bus sukurtas
tiesioginis piliečių ir institucijų ryšys taip užpildant esamą spragą ir užtikrinant, kad ES
institucijos spręs svarbiausias piliečiams kylančias problemas. Norėčiau pabrėžti kelis
aspektus, kurių negalima pamiršti:

1. Piliečių iniciatyva bus sėkminga tik jeigu piliečiai galės lengvai suprasti jos reglamentavimą
ir paprastai ją taikyti, o organizatoriams nebus keliama pernelyg didelių įpareigojimų.

2. Po derybų su Komisija ir Taryba pasiekėme bendrą susitarimą, kuriame nustatyta, kad
piliečių iniciatyvą palaikantys asmenys turi pateikti tam tikrus asmens tapatybės duomenis,
o valstybės narės turi turėti įrangą jiems patikrinti. Tačiau labai svarbu užtikrinti, kad ši
procedūra atitiktų ES duomenų apsaugos srities teisės aktus. Bet kuri organizacija, galinti
remti piliečių iniciatyvas, turi užtikrinti visišką teikiamos paramos skaidrumą, kad
pasirašiusieji žinotų, kas slypi už iniciatyvos, kurią jie nusprendė paremti.

3. Teikiant visą būtiną informaciją apie piliečių iniciatyvą turi dalyvauti valstybėse narėse
veikiantys Europos Parlamento informacijos biurai, Komisijos informacijos tinklai, pvz.,
Europe Direct ir Jūsų Europos patarėjas (angl. Citizen Signpost Service).

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    raštu. – (PL) Džiaugiausi išgirdusi šiandienos
balsavimo dėl piliečių iniciatyvos rezultatus. Suteikusi galimybę įgyvendinti piliečių
iniciatyvą, Lisabonos sutartis tapo ES piliečiams skirta teisėkūros priemone, tačiau turime
nepamiršti, kad milijono parašų surinkimas dar nereiškia, kad bus patvirtintas naujas teisės
aktas. Ši procedūra turės nueiti visą ES teisėkūros kelią, ir mes, Europos Parlamento nariai,
privalome užtikrinti paprastesnes procedūras, kad šioje srityje būtų išvengta nusivylimo.
Manau, valstybėse narėse turėtume surengti didelę kampaniją apie šią priemonę, kad
klausimai, svarstomi remiantis ES piliečių iniciatyva, atitiktų tai, kas išdėstyta Sutartyse, ir
ES vertybes.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Naudodamiesi šia svarbia Europos Parlamento iniciatyva,
vienas milijonas Europos piliečių galės prašyti Europos Komisijos pateikti teisės aktą tam
tikru klausimu. Piliečių iniciatyvos įgyvendinimo taisyklėse, kurias šiandien patvirtino
Europos Parlamentas, nustatyta, kad pasirašiusieji turi būti kilę iš bent septynių valstybių
narių. Portugalijos atveju norint palaikyti iniciatyvą, reikės surinkti bent 16 500 asmenų
parašų. Patvirtinus Lisabonos sutartį sukurta piliečių teisė imtis iniciatyvos, pagal kurios
sąlygas vienas milijonas Europos piliečių gali prašyti Europos Komisijos pateikti tam tikrų
pasiūlymų dėl įstatymo galią turinčių aktų. Šiandien per plenarinį posėdį patvirtintu
reglamentu nustatytos būtinos būsimų piliečių iniciatyvų teikimo sąlygos.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. – (ES) Balsavau už šį pranešimą dėl pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos, nes, nors jis ne itin
suderinamas su mano frakcijos pozicija dėl to, kad jame nekreipiama dėmesio į svarbius
klausimus, pvz., į sumanymą leisti teikti iniciatyvas, kuriomis siūloma keisti Sutartis, arba
į pasiūlymą pratęsti parašų rinkimo laikotarpį nuo 12 iki 18 mėnesių, vis dėlto manau,
kad šis pasiūlymas yra didelis, tačiau nepakankamas Komisijos pateikto dokumento teksto
patobulinimas. Piliečių iniciatyva yra Lisabonos sutartimi nustatyta visuomenės dalyvavimo
priemonė, padedanti piliečiams ir pilietinei visuomenei dalyvauti Europos politikos krypčių
nustatymo procese. Palaikiau pateikto dokumento tekstą, nes jis padeda lengviau sukurti
šią priemonę ir nustatyti bendrą jos procedūrą. Pvz., šiame pranešime siūloma supaprastinti
iniciatyvų užregistravimo procedūrą ir nuo trečdalio iki ketvirtadalio sumažinti reikalaujamą
valstybių narių, iš kurių turi būti kilę iniciatyvą palaikantys piliečiai, skaičių. Be to, palyginti
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su Komisijos pateiktu pasiūlymu, šiuo pranešimu padaryta pažanga, nes juo užtikrinamas
didesnis parašų rinkimo kampanijų finansavimo skaidrumas.

Louis Michel (ALDE),    raštu. – (FR) Europos piliečių iniciatyva bus veiksminga Europos
Sąjungos darbotvarkės sudarymo priemonė. Ši iniciatyva nustatyta Lisabonos sutartimi,
ir ją įgyvendinus vienas milijonas Europos piliečių turės galimybę paraginti Europos
Komisiją pateikti pasiūlymų jos įgaliojimų sričiai priskiriamais klausimais. Šia iniciatyva
ES piliečiams suteikiama teisė būti išklausytiems, taigi kartu pripažįstama teisė imtis
iniciatyvos, panaši į teisę, kuria naudojasi Europos Parlamentas ir Taryba.

Piliečių iniciatyvos taip pat turėtų padėti paskatinti tarpvalstybines diskusijas, nes jas turės
pateikti piliečiai, kilę iš kelių skirtingų valstybių narių. Vis dėlto iniciatyvas bus galima
įgyvendinti tik jeigu jos atitiks tam tikrus procedūrinius arba atitikties pagrindinėms Europos
Sąjungos vertybėms reikalavimus, taip siekiant užtikrinti, kad šia priemone nebūtų
naudojamasi nedemokratiniais tikslais. Nustačius šiuos reikalavimus užtikrinamas šios
iniciatyvos patikimumas, taigi ir veiksmingumas. Labai svarbu užtikrinti, kad procedūros
atitiktų ES duomenų apsaugos reikalavimus ir nuo pradžios iki pabaigos būtų visiškai
skaidrios.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Nepritariu savo kolegų iš S&D frakcijos nuomonei,
todėl per balsavimą susilaikiau. Nesvarbu, kas parašo nesąmonę; išplėsti ją būtų kvailystė.
Piliečių iniciatyva, be abejonės, būtina, tačiau surinkti vieną milijoną parašų tam, kad būtum
išklausytas, – nesąmonė. Norėčiau paklausti pranešėjų, ar jie kada nors patys rinko parašus.
Jei taip, jie turėtų žinoti, kad mažiausia kiekvieno notaro patvirtinto parašo kaina yra
20 EUR. Tai reiškia, kad naujo teisės akto patvirtinimas kainuos 20–30 mln. EUR. Kas
finansuos šią veiklą? Tai galės padaryti tik didelės įmonės, o ne paprasti žmonės. Argi tai
– ne apsimetinėjimas? Reikia prisiminti vieną dalyką: Europos Parlamento nariai taip pat
atstovauja šiems žmonėms.

Gay Mitchell (PPE),    raštu.  − Lisabonos sutartyje pažadėta įgyvendinti šią iniciatyvą, tad
džiaugiuosi, kad dabar šioje srityje daroma pažanga.

Svarbu užtikrinti, kad šia iniciatyva negalėtų manipuliuoti politikos, verslo ir kitų sričių
atstovai. Tai turėtų būti iš tikrųjų piliečių iniciatyva, be to, neturėtų būti manipuliuojama
slapta darbotvarke. Ši iniciatyva turėtų būti aiški ir skaidri.

Iš pradžių Komisija turėtų paviešinti iniciatyvos teikimo sąlygas, – iš karto, kai tik dėl jų
bus susitarta.

Argi nebūtų protinga, jei prieš pradedant procesą Komisija visoje ES surengtų tam tikras
nesusijusių šalių varžytuves ir pamėgintų iš anksto išsiaiškinti dešimt svarbiausių klausimų,
kuriais piliečiai kartu su kitų valstybių piliečiais pageidautų pateikti piliečių iniciatyvą.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. − (DE) Europos piliečių iniciatyva – pirmasis mažas žingsnelis
teigiama kryptimi. Balsavau už šią iniciatyvą, nes ji yra pirmoji tiesioginė demokratinė ES
priemonė. Vis dėlto apskritai piliečių iniciatyva yra tik tiesioginės demokratijos regimybė,
leisianti piliečiams manyti, kad jie turi teisę dalyvauti priimant sprendimus tam tikrais
Europos Sąjungos klausimais. Piliečių iniciatyva neturi jokios įtakos, neatsižvelgiant į tai,
kiek žmonių ją pasirašo. Čia esama akivaizdžių panašumų su pareiškimų dėl referendumo
teikimo sistema Austrijoje. Austrijoje šie pareiškimai paprastai kišami į stalčių, ir būtent
taip bus ir su ES piliečių iniciatyvomis. Be to, akivaizdžiai pasirūpinta užsitikrinti galimybę
nuslopinti neprisitaikėlišką nuomonę. Komisija atlieka galutinį piliečių iniciatyvos

15-12-2010Europos Parlamento debataiLT122



priimtinumo patikrinimą. Tikrojoje Europos Sąjungoje vadovaujantys asmenys ne tik
nustato teisės aktus ir priima direktyvas, bet ir nori kontroliuoti piliečių valią.

Vis dėlto patvirtinus Europos piliečių iniciatyvą neprisitaikėliškiems judėjimams ir partijoms
bus suteikta galimybė plėtoti savo sumanymus. Ateityje ES lygmeniu, kaip ir Austrijoje,
bus galima rengti kampanijas ir parodyti piliečiams, kad esama kelių kitokios ir geresnės
Europos link, kurie veda tolyn nuo Briuselio akligatvių.

Vital Moreira (S&D),    raštu. – (PT) Nors iš esmės palaikau reglamentą dėl piliečių
iniciatyvos, nepritariu Europos Parlamento ar nacionalinių parlamentų nariams suteiktai
galimybei dalyvauti teikiant šias iniciatyvas ar galimybei finansuoti šias iniciatyvas partijų
ar viešųjų įstaigų lėšomis.

Manau, abu sprendimai prieštarauja naujojo mechanizmo, kuriuo siekiama suteikti
paprastiems piliečiams ir pilietinei visuomenei dalyvavimo politiniame Europos Sąjungos
gyvenime priemonių, esmei. Taip pat nepritariu Komisijai suteiktiems įgaliojimams tvirtinti
tam tikras teisės aktams taikyti reikiamas technines specifikacijas išleidžiant vykdomąjį
aktą. Komisijai priskirtos bendro pobūdžio priemonės, susijusios su teisės aktų taikymu,
turėtų būti laikomos ne valstybių narių kontroliuojamais įgyvendinimo aktais, o deleguotais
teisės aktais, kuriuos tiesiogiai kontroliuoja teisės aktų leidėjas.

Be to, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai nėra prasmės toliau taikyti reguliavimo tvarką pagal
įprastinę komitologijos sistemą, nes akivaizdu, kad ši iniciatyva susijusi su klausimais,
kurie šiuo metu sprendžiami taikant teisėkūros arba deleguotų teisės aktų procedūrą. Todėl
nurodytos nuostatos prieštarauja Lisabonos sutarčiai. Manau, išskyrus šiuos konkrečius
prieštaravimus, šis pranešimas yra puikus teisės aktas, kuriame deramai įvertinta politinė
ir konstitucinė šios naujos ES dalyvaujamosios demokratijos priemonės svarba.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už Europos Parlamento paruoštą
poziciją dėl Piliečių iniciatyvos, kadangi pilnai pritariu šiai naujai Lisabonos sutartimi
numatytai piliečių teisei. Būsiu optimistas – manau, kad tai gali būti viena iš pagrindinių
priemonių padėsiančių priartinti ES institucijas prie paprastų žmonių. Pagaliau pilietiškai
aktyvi visuomenės dalis galės tiesiogiai daryti įtaką Europos Sąjungos lygyje priimamiems
sprendimams. Reikia pripažinti, šiuo metu, kai nemažai europinių iniciatyvų visuomenė
priima pakankamai kritiškai, piliečių iniciatyva nuo pat pradžios sulaukė daugiausia
teigiamo įvertinimo ir pritarimo. Tikiuosi, kad galutiniame rezultate mes turėsime aiškias,
bereikalingais biurokratiniais reikalavimais neapsunkintas taisykles, padėsiančias Europos
visuomenei išreikšti savo nuomonę.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. − (IT) Šis pranešimas visiškai atitinka mano lūkesčius, ypač
trimis klausimais. Pirma, nustatytas minimalus teisėkūros iniciatyvą norinčių paremti
asmenų amžius – 18 metų; sulaukus šio amžiaus leidžiama balsuoti Europos Parlamento
rinkimuose ir galima naudotis tiesioginės demokratijos priemonėmis, pvz., dalyvauti
referendumuose. Antra, siekiant atlikti šiame reglamente nustatytas patikras pagal
galiojančius teisės aktus, Europos piliečių, ketinančių pasirašyti pritarimo pareiškimus,
bus prašoma pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentus. Galiausiai, nustatytas
12 mėnesių trukmės parengiamasis šio reglamento taikymo (jam įsigaliojus) laikotarpis,
kuriuo siekiama sudaryti sąlygas kompetentingoms nacionalinės valdžios administravimo
institucijoms, kurių dauguma pirmą kartą susidurs su tokia priemone, parengti visas būtinas
teisines, administracines ir finansines priemones.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Nepaprastai džiaugiausi galėdama
balsuoti už šį pranešimą dėl piliečių iniciatyvos, vienos iš didžiausių Lisabonos sutartimi
numatytų naujovių. Ši nauja teisinė priemonė gali tapti paramos Europos piliečių
dalyvavimui ES politikoje būdu. Iš tikrųjų galimybė leisti milijonams piliečių siūlyti Europos
Komisijai patvirtinti teisės aktus tam tikru klausimu yra labai teigiamas žingsnis, žengiamas
siekiant priartinti Europą prie jos piliečių. Palankiai vertinu pranešėjų atliktą darbą siekiant
supaprastinti piliečių iniciatyvą ir panaikinti bet kokią biurokratinę naštą, kad ši iniciatyva
taptų kuo prieinamesnė.

Pritariu daugumai Europos Parlamento pateiktų prašymų, būtent prašymui tikrinti
iniciatyvos priimtinumą iš karto ją pateikus, o ne surinkus 300 000 parašų, nes tokiu atveju
pasirašę piliečiai gali turėti lūkesčių. Palaikau pasiūlymą sumažinti mažiausią valstybių
narių, iš kurių kilę asmenys iš pradžių turi pasirašyti iniciatyvą, skaičių. Pirminiame
pasiūlyme buvo nustatyta, kad pasirašiusieji turi būti kilę iš bent trečdalio valstybių narių,
o Europos Parlamentas ir Taryba susitarė, kad pasirašiusieji turėtų būti kilę iš ketvirtadalio
visų valstybių narių.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Palaikau pranešėjų Z. Gurmai ir A. Lamassoure’o
iniciatyvą, kad Europos piliečių iniciatyvos organizatoriai turėtų burtis į piliečių komitetą,
kurį sudarytų asmenys, kilę iš skirtingų valstybių narių. Tai užtikrintų, kad keliami klausimai
būtų tikrai europinio masto, be to, tai nuo pat pradžių padėtų rinkti parašus.

Pritariu pranešėjų sumanymui, kad Europos piliečių iniciatyva turėtų būti nauja Europos
masto dalyvaujamosios demokratijos priemonė. Taigi gali būti, kad šis reglamentas turės
trūkumų, ir jį taikant Europos lygmeniu sprendimus priimantiems asmenims kils naujų
problemų. Todėl pritariu pranešėjų Komisijai pateiktam prašymui kas trejus metus pateikti
šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą ir prireikus siūlyti jį persvarstyti.

Rovana Plumb (S&D),    raštu. – (RO) Lisabonos sutartimi nustatyta piliečių iniciatyva
sukurta siekiant suteikti piliečiams teisę dalyvauti demokratiniame Europos Sąjungos
gyvenime. Jos tikslas – suteikti piliečiams galimybę būti išgirstiems ir atkreipti Europos
institucijų dėmesį į kai kuriuos jiems svarbius klausimus. Tai gali būti sunkumai, kuriuos
jie patiria savo kasdieniame gyvenime ir į kuriuos, jų nuomone, kreipiamas nepakankamas
dėmesys ar kurių atžvilgiu teikiama nepakankama profesinių sąjungų, politinių institucijų
ar kitų įstaigų, su kuriomis institucijos įprastai palaiko ryšius, parama. Taikant piliečių
iniciatyvą bus sukurtas tinkamas tiesioginis piliečių ir institucijų ryšys ir bus užtikrinama,
kad ES institucijos spręs konkrečias piliečiams svarbias problemas. Kartu su piliečių
iniciatyva atsiranda ir poreikis laikytis tam tikrų administracinių reikalavimų, ir, be kita
ko, gerbti pagrindines ES vertybes taip užtikrinant šios iniciatyvos patikimumą ir
veiksmingumą, kurie svarbūs sėkmingam jos įgyvendinimui.

Būtina užtikrinti, kad vykdant iniciatyvos procedūras būtų laikomasi ES duomenų apsaugos
srities reikalavimų ir kad iniciatyvos procesas būtų visiškai skaidrus. Kiekviena organizacija,
asociacija ar netgi partija turės galimybę paremti pasirinktas Europos piliečių iniciatyvas,
jeigu jų parama bus teikiama visiškai skaidriai, kad pasirašiusieji prieš pasirinkdami, ar
remti iniciatyvą, galėtų žinoti, kas su ja susijęs.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Džiaugiuosi, kad patvirtintas šis pranešimas, kuris yra
labai svarbus žingsnis siekiant patvirtinti Europos Sąjungos konstitucinį pobūdį, suteikti
piliečiams prieinamo ir veiksmingo demokratinio dalyvavimo priemonę, kuri, be abejonės,
padės užtikrinti aktyvesnį piliečių įsitraukimą į Europos politinį gyvenimą ir didesnius
įsipareigojimus jo atžvilgiu, bei sustiprinti įvairių valstybių narių solidarumo ryšius.
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Frédérique Ries (ALDE),    raštu. – (FR) Patvirtinus šį pranešimą dėl Europos piliečių
iniciatyvos, vienos iš svarbiausių pažangos, pasiektos patvirtinus Lisabonos sutartį, sričių,
dalyvaujamoji demokratija pergalingai pasiekė Europą. Dabar vienas milijonas Europos
piliečių galės kreiptis į Komisiją ir prašyti jos pareikšti nuomonę visuomenei svarbiu
klausimu, jeigu jis priskiriamas Komisijos įgaliojimų sričiai. Vienas milijonas piliečių, kurie
turi būti kilę iš bent ketvirtadalio valstybių narių ir sulaukę amžiaus, nuo kurio suteikiama
balsavimo teisė, yra tik 0,2 proc. ES gyventojų. Parašus reikės rinkti popieriuje arba
internetu, be to, jie turės būti patikrinti. Taip pat reikės aiškiai įvardyti organizatorius: kas
jie yra, ką palaiko ir kam dirba. Tai – labai didelis Europos Sąjungos demokratinio teisėtumo
šuolis į priekį. Tai – žingsnis piliečių priartinimo prie Europos, kurią neretai, jų manymu,
teisingu ar klaidingu, nuo kasdienių piliečių rūpesčių skiria ištisi šviesmečiai, linkme.

Vis dėlto nereikėtų nepaisyti galimo pavojaus, kad šia iniciatyva galės naudotis tam tikros
nevyriausybinės organizacijos arba tam tikras pramonės sektorius. Todėl norint užtikrinti,
kad ši iniciatyva būtų sėkminga, ją turėtų teikti tik piliečiai. Ši iniciatyva turi padėti skatinti
vesti diskusijas, sutaikyti piliečius ir Europos Sąjungą ir užtikrinti tolesnį Europos pilietinės
visuomenės vystymąsi.

Crescenzio Rivellini (PPE),    raštu. − (IT) Šiandien per plenarinį posėdį balsavome dėl
Europos piliečių iniciatyvos. Ši iniciatyva numatyta Lisabonos sutarties 11 straipsnyje
siekiant suteikti piliečiams tokių pat politinės iniciatyvos įgaliojimų, kokiais jau naudojasi
Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas. Europos piliečių iniciatyva – tai nauja Europos
masto dalyvaujamosios demokratijos priemonė.

2010 m. kovo 31 d. Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl reglamento, o birželio 14 d.
Taryba patvirtino bendrą požiūrį į Europos piliečių iniciatyvą. Lapkričio mėn. Europos
Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas patvirtino šį pranešimą, į kurį įtraukti įgaliojimai
derėtis. Per lapkričio 30 d. vykusį trišalį dialogą susitarta dėl įvairių pakeitimų. Svarbiausi
šio susitarimo aspektai šie: registravimo ir priimtinumo suderinimas; asmenų, kilusių iš
ne mažiau kaip ketvirtadalio valstybių narių, parašų skaičius; piliečių komiteto įsteigimas;
minimalus amžius, kurio turi būti sulaukę iniciatyvą norintys palaikyti asmenys, ir
internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – (FR) Mūsų piliečiai laukė šios naujos
priemonės, kurią patvirtinus jie galės daryti tam tikrą įtaką ES politikai. Jie jau įrodė
žinosiantys, kaip ja naudotis, kad per diskusijas dėl teisės aktų pareikštų savo nuomonę:
prisiminkite Greenpeace ir Avaaz pateiktą pareiškimą dėl moratoriumo dėl genetiškai
modifikuotų organizmų (GMO), kuris praėjusią savaitę išsiųstas Komisijos Pirmininkui
José Manueliui Barrosui. Deja, piliečiai užbėgo už akių teisės aktų leidėjams, ir pareiškimas
pateiktas prieš nustatant procedūros taisykles, pagal kurias piliečių iniciatyva įsigalios
2012 m. pradžioje.

Todėl mes, Parlamento nariai, turime perduoti ir palaikyti beveik 1,2 mln. piliečių pateiktą
prašymą ir užtikrinti tinkamą jo nagrinėjimą. Parlamentas per derybas su Taryba ir Komisija
sėkmingai pasinaudojo savo įtaka kuo prieinamesnei ir veiksmingesnei iniciatyvai užtikrinti
ir paruošė tam dirvą. Dabar niekas negali sutrukdyti piliečiams tiesiogiai dalyvauti ES
veikloje.

Debora Serracchiani (S&D),    raštu. – (IT) Šiandienos balsavimu leista pradėti įgyvendinti
pirmąjį Europos demokratinio dalyvavimo pavyzdį. Europos piliečių iniciatyva – viena iš
naujoviškiausių Lisabonos sutarties nuostatų ir pirmasis žingsnis tiesioginės demokratijos
linkme.
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Ši iniciatyva – tai priemonė, leidžianti piliečiams paraginti Europos Komisiją pateikti
pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto bet kuriuo, jų manymu, su jais susijusiu klausimu,
o norint tai padaryti, reikia surinkti vieną milijoną, t. y. 0,2 proc. Europos Sąjungos
gyventojų parašų. Klausimai, susiję su aplinka, socialiniais reikalais ir finansų krizės
sukeltomis nelaimėmis, yra vienos iš svarbiausių temų, galinčių paskatinti piliečius susitelkti
ir paraginti ES išleisti teisės aktus šiais klausimais.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    raštu. – (PL) Šiandien patvirtintu pasiūlymu dėl piliečių
iniciatyvos įgyvendinome svarbią Lisabonos sutarties dalį, kuria naudodamiesi piliečiai
galės tiesiogiai dalyvauti diskusijose apie Europos Sąjungą. Tai ypač svarbu Europos
Parlamentui, kuris renkamas visuotiniu balsavimu. Dabar mūsų užduotis – skirti daug
dėmesio šiai priemonei, kuria suteikiama galimybė dar labiau sustiprinti demokratinį
Europos visuomenės gyvenimą. Būtų negerai, jei ši iniciatyva liktų be atsako ir piliečiai
susidarytų įspūdį, kad jiems suteikiame tik teorinę galimybę dalyvauti teikiant teisėkūros
iniciatyvas. Tai bus svarbus Europos institucijų išbandymas, po kurio bus matyti, kiek iš
tikrųjų jos tarnauja piliečiams, o ne sau. Gerai, kad praėjus trejiems metams nuo šio teisės
akto įsigaliojimo galėsime persvarstyti nepakankamai veiksmingas jo nuostatas ir taip
užtikrinti, kad ši sistema iš tikrųjų sudarytų sąlygas demokratinėms diskusijoms.

Bart Staes (Verts/ALE),    raštu. – (NL) Balsavau už Europos piliečių iniciatyvos taisyklių
patvirtinimą. Europos Parlamento pasiekimai derantis su Ministrų Taryba gana nemaži.
Įgyvendinus piliečių iniciatyvą Europos Sąjungos gyventojai turės galimybę įtraukti
pasiūlymą į Europos politinę darbotvarkę. Surinkus vieną milijoną parašų Europos Komisija
bus įpareigota apsvarstyti pasiūlymą ir paaiškinti, kodėl ji pavers šį pasiūlymą (arba jo
nepavers) oficialiu pasiūlymu dėl įstatymo galią turinčio akto. Europos Komisija primygtinai
reikalavo rinkti parašus bent devyniose skirtingose ES valstybėse narėse, tačiau Parlamentui
pavyko sumažinti šią ribą iki septynių. Be to, organizatoriams, kuriems pavyks surinkti
pakankamai parašų, taip pat bus leidžiama asmeniškai išaiškinti savo pasiūlymą Europos
Komisijai ir Europos Parlamentui. Gaila, kad Parlamentui nepavyko panaikinti nuostatos,
pagal kurią aštuoniolikoje valstybių jų piliečiams pasirašant piliečių iniciatyvą privalu
reikalauti jų pateikti savo asmens tapatybės kortelės numerį. Tai atgrasins žmones. Kai
kurie baiminsis tapatybės klastojimo. Kitose šalyse neketinama prašyti pateikti asmens
tapatybės kortelės numerio. Dėl to ES atsiras nelygybė teisės aktų požiūriu. Dabar visų
pirma Europos Komisija turės nagrinėti klausimą, kiek rimtai Europos piliečiai tai įvertins.

Ernst Strasser (PPE),    raštu. − (DE) Šiandienos balsavimu dėl Europos piliečių iniciatyvos,
praėjus beveik lygiai metams nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo, įtvirtinta nauja tiesioginės
demokratijos priemonė. Ėmiausi darbo Europos Parlamente siekdamas pateikti Briuseliui
svarstyti Austrijos žmonėms svarbius klausimus. Laikausi šio principo, todėl man labai
svarbu, kad žmonių prašymai būtų išgirsti Europos lygmeniu. Europos piliečių iniciatyvą
reikėtų vertinti kaip galimybę labiau įtraukti žmones į ES sprendimų priėmimo procesą.
Dabar ES piliečiai pirmą kartą turi galimybę teikti Komisijai teisėkūros iniciatyvas, taigi ir
aktyviai daryti įtaką ES politikos kūrimui.

Po ilgų derybų pasiektus rezultatus galima laikyti sėkmingais, nes sumažinta priimtinumo
kliūtis surinkti 300 000 parašų ir nustatytas mažesnis valstybių narių skaičius – ketvirtadalis.
Vienas Austrijos ypatumas tas, kad čia jaunimas, sulaukęs 16 metų, gali dalyvauti teikiant
piliečių iniciatyvas. Tuo dar kartą įrodoma, kad Austrijai svarbu įtraukti jaunimą į ES
projektą, nes galiausiai būtent jaunimas suteikia Europos dvasiai polėkį judėti pirmyn.
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Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Europos piliečių iniciatyva (EPI) – tai visuomenės
dalyvavimo priemonė, kuria siekiama panaikinti demokratijos trūkumą ir sumažinti
atstumą, kuris, europiečių manymu, skiria juos ir Europos institucijas. Oficialiai įgyvendinus
šią Lisabonos sutartimi nustatytą iniciatyvą Europos piliečiai galės netiesiogiai siūlyti
Europos Komisijai pateikti tam tikrus teisės aktus, jeigu jie priskiriami jos įgaliojimų sričiai.

Siekiant užtikrinti, kad ši Europos teisė imtis iniciatyvos taptų paprastesnė, prieinamesnė,
greitesnė, skaidresnė ir visose valstybėse narėse vienoda, šiame Europos Parlamento
pateiktame pranešime nustatyti jos įgyvendinimo kriterijai. Įgyvendinus šią iniciatyvą bus
galima sukurti tikrą Europos viešąją erdvę, kuri padės paskatinti vesti pilietinį dialogą ir
įtraukti pilietinę visuomenę. Manau, daug dėmesio reikėtų skirti visoms iniciatyvoms,
kuriomis siekiama mažinti atstumą, skiriantį piliečius ir Europos Sąjungos projektą, ir jas
visapusiškai įgyvendinti.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą dėl piliečių
iniciatyvos. Naujosios Lisabonos sutartyje įtvirtintos nuostatos padės paskatinti įgyvendinti
dalyvaujamąją demokratiją ir yra svarbus žingsnis ugdant pilietinę dvasią. 42 proc. Europos
piliečių pasitiki ES institucijomis. Viena to priežasčių galėtų būti tai, kad Europos piliečiai
yra susipažinę su keliomis jiems skirtomis Europos iniciatyvomis ir politikos kryptimis.
Būtent todėl įgyvendinus piliečių iniciatyvą Europos piliečiai turės galimybę ne tik tiesiogiai
dalyvauti priimant sprendimus, bet ir prisidėti prie Europos darbotvarkės sudarymo. Taigi
piliečių iniciatyva padės įtraukti svarbiausias Europos piliečių problemas ir prašymus į
Europos teisėkūros procesą. Šis sumanymas nėra naujas. 2007 m. siūlėme surinkti vieną
milijoną parašų siekdami, kad Komisija pateiktų direktyvą dėl neįgaliųjų integravimo į
visuomenę.

Šiuo metu surinkta tik apie 700 000 parašų, tačiau Europos Komisijai pateikta pasiūlymų
dėl įstatymo galią turinčių aktų. Todėl, siekiant įvykdyti Europos piliečiams duotus
įsipareigojimus, bus labai svarbu užtikrinti, kad naudojantis piliečių iniciatyva pateikti
prašymai būtų paversti įstatymo galią turinčiais teisės aktais, padėsiančiais pagerinti šių
piliečių padėtį.

Derek Vaughan (S&D),    raštu.  − Pritariu šiam pranešimui kaip piliečių skatinimo įsitraukti
į Europos reikalus suteikiant ES piliečiams galimybę siūlyti patvirtinti teisės aktus, kurie
gali turėti įtakos jų kasdieniam gyvenimui, būdui. Piliečiai galės pranešti Europos Sąjungai
savo nuomonę apie jos darbą. Šia iniciatyva, kai surenkama milijonas iš bent ketvirtadalio
visų ES valstybių narių kilusių asmenų parašų, žmonėms grąžinami tam tikri įgaliojimai.
Parlamentas, siekdamas užtikrinti naudojimosi šia iniciatyva paprastumą ir aktyvesnį
piliečių dalyvavimą teikiant iniciatyvas, supaprastino iniciatyvų teikimo procedūrą.
Patikrinus visus parašus Komisija per tris mėnesius turės nuspręsti, ar galima teikti pasiūlymą
dėl naujo teisės akto, ir viešai paskelbti savo sprendimo priežastis.

Anna Záborská (PPE),    raštu. – (SK) Šiame Parlamente dažnai kalbama apie Europos
Sąjungos piliečius, kurių interesams atstovaujame. Vis dėlto tie patys piliečiai jau seniai
mano, kad ne tik šis Parlamentas, bet ir visos Europos institucijos yra pernelyg nuo jų
atitolusios ir nesidomi jų problemomis.

Europos piliečių iniciatyva gali padėti pakeisti šią padėtį. Ji padės piliečiams atvirai pasakyti:
norime to, nenorime ano, ir tai reikia pakeisti.

Mums taip pat patinka kalbėti apie Europos integraciją. Tačiau kas gali labiau suvienyti
žmones, gyvenančius skirtingose šalyse, nei būtinybė ieškoti bendro požiūrio, parengti
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bendrą pasiūlymą ir stengtis užsitikrinti įvairiomis skirtingomis kalbomis kalbančių žmonių
paramą? Įgyvendinus piliečių iniciatyvą piliečiai iš įvairių valstybių narių galės vienu balsu
kalbėti apie jiems svarbius klausimus. Bendra iniciatyva ir bendri interesai taps dirva, kurioje
galės tarpti tikras europietiškas tapatumas.

Tvirtai tikiu, kad netrukus ims formuotis šis praktinis europietiškumo jausmas. Manau,
priešingai nei Europos institucijų frazėse ir brošiūrose, šis jausmas bus gyvas ir gyvybingas,
nes patys piliečiai bus naujojo Europos tapatumo ir naujojo europietiškumo šaltinis.

Todėl palankiai vertinu pateiktą piliečių iniciatyvos įgyvendinimo reglamento projektą ir
esu pasirengusi padaryti viską, ko prireiks, kad piliečių balsas būtų ne tik išgirstas, bet ir
gerbiamas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos RC-B7-0688/2010

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Manau, kad Komisijos 2011 m. darbo programa
yra plačių užmojų, nes pagrindinis jos tikslas – Europos ekonomikos atkūrimas remiantis
politiniais ES strategijos „Europa 2020“ prioritetais ir daugiametės finansinės programos
biudžetu 2011 m., kuriam numatytos naujos finansavimo ir išlaidų priemonės, naujas
sprendimas dėl vadinamųjų nuosavų išteklių, be to, joje parodytas susirūpinimas, kad
sąlyginis finansavimas gali apsunkinti silpnesnės ekonomikos šalių padėtį, ir strategija
„Europa 2020“, skirta ekonomikai atgaivinti, neturės pageidaujamo poveikio. Manau, kad
struktūriniai fondai yra itin svarbūs siekiant atkurti Europos regionų ekonomiką ir
konkurencingumą, nes per krizę nustatomos sąlygos kartu su taupymo priemonėmis gali
toliau turėti neigiamos įtakos ES vidaus vystymuisi. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas
bendros žemės ūkio politikos, žuvininkystės politikos ir sanglaudos politikos pertvarkai;
kartu visada turi būti atsižvelgiama į skirtingą pradinę įvairių regionų padėtį, t. y. priemonės
turi būti pritaikytos prie skirtingų realių sąlygų. Svarbus vaidmuo turėtų tekti MVĮ, taigi
požiūris, apimantis MVĮ internacionalizaciją vykdant pasaulinę prekybą ir pastangas
siekiant jų modernizavimo bei konkurencingumo, kurios numatytos kaip šios darbo
programos prioritetai, yra sveikintinas.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu.  − Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus
labai svarbius klausimus, kurie nėra įtraukti į Komisijos kitų metų darbo programą. Jie
susiję su problemomis dėl žmogaus teisių. Ar Komisija ketina kitais metais inicijuoti kokius
nors konkrečius veiksmus arba teisės aktų pasiūlymus žmogaus teisių srityje?

Girdėjome, kad Komisijos pirmininko pavaduotoja-vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams
ir saugumo politikai baronienė C. Ashton per savo kadenciją ketina ypač rūpintis žmogaus
teisių klausimais. Vis dėlto iki šiol jos veikloje ir pareiškimuose žmogaus teisėms buvo
skirta labai mažai dėmesio. Išorės veiksmų tarnyba taip pat siekiama sustiprinti ES veiksmus
žmogaus teisių srityje, tačiau dabar, kai 2011 m. ES biudžetas nepatvirtintas, EIVT negalės
nuo 2011 m. sausio 1 d. vykdyti savo užduočių visa apimtimi.

Ar galėtumėte, pone pirmininke, mums pasakyti, koks jūsų planas B ir kaip ketinate stiprinti
ES patikimumą, jai ketinant ginti ir skatinti žmogaus teises pasaulyje?

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Parlamentas buvo paragintas pareikšti nuomonę
dėl Komisijos komunikato dėl Komisijos 2011 m. darbo programos. Aš balsavau už šią
rezoliuciją, kurioje atkreipiamas dėmesys į tinkamo Komisijos ir Parlamento
bendradarbiavimo poreikį bei Komisijos, kaip Sutarčių ir ES bendrojo intereso sergėtojos,
vaidmenį. Rezoliucijoje taip pat ypač pabrėžiami strategijos „Europa 2020“ tikslai dėl
ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo ir palankiai vertinamas Europos semestras,
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kuriuo siekiama užtikrinti veiksmingesnį viešųjų finansų valdymą. Šis augimas turi būti
pažangus (jis turi skatinti skaitmenines technologijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą bei
švietimą), tvarus (orientuotas į 20 proc. didesnio energijos vartojimo efektyvumo tikslą)
ir visa apimantis (kovojant su darbuotojų diskriminacija ir tobulinant darbo santykius).
Komisija turi ir toliau gilintis į vidaus rinkos, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės bei jos
išorės politikos, kuri tebėra ankstyvojoje stadijoje, sričių problemas.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šią Europos Parlamento bendrą
rezoliuciją, nes joje aptariami ir įvertinami Europos Komisijos 2011 metų veiklos prioritetai
bei ateities uždaviniai. Jau per praeitą plenarinę sesiją Parlamente Strasbūre Komisijos
pirmininkas José Manuel Barroso pristatė Komisijos darbo programą ateinantiems metams,
todėl Europos Parlamentas tiki, jog labai svarbu užmegzti dialogą su Komisija ir ypatingą
dėmesį skirti esminiams ES strateginiams tikslams. Be to, Parlamentas ragina Komisiją
užtikrinti realistišką ir aiškesnį svarbiausių pasiūlymų tvarkaraštį siekiant, kad jis būtų
veiksmingas, pritaikytas atsižvelgiant į realius faktus ir įgyvendintas geriau negu prieš tai.
Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog nors Komisija užsibrėžė kuo greičiau sukurti naujas
darbo vietas ir kuo sparčiau įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus, deja, užimtumo
ir socialinių reikalų srityje ateinančių metų Komisijos programoje nėra konkrečių pasiūlymų
dėl naujų ir kokybiškų darbo vietų kūrimo. Komisija vėl, kaip ir praėjusių metų veiklos
programoje, siūlo tas pačias teisėkūros iniciatyvas dėl darbuotojų komandiravimo ir darbo
laiko bei toliau įsipareigoja gerinti migrantų darbuotojų teises visoje Europos Sąjungoje.
Taigi norint, kad ekonomika visapusiškai atsigautų, būtina sukurti bendrą Europos tvaraus
augimo ir užimtumo strategiją, grindžiamą būtinais įgaliojimais ir ištekliais.

Mário David (PPE),    raštu. – (PT) Turint mintyje, kad dabartinė krizė, kurioje atsidūrė
Europa, ir toliau daro poveikį valstybių narių ekonomikai, būtinas nuoseklus reguliavimas
nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmenimis. Suprasdamas, kad 2011 m. turės lemiamos
įtakos Europos Sąjungos sėkmei ateityje ir kad šie metai bus didžiulis iššūkis Europos
Komisijai ir visai Sąjungai, balsavau už šį rezoliucijos projektą. Be to, norėčiau pabrėžti
visus pasiūlymus, kuriuose parodomas Europos Komisijos ketinimas ištirti bendrosios
rinkos augimo potencialą. Manau, kad didinant maksimalų bendrosios rinkos potencialą
– labiau integruojant rinkas ir stiprinant Europos bendrovių bei vartotojų pasitikėjimą
būtų galima paspartinti Europos ekonomikos atsigavimą. Vis dėlto manau, kad Komisija
galėtų šioje srityje žengti toliau, pateikdama platesnių užmojų ir konkretesnius pasiūlymus,
siekiant spręsti rinkoje veikiančių subjektų poreikius.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    raštu. – (IT) Komisijos 2011 m. darbo programai reikia
Europos Sąjungai palankesnio nusiteikimo ir daugiau drąsos pasitinkant pagrindinius ES
politinius ir institucinius iššūkius, visų pirma atsižvelgiant į Lisabonos sutarties įsigaliojimą
ir jos laikymąsi. Turi būti sprendžiami šie klausimai: 1. didesnės pagarbos Europos
Parlamento vaidmeniui pasiūlymų rengimo procese, atsižvelgiant į jo pozicijas, išdėstytas
nuomonėse, ir pasiūlymus dėl iniciatyvų; 2. glaudesnio ir tarpinstituciniu požiūriu labiau
subalansuoto bendradarbiavimo rengiant biudžetą ir finansines perspektyvas; 3. didesnės
drąsos formuluojant pasiūlymus dėl veiksmingesnio ES išteklių naudojimo, kad būtų galima
pasiekti privalomus tikslus ir konkrečius rodiklius; 4. veiksmingo ir įžvalgaus ES
ekonomikos ir finansų valdymo, taip pat finansinio darbuotojų dalyvavimo, susieto su
įmonės sėkme, kuris sudarytų sąlygas platesniam, subalansuotam ir visa apimančiam
ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Nors į Komisijos 2011 m. darbo programą įtraukti
tik kai kurie iš išvardytų punktų, vis dėlto manau, kad ją būtina paremti.
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Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Aš balsavau už rezoliuciją dėl Komisijos 2011 m. darbo
programos, kuri yra pirmoji, priimama naujuoju programavimo laikotarpiu, ir turėtų
padėti pagilinti Komisijos ir Parlamento dialogą, siekiant pagerinti sąsajas tarp politinių ir
biudžeto prioritetų ES lygmeniu.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Komisija pateikė plataus užmojo Komisijos 2011 m.
darbo programą, apimančią šiuos pagrindinius klausimus: (i) visa apimantį augimą, (ii)
tvarų vystymąsi ir (iii) finansų reguliavimą. Visa apimančio augimo klausimu, apie kurį
kalbėdama Komisija pabrėžia socialinės apsaugos sistemų tvarumą ir kovą su skurdu,
pritariu, kad reikia užtikrinti tikrą pusiausvyrą tarp taupymo ir socialinės paramos
priemonių ir nustatyti, kuria linkme turėtų būti vykdomos Europos socialinės apsaugos
sistemų reformos.

Kalbant tvaraus augimo tema, svarbu suprasti, kokiu būdu bus užtikrinta pusiausvyra tarp
būtinos aplinkos apsaugos ir būsimų bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) bei bendros
žuvininkystės politikos (BŽP) reformų. Galiausiai, kalbant apie finansų reglamentavimą ir
ekonominio valdymo stiprinimą, bet kokie veiksmai, skirti paversti Europos bankininkystės
sistemą patikimesne bei atsparesne ateityje galinčioms įvykti krizėms ir stiprinti valstybių
narių biudžeto politikos priemones bei jų ekonominį koordinavimą, turėtų būti laikomi
svarbiausiu prioritetu, o pagrindinis uždavinys 2011 m. bus išbristi iš krizės ir padėti
pamatus ekonomikos augimo politikai.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Mes balsavome prieš Europos Parlamento
rezoliucijos dėl Europos Komisijos 2011 m. darbo programos projektą, nes svarbiausiais
klausimais joje laikoma Komisijos pozicija ir nepaisoma realios būtinybės nutraukti
neoliberalią, militaristinę ir antisocialinę politiką, kuriai teikia pirmenybę Europos Komisija.

Nors Europos Komisija buvo kritikuojama už tai, kad nepateikė atsakymų, kurių prašė
Europos Parlamentas, iš tikrųjų ji tai padarė, pasveikindama pati save su tuo, kad prioritetas
teikiamas ekonominei reformai, pagrindinis dėmesys skiriamas biudžeto tvarumui, o
socialinis tvarumas nustumiamas į antrą planą arba primygtinai reikalaudama palaikyti
bendrosios rinkos stiprinimą, taip pat reikalaudama kuo greičiau baigti Dohos derybų
raundą ir sudaryti atitinkamus laisvosios prekybos susitarimus.

Taigi Europos Parlamento dauguma nori ir toliau tęsti tą pačią politiką, kuria remiami
minėti taupymo planai daugelyje valstybių narių, nepaisant to, kad šie taupymo planai
paskatins nedarbo, skurdo, nelygybės, asimetrijos didėjimą ir ekonominį nuosmukį, o
ekonominės ir finansų grupės ir toliau gaus vis didesnius pelnus. Dėl visų šių priežasčių
esame priversti balsuoti prieš.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) 2011 m. Europos Komisija paskelbs
pasiūlymus dėl bendros žemės ūkio politikos ir bendros žuvininkystės politikos pakeitimų.
Šios dvi iniciatyvos yra ypač svarbios Airijos ūkininkams ir žvejams.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. − (DE) 2011 m. Komisija pateiks pasiūlymą dėl
daugiametės finansinės programos 2013−2020 m. laikotarpiui. Man nekyla abejonių, kad
žemės ūkio ir kaimo plėtros srities finansavimas turi likti to paties lygio kaip iki šiol ir kad
turi būti užtikrintas nepriklausomas Europos gyventojų aprūpinimas maistu. Maisto
gamyba ir kaimo regionų, kaip ekonominės veiklos ir poilsio vietų, lengvai pasiekiamų iš
miestų, atkūrimas ir ateityje turi likti vienu iš svarbiausių Europos prioritetų. Komisijos
įsipareigojimu užtikrinti tvarų ir visa apimantį ekonomikos augimą atsižvelgiama į aplinkos
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bei klimato tikslus iki 2020 m.; tam prireiks investicijų į ekologiškas technologijas, o kartu
bus kuriamos darbo vietos.

Pritariu Parlamento reikalavimui, kad naujoje daugiametėje finansinėje programoje po
2013 m. būtų atsižvelgta į didesnę ES atsakomybės sritį. Didelę reikšmę turi ES prekybos
politikos planai. Komisija privalo užtikrinti, kad Pasaulio prekybos organizacijos derybos
būtų sėkmingai užbaigtos. Privalome labai kritiškai vertinti tai, kad vis daugiau dėmesio
skiriama dvišaliams prekybos susitarimams, visų pirma MERCOSUR derybose, kurios vyks
ir ateinančiais metais.

Thomas Mann (PPE),    raštu. − (DE) Aš ką tik balsavau už 2011 m. Komisijos darbo
programą, tačiau su išlygomis. Joje nebėra žadėto Įmonių ir pramonės generalinio
direktorato (Įmonių GD) komunikato dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA). Vietoj to
Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas (Vidaus rinkos GD) pradėjo konsultacijas
internetu dėl bendrovių nefinansinės informacijos atskleidimo. Tai kelia nerimą ir rodo
galimą politikos pokytį. Vidaus rinkos GD jau nebeklausia, ar reikia reglamentuoti ĮSA
sritį ES lygmeniu; vietoj to klausiama, kaip ji turėtų būti struktūrizuota. Įmonių GD surengė
keletą seminarų dėl skaidrumo, kuriuose paaiškėjo, kad beveik visi darbdaviai ir profesinės
sąjungos griežtai prieštarautų privalomai ĮSA tvarkai. Nuo 2006 m. darbų eigą kontroliuoja
Įmonių GD, nes bendrovių ĮSA iniciatyvos, kaip jų verslo veiklos dalis, yra jų įnašas darnios
visuomenės labui. Jos kyla iš verslo įsipareigojimų ir remiasi asmenine iniciatyva bei
atsakomybe. Bendrai sutariama dėl šios pagrindinės koncepcijos, kuri buvo sukurta per
daugelį metų daugelyje įvairių suinteresuotųjų šalių forumų.

Įmonių GD yra sukaupęs institucinių žinių, reikalingų šiems procesams kontroliuoti.
Raginu Komisiją atsakomybę dėl ĮSA valdymo ir struktūrizavimo palikti Įmonių GD. Aš
ir toliau prieštarauju privalomųjų ĮSA ataskaitų idėjai, nes tai sukels naujas biurokratines
kliūtis ir neskatins įmonių priimti papildomų savanoriškų įsipareigojimų.

Arlene McCarthy (S&D),    raštu.  − Dėl finansų krizės smarkiai nukentėjo visų Europos
valstybių narių ekonomika. Šioje rezoliucijoje raginame Europos Komisiją tvirtai ir ryžtingai
reaguoti, siekiant skatinti ekonomikos augimą ir užtikrinti stiprų bei ilgalaikį jos atkūrimą
visų Europos piliečių labui. Mes pritariame pasiūlymui dėl nuosavų išteklių sistemos
peržiūros siekiant sukurti sistemą, kuri būtų teisinga, aiški, skaidri ir neutrali mokesčių
naštos atžvilgiu; palankiai vertiname tai, kad svarstomos priemonės, kurios padėtų
sumažinti ES išlaikymo išlaidas, mokamas jos piliečių, pvz., ištaisant dabartinę padėtį dėl
nepakankamo finansų sektoriaus apmokestinimo.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Yra trys naujosios 2011 m. Komisijos darbo programos
punktai: (1) visa apimantis; (2) tvarus augimas ir (3) finansų reguliavimas. Vis dėlto turėsime
siekti socialinės apsaugos sistemų tvarumo tam, kad galėtume kovoti su skurdu. Kartu
sieksime ekonomikos augimo, susijusio ir su aplinkos apsauga, ir su ekonomikos valdymo
stiprinimu. Stengsimės paversti Europos bankininkystės sistemą stipresne ir atsparesne
ateityje galinčioms įvykti krizėms bei stiprinti valstybių narių biudžeto politikos priemones,
nes pagrindinis 2011 m. uždavinys yra išbristi iš krizės ir vėl vykdyti ekonomikos augimo
politiką.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Sveikiname. Pagaliau kažkas atkreipė dėmesį į
skirtumą tarp Europos Komisijos ir dievų. Atėjo laikas nustoti tuščiažodžiauti ir imtis
darbo. Europos Komisija neturėtų ignoruoti Europos Parlamento narių klausimų; jos
pareiga − vykdyti Europos Parlamento sprendimus. Atrodo, kad kai kurie Komisijos nariai
tai pamiršo. Jei ne, tai kas atsitiko su rezoliucija dėl išsamios stebėsenos ataskaitos, kurią
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Europos Parlamentas priėmė 2004 m. kovo 11 d. ir kurioje buvo keliamas klausimas dėl
užsieniečių Latvijoje? Ji tiesiog dingo iš darbotvarkės. Kas buvo atsakingas? Kieno
atlyginimas buvo sumažintas? Kas gavo papeikimą? Niekas. Tegyvuoja Europos Vadovų
Taryba!

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Aš balsavau už rezoliuciją dėl Europos
Komisijos 2011 m darbo programos, nes pritariu pagrindiniams jos tikslams. Be abejo,
pagrindinis 2011 m. prioritetas turėtų būti siekis skatinti ekonomikos atsigavimą. Norėčiau
labai palankiai įvertinti Komisijos darbo programoje paminėtą tikslą dėl ekonominio
valdymo stiprinimo ir finansų sektoriaus reformos užbaigimo, t. y. vykdyti priemones,
kurios skatintų ekonomikos augimą ir padėtų kurti darbo vietas. Veiksmingas, tvarus ir
visa apimantis ekonomikos augimas yra itin svarbus siekiant atkurti pasitikėjimą ir
optimizmą ES viduje. Todėl investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą, energetinį saugumą
ir horizontalią darbo rinkos politiką, kuri užtikrintų faktinį darbuotojų judėjimą, yra
pagrindiniai darbo programos, skirtos augimui skatinti, ramsčiai. Taip pat reikia pabrėžti
bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimo tikslą.

Rovana Plumb (S&D),    raštu. – (RO) Komisijos 2011 m. darbo programoje nėra tinkamai
atspindėti nei reikšmingi įvykiai, kurie darė poveikį Europai nuo 2008 m., nei Europos
piliečių viltys ir lūkesčiai. Tenka apgailestauti, kad šioje programoje neskirta daugiau
dėmesio problemoms, susijusioms su 7 mln. dėl finansų krizės prarastų darbo vietų; dėl
šių problemų nekintantis nedarbo lygis ateinančiais metais beveik garantuotas. Šis aspektas
– vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais 2011 m. susidurs ES. Todėl Komisija turės rasti
būdą, kuriuo įgyvendinant jos iniciatyvas ir pasiūlymus bus sukurta pakankamai tinkamų
darbo vietų paprastiems piliečiams. Komisija turi atsižvelgti į socialinių partnerių nuomonę
dėl pensijų ir užtikrinti, kad būsimoje baltojoje knygoje atspindėtų suinteresuotųjų šalių
lūkesčiai, t. y. siekis stiprinti pirmąjį ramstį – visuomenės ramstį.

Pritariu pasiūlymui pertvarkyti EURES darbo informacijos ir patarimų portalą, skirtą
jauniems darbuotojams, kad jis taptų jiems prieinamesnis. Vis dėlto apgailestauju, kad šis
pasiūlymas buvo atidėtas iki 2012 m., nors šiandienos jaunimui jo reikia jau dabar.
Komisijos programoje visiškai nepaminėtas lyčių klausimas. Taigi reikalinga Europos
direktyva, kurioje būtų sprendžiama problema, susijusi su 17,4 proc. vyrų ir moterų darbo
užmokesčio skirtumu; ji galėtų būti priimta kartu su direktyva dėl smurto prieš moteris
panaikinimo.

Britta Reimers (ALDE),    raštu. − (DE) Kadangi balsavimo sąrašas buvo pakeistas iš anksto
neįspėjus, neturėjau pakankamai laiko susipažinti su jo turiniu ir nuspręsti, kurią pusę
norėčiau palaikyti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas
parėmė pasiūlytą bendrą rezoliuciją, taip pat ir daugelį pasiūlytų pakeitimų. Džiaugiuosi,
kad liko nepakeista nuoroda, kurioje teigiama, kad EP primygtinai ragina Komisiją pateikti
ryžtingus naujoviškus pasiūlymus dėl nuosavų išteklių sistemos persvarstymo iš esmės.

Joanna Senyszyn (S&D),    raštu. – (PL) Pritariau rezoliucijai dėl Komisijos 2011 m. darbo
programos. Ankstesnėje kalboje iškėliau šiuos klausimus: poreikį parengti direktyvą dėl
smurto prieš moteris panaikinimo; pasiūlymą dėl greito ir veiksmingo Stokholmo
programos perkėlimo į nacionalinius teisės aktus; ir pasiūlymą į kitų metų biudžetą įtraukti
sporto sritį. Taip pat svarbu atnaujinti darbą, susijusį su nediskriminavimo direktyvos
parengimu. Raginu Komisiją ir valstybes nares imtis ryžtingų veiksmų, kad 2011 m. būtų
imtasi veiksmų šia linkme.
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Nors ES piliečiai nekantriai laukia šios direktyvos, kai kurios valstybės narės ir toliau abejoja
jos priėmimo pagrįstumu. Sunku suprasti, kodėl nesuvokiama, kad reikalingas vienas
antidiskriminacinis įstatymas, kuris užtikrintų vienodų sąlygų taikymą visiems žmonėms,
o ne tik išrinktosioms socialinėms grupėms. Manęs neįtikina teiginiai dėl finansinių
sunkumų, pabrėžiant, kad įgyvendinant direktyvą prireiks didelių išlaidų neįgaliųjų padėčiai
gerinti. Net ir per krizę Europa turi ir toliau su visais savo piliečiais elgtis vienodai.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Komisija pateikė savo 2011 m. darbo programą ypač
sudėtingu Europos Sąjungai laiku. Vis dar nėra visiškai atsigauta po ekonomikos krizės, o
tai reiškia, kad kitų metų programoje reikės toliau daugiausia dėmesio skirti dinamiškam
Europos ekonomikos atkūrimui. Kaip tik 2011-aisiais strategija „Europa 2020“ turėtų būti
integruota į Europos procesus, siekiant įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir visa apimančio
augimo tikslus.

Dar kartą pabrėžiu, jog svarbu spartinti ES 2020 m. reformų programą tam, kad būtų
užtikrintas ekonomikos augimas, padėsiantis sukurti naujų darbo vietų. Atsižvelgdamas
į tai, norėčiau pabrėžti pavyzdinių iniciatyvų – Inovacijų sąjungos, Skaitmeninės
darbotvarkės, „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkės“ ir „Europos kovos su
skurdu plano“ – vaidmenį. Manau, kad siekiant padidinti Europos konkurencingumą ir
paspartinti ekonomikos augimą labai svarbu užtikrinti struktūrinių reformų įgyvendinimą,
visų pirma vykdant sanglaudos politiką, kuri skatina investicijas į realiąją ekonomiką. Bet
kuri būsima sanglaudos politika taip pat turėtų užtikrinti, kad nauja finansinė perspektyva
būtų skirta siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų ir Europos politikos krypčių pagal
Lisabonos strategiją įgyvendinimo. Europos Parlamentas turi aktyviai dalyvauti šiame
procese, be to, labai svarbu, kad Komisija skubiai parengtų šios srities tarpinstitucinio
bendradarbiavimo modelį.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų RC-B7-0693/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes ES ir
Afrikos Sąjunga turi kartu spręsti svarbiausias bendras problemas tam, kad būtų sėkmingai
įgyvendinama Afrikos ir Europos Sąjungos partnerystė, kuri yra grindžiama abipusiu
interesu išnaudoti bendrą potencialą. Siekiant glaudaus bendradarbiavimo turi būti
užtikrinamas demokratinis valdymas ir žmogaus teisės, tačiau tenka apgailestauti, kad
Robertas Mugabė buvo pakviestas į trečiąjį Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimą ir
aktyviai jame dalyvavo. Todėl palaikau raginimus visiems veikėjams ateityje laikytis
ryžtingesnės politinės pozicijos, siekiant aiškiai parodyti Afrikos šalims, kad ES tvirtai tiki
teisinės valstybės ir demokratijos principais.

Taip pat svarbu, kad visos Afrikos Sąjungos valstybės narės ratifikuotų Afrikos Sąjungos
demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją bei visapusiškai remtų Tarptautinio baudžiamojo
teismo veiklą. Tai užtikrintų demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms
principus ir tuo pačiu atvertų galimybes efektyviam bendradarbiavimui ekonominėje,
socialinėje, kultūrinėje ir kitose srityse.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Nuo Kaire 2000 m. įvykusio ES ir Afrikos aukščiausio
lygio susitikimo Europos Sąjunga pradėjo vykdyti itin plataus masto išorės politiką dėl
Afrikos. 2005 m. ES pradėjo vykdyti savo Afrikai skirtą strategiją. Praėjus dvejiems metams
požiūris pasikeitė ir šį kartą Lisabonoje įvykusiame ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikime
buvo sukurta strateginė partnerystė su Afrika. Trečiasis Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio
susitikimas baigėsi visai neseniai. Jis buvo nevisiškai sėkmingas, pvz., mums buvo
nepriimtina, kad dalyvavo diktatorius Robert Mugabe, ir atvirkščiai, būtų buvę sveikintina,
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jei būtų dalyvavęs Sudano atstovas. Aš balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją dėl
partnerystės ateities. Naująjį veiksmų planą sudaro aštuonios pagrindinės naujos temos:
1 – taikos ir saugumo; 2 – demokratinio valdymo ir žmogaus teisių; 3 – prekybos, regioninės
integracijos ir infrastruktūros; 4 – Tūkstantmečio vystymosi tikslų; 5 – energetikos; 6 –
klimato kaitos; 7 – migracijos, judumo ir užimtumo; 8 – mokslo, informacinės visuomenės
ir integracinio augimo.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šią rezoliuciją. Būtina ir toliau
plėtoti Afrikos ir Europos Sąjungos strateginę partnerystę, siekiant kartu spręsti bendras
problemas, skatinti tvarų ekonomikos augimą, plėsti bendradarbiavimą energetikos,
prekybos, klimato kaitos srityse. Plėtojant bendradarbiavimą būtina didelę paramą skirti
kovai su skurdu, žmogaus teisių apsaugai, įskaitant socialines, ekonomines ir aplinkos
apsaugos teises, spręsti taikos ir saugumo Afrikos žemyne problemas. Palankiai vertinu
Afrikos ir ES bendradarbiavimą atsinaujinančios energijos srityje bei prisiimtus
įsipareigojimus sudaryti sąlygas Afrikos gyventojams naudotis moderniomis ir tvariomis
energetikos paslaugomis, didinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą Afrikoje ir
gerinti energijos vartojimo efektyvumą visuose sektoriuose. ES ir Afrika turėtų suvienyti
pastangas siekiant sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį, kuris susidaro dėl miškų
naikinimo ir nykimo, bei imtis kitų efektyvių priemonių kovojant su klimato kaita. Būtina
numatyti reikiamą finansavimą užsibrėžtiems veiksmams įgyvendinti, užtikrinant efektyvią
ES finansinės paramos panaudojimo parlamentinę priežiūrą.

Mário David (PPE),    raštu. – (PT) Džiaugiausi balsuodamas už šį bendrą pasiūlymą dėl
rezoliucijos dėl trečiojo ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimo išvadų. Atsižvelgiant į
tai, kad Afrikos žemynui reikia įvairinti savo investicijų partnerystę, ypač su Azijos ir
Lotynų Amerikos šalimis, pasiūlytas 2010–2013 m. strateginis veiksmų planas yra ypač
aktualus, nes gali suteikti papildomą vertę Viduržemio jūros šalių sąjungai ir Kotonu
susitarimui. Manau, kad regioninė Afrikos šalių integracija dalyvaujant Afrikos Sąjungoje
ir prekyba bei investicijos atsižvelgiant į šį kontekstą turės lemiamą reikšmę Afrikos
politiniam ir ekonominiam stabilumui bei tvariam augimui. Dėl to viliuosi, kad Afrikos ir
ES lyderiai ne tik laikysis Tripolio susitarimo, bet ir pripažins, kad ši strateginė partnerystė,
be kita ko, yra vertinga vidaus prekybos tarp Afrikos regionų skatinimo priemonė. Taip
pat pritariu pirmininko J. M. Barroso įsitikinimui, kad atsinaujinanti energija yra gyvybiškai
svarbi Afrikos socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, ir pritariu jo raginimui vykdyti
Afrikoje energetinę ir ekologinę revoliuciją.

Edite Estrela (S&D)  , raštu. – (PT) Balsavau už rezoliuciją dėl ES ir Afrikos strateginės
partnerystės ateities po trečiojo ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimo, nes manau, kad
ši dviejų žemynų partnerystė, sudaryta prieš trejus metus, kai ES pirmininkavo Portugalija,
turėtų būti ir toliau stiprinama, siekiant, kad visi kartu galėtume pasitikti bendrus iššūkius
ir prisidėti prie tvaraus vystymosi, taikos ir žmogaus teisių skatinimo.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Buvau Lisabonoje 2007 m. gruodžio mėn., kai vyko
pirmasis ES ir Afrikos šalių aukščiausio lygio susitikimas, kuriame buvo padėtas pagrindas
nuolatiniam dialogui tarp Europos ir Afrikos, su kuria mus sieja nepaprastai svarbūs
istoriniai, kultūriniai ir prekybiniai ryšiai, ir atvertas kelias bendradarbiavimui, kuris po
trejų metų atvedė Europos ir Afrikos lyderius į Tripolį.

Laikau, kad ilgalaikė ir naudinga ES ir Afrikos partnerystė yra vystymosi ir pažangos
pagrindas, ir dėl to manau, kad abiejų pusių indėlis į santykių stiprinimą visiškai pasiteisino.
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Gyvename tokiu laiku, kai tradicinė bendradarbiavimo politika teikiant tik humanitarinę
pagalbą nebeatitinka besivystančių šalių reikmių, ypač Afrikos žemyne.

Taigi manau, kad bendradarbiavimas ateityje bus plėtojamas labai aiškiu būdu, kuriant
komercinius ryšius ir sudarant ekonomines partnerystes, taip pat vykdant veiksmingus
mainus mokslinių tyrimų, investicijų ir švietimo srityse, kuriose ES ir Afrikos
bendradarbiavimą reikia stiprinti.

José Manuel Fernandes (PPE)  , raštu. – (PT). Trečiasis ES ir Afrikos aukščiausio lygio
susitikimas vyko 2010 m. lapkričio 29–30 d. Tripolyje. Apgailestauju, kad bendra Afrikos
ir ES strategija nevirto naujais strateginiais santykiais.

Dar kartą kartoju, kad kitame aukščiausio lygio susitikime tikiuosi vaisingo susitarimo dėl
abiejų partnerių tvaraus vystymosi tikslų siekiant Afrikoje kovoti su skurdu, užtikrinti
tinkamas pajamas ir paramą ir laikytis pagrindinių žmogaus teisių, įskaitant socialines,
ekonomines ir aplinkos apsaugos teises.

João Ferreira (GUE/NGL)  , raštu. – (PT) Pasaulio ekonomikai susidūrus su sunkia krize
Afrikos šalims iškilo didžiulių problemų. Ši finansų krizė galiausiai atskleidė ekonomikos,
kaip ją suvokia kapitalizmas, augimo ribas, t. y. parodė, jog nepakanka derlingos žemės,
reikalingos maistinėms ir kitokioms organinėms žaliavinėms kultūroms auginti, taip pat
geologinių išteklių naudingųjų iškasenų gavybai ir energijos, reikalingos pramonei.

Ši padėtis spartina grumtynes dėl Afrikos, kuri turi didžiulių gamtinių išteklių. Jų tikslas –
užimti rinkas ir gamtos turtus. ES politika Afrikos atžvilgiu turėtų būti suvokiama
atsižvelgiant į šį kontekstą; spaudimas pasirašyti vadinamuosius ekonominės partnerystės
susitarimus, Pietų Sudano atsiskyrimo skatinimas, Afrikos taikos ir saugumo sistemos,
kuri naudoja Afrikos šalių armijas liaudžiai malšinti, palaikymas ir finansavimas – visa tai
daroma tam, kad būtų užtikrinti ES ir jos ekonominių bei finansinių grupuočių interesai.
Tai tik keli pavyzdžiai.

Tai neokolonializmo rezoliucija. Ryšiai, kurie pajungia šio regiono šalis interesams, kurie
svetimi jų žmonėms, turi būti susilpninti, kuriant tikrą bendradarbiavimą ir padedant joms
stiprinti savo nepriklausomybę ir suverenitetą, kurie užtikrintų jų ekonominį ir socialinį
vystymąsi bei pažangą.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT). Praėjo jau treji metai nuo paskutinio Afrikos ir ES
aukščiausio lygio susitikimo; tai buvo dialogo, kurio tarp Europos ir Afrikos žemynų
norėjome seniai, pradžia. Ši partnerystė yra vystymosi ir pažangos pagrindas, ir svarbu,
kad abi pusės stengtųsi stiprinti savo santykius. Partnerystės neturėtų būti siejamos tik su
Bendrijos parama; turėtų būti kuriami ir prekybos santykiai bei partnerystės, kartu keičiantis
patirtimi mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo srityse, taip stiprinant būsimus santykius.

Louis Michel (ALDE)  , raštu. – (FR). Afrikos ir ES strateginė partnerystė yra vienintelė
Europos Sąjungos priemonė žemynų ryšiams palaikyti. Tai reiškia permainą ES ir Afrikos
santykiuose: jos tampa tikromis partnerėmis, veikiančios lygiomis teisėmis, o jų dialogas
apima platų bendrų interesų spektrą. Tai jau nebe donoro ir paramos gavėjo santykiai. Tai
strategiškai svarbūs santykiai, kuriuos reikia gaivinti ir stiprinti, kad ir Afrika, ir Europa
susidorotų su iššūkiais, kurie laukia jų ateityje. Turiu mintyje Tūkstantmečio vystymosi
tikslų įgyvendinimą, maisto krizę, ekonomikos ir finansų krizę, klimato kaitą ir t. t. Tripolio
aukščiausio lygio susitikimo objektas – „Investicijos, ekonomikos augimas ir darbo vietų
kūrimas“ – primena, kad taika ir saugumas, ekonominis ir politinis valdymas bei pagarba
žmogaus teisėms yra būtinos vystymosi sąlygos. Įstatyminė ir teisminė privačių investicijų
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apsauga yra viena pagrindinių Afrikos ekonominio ir socialinio vystymosi prielaidų. Be
gerovės neįmanoma pasiekti socialinės, humanitarinės ir ekonominės pažangos.

Alexander Mirsky (S&D)  , raštu. – Ši ateitis miglota, ypač dabar, Afrikos ir ES aukščiausio
lygio susitikimo išvakarėse. Geriausias būdas užtikrinti ateitį yra finansuoti švietimo
programas. Žmonės, galintys įgyti vidurinį išsilavinimą, pasirinktų savo tėvynę, o ne keltųsi
į Europą prašyti išmaldos. Turime palaikyti tokias vyriausybes, kurios daro viską, kad jų
šalys taptų patrauklios savo pačių piliečiams. Aš balsavau už.

Andreas Mölzer (NI)  , raštu. – (DE). Europos Sąjungai svarbu artimai bendradarbiauti su
Afrikos šalimis ir spręsti dabarties ir ateities iššūkius įgyvendinant bendrą strategiją. Prie
jų priskiriami visų pirma Afrikos demokratizacija, žmonių gyvenimo sąlygų joje gerinimas,
taip pat ir tausus gamtos išteklių naudojimas, teikiantis naudą abiem pusėms. Dar viena
problema, kurią reikia spręsti, yra korupcija. Daugelyje Afrikos šalių ji užkerta kelią
vystymuisi, kuris prisidėtų prie žmonių gerovės. Deja, dėl korupcijos milijonai ES pagalbos
eurų kažkur vis dingsta, nors galėtų būti tikslingai panaudoti tiesiogiai žmonių labui.
Turime laikytis principo: padėti žmonėms, kad jie padėtų patys sau. Deja, rezoliucijoje į
tai visiškai neatsižvelgiama ir paprasčiausiai numatoma laikytis nusistovėjusios tvarkos.

Skurdas yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių žmonės emigruoja iš Afrikos ir vyksta
į Europą. Užuot kėlę klausimą dėl eksporto subsidijų, kurios daro didžiulę įtaką kai kurių
Afrikos šalių gebėjimui išgyventi, naudojimo ir toliau švaistomės tuščiais žodžiais. Neigiami
emigracijos padariniai užglaistomi, todėl buvau priverstas balsuoti prieš šią rezoliuciją.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)  , raštu. – (PT). ES ir Afrikos santykiai neabejotinai yra
labai svarbūs. Džiaugiuosi, kad priimtas 2010–2013 m. strateginis veiksmų planas ir
sudarytos partnerystės. Iš jų norėčiau atkreipti dėmesį į vieną, susijusią su taika ir saugumu,
taip pat su ES pastangomis užtikrinti tvarų ir planuojamą taikos palaikymo Afrikoje
operacijų finansavimą ir poreikį stiprinti savivaldą, vietos gyventojų atsparumo nesėkmėms
pajėgumą ir vykdyti įsipareigojimą apsaugoti civilius asmenis per ginkluotus konfliktus.
Taip pat norėčiau pabrėžti pastangas plėsti bendradarbiavimą bendrojo intereso klausimais,
tokiais kaip demokratinis valdymas ir žmogaus teisės, prekyba, regioninė integracija,
infrastruktūra ir Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Šiuo atžvilgiu reikėtų pabrėžti Europos
Sąjungos pasižadėjimą iki 2015 m. 0,7 proc. savo bendrojo vidaus produkto skirti
vystymuisi. Tai labai svarbu norint pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus, ypač tokiose
politikos srityse kaip motinų, naujagimių ir vaikų sveikata, lyčių lygybė, švietimas, žemės
ūkio politika ir tvarus vystymasis, galimybė gauti vandens ir sanitarija.

Crescenzio Rivellini (PPE)  , raštu. – (IT). Apgailestauju, kad 2010 m. lapkričio 30 d.
Tripolyje vykusiame aukščiausio lygio susitikime dalyvavo Zimbabvės prezidentas
R. Mugabe, bet į jį neatvyko daugybė Europos šalių ar vyriausybių vadovų. Taip pat atkreipiu
dėmesį į tai, kad naujasis Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymas dėl konfliktų zonose išgautų
naudingųjų iškasenų yra didžiulis žingsnis į priekį kovojant su nelegalia naudingųjų iškasenų
Afrikoje gavyba.

Dėl to raginu Komisiją ir Tarybą pateikti panašius pasiūlymus siekiant užtikrinti į ES rinką
importuojamų naudingųjų iškasenų atsekamumą, taip pat raginu Afrikos Sąjungą
bendradarbiauti tvaraus žaliavų naudojimo srityje.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)  , raštu. – Kelios frakcijos, tarp jų ir mūsiškė, pritarė
šiems punktams: 1. pritaria 2010–2013 m. strateginiam veiksmų planui bei su juo
susijusioms partnerystės programoms ir tikisi, kad jis suteiks papildomą vertę Viduržemio
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jūros šalių sąjungai ir Kotonu susitarimui ir kad jis yra konkreti plataus užmojo užtikrinti
žemynų ryšius išraiška; 2. pabrėžia, kad pagrindiniai bendros Afrikos ir ES strategijos
principai turėtų būti parengti taip, kad remtų tvarius besivystančių šalių poreikius siekiant
kovoti su skurdu, užtikrinti tinkamas pajamas ir pragyvenimą ir laikytis pagrindinių
žmogaus teisių, įskaitant socialines, ekonomines ir aplinkos apsaugos teises, principų; 3.
tikisi, kad bus pasimokyta iš sunkumų, kurių kilo įgyvendinant pirmąjį 2008–2010 m.
veiksmų planą, ir viliasi, kad valstybių ir vyriausybių vadovų galutinėje deklaracijoje iš
esmės išsakyti ketinimai bus įgyvendinami; 4. susidomėjęs pažymi, kad ir privačiajam
sektoriui, ir pilietinei visuomenei, ypač Afrikoje, galėtų būti leista daug daugiau nei iki šiol
prisidėti prie strategijos.

Bart Staes (Verts/ALE)  , raštu. – (NL) JAV įstatymas jau užtvėrė kelią neteisėtam mineralų
iš konflikto regionų eksploatavimui. Jungtinėje rezoliucijoje dėl Afrikos ir ES strateginės
partnerystės ateities ES raginama padaryti tą patį. Į ES importuojamų mineralų kilmė turi
būti atsekama. Šiuo metu neteisėtas šių išteklių eksploatavimas pernelyg dažnai yra pilietinių
karų ir konfliktų regione priežastis; o šis turtas galėtų faktiškai būti tvaraus ekonomikos
vystymosi varomoji jėga.

Ypač svarbu imtis veiksmų gebėjimų plėtojimo, gero valdymo, infrastruktūros plėtros ir
investicijų srityse. Reikia įgyvendinti politiką, priklausomą nuo piliečių dalyvavimo joje;
tik tokia politika būtų socialiai atsakinga ir nežalinga gamtinei aplinkai. Žemės ūkis – taip
pat plėtros varomoji jėga. Štai kodėl mums reikia nuosekliai plėtoti žemės ūkį ir
žuvininkystę, ypač mažus žemės ir žuvų ūkius.

Reikia išsamios diskusijos dėl žemės ūkio paskirties žemės ir žemės nuosavybės. Skurdui
Afrikoje mažinti labai svarbus Kankūno sutarimas, turint omenyje milžinišką potencialą
gamtos išteklių (saulės, vėjo, upių, potvynių ir atoslūgių energija), kurių Afrikos šalys neretai
turi su kaupu. Rezoliucijos tekste nevengiama ginčytinų klausimų, todėl aš jai pritariau.

Nuno Teixeira (PPE)  , raštu. – (PT) Trečiajame Afrikos ir ES aukščiausio lygio susitikime,
kuris vyko Libijos sostinėje Tripolyje, buvo siekiama pakelti dviejų žemynų
bendradarbiavimo lygį. Plėtros, investicijų ir darbo vietų kūrimo klausimais šiame
aukščiausio lygio susitikime susitarta, jog darbo vietoms atsirasti būtinas ekonomikos
augimas ir nenutrūkstama socialinė plėtra.

Afrikos ir ES strategija bus įgyvendinta pagal 2010–2013 m. laikotarpiui skirtą veiksmų
planą, kuriame daugiausia dėmesio skirta aštuonioms prioritetinėms sritims, jau
nustatytoms 2007 m. Lisabonos aukščiausio lygio susitikime. Visos šios konkrečios
priemonės – dėl privataus verslo, dėl ekonominės integracijos ir socialinių klausimų, dėl
taikos ir saugumo Afrikos žemyne, dėl žmogaus teisių ir Tūkstantmečio vystymosi tikslų
– buvo paminėtos baigiamojoje Tripolio deklaracijoje.

Visų pirma, aš pritariu šiai dviejų žemynų partnerystei, kuri suteikė pridėtinės vertės abiem
partneriams, taip pat svarbiam siekiui toliau skatinti regioninę ir pasaulinę Afrikos žemyno
integraciją. Manau, kad Europos Parlamentui svarbu aktyviau dalyvauti šioje partnerystėje,
taip pat ir kuriant finansavimo planą, skirtą veiksmingam 2010–2013 m. veiksmų plano
įgyvendinimui.

Pranešimas: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Luís Paulo Alves (S&D)  , raštu. – (PT) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gynimas ir
propagavimas – svarbiausios pačios Europos Sąjungos demokratinės vertybės. Pritariu,
kad vietos ir regionų valdžia galėtų vaidinti lemiamą vaidmenį įgyvendinant šias vertybes,

137Europos Parlamento debataiLT15-12-2010



ir siūlau taikyti principą „iš apačios į viršų“. Įsigaliojusi Lisabonos sutartis turėtų sutvirtinti
žmogaus teisių gynimo sistemą keliais lygmenimis, įskaitant ir Chartiją. Reikia atsižvelgti
į šių teisių gynimo raidą po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, t. y. turint omenyje, kad Chartija
turi tą pačią teisinę galią kaip ir Sutartys, ji turi būti įtraukta į pirminius ES teisės aktus.
Sveikintini nauji horizontalūs įsipareigojimai pagal Lisabonos sutartį, be to, siekiant
veiksmingumo reikia geriau koordinuoti institucijų veiksmus. Taip pat reikėtų priminti,
kad Komisijoje buvo įsteigta nauja Komisijos nario, atsakingo už teisingumą, pagrindines
teises ir pilietybės reikalus, pareigybė, todėl iš Komisijos galima tikėtis naujų veiksmų,
susijusių su šiuo nauju dalyku. Apčiuopiamų rezultatų tikimasi iš naujo Komisijos
komunikato dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos veiksmingo įgyvendinimo
strategijos.

Sophie Aucione (PPE),    raštu. – (FR) Ilgą laiką Europos integracija buvo suvokiama kaip
vidaus rinkos kūrimas. Tačiau per pastaruosius dešimt metų ES įstatymų leidėjus apniko
neturintis precedento troškimas rungtyniauti. Iš pradžių buvo įvykdytas tylus automatiškas
darbo pasidalijimas tarp Europos Tarybos, atsakingos už klausimus, susijusius asmens
laisvėmis, ir tarp pradinėje stadijoje tebesančios bendrosios rinkos, t. y. Europos bendrijos.
Deja, praėjo nedaug laiko ir nacionaliniai teismai turėjo imtis bylų, kuriose buvo teigiama,
kad Bendrijos teisė neatitinka žmogaus teisių. Štai kodėl 2000 m., po ilgo projekto
brandinimo laikotarpio, buvo priimta Pagrindinių teisių chartija, kuri įsigaliojo pernai
kartu su Lisabonos sutartimi. Ši Chartija Europos teisingumo teismui – vienintelė teisinė
bazė Europos piliečių pagrindinėms teisėms ginti. Deja, ši nauja sistema dar tik pradeda
veikti. Štai kodėl aš pritariau šiam dokumentui, kuris primena visoms suinteresuotosioms
šalims, tarp jų valstybėms narėms ir institucijoms, jų priedermes ir poreikį puoselėti tikrą
pilietinių laisvių kultūrą ir veiksmingą tarpusavio bendradarbiavimą šiuo klausimu.

Zigmantas Balčytis (S&D)  , raštu. − Balsavau už šį pranešimą. Veiksminga žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsauga ir jų skatinimas sudaro ES demokratijos ir teisinės
valstybės pagrindą. Todėl palaikau Lisabonos sutartimi įtvirtintą įsipareigojimą užtikrinti
pagrindinių žmogaus teisių apsaugą, kovoti prieš socialinę atskirtį ir diskriminaciją, skatinti
socialinį teisingumą ir socialinę apsaugą. Kad tai būtų pasiekta, būtina užtikrinti Europos
Sąjungos ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimą, sukuriant efektyvaus tarpinstitucinio
bendradarbiavimo sistemą stebint žmogaus teisių padėtį ES. Komisija turėtų nuolat stebėti
teisės aktų žmogaus teisių apsaugos srityje įgyvendinimą nacionaliniu lygiu ir aptikus
trūkumų teikti pasiūlymus dėl konkrečių priemonių. Būtų naudinga kasmet parengti
pranešimą apie pagrindinių teisių ES padėtį. Užtikrinti, kad ES piliečiai būtų tinkamai
informuojami apie pagrindinių teisių sistemą. Be to, ES institucijos turėtų plėsti
bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis žmogaus teisių apsaugos srityje.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)  , raštu. − Džiaugiuosi, kad, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai,
pasiekėme svarbių laimėjimų žmogaus teisių srityje, nes, visų pirma, Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai privaloma, ir antra, Europos Sąjunga yra įpareigota
prisijungti prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Balsavau už
šį pranešimą, nes kalbant apie Europos Sąjungos vaiko teisių strategiją labai svarbu parengti
praktines priemones kovojant su prievarta prieš vaikus, seksualiniu išnaudojimu, vaikų
pornografija bei parengti saugaus interneto naudojimo, vaikų darbo ir vaikų skurdo
panaikinimo priemones. Kitas svarbus neatidėliotinas uždavinys žmogaus teisių srityje –
kova su prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais. Nors jau yra priimta nemažai ES ir
nacionalinių teisės aktų šioje srityje, tačiau kasmet vyksta keleto šimtų tūkstančių žmonių

15-12-2010Europos Parlamento debataiLT138



prekyba į ES ar ES teritorijoje, todėl reikia kuo skubiau taikyti naują pasiūlytą Europos
Sąjungos direktyvą dėl kovos su prekyba žmonėmis.

Carlos Coelho (PPE)  , raštu. – (PT) Veiksminga pagrindinių teisių apsauga ir pagarba
žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei ir teisinei valstybei turėtų būti bendras visų
Europos politikos krypčių tikslas ir esminė sąlyga siekiant stiprinti Europos laisvės, saugumo
ir teisingumo erdvę. Šiuo atžvilgiu 2009–2010 m. buvo labai svarbūs, nes įsigaliojus
Lisabonos sutarčiai, pagal kurią Pagrindinių žmogaus teisių chartija tapo teisiškai privaloma,
pagrindinės vertybės buvo paverstos konkrečiomis teisėmis, kurias tiesiogiai gina Europos
ir valstybių narių nacionaliniai teismai.

Reikia užtikrinti, kad visi teisėkūros pasiūlymai atitiktų Chartiją ir, remiantis ta pačia logika,
būtų patikrinti visi jau galiojantys teisės aktai. Svarbu sustiprinti įvairių institucijų
bendradarbiavimą bei darną Europos ir nacionaliniu lygmenimis, siekiant kontroliuoti ir
taikyti naują bendrą sistemą, nustatytą Lisabonos sutartimi, kad būtų užtikrintas veiksmingas
jos įgyvendinimas. Taip pat tikiuosi, kad Komisija kuo greičiau užbaigs ES prisijungimo
prie Europos žmogaus teisių konvencijos prisijungimo procesą; taip atsirastų dar vienas
žmogaus teisių gynimo mechanizmas.

Džiaugiuosi, kad piliečiai ir jų teisių gynimas pagaliau užėmė pagrindinę vietą Europos
struktūroje.

Edite Estrela (S&D)  , raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl pagrindinių teisių padėties
Europos Sąjungoje (2009 m.) – Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.
Manau, kad Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse reikia skatinti žmogaus teisių kultūrą.
Pagrindinių žmogaus teisių gynimas turėtų būti visos Europos politikos, ypač užsienio
politikos, tikslas taikos, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių skatinimo labui.

Diogo Feio (PPE)  , raštu. – (PT) Įsigaliojusia Lisabonos sutartimi sukuriama nauja
paradigma žmogaus teisių srityje Europos Sąjungoje ir tampa teisiškai privaloma Pagrindinių
žmogaus teisių chartija. Mūsų pareiga parodyti Europos Sąjungą kaip bendruomenę, kuri
ir viduje, ir išorėje gina pagrindines teises.

Ne kartą informavau, kad vis dar pernelyg dažnai puolama saviraiškos laisvė, kaip rodo ir
pastarieji įvykiai Saudo Arabijoje ir Azerbaidžane. Šioje rezoliucijoje pranešėjas atkreipia
dėmesį į keletą skubiai spręstinų ir dažnai pasitaikančių situacijų valstybėse narėse ir visoje
Europos Sąjungoje. Mūsų uždavinys dabar – atsakyti į tas problemas ir parengti jų
sprendimo strategijas bei priemones.

José Manuel Fernandes (PPE)  , raštu. – (PT) Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos
Sąjungoje susidarė nauja padėtis žmogaus teisių srityje: Pagrindinių žmogaus teisų chartija
tapo teisiškai privaloma, o Europos Sąjungai suteiktas juridinio asmens statusas, kuris
leidžia pasirašyti tarptautines sutartis.

Veiksminga žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsauga ir skatinimas sudaro ES
demokratijos ir teisinės valstybės pagrindą ir tai esminė sąlyga siekiant stiprinti Europos
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę; tam reikalingi veiksmai keliais lygmenimis
(tarptautiniu, Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos). Atsižvelgiant į šį kontekstą verta
paminėti, kad regioninės ir vietos valdžios institucijos gali atlikti svarbų vaidmenį konkrečiai
įgyvendindamos ir skatindamos šias teises.
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Džiaugiuosi, kad Komisija raginama paskelbti 2013 metus Europos pilietybės metais
siekiant sustiprinti diskusijas dėl Europos pilietybės ir informuoti ES piliečius apie naujas
jų teises, įgytas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

Bruno Gollnisch (NI)  , raštu. – (FR) Kaip paprastai pranešimas apie žmogaus teisių padėtį
Europos Sąjungoje išryškino dvi iškreiptas tendencijas: pirmoji susijusi su reikalavimais
suteikti vis daugiau teisių įvairiausioms mažumoms, pakenkiant daugumos piliečių teisėms;
antroji susijusi su griežta patriotinių politinių sąjūdžių kritika, tų pačių senų kairuoliškų,
šmeižikiškų įžeidimų jiems bėrimu, bandymais abejoti jų išrinkimo teisėtumu ir apriboti
jų saviraiškos laisvę. Ši karinga ksenofilija ir antipatriotiškumas labai vargina. Jūs negalite
vertinti demokratinių rinkimų demokratinėje šalyje rezultatų. Pastarieji nacionalistinių
partijų laimėjimai Prancūzijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Švedijoje, Nyderlanduose ir kitur
nerodo kokių nors nerimą keliančių tendencijų.

Jie byloja apie tai, kad Europos piliečiams nusibodo jūsų politika, jūsų atsainus požiūris į
imigraciją, jūsų silpnumas ginant mūsų tautų ekonominius interesus, nuolaidžiavimas
galingųjų finansiniams interesams ir mūsų socialinės gerovės sistemų griovimas. Tai jūs
nuolat pažeidžiate piliečių teises, ypač jų teises į saugumą, darbą, padorų darbo užmokestį,
jų kultūros apsaugą ir teisę patiems lemti savo ateitį.

Jaroslaw Kalinowski (PPE)  , raštu. – (PL). Europos Parlamente daug kartų kėlėme
klausimus dėl žmogaus teisų pažeidimų, demokratijos principų ir nacionalinių mažumų
diskriminacijos. Darome tai ir toliau. Mes skiriame A. Sacharovo premiją, remiame
humanitarines priemones ir dedame pastangas, kad ne tik Europos, bet ir viso pasaulio
žmonės turėtų teises ir privilegijas. Deja, labai apgailestauju, kad iki šiol nesugebėjome
priversti gerbti pagrindinių žmogaus teisių valstybėse narėse.

Lenkų nacionalinė mažuma Lietuvoje, sudaranti beveik 7 proc. visų gyventojų, vis dar
patiria diskriminaciją, o jos teisės įžūliai pažeidinėjamos. Ir vėl kreipiuosi į šioje salėje
susirinkusius Europos Parlamento narius, taip pat į Parlamento Pirmininką, Komisiją ir
Europos Vadovų Tarybą, prašydamas imtis veiksmingų žingsnių siekiant užtikrinti, kad
Lietuvos vyriausybė laikytųsi demokratijos principų ir gerbtų savo piliečių orumą.

Timothy Kirkhope (ECR)  , raštu. – ECR frakcija tvirtai remia žmogaus teises ir pagrindines
laisves. Manome, kad ES tenka tam tikras vaidmuo ginant pagrindines teises, vis dėlto,
vadovaujantis demokratijos tradicijomis ir teisinės valstybės principu, pirmiausia tai
valstybių narių pareiga. Manome, kad K. Gál pranešime tikrai yra gerų idėjų, bet apskritai
jame per daug pabrėžiamas Europos Sąjungos vaidmuo srityse, kurios, mūsų nuomone,
priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai, tokiose kaip imigracijos ir teismų
sistemos. Dėl to balsuojant dėl šio pranešimo turėjome susilaikyti.

Nuno Melo (PPE)  , raštu. – (PT) Įsigaliojusi Lisabonos sutartis privertė ES prisiimti daugiau
atsakomybės puoselėjant pagrindinių teisių gynimo kultūrą visoje ES ir valstybėse narėse.
Labai svarbu, kad ES remtų pagrindinių teisių apsaugą ne tik savo teritorijoje, bet ir visame
pasaulyje, kur, deja, tebevykdomi sunkūs žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimai.
Tik tokiu būdu gali būti skatinamos taika, žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės.

Willy Meyer (GUE/NGL)  , raštu. – (ES) Apgailestauju dėl to, kaip teigiama ir pranešime,
kad nei Taryba, nei Komisija nesiėmė tolesnių veiksmų, susijusių su rekomendacijomis,
pateiktomis Europos Parlamento 2007 m. pranešime dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių
gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse, taip pat nesidalijo su Europos Parlamentu
informacija. Palaikau bendrą vertinimą dėl to, kad ES reikia padvigubinti pastangas siekiant
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užkirsti kelią pagrindinių žmogaus teisių pažeidimams, dėl kurių šiemet pernelyg dažnai
nukentėjo imigrantai ir trečiųjų šalių piliečiai, gyvenantys Europos Sąjungoje. Nors
nepritariu tai pranešimo daliai, kurioje kalbama apie ES, kaip žmogaus teisių garanto,
vaidmenį pasaulyje ir Europos išorės veiksmų tarnybos funkciją, nes jame nėra aiškiai
pasakyta apie šio vaidmens suderinamumą su nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus
principu, balsavau už pranešimą, nes remiu bendrą jo kryptį, kad Europos Sąjungai turi
gerbti žmogaus teises visose savo veiklos srityse.

Louis Michel (ALDE)  , raštu. – (FR) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsauga ir
skatinimas yra nepaprastai svarbūs Europos Sąjungos demokratijai ir teisinei valstybei.
Europos Sąjungai prisijungus prie Europos žmogaus teisių konvencijos, atsiras dar vienas
žmogaus teisių apsaugos mechanizmas, t. y. galimybė kreiptis į Europos žmogaus teisių
teismą. Taip pat svarbu, kad ES institucijos ir valstybės narės atnaujintų pastangas siekiant
didinti sąmoningumą, kad piliečiai žinotų savo teises, taip užtikrinant, kad šios teisės bus
geriau saugomos. Taip pat reikia veiksmingiau bendradarbiauti su tarptautinėmis
organizacijomis, ginančiomis pagrindines teises ir laisves.

Europos Sąjungai taip pat reikia kurti strategiją vaikų teisių srityje, rengiant praktines kovos
su prievarta prieš vaikus, seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija priemones, saugaus
interneto naudojimo ir vaikų darbo bei vaikų skurdo naikinimo priemones. Kova su prekyba
žmonėmis, ypač vaikų ir moterų, nes tai nepriimtina vergijos forma, turi ir toliau likti
prioritetu.

Andreas Mölzer (NI  ), raštu. – (DE) Žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms tenka
pagrindinis vaidmuo siekiant demokratijos ir teisinės valstybės. Dėl to svarbu užtikrinti,
kad šios pagrindinės vertybės būtų saugomos visoje Europos Sąjungoje. Teisė į žodžio,
religijos, susirinkimų ir asociacijų laisvę, taip pat teisė į laisvą judėjimą, pagarba žmogaus
vientisumui ir orumui yra laisvos visuomenės kertiniai akmenys. Nebalsavau už, nes
pranešime neskirta dėmesio krikščioniškosioms vertybėms ir suvaržymams, kuriuos dėl
imigracijos patiria gyventojai.

Franz Obermayr (NI)  , raštu. – (DE). ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų
konvencijos (EŽTK), kaip numatoma Lisabonos sutartyje, sukelia problemų. Dėl to
pagrindinių žmogaus teisių ES kontrolė atitenka Europos žmogaus teisių teismui (EŽTT).
Be teisinių problemų, dėl kurių įspėja ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjai,
aišku, kad teismas, kuris priima sprendimą dėl kryžių mokyklų klasėse, nėra tinkama
institucija priimti sprendimus ES atžvilgiu. Kryžius yra krikščionybės simbolis, ant kurios
pamatų susikūrė Europa ir kuri suformavo mūsų svarbiausias vertybes. Taip pat EŽTT
pastaruoju metu atkreipė į save dėmesį kai kuriais sprendimais, tarp jų ir mėginimu uždrausti
išsiuntimą iš Austrijos į Graikiją pagal II Dublino reglamentą. EŽTT, matyt, galvoja, kad
valstybės narės, turinčios geriausią socialinių paslaugų sistemą, turi užsikrauti visą pabėgėlių
į ES naštą. Šis EŽTT sprendimas nepaskatins spartesnio pabėgėlių integravimo ir nėra
veiksmingas ES su pabėgėliais susijusių problemų sprendimo būdas. Be to, nėra garantuotas
EŽTT teisėjų neutralumas. Vienas iš teisėjų prisipažino, kad atidžiau nagrinėtų prieglobsčio
ieškančiųjų apeliacinius skundus nei kitas bylas. Teikti pirmenybę tam tikrus skundus
paduodančioms šalims nepriimtina. Be to, vienas iš teisėjų yra iš Turkijos, kurioje žmogaus
teisės negerbiamos ir kurios karinės jėgos yra okupavusios ES teritorijas. Nelaikau EŽTT
nei Europos, nei žmogaus teisų teismu. Dėl to balsavau prieš šį pranešimą.

Alfredo Pallone (PPE)  , raštu. – (IT) Demokratijos ir teisinės valstybės pagrindas – žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsauga. Pernai, priėmus Lisabonos sutartį, Europos žmogaus
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teisių chartija tapo teisiškai privaloma ir apibrėžė naują Europos teisinę sistemą, kurioje
Chartijos visuotinės vertybės pagaliau tapo konkrečiomis teisėmis. Balsavau už Kingos Gál
pranešimą, nes dokumente pritariama siekiui veiksmingai įgyvendinti pagrindines teises
Europos Sąjungoje, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Tai ne tik ES vidaus žingsnis, bet ir
signalas išoriniam pasauliui, kaip reikia saugoti ir ginti žmogaus teises, siekiant taikos
piliečių gerovės labui, kuriant aplinką, kurioje įstatymas garantuoja ramybę, saugumą ir
teisingumą.

Georgios Papanikolaou (PPE)  , raštu. – (EL) Šiandien balsavau už pranešimą dėl
pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje. Šis pranešimas vertingas, nes jame
apibrėžiamas vaidmuo, kurį ES institucijos atliks įgyvendinant naująją pagrindinių teisių
sistemą, ypač įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, skatindamos didesnį skaidrumą, demokratinę
kontrolę ir prieigą prie dokumentų ES institucijoms bendraujant tarpusavyje. Dėl
Pagrindinių žmogaus teisių chartijos, kuri dabar privaloma ir apima platų teisių spektrą,
Komisija buvo paraginta kasmet skelbti pranešimą, kaip laikomasi Chartijos nuostatų,
įvertinant, kaip įvairios teisės įgyvendinamos praktikoje.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)  , raštu. – (PT) Šiame pranešime pabrėžiami
įsipareigojimai, apibrėžti Lisabonos sutartyje, pvz., dėl kovos su socialine atskirtimi ir
diskriminacija, teisingumo skatinimo bei socialinės apsaugos, dėl vyrų ir moterų lygybės,
kartų solidarumo ir vaiko teisių apsaugos. Dėl dėmesio šiems klausimams, taip pat dėl
aiškios nuorodos į mažumoms priklausančių asmenų teises – kitos pagrindinės Europos
Sąjungos vertybės, balsavau už. Pritariu Europos Parlamento pozicijai reikalauti iš Komisijos
užbaigti derybas ir technines konsultacijas, kad Europos Sąjunga galėtų nedelsdama
prisijungti prie Europos žmogaus teisių konvencijos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)  , raštu. – Šiuo pranešimu EP dar kartą pabrėžia, kad
veiksminga žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsauga ir skatinimas sudaro ES
demokratijos ir teisinės valstybės pagrindą ir yra esminė sąlyga siekiant stiprinti Europos
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę ir kad tam reikalingi veiksmai įvairiais lygmenimis
(tarptautiniu, Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos); be to, pabrėžia regioninių ir
vietos valdžios institucijų atliekamą vaidmenį, kurį jos gali atlikti konkrečiai įgyvendindamos
ir skatindamos tokias teises; todėl ragina visas ES institucijas ir valstybių narių vyriausybes
bei parlamentus pagal Lisabonos sutartyje nustatytą naują institucinę ir teisinę tvarką
parengti išsamią Sąjungos vidaus politiką žmogaus teisių srityje, kurią vykdant būtų
užtikrinami veiksmingi nacionalinio ir ES lygmenų atskaitomybės mechanizmai, skirti
žmogaus teisių pažeidimų problemai spręsti.

Joanna Senyszyn (S&D)  , raštu. – (PL) Pritariau Kingos Gál pranešimui dėl pagrindinių
teisių padėties Europos Sąjungoje (2009 m.). Norėčiau atkreipti dėmesį į 13 dalį, kurioje
reikalaujama nuosekliai įgyvendinti Stokholmo programą. Šių metų rugsėjo mėn.
J. M. Barroso įtikinėjo mus, kad Komisija šioje srityje intensyviai dirba. Svarbu Komisijai
neatsilikti nuo tvarkaraščio ir toliau sklandžiai dirbti. Visi europiečiai turi naudotis tomis
pačiomis teisėmis. Dvidešimt pirmojo amžiaus Europoje neturi būti vietos diskriminacijai.

Norėčiau paklausti Vengrijos ir Lenkijos, kaip Tarybai pirmininkaujančių valstybių narių,
kokių veiksmų jos ketina imtis, kad Stokholmo programa būtų veiksmingai įgyvendinama.
Privalome vykdyti savo įsipareigojimus ir įgyvendinti teisės aktus, kuriuos priimame. Taip
pat norėčiau pabrėžti, kad, remiantis rezoliucijos 39 dalimi, valstybės narės raginamos
savo pastangomis prisidėti prie nacionalinių teisėjų nuolatinių mokymų pagrindinių teisių
ir laisvių klausimais, įskaitant šios srities naujus aspektus įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.
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Pats geriausias įstatymas ničnieko nepakeis, jei nebus tinkamai išaiškinamas ir
įgyvendinamas.

Pranešimas: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes būtina
imtis priemonių, užkertančių kelią nesąžiningai komercinei veiklai reklamos srityje, kuri,
visų pirma, daro neigiamą įtaką vartotojams. Siekiant realių rezultatų, svarbu sustiprinti
europinį bendradarbiavimą kovos su nesąžininga veikla internetinės reklamos srityje, o
labiausiai pažeidžiami asmenys (vaikai, paaugliai, pagyvenę asmens ir kt.) turi būti ypač
saugomi. Reikia pažymėti, kad trūksta informacijos apie vartotojų teises reklamos srityje,
todėl pritariu siūlymui sudaryti sąlygas lengviau gauti informaciją ir padidinti skaidrumą.
Be to, būtina skatinti vartotojus kritiškai žiūrėti į žiniasklaidą turint mintyje turinio kokybę,
nes gerai informuotas vartotojas – tai stipresnis vartotojas. Manau, kad trūkstant žinių apie
reklamos metodus, būtų efektyvu parengti specialią pedagoginę programą, skirtą vaikams
bei suaugusiems, kad jie galėtų geriau suprasti, interpretuoti ir valdyti reklaminę priemonę.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Europos Sąjungai garbės reikalas apsaugoti vartotojus
vidaus rinkoje. Tai ne vien etikos, bet ir politinės strategijos klausimas. Didesnis vartotojų
pasitikėjimas įvairiais rinkai tiekiamais produktais skatina paklausą. Šiuo atžvilgiu reklamos
vaidmuo yra dvilypis. Ji yra veiksmingas būdas didinti paklausą, bet tuo pat metu dėl
abejotinų metodų ji kartais gali būti neigiamas rinkos veikimą lemiantis veiksnys. Šie
trūkumai yra dažnesni interneto reklamos atveju, o pagrindinės aukos yra silpniausi iš
mūsų. Aš balsavau už šią rezoliuciją, kuria Komisija raginama, pasibaigus konsultacijoms
ir tyrimui, kuriuos jau pradėjo Parlamentas, imtis būtinų priemonių siekiant pataisyti
galiojančius teisės aktus. Problemos, susijusios su šia nauja apgavikiška veikla, sprendimas
bus dar vienas žingsnis vidaus rinkos, kurioje gerbiami žmonės, link.

Liam Aylward (ALDE),    raštu. – (GA) Balsavau už šį pranešimą dėl reklamos poveikio
vartotojų elgsenai. Klaidinanti ir agresyvi reklama kelia nerimą vartotojams ir įmonėms,
ir pranešime pateikta keletas gerų pasiūlymų, kaip spręsti šią problemą.

Europos vartotojai ir įmonės turi būti apsaugoti nuo įmonių, užsiimančių klaidinančia
reklama. Tuo tikslu ES gyventojai ir įmonės turi būti informuoti apie Direktyvą dėl
nesąžiningos komercinės veiklos ir Direktyvą dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos,
kad suprastų savo teises. Tokios prekės kaip alkoholis ir internetiniai azartiniai lošimai turi
būti kontroliuojamos siekiant apsaugoti pažeidžiamiausius vartotojus.

Ypač džiaugiuosi dėl to, kad šiame pranešime prašoma Komisijos ištirti agresyvios reklamos
poveikį pažeidžiamiems vartotojams ir tinkamai taikyti susijusius teisės aktus dėl vaikų
apsaugos.

Susirūpinimą kelia vartotojų elgesiu grindžiama reklama ir nauji agresyvios reklamos
metodai, pvz., socialinių tinklų naudojimas ir el. laiškų skaitymas, siekiant gauti informaciją,
kuri būtų naudojama reklamoje. Komisija turi kovoti su šiais vartotojų privatumo
pažeidimais.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. − (LT) Sparčiai tobulėjant reklamos technologijoms
ir plintant reklamai internete, mobiliuosiuose telefonuose, socialiniuose tinkluose, būtina
imtis veiksmingų priemonių siekiant apsaugoti vartotoją nuo nepageidaujamos ir
klaidinančios reklamos poveikio. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti labiausiai pažeidžiamoms
asmenų grupėms, įskaitant vaikus, paauglius. Taip pat būtina sustiprinti bendradarbiavimą
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tarp valstybių narių kovos su nesąžininga veikla internetinės reklamos srityje, siekiant
išvengti vidaus rinkos iškraipymo ir nesąžiningos veiklos pasekmių. Be to, būtina suteikti
daugiau informacijos vartotojams apie jų teises reklamos srityje, siekti padaryti šią
informaciją lengviau prieinama ir padidinti jos skaidrumą. Komisija turėtų nuolat stebėti
ir vertinti teisės aktų, reglamentuojančių nesąžiningos komercinės veiklos taikymą
valstybėse narėse, ir rengti teisės aktų įgyvendinimo ataskaitas. Kadangi vis dar trūksta
informacijos apie reklamos socialinį ir psichologinį poveikį vartotojui, būtina imtis veiksmų
šiam poveikiui ištirti.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą, nes jame kalbama
apie nesąžiningą komercinę veiklą reklamos srityje, taip pat sutelkiamas dėmesys į
problemas, susijusias su naujų reklamos technologijų ir veiklos plėtojimu. Norėčiau atkreipti
dėmesį į tai, kad reklama daro didžiulę įtaką moterų ir vyrų lygybei, ypač tais atvejais, kai
reklamomis dažnai perduodama įvairiais lyčių stereotipais pagrįsta diskriminuojanti ir
(arba) orumą žeminanti informacija. Taigi, pritariu Europos Parlamento raginimui, jog
Europos Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad žiniasklaidos ir reklamos
specialistai užtikrintų pagarbą žmogaus orumui ir dėtų visas pastangas kovojant su
diskriminacija ir neapykanta dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, amžiaus, religijos ar kitų
įsitikinimų, seksualinės orientacijos, negalios ar socialinio statuso. Kalbant apie pažeidžiamų
asmenų grupių apsaugą, Komisija turėtų atlikti apgaulingos ir agresyvios reklamos poveikio
pažeidžiamiems vartotojams tyrimą. Norėčiau pabrėžti, kad ypač vaikai, paaugliai, vyresnio
amžiaus žmonės turi būti ypatingai saugomi nuo neigiamo reklamos poveikio.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Reklama vykdoma ir nesąžiningais būdais
bei braunantis į viešąją ir privačiąją erdves, dėl to įvairios tikslinės visuomenės grupės
tampa pažeidžiamos. Reklamos internete sritis pastaraisiais metais stipriai plėtėsi, ir
dabartinė jos vertė vien Europos rinkoje siekia daugiau nei 14 mlrd. EUR. Svarbu sustiprinti
europinį bendradarbiavimą kovos su nesąžininga veikla internetinės reklamos srityje, kaip
liudija sėkmingi nuolatiniai ir vienu metu valstybių narių atliekami interneto svetainių
tikrinimai („Sweep“), kurie šiuo metu taikomi tik trijuose sektoriuose: lėktuvo bilietų,
mobiliųjų telefonų skambučių ir elektroninių prietaisų. Šie tikrinimai turėtų būti daug
dažnesni ir jų taikymo sritis išplėsta. Nacionalinių rinkų savireguliavimas sudaro sąlygas
greitai reaguoti į reklamos sektoriaus pokyčius; jis orientuotas į subjektų atsakomybę ir
geriausios patirties sklaidą.

Savireguliavimas turi būti skatinamas ES lygmeniu, kad būtų įtvirtinta savidrausmė ir
atsakingo bendravimo tradicija. Europos direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos,
kuri apima su internetine reklama susijusius aspektus kaip bendrovių ir vartotojų santykių
dalį, tapo nepakankama, nes internetinės reklamos sritis kiekvieną dieną kinta. Socialinių
tinklų plėtra pasiekė tokį mastą, koks nebuvo įsivaizduojamas prieš kelerius metus.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už šį pranešimą dėl reklamos poveikio
vartotojų elgsenai. Iš tiesų, atsižvelgiant į poveikį, kurį reklama daro vartotojams ir
ekonomikai, labiau nei kada nors anksčiau būtina imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią tam
tikriems nesąžiningos reklamos būdams, kad jie nedarytų įtakos ir nelemtų komercinių
sprendimų.

Naujas ryšių sistemų, tokių kaip internetas, plitimas reiškia, kad dar didesnis dėmesys turi
būti skiriamas vartotojams, ypač labiau pažeidžiamoms visuomenės grupėms, tokioms
kaip vaikai ir paaugliai. Mūsų pareiga kovoti melagingos ir klaidinančios informacijos
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skleidimu ir visų pirma tam tikrais metodais, pvz., elektroninio pašto šiukšlėmis, kuriomis
braunamasi į privatų vartotojų gyvenimą.

Pritariu pranešėjui P. Juvinui, kuris ragina imtis veiksmų, kuriais būtų siekiama užkirsti
kelią nesąžiningiems reklamos būdams išplečiant galiojančios direktyvos taikymo sritį.
Manau, kad priemonė, dėl kurios balsavome šiandien, užtikrina tinkamą saviraiškos laisvės
ir vartotojų apsaugos pusiausvyrą.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Reklama yra svarbi veikiančios rinkos ir konkurencijos
užtikrinimo priemonė, naudinga galiausiai ir vartotojams, atsižvelgiant į tai, kad ji, jei yra
tinkamai reglamentuota, garantuoja labiau informuotą pasirinkimą. Vis dėlto naujos
technologijos, kuriomis naudojamasi reklamos srityje, atveria galimybes kurti naujus
nesąžiningos reklamos būdus, ir tuo grindžiamas dalinis Direktyvos dėl nesąžiningos
komercinės veiklos pakeitimas.

Siekiant, kad reklama atliktų savo pagrindines funkcijas laisvoje ir konkurencingoje rinkoje,
ji turi būti griežtai kontroliuojama, o už komercinę veiklą, kuri iškraipo rinką, turi būti
deramai baudžiama. Tai ypač svarbu internetinės reklamos ir reklamos telefonu, kuri dažnai
pasiekia visuomenę to nepageidaujant ir dėl kurios kyla svarbių klausimų, susijusių, be
kita, su nesąžiningais metodais ir neteisėtu asmens duomenų naudojimu, atveju. Dėl to
manau, kad tai puiki iniciatyva, kuri verta mano paramos.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Šiame pranešime kalbama apie nesąžiningą
komercinę veiklą reklamos srityje, numatytą Direktyvoje dėl nesąžiningos komercinės
veiklos, ir sutelkiamas dėmesys į problemas, susijusias su naujų reklamos technologijų ir
veiklos plėtojimu. Jame nenagrinėjamas įmonių tarpusavio bendravimas, kuriam taikoma
Direktyva 2006/114/EB.

Nesąžiningi reklamos metodai būna įvairių formų: brovimasis į viešąją erdvę ir reklama,
skirta ypač pažeidžiamiems asmenims, pvz., vaikams. Atsižvelgiant į tai, kad jauni žmonės
ir vaikai yra labiausiai veikiami reklamos internete, pritariu kad reikia parengti visa
apimančią Europos politiką, skirtą kovai su nereguliuojamu interneto ir ryšių priemonių
naudojimu.

Šiuo tikslu siūlau sukurti naują reglamentavimo sritį, kuri būtų konkrečiai skirta sužinoti
daugiau apie riziką, susijusią su interneto ir komunikacijos priemonių naudojimu, ypač
atkreipiant dėmesį į nesąžiningos reklamos, skirtos pradinės mokyklos mokiniams,
naudojimo būdus ir privalomą discipliną paskutiniais pradinių mokyklų mokytojų ir vaikų
priežiūros darbuotojų studijų arba rengimo metais siekiant juos išmokyti, kaip parengti
vaikus saugiai ir atsakingai naudotis internetu ir ryšių priemonėmis, taip pat ugdyti švietimo
specialistus šioje srityje.

Elisabetta Gardini (PPE),    raštu. − (IT) Žiniasklaidos priemonių raida ir interneto plėtra
prisidėjo prie paslėptos reklamos pranešimų ir nesąžiningos reklamos metodų, kuriais
dažnai braunamasi į privatų vartotojų gyvenimą, plitimo.

Labai svarbu kruopščiai apsvarstyti padarinius, galinčius dėl to kilti pažeidžiamiausioms
grupėms, kurios turi būti apsaugotos nuo neigiamą poveikį darančios ir nekontroliuojamos
įkyrios reklamos. Taip pat privalome neužmiršti, kad reklama kartais perteikiami socialiniai
stereotipai, susiję, pvz., su pernelyg nerūpestingu seksualumo ir smurto supratimu, arba
netinkamos nuostatos, galinčios neigiamai paveikti jautrius įspūdžiams vaikus ir paauglius,
kuriems dar trūksta būtino kritiško požiūrio.
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Taigi būtina atnaujinti galiojančius šios srities teisės aktus ir užtikrinti geresnį Direktyvos
dėl nesąžiningos komercinės veiklos įgyvendinimą ir aiškinimą. Baigdama norėčiau pabrėžti,
jog labai svarbu, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami apie tai, kaip naudojami ir
tvarkomi surinkti duomenys, ypač tais atvejais, kai duomenys iš jų reikalaujami mainais
už kainų nuolaidas ir kitus reklaminius pasiūlymus. Siekiant šio tikslo, būtų naudinga
skatinti veiksmingas informavimo kampanijas apie atitinkamas vartotojų teises ir taip
stengtis kompensuoti žinių stoką klausimais, susijusiais su asmens duomenų naudojimu.

Louis Grech (S&D),    raštu.  − Balsavau už pranešimą dėl reklamos poveikio vartotojų
elgsenai, nes pritariu pranešėjui, kad skaitmeniniame amžiuje reklama įgavo naują mastą,
dėl kurio būtina − kaip rekomendavo pranešėjas − pagal Europos privatumo apsaugos
projekto pavyzdį sukurti ES interneto svetainių ženklinimo sistemą, pagal kurią būtų
patvirtinama interneto svetainių atitiktis duomenų apsaugos teisės aktams. Vartotojai turi
turėti aiškią, neklaidinančią ir objektyvią informaciją, kad galėtų priimti protingus
sprendimus. Dėl sudėtingos ir agresyvios rinkodaros metodų daugelį metų vartotojams
buvo užkirstas kelias priimti informuotus sprendimus dėl prekių ir paslaugų. Tai ypač
susiję su piliečiais, kurie yra ypač pažeidžiami, pvz., vaikais. Mums reikalingas
disciplinuotesnis požiūris, kuris tikrai apsaugotų piliečių interesus.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui, nes jame kalbama apie
nesąžiningą komercinę veiklą reklamos srityje, numatytą direktyvoje dėl nesąžiningos
komercinės veiklos, ir sutelkiamas dėmesys į problemas, susijusias su naujų reklamos
technologijų ir veiklos plėtojimu. Reklama – tai priemonė, naudinga tiek vidaus rinkai, nes
yra tarsi ekonominės veiklos kuras (skatina konkurenciją, konkurencingumą, naujoves ir
kūrybiškumą), tiek vartotojams (pasirinkimo įvairovė, kainų mažėjimas). Ji yra didelis ūkio
sektorius, nes vien tik reklama internete sudaro daugiau kaip 14 mlrd. eurų Europos rinkoje.
Tačiau nereikėtų jos idealizuoti: nesąžininga veikla, brovimasis į viešąją (pvz., reklaminiai
stendai) ir privačiąją (pvz., elektroniniai laiškai to nepageidaujant) erdves, reklama
pažeidžiamiems asmenims (pvz., vaikams, didelių skolų turintiems asmenims), įėjimo į
vidaus rinką galimų kliūčių sudarymas (kai pernelyg didelės reklamos būtinosios išlaidos),
vidaus rinkos iškraipymas (perkamos prekės arba paslaugos, kurių paprastai vartotojai
nebūtų pirkę) gali sukelti ir didelius praradimus. Todėl dėl šių ir kitų problemų, atsiradusių
dėl naujų technologijų naudojimo, pranešėjas siūlo eilę priemonių vartotojų apsaugai.
Nors reklamos pritaikymas asmenims pats savaime nėra problema (siūlomos prekės arba
paslaugos atitinka vartotojo pomėgius ir kt.), tačiau tuo neturėtų būti skatinama rengti
įkyrią reklamą, kuri grindžiama vartotojų veiksmų internete sekimu ir kuria pažeidžiami
duomenų ir privatumo apsaugos principai.

Peter Jahr (PPE),    raštu. − (DE) Mes norime atsakingų, gerai informuotų ir gebančių daryti
protingus sprendimus vartotojų. Mūsų tikslas yra teikti vartotojams visą reikiamą
informaciją, kad jie galėtų priimti ekonominiu požiūriu teisingus sprendimus. Reklama
taip pat labai padeda teikti vartotojams informaciją. Vis dėlto ją turi sudaryti objektyvūs,
patikimi ir svarbūs duomenys, priešingu atveju tai, kas turėtų būti informacija vartotojui,
lengvai vartotojus suklaidintų ar juos apgautų. Politikos uždavinys yra užtikrinti palankią
ir saugią prekybos aplinką, kad vartotojai galėtų dalyvauti rinkoje vienodomis sąlygomis.
Vis dėlto man taip pat svarbu, kad vartotojai netaptų aukomis. Priimdami pirkimo
sprendimus, jie gali daryti didelę įtaką, bet turi būti užtikrinta, kad jie ja naudosis tinkamai.

Jarosław Kalinowski (PPE),    raštu. – (PL) Reklama yra labai svarbi priemonė, užtikrinanti
tinkamą laisvosios rinkos veikimą. Ji duoda daug naudos ne tik ekonomikai, bet ir
vartotojams, kuriems reklama užtikrina gaminių asortimento pasirinkimo galimybę. Deja,

15-12-2010Europos Parlamento debataiLT146



dėl nuolatinės naujų technologijų, ypač interneto, plėtros verslas vis dažniau naudojama
neetiškus ir nesąžiningus reklamos būdus.

Kaip pabrėžia pranešėjas, galiojančiuose teisės aktuose visi klausimai nėra pakankamai
reglamentuoti. Labai svarbu imtis priemonių siekiant veiksmingos Europos vartotojų
apsaugos, taip pat šviesti vartotojus apie jų turimas teises. Grupėms, kurioms gresia
didžiausias pavojus dėl neetiškos veiklos poveikio, pvz., vaikams, jaunuoliams ir vyresnio
amžiaus žmonėms, turėtų būti suteikta ypatinga apsauga. Todėl pritariu pranešėjo
pasiūlymams.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. − (DE) Naujoji žiniasklaida, ypač socialinių tinklų
svetainės ir tinklaraščiai, atveria naujų galimybių ryšių ir reklamos srityse. Dėl interneto
rinkodaros vartotojų apsaugos įstatymui turi būti iškelti papildomi reikalavimai. Šiuo metu
galiojančioje Direktyvoje dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu
vidaus rinkoje nenumatytas šių naujų reklamos būdų reguliavimas. Jauni vartotojai, visų
pirma paaugliai ir vaikai, aktyviai naudojasi šiomis naujomis technologijomis ir gali būti
veikiami klaidinančios ir agresyvios reklamos. Tyrimo „ES vaikai internete“ rezultatai rodo,
kad trečdalis 9–10 metų interneto vartotojų naudojasi internetu kiekvieną dieną, o
15–16 metų amžiaus vaikų grupėje ši dalis siekia 77 proc. Dėl to dar svarbiau šioje srityje
imtis skubių priemonių, įskaitant apribojimų įvedimą, ir tuo pačiu metu šviesti bei
informuoti vartotojus. Pritariu rezoliucijos minčiai, kad vartotojams reikia suteikti daugiau
informacijos apie naujas technines ryšių galimybes ir su jomis susijusią riziką.

Edvard Kožušník (ECR),    raštu. – (CS) Galiu sutikti su daugeliu dokumente pateiktų
pastabų ir pasiūlymų. Vis dėlto negaliu pritarti kai kuriems teiginiams ir pasiūlymams,
kuriais taikomasi suteikti papildomų galių valstybei prisidengiant vartotojų apsaugos
poreikiu. Mano nuomone, pranešime daugiau dėmesio turėtų būti skirta vartotojų švietimo
apie jų elgsenos internete ypatumus priemonėms, apie tai, kaip jie gali užtikrinti savo
kompiuterių apsaugą, ir apie tai, kaip ir kam jie turėtų atskleisti savo asmens duomenis.
Valstybės narės neturėtų pateikti technologinių sprendimų, kurie būtų įgyvendinami
vartotojų apsaugos dingstimi. Kompiuteris yra pažeidžiamas, kaip ir bet kuris kitas
elektroninis įtaisas, kuris yra prijungtas prie interneto per elektroninių ryšių tinklus. Politikai
ir valstybės turėtų įsipareigoti mokyti piliečius, kad privatumas turi būti saugomas. Taip,
kaip turime užrakinti ir apsaugoti savo namus, šiais laikais svarbu apsaugoti ir savo
elektroninius prietaisus bei su jais susijusias bendravimo su pasauliu priemones. Politikai
taip pat turėtų įsipareigoti taikyti griežtas nuobaudas tiems, kurie piktnaudžiauja asmens
duomenimis arba pažeidžia asmens privatumą. Iš esmės nesvarbu, ar tai vyksta internetu,
ar naudojantis kitomis priemonėmis.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu.  –  (FR) Perskaitęs šio pranešimo savo iniciatyva
pavadinimą, pamaniau, kad Parlamentas pagaliau ketina išnagrinėti visuomenės modelį,
kurį mums perša reklamos specialistai, nieko už tai nereikalaudamas. Tačiau išskyrus keletą
įdomių pasiūlymų, pvz., dėl tikslinės reklamos ir diskriminacijos reklamoje apraiškų
kontrolės, taip pat dėl raginimo apriboti vaikams skiriamą televizijos reklamą, šis
dokumentas toli gražu neatitinka mūsų lūkesčių. Jame pasitenkinama griežta neteisėtos
reklamos, kuri tariamai kliudo mūsų šventai ir neliečiamai laisvai konkurencijai, kritika
bei reklamos pranašumų skelbimu piliečiams, kuriems kaip vartotojams ji skirta, ir
žiniasklaidai. Nesuteikiu „palaiminimo“. Aš esu prieš šį pranešimą.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Reklamos srityje reikia kovoti su nesąžininga komercine
veikla. Mes vis daugiau dėmesio skiriame rimtam reiškiniui – asmeninei skolai. Turime
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daryti viską, ką galime, kad užkirstume kelią šios problemos aštrėjimui. Reklama gali ir
turėtų būti svarbi įmonėms kaip pajamų šaltinis, taip pat stiprinanti konkurencingumą,
užtikrinanti sveiką konkurenciją ir skatinanti kūrybiškumą priemonė. Visi žinome, kad
rengiamos tikslinės reklamos kampanijos, skirtos pažeidžiamiems vartotojams, ypač
vaikams. Todėl pritariu pasiūlymui skirti šiam klausimui ypatingą dėmesį, kad galėtume
sukurti geresnio ekonominio ir socialinio lygio visuomenę. Štai kodėl aš taip balsavau.

Alajos Mészáros (PPE),    raštu.  −  (HU) Kalbant apie reklamos poveikį vartotojų elgsenai,
reklama naudinga vidaus rinkai tiek, kiek ji naudinga vartotojams. Ji didina konkurenciją,
stiprina konkurencingumą ir skatina naujoves ir kūrybiškumą. Ji taip pat yra svarbus
ekonomikos sektorius, nes interneto reklamos rinkos apyvarta siekia 14 mlrd. EUR. Vis
dėlto turime matyti ir kitą medalio pusę. Didele dalimi reklamos bandoma manipuliuoti
pažeidžiamomis tikslinėmis auditorijomis, pvz., vaikais ir labai įsiskolinusiais asmenimis.
Manau, kad svarbu stiprinti bendrą Europos bendradarbiavimą kovojant su nesąžiningais
reklamos būdais.

Laikome nepriimtinais naudojamus diskriminacinio pobūdžio lyčių stereotipus, kurie gali
tapti kliūtimi lyčių lygybei pasiekti. Privalome tinkamomis priemonėmis užtikrinti, kad
žiniasklaidos ir reklamos specialistai gerbtų žmogaus orumą ir priešintųsi tiesioginei ar
netiesioginei diskriminacijai arba stereotipiniams vaizdams.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. – (ES) Balsavau už šį naują pranešimą dėl reklamos
poveikio vartotojų elgsenai, nes jame aiškiai pabrėžtas poreikis tobulinti esamą teisinę
sistemą, skirtą vartotojų apsaugai nuo reklamos, taip pat poreikis atlikti šios sistemos
peržiūrą, atsižvelgiant į reklamos priemones, kurios dar nėra reguliuojamos. Taip pat
pritariau šiam pranešimui dėl to, kad jame siekiama padidinti valstybių narių teisės aktų
suderinimo lygį, siekiant išvengti teisinių spragų, kurios leidžia įmonėms skleisti klaidinančią
reklamą ES valstybėse narėse. Manau, kad šiuo atveju tinkama nuoroda į „paslėptas“
reklamos priemones, kurios buvo sukurtos internete ir dabar plačiai naudojamos. Daugeliu
atvejų reklama, kaip nuomonės arba pastabos, yra užmaskuota socialinių tinklų svetainėse,
forumuose arba tinklaraščiuose. Man taip pat malonu, kad pranešime perteikiamas Tarybos
ir Komisijos nerimas dėl realaus pavojaus, kurį kelia verslo įmonės, kurios yra ir turinio
teikėjos, ir prekybos reklama agentūros. Dėl šių pagrindinių, taip pat ir kitų priežasčių
balsavau už šį pranešimą.

Louis Michel (ALDE),    raštu.  –  (FR) Reklama skleidžiama visur – gatvėse, laikraščiuose,
per televiziją, radiją, internetą, todėl ar mums tai patinka, ar ne, ji daro didelę įtaką vartotojų
elgsenai. Tai ryšio kanalas. Nors reklamos, kaip informavimo šaltinio, vaidmuo labai svarbus
siekiant, kad veiksmingai veiktų vidaus rinka, vartotojai turi teisę būti informuoti ir
apsaugoti. Pranešimas, kuriame kalbama apie nesąžiningą komercinę veiklą reklamos
srityje, taip pat sutelkiamas dėmesys į problemas, susijusias su naujų reklamos technologijų
ir veiklos plėtojimu, yra labai svarbus. Labai svarbi yra reklamos kontrolė, jei norime, kad
reklama išliktų patikima ir teisinga. Būtina stiprinti europinį bendradarbiavimą šioje srityje,
nes jis naudingas siekiant skatinti bendrą reguliavimą. Be to, interneto reklama dažnai būna
agresyvi ir įkyri. Visa tai reikia išnagrinėti išsamiau.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Balsavau už dėl šių priežasčių:

1. atėjo laikas pripažinti visas žiniasklaidos priemones internete;

2. dėl melagingos informacijos ir šmeižto reikėtų traukti baudžiamojon atsakomybėn;

3. reikėtų apriboti prieigą pažeidžiamoms grupėms, pvz., vaikams;
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4. reikėtų išvalyti internetą nuo elektroninių šiukšlių ir nubausti tuos, kurie jas platina;

5. reikėtų įvesti labai griežtas skelbimų taisykles;

6. reikėtų įpareigoti Parlamentą įsteigti specialią struktūrą, kuri ieškotų sąmokslininkų ir
įsilaužėlių ir trauktų juos atsakomybėn.

Imkimės darbo ir jį atlikime.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. − (DE) Reklama yra galingas verslo įrankis, kuris tam tikrais
atvejais gali būti panaudotas veikti pasąmonę. Reklamos tikslas – poveikis vartotojams ir
jų pirkimo elgsenai. Vis dėlto turi būti užkirstas kelias nesąžiningai komercinei veiklai.
Svarbiausias uždavinys yra apsaugoti viešąsias erdves, pažeidžiamus žmones ir privatumą.
Vertinimas, ar reklama peržengė šią ribą, be abejo, atima labai daug laiko. Jautrių sričių,
apimančių legalius narkotikus, pvz., alkoholį ir cigaretes, atveju griežtos taisyklės buvo
taikomos jau seniai.

Kitoms sritims valstybėse narėse ir toliau bus taikomas savireguliavimas, kuris papildo
teisės aktų nuostatas. Reikėtų šiek tiek spartesnių žingsnių ne tik interneto reklamos srityje,
bet ir, pvz., tais atvejais, kai susidaro papildomos išlaidos ir kai naudojant naujas
technologijas ir reklamos būdus, pvz., socialinių tinklų svetaines ar tinklaraščius, sudaroma
nauja „teritorija“. Atsižvelgdamas į tai, jog svarbu apsaugoti vartotojus nuo paslėptos
reklamos ir panašias problemas keliančios reklamos taktikos, balsavau už šį pranešimą.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    raštu.  −  (LT) Šiuolaikinė reklama jau seniai
aplenkė teisinį šios srities reguliavimą. Reklama internete – paieškos sistemose,
elektroniniame pašte, socialiniuose tinkluose, internetinėje televizijoje, taip pat
mobiliuosiuose telefonuose, dažnai vartotojui teikiama be jo sutikimo, negana to –
panaudojant jo duomenis, surinktus jam kartais net nežinant ar iki galo to nesuvokiant.
Be to, tokios reklamos teisiniame reguliavime begalės spragų (pavyzdžiui, net televizijoje
uždraudus alkoholio reklamą, nepilnamečiams ji vis dar prieinama interneto portaluose).
Antra vertus, interneto reklama labai lengvai peržengia vienos valstybės sienas. Todėl labai
sveikintina iniciatyva griežtinti tokios reklamos reglamentavimą, apsaugant vartotojus, jų
privatumą ir asmens duomenis nuo neteisėto ar neproporcingo panaudojimo.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    raštu. – (PL) Reklama, kaip pabrėžė pranešėjas,
yra svarbus ekonomikos sektorius. Vis dėlto ji susijusi su daugeliu pavojų. Tvirtai pritariu
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonei, kurioje nurodoma, jog svarbu panaikinti
diskriminacinio pobūdžio reklamą. Taip pat labai svarbu (ir tai irgi paminėjo pranešėjas)
apsaugoti ypač pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus, paauglius ir senyvo amžiaus žmones,
kuriuos naudojant reklamą lengva manipuliuoti. Pritariu pranešėjo pasiūlymui pradėti
visoje Europos Sąjungoje vaikams skirtą švietimo programą, kuri padėtų jiems suprasti
reklamoje naudojamus būdus. Be to, turėtume apsvarstyti galimybę parengti panašias
programas, skirtas kitoms dviem pažeidžiamoms lengvai manipuliuojamoms grupėms –
paaugliams ir senyvo amžiaus žmonėms. Galbūt verta apsvarstyti galimybę išplėsti šią
švietimo priemonę kitoms amžiaus grupėms. Atsižvelgdamas į šias pastabas, nusprendžiau
paremti pranešimą dėl reklamos poveikio vartotojų elgsenai.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. − (IT) Reklamos poveikis vartotojui dažnai būna toks
milžiniškas, kad tai gali sukelti nesąžiningos komercinės pavojų. Mano sprendimui balsuoti
už šį pranešimą įtakos turėjo tai, kaip reklama naudojama rinkoje. Reklama – tai priemonė,
naudinga tiek vidaus rinkai, nes yra tarsi ekonominės veiklos kuras, tiek vartotojams. Vis
dėlto visų pirma ji yra svarbus ekonomikos sektorius. Mes, be abejo, taip pat turime
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atsižvelgti į galimus neigiamus reklamos aspektus: nesąžininga veikla, brovimasis į viešąją
ir privačiąją erdves, reklama pažeidžiamiems asmenims, įėjimo į vidaus rinką galimų kliūčių
sudarymas, vidaus rinkos iškraipymas. Todėl svarbu stiprinti Europos bendradarbiavimą
kovojant su nesąžininga komercine veikla reklamos srityje, taikant bendrą reguliavimą,
kuris pagerintų priemonių veiksmingumą ir taikomumą. Mano nuomone, taip pat labai
svarbu didinti reklamos skaidrumą, siekiant apsaugoti pažeidžiamiausių asmenų grupes
ir plėsti ugdymo bei informavimo sritis. Būtų labai gerai rengti informavimo kampanijas
apie vartotojų teises reklamos srityje, vartotojams skirtas pedagogines priemones.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) reklamos poveikis vartotojų elgsenai –
realybė, į kurią neturėtų būti žiūrima pro pirštus; šiame pranešime to ir nedaroma. Šis
pranešimas, kuriam aš balsavime pritariau, susijęs su nesąžininga komercine veikla reklamos
srityje, apibrėžta Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva; jame daugiausia dėmesio
skiriama problemoms, susijusioms su naujų reklamos metodų ir technologijų plėtra.

Reklama – tinkamas įrankis tiek vidaus rinkai, tiek vartotojams. Vis dėlto svarbu kovoti su
įvairiais piktnaudžiavimo atvejais, iš kurių norėčiau pabrėžti šiuos: nesąžininga veikla,
brovimasis į viešąją ir privačiąją erdves (pvz., elektroniniai laiškai to nepageidaujant),
bereikalinga reklama pažeidžiamiems asmenims ir vidaus rinkos iškraipymas (perkamos
prekės arba paslaugos, kurių paprastai vartotojai nepirktų).

Galiojančių teisės aktų analizės išvadose ir pasiūlymuose juos peržiūrėti arba iš dalies
pakeisti daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama šių iškraipymų įvertinimui. Aš pritariu
pranešėjo siekiui stiprinti Europos bendradarbiavimą kovojant su nesąžininga komercine
veikla reklamos srityje, išplečiant reguliavimo sritį arba padidinant tikrinimų reguliarumą.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. − (IT) Pritariu pranešėjui Philippe Juvinui, kad svarbu
sustiprinti europinį bendradarbiavimą kovos su nesąžininga veikla internetinės reklamos
srityje, kaip liudija sėkmingi nuolatiniai ir vienu metu valstybių narių atliekami interneto
svetainių tikrinimai („EU sweeps“), kurie šiuo metu taikomi tik trijuose sektoriuose (lėktuvo
bilietai, mobiliųjų telefonų skambučiai ir elektroniniai prietaisai). Pritariu pranešėjo
pasiūlymui išplėsti šių tikrinimų taikymo sritį ir padidinti jų reguliarumą, taip pat skatinti
bendrą reguliavimą, kuris sujungtų įvairius subjektus, dalyvaujančius teisėkūros procese
ir kuris pagerintų priemonių veiksmingumą ir taikomumą.

Rovana Plumb (S&D),    raštu. – (RO) Šiame pranešime kalbama apie nesąžiningą
komercinę veiklą reklamos srityje, numatytą direktyvoje dėl nesąžiningos komercinės
veiklos, ir sutelkiamas dėmesys į problemas, susijusias su naujų reklamos technologijų ir
veiklos plėtojimu. Jame nenagrinėjamas įmonių tarpusavio bendravimas, kuriam taikoma
Direktyva 2006/114/EB. Reklama – tai priemonė, naudinga tiek vidaus rinkai, nes yra tarsi
ekonominės veiklos kuras (skatina konkurenciją, konkurencingumą, naujoves ir
kūrybiškumą), tiek vartotojams (pasirinkimo įvairovė, kainų mažėjimas). Ji yra didelis ūkio
sektorius, o vien tik reklama internete sudaro daugiau kaip 14 mlrd. EUR Europos rinkoje.
Atsižvelgiant į tai, kad trūksta informacijos apie vartotojų teises reklamos srityje, reikia
sudaryti sąlygas lengviau gauti informaciją ir padidinti skaidrumą.

Kadangi visuomenė dažnai nesuvokia nei problemų, susijusių su asmens duomenų
naudojimu, nei jiems skirtų priemonių, kad galėtų kovoti su tomis problemomis, reikia
reguliariai rengti informavimo kampanijas apie vartotojų teises reklamos srityje, ypač jų
asmens duomenų naudojimo klausimu, nesvarbu, ar tie duomenys pateikiami savanoriškai,
ar surenkami automatiškai. Taip pat svarbu diegti internautams skirtas pedagogines
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priemones, kuriomis jie būtų informuojami apie jų „pėdsakų“, paliktų žiniatinklyje, valdymo
technologijas ir apie privatumo apsaugos priemones.

Crescenzio Rivellini (PPE),    raštu. – (IT) Norėčiau padėkoti P. Juvinui už jo puikų darbą.
Nors 2005 m. direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos nėra pakankamas teisinis
kovos su apgaulinga ir agresyvia reklama pagrindas, šiuo metu pastebimas naujų įtaigesnių
reklamos formų plitimas naudojant internetą. Rezoliucija sudaro sąlygas geriau informuoti
Europos vartotojus apie naujas įkyrios reklamos, pateikiamos internetu, formas, joje
raginama daugiau dėmesio skirti pažeidžiamoms grupėms priklausančių vartotojų apsaugai
ir pabrėžiamas reklamos vaidmuo skatinant palankius vaidmens modelius.

Norėčiau išreikšti savo ypatingą susirūpinimą dėl to, kad vartotojų elgesiu grindžiama
reklama ir įkyrios reklamos plėtra (el. laiškų turinio skaitymas, socialinių tinklų naudojimas
ir geografinės vietos nustatymas, reklamos nukreipimas) tampa įprasta praktika, o tai yra
rimti vartotojų privatumo pažeidimai. Todėl raginu Komisiją reikalauti, kad į atitinkamas
reklamas internete būtų privaloma įtraukti aiškiai įskaitomą įrašą „vartotojų elgesiu
grindžiama reklama“.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiame pranešime kalbama apie nesąžiningą
komercinę veiklą reklamos srityje, numatytą direktyvoje dėl nesąžiningos komercinės
veiklos, ir sutelkiamas dėmesys į problemas, susijusias su naujų reklamos technologijų ir
veiklos plėtojimu. Jame nenagrinėjamas įmonių tarpusavio bendravimas, kuriam taikoma
Direktyva 2006/114/EB. Reklama – tai priemonė, naudinga tiek vidaus rinkai, nes yra tarsi
ekonominės veiklos kuras (skatina konkurenciją, konkurencingumą, naujoves ir
kūrybiškumą), tiek vartotojams (pasirinkimo įvairovė, kainų mažėjimas).

Ji yra didelis ūkio sektorius, o vien tik reklama internete sudaro daugiau kaip 14 mlrd. EUR
Europos rinkoje. Tačiau nereikėtų jos idealizuoti: nesąžininga veikla, brovimasis į viešąją
(pvz., reklaminiai stendai) ir privačiąją (pvz., elektroniniai laiškai to nepageidaujant) erdves,
reklama pažeidžiamiems asmenims (pvz., vaikams, didelių skolų turintiems asmenims),
patekimo į vidaus rinką kliūčių sudarymas (kai pernelyg didelės reklamos būtinosios
išlaidos), vidaus rinkos iškraipymas (perkamos prekės arba paslaugos, kurių paprastai
vartotojai nepirktų).

Olga Sehnalová (S&D),    raštu. – (CS) Visų pirma norėčiau pabrėžti P. Juvino pranešime
paminėtą klausimą dėl duomenų apsaugos internete. Būtina užtikrinti, kad vartotojai gautų
aiškią ir išsamią informaciją apie tai, kaip jų asmens duomenys renkami, tvarkomi ir
naudojami. Vis dėlto užuot reglamentavus interneto sritį, labiau pritarčiau sprendimui,
kuris apimtų interneto vartotojų ugdymo priemones, tik retais atvejais taikant taisykles
arba apribojimus. Dėl cenzūros tik atsiras kitų, sudėtingesnių apgaulės ir sukčiavimo būdų,
kurie visada vienu žingsniu lenks bet kokią reglamentavimo tvarką. Veikla, susijusi su
vartotojų informavimu ir ugdymu – svarbus dalykas, nes suteikia interneto vartotojams
daugiau galimybių, susijusių su jų asmens duomenų tvarkymu. Svarbu, kad Komisija
pradėtų rengti informavimo kampanijas apie vartotojų teises reklamos srityje, ypač jų
asmens duomenų naudojimo klausimu. Taip pat norėčiau palankiai įvertinti ES švietimo
programas, kuriose vaikai ir kitos pažeidžiamos grupės mokomi suprasti reklamose
spendžiamus spąstus. Be to, pritariu pranešime pabrėžiamoms nuostatoms dėl pažeidžiamų
grupių vartotojų apsaugos ir žmogaus orumo užtikrinimo reklamoje.

Reklama gali būti veiksminga priemonė siekiant paneigti stereotipus ir su jais kovoti. Ji
taip pat gali padėti kovoti su rasizmu, seksizmu, diskriminacija ir pan. Vis dėlto ji taip pat
gali daryti neigiamą įtaką, t. y. tapti smurto, žalingų įpročių (rūkymas, alkoholizmas) arba
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valgymo sutrikimų, tokių kaip nervinė anoreksija ir bulimija, paskata. Pranešime taip pat
atkreipiamas dėmesys į kitus svarbius veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti. Štai kodėl aš
pritariau šiam pranešimui.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. − (DE) Reklama internete prisitaiko prie vartotojų
elgsenos. Atsižvelgdami į internauto charakteristiką, reklamuotojai gali paskirstyti reklamą
taip, kad ji nepasiektų žmonių, nepatenkančių į jų tikslinę grupę. Vis dėlto tyrimai rodo,
kad vartotojai iš esmės prieštarauja asmeniniams poreikiams pritaikytai reklamai internete,
kuri dažnai laikomas įkyria. Daugelis žmonių netgi jaučiasi stebimi. Net 62 proc. apklaustųjų
yra susirūpinę, kad pritaikytosios reklamos atveju neatsižvelgiama į duomenų apsaugą, be
to, abejonių turi ir duomenų apsaugos specialistai, nes asmens duomenys yra išsaugomi,
palyginami ir susiejami su kitais duomenimis. Teoriškai, kiekvienas vartotojas gali šią
parinktį išjungti. Vis dėlto reikiamą sąsają nėra lengva rasti, todėl šiame pranešime siūloma
„reklamos, siunčiamos elektroniniu paštu, atveju – palengvinti galimybes atsisakyti bet
kokios vėlesnės reklamos nurodant tiesioginę ir realią internetinę nuorodą“.

Be to, pranešime reikalaujama „aiškiai, įskaitomai ir glaustai informuoti vartotojus apie jų
duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą“. Jų duomenys turi būti laikomi visiškai atskirai
nuo surinktų reklamos veiklos metu. Turi būti griežtai uždrausta skaityti privačių
elektroninių laiškų turinį reklamos tikslais, be to, turi būti skatinama nustatyti privatumo
internete apsaugos sistemų numatytuosius parametrus pagal aukščiausius standartus (angl.
privacy by design).

Pranešimas: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Pritariu bendriesiems šio veiksmų plano tikslams,
kurie turėtų užtikrinti geresnį informacijos perdavimą vietos lygmeniu arba, turint omenyje
sumažintą Europos regionų plėtros fondo išteklių naudojimą efektyvaus energijos vartojimo
priemonėms, vieno ryšių centro įsteigimą, valstybėms narėms ir regionams pereinant prie
horizontalaus požiūrio į energijos, reikalingos jų plėtrai, vartojimo efektyvumą, remiantis
tuo, jog tai pelningas būdas skatinti ekonominį konkurencingumą ir mažinti kuro stygių.
Sutinku, kad Komisija, nustatydama energetikos politikos kryptį, turėtų konsultuotis su
vietos ir regionų atstovais, taip pat teikti finansinę paramą vietos ir regioniniams projektams
pasitelkdama inovacines programas, kurioms naudojami esami energijos šaltiniai ir
skiriamos struktūrinių fondų lėšos. Atsižvelgiant į galimų veiksmų programą, manoma,
kad tai, viena vertus, dar labiau paskatins regionus, kurie ir iki šiol vaidino gana didelį
vaidmenį efektyvaus energijos vartojimo srityje, siekė energetikos nepriklausomybės, o
kita vertus, skatins šių ir mažai išsivysčiusių šioje srityje regionų keitimąsi gera patirtimi.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu . − Balsavau už šią rezoliuciją, nes mes esame
įsipareigoję tausoti aplinką, ieškoti ekonomiškų energijos būdų bei kovoti su klimato kaita.
Reikia užtikrinti tvarią plėtrą, tačiau ekonominė plėtra irgi yra svarbi. Šie du aspektai turi
būti suderinti tarpusavyje. Negalima kovoti su klimato kaita negalvojant apie energijos
vartojimo efektyvumą. Tam reikia nustatyti išsamius realius tikslus bei sankcijas, kad
energijos vartojimas nebūtų pagrįstas tik ekonomine nauda. Energijos vartojimo
efektyvumas bene labiausiai yra susijęs su pastatais, nes juose slypi didžiulis energijos
taupymo potencialas. Todėl pritariu pranešėjo nuomonei, kad reikia susitelkti ties jau
esančių pastatų atnaujinimu, nes naujų pastatų statyba ES vis mažėja, o dauguma senų
pastatų, juos tinkamai atnaujinus, gali labai žymiai prisidėti prie energijos taupymo.

Sophie Auconie (PPE), raštu. - (FR)   Energetikos problema – didžiausias iššūkis Europai.
Mums reikia prisiminti, kad mūsų žemynui nebuvo sunkumų dėl plėtros, nes Europos
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šalys daugiau kaip šimtmetį turėjo nevaržomą prieigą prie energijos šaltinių. Dabar energijos
problema jau kitokia. Iškastinis kuras tampa praeities dalyku. Dvigubas spaudimas dėl
klimato atšilimo ir neišvengiamai vis didėjantys sunkumai atrasti naujų naftos atsargų ir,
tokiu pačiu mastu, dujų verčia mus mąstyti apie naujus sprendimus. Nuo 2006 m. vykdomas
Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas, apimantis du ypatingus efektyvumo
aspektus. Taupant tokiu būdu, kad ES būtų mažiau priklausoma nuo tarptautinių partnerių,
jai reikia didinti ir gamybos, ir vartojimo efektyvumą (mažiau energijos ryjantys pastatai,
ekonomiškesnės mašinos, tai pat modernizuotos gamybos technologijos, leidžiančios
derinti konkurencingumą ir inovacijas su masto ekonomija). Nereikia ir sakyti, jog aš
pritariau šiam svarbiam dokumentui (taip pat ir privalomam tikslui padidinti 20 proc.
energijos vartojimo efektyvumą iki 2020 m.). Šitaip Europos Sąjunga tampa šių sričių
lydere.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu . − 2006 m. patvirtinus energijos vartojimo efektyvumo
veiksmų planą buvo pasiekta didelės pažangos, tačiau nuo to laiko politinės ir ekonominės
sąlygos smarkiai pasikeitė. Todėl yra būtina persvarstyti ES energijos vartojimo efektyvumo
politiką ir suderinti ją su dabartiniais prioritetais bei tendencijomis. Energijos vartojimo
veiksmingumas yra pigiausias būdas sumažinti CO2 ir kitų dujų emisijas. Privalumai yra
dideli ir apima tiek ekonomikos plėtrą, tiek naujų vietų sukūrimą. Manau, kad yra būtina
kruopščiai įvertinti 2006 m. energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano privalumus
bei trūkumus, kas taptų pagrindu persvarstant ES energijos vartojimo efektyvumo politiką.
Vis labiau tampa akivaizdu, kad ES nepasieks savo 20% tikslo, todėl būtina imtis
efektyvesnių priemonių skatinant energijos vartojimo efektyvumą. Didelis dėmesys turi
būti skiriamas esančių pastatų atnaujinimui, nes iki šiol pažanga šioje srityje yra nedidelė.
Pastatų statyba ES vis mažėja, o dauguma senų pastatų, juos tinkamai atnaujinus, turi
didžiausią taupymo potencialą. Tai leistų sumažinti ir bendrą ES energetinį priklausomumą.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE)  , raštu. – (FR) Didžiąja dauguma balsų priimtas B. Bendsteno
pranešimas savo iniciatyva, siunčia viltingą politinį signalą, praėjus kelioms dienoms po
Kankūno aukščiausio lygio susitikimo ir likus dviem mėnesiams iki aukščiausio lygio
susitikimo dėl energetikos (jis vyks 2011 m. vasario 4 d.). Be abejonės, energijos vartojimo
efektyvumas – viena svarbiausių problemų, susijusių su mūsų kova dėl aplinkos apsaugos.
Taupant energiją ir didinant energijos vartojimo efektyvumą pigiausiai ir greičiausiai
sumažėtų CO2 tarša ir pagerėtų tiekimo saugumas. Šiame pranešime raginama imtis naujų
pastangų, kad būtų įvykdyta efektyvaus energijos vartojimo tikslas – 20 proc. iki 2020 m.
Deja, apgailestauju, kad pakeitimas, kuriame raginama Komisiją kitais metais imtis
iniciatyvos iš esmės renovuoti senus pastatus, nesulaukė daugumos pritarimo. Pranešime
minimi tik nauji pastatai, o senų pastatų valdymo problema nutylėta. Visgi šie pastatai
sunaudoja beveik 40 proc. ES energijos ir išmeta į atmosferą 36 proc. šiltnamio efektą
sukeliančių dujų.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu . − Balsavau už šį pranešimą, nes reikia imtis konkrečių
priemonių dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano įgyvendinimo, ypač kai vis
labiau ir labiau tampa akivaizdu, kad ES nepasieks savo 20 proc. tikslo sumažinti išmetamą
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad energijos
vartojimo efektyvumas yra ekonomiškiausia priemonė, kuri padėtų sumažinti CO2 ir kitus
išmetimus. Be to, ji sudaro unikalią galimybę remti ir kurti naujas darbo vietas, tuo pat
metu mažinant priklausomybę nuo energijos importo. Taigi, Europos Parlamentas ragina
Europos Komisiją sukurti naują efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planą, kuriame
būtų atsižvelgiama į pažeidžiamų energijos vartotojų poreikius. Be to, ragina valstybes
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nares priimti tinkamas priemones ir veiksmingą politiką, kaip antai nacionaliniai veiksmų
planai arba tikslingos socialinės priemonės, skirtos energijos nepritekliui mažinti, ir
reguliariai pranešti apie savo veiksmus sprendžiant šį klausimą. Komisija taip pat turėtų
būti atsakinga už visų statistinių duomenų apie Europos Sąjungos energetikos politikos
svarbiausių elementų raidą pateikimą.

Vito Bonsignore,    raštu. – (IT). Norėčiau pasveikinti B. Bendtsteną su šiuo svarbiu ir
aktualiu pranešimu dėl energijos vartojimo efektyvumo. Balsavau už šį pranešimą, nes
manau, kad pakankamas energijos vartojimo efektyvumas gali padėti mums smarkiai
sumažinti CO2 taršą.

Iš šios rūšies politinių veiksmų galima gauti visokeriopos naudos: pirmiausia, būtų sukurta
naujų darbo vietų, taip pat į šį procesą būtų įtrauktos mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms,
kaip Italijos ir Europos ekonomikos jungiamajam audiniui, būtų suteikta inovacinės plėtros
galimybių. Tam reikėtų atitinkamai parengti finansinius instrumentus, skirtus profesiniam
parengimui ir moksliniams tyrimams sustiprinti, taip pat prieigai prie informacijos
palengvinti. Dėl šios priežasties aš pritariu, kad Europos Sąjungos energijos vartojimo
efektyvumo politika būtų peržiūrėta, be to, būtų įgyvendinti konkretūs planai
konkurencingumui padidinti.

Dėl pastatų ir ekologinio projektavimo. Aš pritariu tam, kad dėmesys būtų sutelktas senų
pastatų renovavimui, nes tai, jeigu pastatai bus renovuoti tinkamai, susiję su nepaprastai
didelėmis energijos vartojimo efektyvumo padidinimo galimybėmis. Šiems tikslams pasiekti
reikia skatinti priemones, instrumentus ir finansinę paramą tiek valstybių narių, tiek ir
Europos Sąjungos lygmeniu, pvz., įdiegiant ad hoc fondus.

Jan Březina (PPE)  , raštu. – (CS) Pranešime dėl energijos vartojimo efektyvumo ne be
pagrindo raginama skirti didesnį dėmesį inovaciniams sprendimams, tokiems kaip išmanieji
tinklai ir pažangieji skaitikliai, taip pat lankstesniam atsinaujinančiųjų energijos išteklių
integravimui ir globalios strategijos dėl šilumos gamybos sukūrimui. Reikėtų pažymėti,
jog siekiama, kad 50 proc. Europos namų iki 2015 m. būtų įrengti pažangieji skaitikliai,
o iki 2020 m. jų skaičius padidėtų iki 80 proc. Malonu, kad nebuvo pasiūlymų imtis teisinių
priemonių, susijusių su energijos skurdu. Vietoj to tekstas buvo suformuluotas taip, kad
būtų aišku, jog valstybės narės gali geriausiai išspręsti energetinio skurdo problemą ir dėl
to ši problema turi būti sprendžiama valstybių narių lygmeniu. Galimybės panaudoti
15 proc. ERDF energijos vartojimo efektyvumo programoms turėtų padėti padidinti
energijos vartojimo efektyvumą. Vis dėlto manau, kad energijos vartojimo efektyvumas
turėtų būti horizontalus Europos prioritetas, finansuojamas ne iš struktūrinių fondų, o iš
kitų šaltinių.

Manau, teisingai atmesti pasiūlymai Europos lygmeniu įvesti energijos arba anglies mokestį,
nes tai padidintų energijos kainą ir skaudžiausiai paliestų mažas pajamas gaunančių
gyventojų grupes. Taip pat esu tos nuomonės, jog nereikėtų, kad energijos vartojimo
efektyvumo užduotys būtų teisiškai privalomos, ir nereikėtų įvesti paviršutiniškų
struktūrinių fondų išmokų, susijusių su energijos vartojimo efektyvumo projektais, gavimo
sąlygų.

Maria Da Graça Carvalho (PPE)  , raštu. – (PT). Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
kritiškai svarbus tiekimo saugumui užtikrinti, oro kokybei gerinti, šiltnamio efektą
sukeliančių dujų taršai mažinti ir mūsų valstybės konkurencingumui didinti. Energijos
vartojimo efektyvumas reiškia padaryti „daugiau“ „mažesnėmis“ sąnaudomis. Šiame
pranešime išdėstyta plataus užmojo energijos taupymo vizija, pasiekiama, pvz., nustačius

15-12-2010Europos Parlamento debataiLT154



individualias užduotis ir pozityvias paskatas. Modernizuojant energetikos infrastruktūrą
diegiami nauji veiksniai, pvz., išmanieji perdavimo tinklai, energijos taupymo pastatuose
ir transporte priemonės, informacijos ir ryšių technologijos (IRT) ir energetikos srities
moksliniai tyrimai. Šiame pranešime pabrėžiama, jog reikia padvigubinti mokslinių tyrimų,
plėtros ir demonstravimo veiklai energetikos srityje skirtas lėšas. Kalbant apie finansavimą,
pranešime taip pat raginama, kad struktūrinių fondų lėšos būtų naudojamos siekiant remti
energijos vartojimo efektyvumą, nes tai bus ES biudžeto po 2013 m. prioritetas.
Atsižvelgdamas į visa tai, norėčiau padėkoti pranešėjui P. Bendtsenui už puikų atliktą darbą
ir pasiektą pusiausvyrą ieškant sprendimų; kviesčiau visus pritarti šiam svarbiam pranešimui.

Marielle De Sarnez (ALDE)  , raštu. – (FR) Europos Sąjungoje pastatams tenka apie
40 proc. suvartojamos energijos ir apie 36 proc. ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų. Kitos efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano peržiūros metu turėtų būti
teikiamas prioritetas energiją taupantiems pastatams. Šiandien 30 proc. senų namų yra
žalingi sveikatai, o jų šildymas brangiai kainuoja. Dėl to svarbu ne tik nuosekliai skatinti
naujų, tvarių pastatų statybą, bet ir nuosekliai renovuoti senus pastatus. Štai kodėl valstybės
narės privalo tuojau pat parengti esminio senų pastatų renovavimo programas tam, kad
iki 2050 m. būtų galima pasiekti beveik nulinį energijos eikvojimo lygį pastatuose. Taip
pat yra ryšys tarp energijos taupymo ir energijos skurdo. Dėl to mes raginame Komisiją
parengti naują efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planą ir jame atsižvelgti į
pažeidžiamų vartotojų reikmes.

Ioan Enciu (S&D)  , raštu. – Norėčiau padėkoti už šį pranešimą dėl efektyvaus energijos
vartojimo, nes jis padidins energetikos saugumą ir pasitarnaus ES ūkio socialinei ir
ekonominei pažangai. S&D frakcija jau atkreipė dėmesį į tai, kad energijos ištekliai nėra
tolygiai paskirstomi valstybėms narėms. Visada, priimdami teisės aktus dėl efektyvaus
energijos vartojimo, turime demonstruoti europinį solidarumą. Jau buvo pasakyta, kad
taupus energijos vartojimas yra vienas iš greičiausių būdų siekiant energijos vartojimo
efektyvumo. Skatinant efektyvų energijos vartojimą atsiras darbo vietų, valstybės narės
kasmet susitaupys milijardus šildymui skiriamų lėšų.

Aš tvirtai pritariu mažiau anglies taršos išskiriančios visuomenės kūrimui, bet turime būti
atsargūs, kad surastume tinkamą pusiausvyrą valstybėms narėms atsižvelgiant į jų
pajėgumus ir išteklius. Man kelia nerimą tai, kad valstybės narės, kaip Rumunija, turės
vykdyti priemones vienodomis sąlygomis su kitomis valstybėmis narėmis, pvz., Švedija,
kuri yra efektyvaus energijos vartojimo srities lyderė. 8-oji finansinė perspektyva bus labai
svarbi finansavimo priemonė, skirta energijos vartojimo efektyvumui 2014–2020 m.
laikotarpiu skatinti ir remti.

Edite Estrela (S&D)  , raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl efektyvaus energijos
vartojimo veiksmų plano, nes jame pateikiami svarbūs pasiūlymui dėl aplinkos apsaugos
ir ekonomikos, pristatomi įstatymų projektai su privalomomis energijos vartojimo
mažinimo užduotimis.

Diogo Feio (PPE)  , raštu. – (PT). 2008 m. Europa pati įsipareigojo ne vėliau kaip 2020 m.
20 proc. sumažinti energijos suvartojimą ir užtikrinti, kad 20 proc. energijos būtų vartojama
iš atsinaujinančiųjų išteklių. Šią užduotį įvykdyti Europai nepaprastai svarbu, nes tai padėtų
pasiekti CO2 taršos mažinimo tikslą bei sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Vis
dėlto ši užduotis turėtų ir toliau būti tokia, kokia buvo: įvairių valstybių prisiimta savo
valia, savo noru.
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Užuot primetus privalomą taršos mažinimo ribą, valstybėms narėms būtų geriau susitarti
dėl sprendimų, kurie leistų padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti nuostolius,
nepakenkiant plėtrai ir neužkrovus pernelyg didelės naštos Europos pramonei ir
gamintojams, ypač šiais ekonominės krizės laikais.

José Manuel Fernandes (PPE)  , raštu. – (PT) Šio pranešimo dėmesio centre – energijos
vartojimo efektyvumo politika ES viduje. Atsižvelgdamas į šią problemą, pritariu tam, kad
reikia nustatyti privalomus tikslus. Komisijos Žaliojoje knygoje (2005/0265 final) dėl
energijos vartojimo efektyvumo apytikriai apskaičiuota, kad visoje Europoje galėtų būti
sukurta, tiesiogiai ar netiesiogiai, apie milijoną naujų darbo vietų. Remiantis šiuo
komunikatu, iš energijos vartojimo efektyvumo priemonių didžiausią naudą gautų MVĮ,
taip pat vidutinis namų ūkis, kuris per metus sutaupytų apie tūkstantį eurų.

Privalomos efektyvaus energijos vartojimo priemonės taip pat kritiškai svarbios mažinant
energijos deficitą dėl naftos ir dujų importo iš Persų įlankos šalių ir Rusijos trukdžių.

Jau turime privalomus tikslus padidinti energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių kvotą Europos
Sąjungoje iki 20 proc. Dabartinės sistemos, be privalomų energetikos efektyvumo tikslų,
atveju galėtume išnaudoti tik pusę potencialo. Tai ir teisinio tikrumo problema, taip pat
svarbus signalas nukreipiant naujas investicijas.

ES ir Portugalija dėl šių privalomų tikslų turėtų daugiau naudos nei nuostolių. Be to, jeigu
Europos Sąjungos 2020 m. tikslai tebeliks tik paprasti ketinimai, ši strategija nebus įvykdyta.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  , raštu. – (PT) Pažadų padindinti energijos vartojimą
efektyvumą vis daugiau, bet Europos Sąjungai kyla pavojus neįvykdyti jau užsibrėžtų tikslų:
pasiekti 20 proc. iki 2020 m. Naujausi duomenys rodo, kad iš tikrųjų rezultatas tik 9 proc.,
nepaisant indėlio, kuriuo energijos vartojimo efektyvumas galėtų prisidėti prie išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, energijos suvartojimo ir priklausomybės
sumažinimo.

Pranešime plačiai aptariami įvairūs aspektai, kurie apima pakankamai didelę energijos
vartojimo efektyvumo sritį, nors ir nurodoma, kuriomis kryptimis žengiant galėtų būti
sunku pasiekti prisiimtus tikslus.

Deja, yra dalykų, kuriems nepritariame, pvz., tariamam ryšiui tarp energijos vartojimo
efektyvumo ir vadinamosios strategijos „Europa 2020“, kurioje numatoma sukurti bendrą
energijos rinką, skatinti rinkos priemones, Europos prekybos taršos leidimais sistemą, kuri
nuslepia dalį pelno, gauto iš efektyvaus energijos vartojimo, bet nekreipiama dėmesio į
būtinybę ginti tvirtą viešąjį energetikos sektorių, kurį privalo skatinti kiekviena valstybė.

Pritariame, kad šie tikslai turi būti įgyvendinami Bendrijos fondų lėšomis, bet vis dar
abejojame, ar praktiškai įmanoma panaudoti 15 proc. ERPF lėšų ar naudoti Europos žemės
ūkio plėtros fondo (EAFRD) energijos vartojimo efektyvumui didinti, turint mintyje, kad
valstybės narės turėtų nustatyti savo poreikius ir dėl šių fondų skirstymo prioritetus.

Françoise Grossetête (PPE)  , raštu. – (FR) Pagrindiniuose sektoriuose, tokiuose kaip
transporto ir statybos, turinčiuose nepanaudotų galimybių, galima įdiegti daug energijos
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių.

Vis dėlto nerealu nustatyti privalomą tikslą iki 2020 m. padidinti energijos vartojimo
efektyvumą 20 proc., nes nėra įvertinimo metodų ir bendrų rodiklių. Vietoj to turėtume
sutelkti dėmesį konkrečius sektorinius tikslus, tokius kaip įsipareigojimą sumažinti energijos
suvartojimą senuose namuose iki 38 proc.

15-12-2010Europos Parlamento debataiLT156



Lėšų trūkumas yra pagrindinės kliūtis renovuoti pastatus gyvenamųjų namų ir MVĮ
sektoriuose. Europos Komisija, užuot įsitraukus į ginčus dėl nerealių tikslų ar užduočių,
geriau ieškotų naujoviškų sprendimų ir skatintų viešojo ir privataus kapitalo partnerystes,
nes šios ekologinės priemonės – darbo vietų šaltinis.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu . − Pritariau šiam pranešimui, nes yra siekiama iki 2020
m. bent 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir padaryti pažangą pereinant
prie tvarios ir ekologiškos ekonomikos. Privalumai yra dideli ir apima tiek ekonomikos
plėtrą, tiek naujų vietų sukūrimą. Darbo vietos bus sukurtos tiek kaimo, tiek ir miesto
vietovėse. Gerai žinoma, kad pastatuose slypi didžiulis energijos taupymo potencialas.
Todėl reikia susitelkti ties jau esančių pastatų atnaujinimu, nes naujų pastatų statyba vis
ES mažėja, o dauguma senų pastatų, juos tinkamai atnaujinus, turi didžiausią taupymo
potencialą. Švarių technologijų srityje egzistuoja poreikis panaikinti skirtumus tarp JAV
ir Kinijos iš vienos pusės ir ES iš kitos pusės. Abi šalys yra pažangesnės nei ES kai tai susiję
su teisės aktų, skatinančių energiją taupančius sprendimus, priėmimu. Todėl ES ir valstybės
narės turėtų remti priemones, kuriomis skatinamas finansavimas. Europos lygiu
panaudojant finansinę priemonę reikėtų paspartinti Sutartis dėl energijos vartojimo
efektyvumo (SEVE) paremiančių nacionalinių energijos taupymo fondų kūrimą. Sutartys
dėl energijos vartojimo efektyvumo (SEVE), kai klientas perka užtikrintą sutaupytą energijos
kiekį, yra naudingos, nes investicijos atsiperka per laikotarpį nuo 2 iki 15 metų. Tokiu
modeliu sukuriamos darbo vietos MVĮ, vartotojų sąskaitos už energiją yra mažesnės, o
emisijų kiekis sumažinamas.

Eija-Riitta Korhola (PPE)  , raštu. – (FI). Aš, kaip ir dauguma mano frakcijos narių,
balsavusių prieš privalomą tikslą sutaupyti 20 proc. energijos, neneigiu energijos taupymo
svarbos, bet esu nusistačiusi prieš tai, kokiu būdu mėginama jį skatinti. Geresnio energijos
taupymo svarba neginčytina. Vis dėlto, mano nuomone, pastangos spręsti ES klimato
atšilimo, energetikos saugumo ir apsirūpinimo energija problemas nėra nei nuoseklios,
nei racionalios.

Žinomas klimato ir energetikos teisės aktų paketo 20–20–20 tikslas buvo vienintelis
neprivalomas, nes buvo laikoma, kad jis bus įgyvendinamas kartu su kitais privalomais
tikslais, pvz., išmetamųjų teršalų mažinimo ir atsinaujinančios energijos didinimo. Energijos
taupymo tikslas nebuvo įgyvendintas taip, kaip mes norėjome, bet dabar, užuot nustačius
Bendrijai dar vieną privalomą tikslą, kuris iš dalies sutampa su kitais privalomais tikslais,
ir nežinant, kaip tuos tikslus įgyvendinti, turėtume išnagrinėti, ar tie kiti tikslai apskritai
buvo tinkamai nustatyti.

Mums įvedant tikslus dėl išmetamųjų teršalų ir atsinaujinančios energijos, valstybės narės
bei jų bendrovės susiduria su spaudimu, ir atsiradusi pagunda imtis trumparegiškų,
ekonomiškai nepagrįstų ir nenuoseklių sprendimų tampa neįveikiama. Jeigu, be viso to,
įvesime dar vieną reikalavimą, atsidursime tokioje padėtyje, kai ES tiesiogine prasme pjaus
šaką, ant kurios sėdi, tuo pačiu metu vykdydama didžiulį pajamų perskirstymą be jokios
naudos klimatui, aplinkai ar energetikos teikimo saugumui.

Mūsų geriausi ketinimai virto priešingybe. Mūsų pramonė pasaulyje tampa mažiau
perspektyvi, atsinaujinančios energijos labui deginame nepagrįstai daug medienos, o tuo
pačiu metu pati problema – anglies dioksido tarša – už mūsų sienų ribų vis labiau gilėja.

Laikas imtis pagrįstų bei nuoseklių veiksmų, o ne trumparegiškų priverstinių priemonių
be jokio racionalaus pagrindo.
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Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. – (DE). Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
visoje ES yra pagrindinė nuoseklios Europos energetikos strategijos sudedamoji dalis. Jis
leis sumažinti CO2 taršą ir kartu pagerinti energijos tiekimo saugumą greičiausiu ir pigiausiu
būdu. Palankiai vertinu tai, kad pranešime didelis dėmesys skiriamas didesnėms
investicijoms į energijos taupymą pastatuose; tai sukurs naujų darbo vietų statybų sektoriuje
ir MVĮ ir leis kiekvienam namų ūkiui per metus sutaupyti 1000 EUR. Pranešime taip pat
kalbama apie būtinybę didinti energijos vartojimo efektyvumą transporto sistemoje
pereinant nuo daug energijos naudojančių transporto priemonių, tokių kaip lengvieji
automobiliai ir sunkvežimiai, prie energiją taupančių priemonių, tokių kaip traukiniai.
Palankiai vertinu tai, kad pranešime Komisija ir valstybės narės raginamos energijos
vartojimo efektyvumui skirti tokį dėmesį, kokio jis nusipelno, ir tuo pat metu užtikrinti,
kad būtų laikomasi daugybės ES ir nacionaliniu lygmeniu galiojančių šios srities teisės aktų.

Bogusław Liberadzki (S&D),    raštu. – (PL) Per šiandienos balsavimą pritariau B. Bendtseno
pranešimui dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano peržiūros. Nekyla abejonių,
kad energijos vartojimo efektyvumo padidinimas yra pigiausiais ir greičiausias būdas
sumažinti anglies dioksido emisiją. Faktas tas, kad pastatams tenka apie 40 proc. visos ES
suvartojamos energijos ir apie 36 proc. ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Todėl manau, kad vienas svarbiausių dalykų, kuriuos reikia atlikti, yra energijos vartojimo
efektyvumo pastatuose padidinimas, ir tai galima būtų daryti pradėjus renovuoti pastatuose
esančius įrenginius ir įrengiant efektyvesnę bendrąją infrastruktūrą bei šildymo sistemas.
Balsavau už tai, kad pastatų apšiltinimas būtų finansuojamas iš struktūrinių fondų lėšų.

Marian-Jean Marinescu (PPE)  , raštu. – (RO). Pranešimas dėl efektyvaus energijos vartojimo
nepaprastai svarbus siekiant priimti šios srities ES veiksmų planą ateinantiems metams.
Jis turės milžinišką poveikį CO2 emisijos mažinimo būdams, ekonomikos plėtrai ir naujų
darbo vietų kūrimui tokiose srityse kaip IT, statybos ir paslaugos. Balsavau už veiksmingesnę
pažeidžiamų vartotojų apsaugą. Šie vartotojai turi gauti daugiausia naudos iš energijos
vartojimo efektyvumo didinimo. Vis dėlto būtini didesni finansiniai ištekliai reikiamoms
investicijoms vykdyti. Be to, balsavau už tai, kad nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis
būtų įsteigti efektyvaus energijos naudojimo fondai. Šie fondai turėtų vaidinti pagrindinį
vaidmenį vykdant MVĮ ir bendrovių, tiekiančių energijos taupymo paslaugas, plėtrą.
Balsavau prieš tai, kad būtų nustatyti privalomi tikslai iki 2020 m. sutaupyti mažiausiai
20 proc. energijos, kadangi toks prievartos elementas visos ES mastu galėtų turėti neigiamą
poveikį bendrajai rinkai. Manau, kad perėjimas prie tvarios, ekologiškos ekonomikos vyks
ir be pernelyg griežtų teisinių priemonių.

Mario Mauro (PPE)  , raštu. – (IT) Savo pranešime dėl efektyvaus energijos vartojimo
veiksmų plano peržiūros B. Bendtsen teisingai nurodo, kad įgyvendinant valstybių narių
politiką dar nevisiškai išnaudojamas efektyvaus energijos vartojimo potencialas. Vadinasi,
turime stiprinti Europos Sąjungos strategiją ta kryptimi. Balsavau už šį pasiūlymą.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL)  , raštu. – (FR) Šiame pranešime pabrėžiamas efektyvaus
energijos vartojimo principas ir pasisakoma už energijos ženklinimą. Tai geras dalykas,
nors kai kas galbūt būtų norėjęs platesnės diskusijos energijos vartojimo efektyvumo ir
ekologiškumo ženklinimo klausimais. Jame taip pat kalbama apie energijos nepriteklių.
Tai gera naujiena. Gaila, kad jame numatomos priemonės, tarnaujančios žaliajam
kapitalizmui, kad jame pasisakoma už laisvą konkurenciją, finansinių tarpininkų įsitraukimą
ir liaupsinama anglies dioksido rinka. Tai ir paneigia pažangą, kuri žadama pranešime.
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Nuno Melo (PPE)  , raštu. – (PT) Veiksmų plane, kuris atitiktų Europos energetikos politiką,
dėmesys turi būti skirtas šiems aspektams: perėjimui prie mažai anglies dioksido
išskiriančiomis technologijomis grindžiamos ekonomikos, energijos tiekimo saugumo
užtikrinimui, Europos Sąjungos konkurencingumo užtikrinimui ir energijos tiekimui
visiems vartotojams prieinamomis kainomis. Šiems tikslams pasiekti reikalingos didelės
finansinės ir žmogiškosios pastangos.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Nurodysiu 10 pagrindinių energijos vartojimo
efektyvumo gairių.

1. Efektyviai energiją naudojančios technologijos; 2. transporto technologijos; 3. efektyvus
energijos vartojimas; 4. energijos perdavimo grandinės saugumas; 5. prekių, naudojamų
energijos gamybai, rinkimas ir saugojimas; 6. šalių tiekėjų energijos naudojimas; 7.
energetinių išteklių sudarymas ir skirstymas; 8. antimonopolinės energijos vartojimo ir
energijos tiekimo programos, 9. nanotechnologijų naudojimas energijos tiekimo sektoriuje
ir jo plėtra; 10. efektyvaus energijos vartojimo teisės aktai.

Deja, šie aspektai pranešime nepaminėti. Aš balsavau už turėdamas mintyje, kad pagrindinė
užduotis tik pradėta spręsti.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. − (DE) Efektyvus energijos vartojimas yra ateityje didelį
potencialą turinti sritis, kurioje ES jau yra sukaupusi tam tikrą patirtį. Be to, ES valstybėse
narėse yra daug įsikūrusių pirmaujančių technologijų įmonių. Be akivaizdžios naudos
aplinkai, šis sektorius taip pat suteikia galimybių skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo
vietas. Vis dėlto patirtis parodė, kad ES dažnai užsibrėžia aukštus tikslus, bet po to jai kyla
problemų juos įgyvendinti arba apskritai nepavyksta jų pasiekti. Taip galėtų atsitikti pastatų,
kurie, žinoma, turi didžiulį energijos taupymo potencialą, atveju.

Daug paprasčiau įgyvendinti tokio pobūdžio priemones naujuose pastatuose nei
senesniuose. Ypatingų problemų kyla dėl valstybės saugomų pastatų. Ne mažiau svarbu
ir tai, kad negalime leisti, jog padėtis taptų nevaldoma įvedus energijos vartojimo
efektyvumo didinimo priemones, kurių įgyvendinimas toks brangus, kad beveik nebeliktų
lėšų pragyvenimui. Aš balsavau atitinkamai.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    raštu. – (PL) Negalima nesutikti su pranešėjo
teiginiu, kad „energijos vartojimo efektyvumas ir taupymas – pigiausias ir veiksmingiausias
būdas siekiant sumažinti CO2 ir kitų išmetamųjų teršalų“. Be to, energijos vartojimo
efektyvumo didinimo priemonės prisideda prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo.
Šis reiškinys gali būti stebimas, pvz., naujosiose valstybėse narėse, kuriose iškilusių problemų
mastas yra didžiulis.

Taip pat verta paminėti, kad Europos Sąjungos parama pastatų izoliacijai yra viena
matomiausių sanglaudos politikos priemonių. Modernizuoti pastatai yra vienas geriausių
Europos Sąjungos bruožų regione. Turėdamas tai mintyje, pritariu pranešime išdėstytiems
pasiūlymams padidinti išlaidas efektyvesnio energijos vartojimo priemonėms.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. − (IT) Balsavau už efektyvaus energijos vartojimo veiksmų
planą, nes manau, kad svarbu skatinti Europos Sąjungą daryti pažangą ekologiškos ir
tvarios ateities link. Energijos vartojimo mažinimas įgyvendinant sistemines naujoves
energetikos infrastruktūroje ir vykdant miestų plėtrą yra Europos tikslas, nustatytas naujame
veiksmų plane, kurį Komisija pateiks vasario mėn. Taip pat manau, kad tikslai neturi būti
privalomi, nes spartindami terminus rizikuojame finansiškai pakenkti įmonėms ir privatiems
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asmenims. Veiksmų plano priemonės turi būti suderintos su nacionaliniais planais, siekiant
nustatyti bendrą metodiką, kuri leistų įvertinti energijos vartojimo efektyvumo tikslus.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Pranešėjas, PPE frakcijos narys, savo
efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano peržiūroje pateikia gerai apgalvotą pasiūlymą,
kaip pasiekti tikslą sutaupyti 20 proc. energijos, kurį 2007 m. nustatė Europos Vadovų
Taryba.

Praktiškas energijos vartojimo efektyvumo politikos įgyvendinimo būdas, pasiūlytas
pranešėjo, nustatant individualius tikslus ir neįvedant teisiškai privalomų tikslų, man atrodė
pats tinkamiausias metodas siekti minėto tikslo dabartinėmis ekonominėmis ir politinėmis
aplinkybėmis. Vis dėlto Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komitete buvo
priimtas sprendimas, numatantis privalomų tikslų mažiausiai 20 proc. sumažinti
suvartojamos energijos kiekį įvedimo pakeitimą, kuriam savo balsais pritarė socialistai,
liberalai ir žalieji.

Norėčiau pabrėžti įvairius Bendrijos ir valstybių narių energijos vartojimo efektyvumo
didinimo veiksmus, išdėstytus pranešime, už kurį balsavau: galiojančių šios srities teisės
aktų taikymas, efektyvus energijos vartojimas vykdant miestų plėtrą, energiją taupančių
pastatų statyba ir jų finansavimas bei kitos priemonės, kurių įgyvendinimas būtų užtikrintas
įsteigiant nacionaliniu lygmeniu efektyvaus energijos naudojimo fondus.

Reikėtų pabrėžti, kad šis Europos Parlamento pranešimas yra svarbus indėlis į efektyvaus
energijos vartojimo veiksmų plano peržiūrą, kurią atlieka Europos Komisija.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. − (IT) Iš dalies dėl to, kad buvo įtraukti keli pirminio plano
patobulinimai, sutinku su B. Bendtsenu, kad energijos vartojimo efektyvumas yra pigiausias
būdas sumažinti CO2 ir kitų išmetamųjų teršalų kiekį ir kad jis suteikia unikalią galimybę
išlaikyti ir kurti naujas darbo vietas, tuo pat metu mažinant priklausomybę nuo energijos
importo. Jis pažymi, kad, Komisijos duomenimis, energijos taupymo ekonominė nauda
per metus galėtų būti daugiau nei 1000 EUR vienam namų ūkiui.

Rovana Plumb (S&D),    raštu. – (RO) Energijos vartojimo efektyvumas yra pigiausias
būdas sumažinti CO2 ir kitų išmetamųjų teršalų kiekį. Pranašumai dideli ir apima tiek
ekonomikos augimą, tiek naujų vietų kūrimą IT, statybų ir paslaugų srityse. Šios darbo
vietos bus sukurtos tiek kaimo, tiek ir miesto vietovėse, dažnai MVĮ, ir tai bus vietinės darbo
vietos, kurių nebus galima perkelti kitur sutartimis. Komisija ketina 2011 m. pradžioje
pateikti naują pataisytą planą, kuris turi apimti šiuos elementus: ES privalomą planinį tikslą
iki 2020 m. bent 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą; kovos su energijos
nepritekliumi priemonių įtraukimą į visų sričių energetikos politiką; Energetinių paslaugų
direktyvos peržiūrą 2011 m.; investicijų į išmaniuosius tinklus skatinimą ir reikalavimą,
kad valstybės narės vykdytų trečiojo energijos vidaus rinkos teisės aktų paketo reikalavimus
iki 2020 m. įrengti pažangiuosius skaitiklius 80 proc. namų ūkių; reikalavimą, kad valstybės
narės nustatytų metinius pastatų renovacijos tikslus; Komisijos pasiūlymus, kaip pasiekti
beveik nulinį energijos eikvojimo lygį pastatuose iki 2050 m.; Komisijos atliktą novatoriškų
finansavimo priemonių, pvz., atnaujinamų fondų, kurie galėtų padėti įgyvendinti tikslus
šiame sektoriuje, analizę.

Teresa Riera Madurell (S&D),    raštu. – (ES) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad
svarbu, jog 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą turi būti privaloma ne tik
siekiant mažinti išmetamo CO2 kiekį, bet ir dėl socialinių priežasčių. Didelę dalį Europos
namų ūkių išlaidų sudaro išlaidos už elektros energiją. Efektyvaus energijos vartojimo
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priemonių, kurios padėtų sumažinti energijos nuostolius ir energijos nepriteklių, įvedimas
yra socialistų tikslas.

Frédérique Ries (ALDE),    raštu.   –   (FR) Iki to laiko, kol bus įgyvendintas didysis
uždavinys dėl saulės energijos ir visas pasaulis galės naudotis šiuo beveik neišsenkamu
elektros energijos šaltiniu, Europos Sąjunga neturi kitos savo dabartinės energetikos
politikos alternatyvos, nei užsitikrinti savo elektros energijos tiekimą iš kuo daugiau šaltinių
ir nuspręsti didinti energijos vartojimo efektyvumą. Tai svarbiausias Europos strategijos
ateinančiam dešimtmečiui prioritetas, išryškintas B. Bendtseno pranešime, kuris šią popietę
buvo patvirtintas Europos Parlamento narių balsų dauguma. Ypač džiaugiuosi, kad buvo
patvirtintas privalomas tikslas iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. energijos; tai leistų ES
sutaupyti maždaug 100 mlrd. EUR. Siekiant jį įgyvendinti, neabejotinai teks daugiau
nuveikti energijos paslaugų, transporto (kada bus parengta elektrinių transporto priemonių
standartizavimo sistema?) ir pastatų srityse. Pastaroji reikalauja ypatingo dėmesio, nes
žinome, kad pastatams tenka apie 40 proc. visos ES suvartojamos energijos ir apie 36 proc.
ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Visuomeninės paskirties pastatai turi
nemažą energijos taupymo potencialą, kuris, pvz., padėtų pereiti prie stabilios ekologiškos
ekonomikos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šis pranešimas įtikinamai ir laiku primena
Komisijai ir Tarybai, koks svarbus privalomas energijos taupymo tikslas rengiantis svarbiam
2011 m. vasario 4 d. vyksiančiam aukščiausiojo lygio susitikimui energetikos klausimais
ir Komisijai rengiant savo efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planą. ES plačių užmojų
energijos taupymo ir vartojimo efektyvumo priemonės yra būtinos, jei Europa ketina
spręsti energijos tiekimo saugumo ir klimato kaitos problemas. Be to, jos tikslingos
ekonominiu požiūriu, padės kurti darbo vietas ir taupyti vartotojų išlaidas už energiją. Iki
šiol valstybės narės nesilaikė savo įsipareigojimo iki 2020 m. sumažinti energijos
suvartojimą 20 proc. ir darė nepakankamą pažangą. Privalomas planinis tikslas padės (kaip
ir atsinaujinančios energijos atveju) užtikrinti, kad ES šalių vyriausybės tikrai pasinaudotų
šiomis galimybėmis.

Pranešime taip pat raginama stiprinti priemones, skirtas spręsti energijos naudojimo
pastatuose problemą, visų pirma atnaujinant esamus pastatus. Kadangi pastatuose
sunaudojama apie 40 proc. visos ES suvartojamos energijos, svarbu pirmiausia imtis šio
sektoriaus. Žalieji tikisi, kad ES aukščiausio lygio susitikime energetikos klausimais taip
pat bus atkreiptas dėmesys į šią itin svarbią problemą.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    raštu. – (PL) Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų
planas yra ekonomiškai naudinga priemonė padidinti ekonomikos konkurencingumą ir
energijos tiekimo į Europos Sąjungą saugumą. Planas pradėti didinti energijos vartojimo
efektyvumą taip pat suteikia puikių mažųjų ir vidutinių įmonių plėtros galimybių.
B. Bendtseno pranešime pagrįstai atkreipiamas dėmesį į energijos vartojimo efektyvumo
didinimo būdus be būtinybės mažinti jos vartojimą, kuris valstybėse narėse nuolat auga.
Naujų energetikos technologijų naudojimas statybos ir transporto srityse suteikia galimybių
sutaupyti daug energijos visos Europos Sąjungos lygmeniu. Vis dėlto tam, kad tokie metodai
būtų pradėti taikyti, reikia vykdyti piliečių informavimo kampanijas, taip pat sumažinti
energiją taupančių technologijų kainas. Iš tiesų aukštos naujoviškos įrangos kainos ir yra
didžiausia kliūtis pradėti ją naudoti. Privalomus tikslų 2020 m. patvirtinimas sukels
problemų daugeliui valstybių narių.
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Vis dėlto turime nepamiršti, kad kiekvienos valstybės narės energetikos politikos plėtra
formavimo etape yra skirtinga. Privalomas tikslas, pagal kurį iki 2020 m. atsinaujinančiųjų
išteklių energija turėtų sudaryti 20 proc. galutinės suvartotos energijos, gali pasirodyti per
sunkus uždavinys, ypač 12 naujų valstybių narių.

Bart Staes (Verts/ALE),    raštu. − (NL) Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas pareiškė,
kad pritaria privalomam tikslui iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. energijos. Prognozės rodo,
kad tęsiant dabartinę politiką Europai pavyks sutaupyti tik 11 proc. energijos. Dabar namų
ūkiai iššvaisto energijos už 1000 EUR per metus, be to, mes kasmet sumokame ne mažiau
kaip po 350 mlrd. EUR iš mūsų Europos pinigų didelių naftos išteklių turinčioms šalims.
Geresnė namų izoliacija, efektyvesnis energijos transportavimas ir didesnis energiją
taupančių prietaisų naudojimas užtikrintų, kad sąskaitos už energiją vartotojams ir įmonėms
būtų mažesnės.

Diegti šias veiksmingas priemones neretai kliudo įvairios kliūtys, pvz., didelės investicijų
sąnaudos arba nepakankamos žinios apie jų teikiamą naudą. Jei Europos ministrai palaikys
šį pasiūlymą, vyriausybės turės sustiprinti savo paramą energijos taupymo priemonėms.
Šios priemonės galiausiai atsipirks, nes sąskaitos už energiją bus mažesnės.

Energijos taupymas yra pats pigiausias būdas pasiekti mūsų klimato tikslą ir jis padės
sumažinti išmetamo CO2 kiekį 560 mln. tonomis. Taigi energijos taupymas leis mums dar
paprasčiau šiek tiek padidinti mūsų klimato tikslą. Deja, vis dar beviltiškai atsiliekame;
remiantis naujausiu pranešimu, turime patrigubinti Europos tikslą, jeigu norime pasiekti
tikslą sutaupyti 20 proc. energijos. Taigi svarbu, kad šitas tikslas būtų nustatytas kaip
privalomas visoms ES valstybėms narėms.

Konrad Szymański (ECR),    raštu.  − ECR frakcijai priklausantys EP nariai mano, kad
energijos naudojimo efektyvumas atlieka lemiamą vaidmenį padedant ES vykdyti savo
atsinaujinančios energijos ir išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus. Jam taip pat tenka itin
svarbus vaidmuo užtikrinant mūsų energijos tiekimo saugumą ir didinant mūsų ekonomikos
konkurencingumą. Mes palaikome daug šio pranešimo minčių, pvz., dėl dėmesio sutelkimo
į išmaniuosius tinklus ir modernius skaitiklius, finansavimo EIB ir privačiojo sektoriaus
lėšomis, ir taip pat MTTP galimybių toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą. Vis
dėlto ECR frakcijai priklausantys EP nariai nepalaiko privalomų energijos vartojimo
efektyvumo tikslų. Manome, kad ES ir valstybės narės jau yra skatinamos įgyvendinti
energijos vartojimo efektyvumo priemones vykdant atsinaujinančios energijos ir
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus, taip pat energijos taupymo tikslus pagal Energetinių
paslaugų direktyvą. Todėl ECR frakcijos nariai balsuojant dėl šio pranešimo susilaikė.

Thomas Ulmer (PPE),    raštu. − (DE) Balsavau prieš B. Bendtseno pranešimą, nes jame vėl
buvo pakeisti skaičiai ir numatyti ribojimo tikslai. Tiesa, tai yra su teisėkūra nesusijęs
pranešimas, bet Direktyvos dėl ekologinio projektavimo padariniai parodė, kaip atsargiai
turi būti sprendžiami šie klausimai. Po kaitriųjų lempučių uždraudimo turėjau evakuoti
kambarį, kai sprogo energijos taupymo lemputė, kurios sudėtyje yra gyvsidabrio, kad būtų
išvengta žalos sveikatai. Būtent tokie dalykai turi būti sustabdyti laiku.

Hermann Winkler (PPE),    raštu. − (DE) Aš balsavau prieš šį pranešimą. Pranešime išdėstytą
požiūrį į efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planą iš esmės laikau sveikintinu. Vis
dėlto manau, kad nustatyti „iš viršaus“ privalomus energijos vartojimo efektyvumo tikslus
ir privalomus privačių ir viešųjų pastatų (pvz., mokyklų) modernizavimo ir atnaujinimo
tikslus yra klaida. Tokiu metu, kai administracinių vienetų, vietos valdžios institucijų ir
privačių namų ūkių biudžetai yra nedideli, šie nerealūs reikalavimai būtų jiems per didelė
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našta. Pvz., ES Komisijai, kurios pastatams irgi būtų taikomi nauji efektyvumo kriterijai,
neseniai teko pripažinti, kad ji negalėtų įvykdyti papildomų reikalavimų dėl energetinio
savo pastatų atnaujinimo. ES negali reikalauti iš kitų daryti tai, ko negali padaryti pati.

Taip pat ir daugeliui Saksonijos vidutinių įmonių ir ypač smulkiems rangovams šios
priemonės yra pernelyg apsunkinančios. Dėl jų padidės našta įmonėms ir, be abejo, bus
prarasta darbo vietų ir išaugs sąnaudos vartotojams. Mano nuomone, turime ypač kritiškai
vertinti raginimą energijos vartojimo efektyvumo kriterijus įtraukti į viešųjų pirkimų
politiką. Tinkamas būdas taupyti energiją būtų Europos piliečių švietimas ir mokestinių
paskatų sistemų kūrimas.

Joachim Zeller (PPE),    raštu. − (DE) Aš nepritariu šiam pranešimui. Nors jame yra keletas
vertų dėmesio pasiūlymų, mano nuomonė apie tam tikrą pareiškimų politiką, pagal kurią
reikalaujama ribojančių priemonių, kurių beveik neįmanoma įgyvendinti praktiškai, yra
nekokia. Reikalavimai vietos ir regioninėms valdžios institucijoms ir privačių namų
savininkams atlikti savo pastatų energetinį atnaujinimą yra ypač beprasmiški atsižvelgiant
į visų dalyvaujančių šalių finansinę padėtį. Net ES Komisija turėjo pripažinti, kad ji negalėtų
įvykdyti didelių reikalavimų dėl jos pastatų energetinio atnaujinimo. Be to, dar nesame
matę jokio įrodymo, kad šio reikalavimo įgyvendinimas tiesiogiai padėtų sutaupyti išlaidas.
Dėl investicijų į gamybos infrastruktūrą ir jos techninę priežiūrą, taip pat į atsinaujinančios
energijos gamybos įrenginius energijos išlaidos auga greičiau, nei jas galėtų kompensuoti
galimas sutaupymas įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones. Galiojanti
2002 m. ES energijos vartojimo efektyvumo direktyva įvairiose valstybėse narėse buvo
įgyvendinta labai skirtingai, o tai reiškia, kad Europoje šiuo klausimu nėra bendro požiūrio.
Reikalavimas dėl daug didesnio struktūrinių fondų lėšų panaudojimo efektyvaus energijos
vartojimo priemonėms yra netinkamas turint mintyje vykstančias diskusijas dėl finansų.
Labai pritarčiau diskusijai dėl efektyvaus energijos vartojimo, kuri būtų grindžiama plačiu
sutarimu visais politiniais lygmenimis ir į kurią būtų įtraukti visi svarbūs dalyviai, ir paskatų
sistemos sukūrimui. Vis dėlto esu prieš nustatytas „iš viršaus“ taisykles, už kurias turi mokėti
kiti.

11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai: žr. protokolą

(Posėdis sustabdytas 14.45 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: žr. protokolą

13. Ekonomikos valdysena ir Lisabonos sutarties 9 straipsnis (diskusijos)

Pirmininkė. −   Kitas klausimas − diskusijos dėl

Stepheno Hughes, Pervenche Berès ir Udo Bullmanno S&D frakcijos vardu Tarybai pateikto
klausimo, į kurį atsakoma žodžiu: Ekonomikos valdysena ir Lisabonos sutarties 9 straipsnis
(O-0200/2010 - B7-0660/2010), ir

Stepheno Hughes, Pervenche Berès ir Udo Bullmanno S&D frakcijos vardu Komisijai
pateikto klausimo, į kurį atsakoma žodžiu: Ekonomikos valdysena ir Lisabonos sutarties
9 straipsnis (O-0201/2010 - B7-0661/2010)
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Pervenche Berès,    autorė. − (FR) Ponia pirmininke, Tarybos Pirmininke, Komisijos nary,
abi jūsų institucijos sunkiai dirbo ekonomikos valdysenos srityje ir šiandien Europos
Parlamentas svarsto šešis Komisijos pasiūlymus dėl ekonomikos valdysenos.

Šiandien gyvename pagal Lisabonos sutartį, kurios 9 straipsnyje numatyta, kad, apibrėždama
ir įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, Europos Sąjunga turi, cituoju: „atsižvelgti į
reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos
užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių
sveikatos apsauga“. Šis straipsnio nuostatos privalomos visoms Europos Sąjungos
institucijoms ir visoms jos politikos sritims.

Tačiau iki šios dienos jūs dar neįvertinote „ekonomikos valdysenos paketo“, dėl kurio
prašote mane pareikšti savo nuomonę, poveikio. Komisijai labai patinka atlikti tokius
poveikio vertinimus, pvz., kai reikia įgyvendinti teisės aktus dėl elektromagnetinio poveikio
sukeliamų ligų.

Tai vertintina teigiamai, bet pageidautume, kad tokį patį uolumą ji rodytų ir ekonomikos
valdysenos atžvilgiu. O šiaip ką matome? Matome Komisijos narį O. Rehną, šiandien mums
pasakojantį apie tris savo strategijos ramsčius: viena vertus – augimą, antra vertus –
ekonomikos valdyseną ir galiausiai – finansų rinkų priežiūrą. Bet jei kairė ranka nežino,
ką daro dešinė, Europos Sąjungos veiksmai bus nenuoseklūs ir nebus laikomasi 9 straipsnyje
išdėstytų Europos Sąjungos teisės nuostatų.

Todėl raginame jus įvertinti priemonių, kurių ketinate imtis, socialinį poveikį užimtumui,
senatvės pensijų kaupimui, socialinei apsaugai ir viešųjų paslaugų finansavimui.

Kokį poveikį kova su skurdu padarys jūsų strategijos „Europa 2020“ tikslams, jei žinome,
kad, 2008 m. duomenimis, 116 mln. Europos Sąjungos gyventojų gresia skurdas ir socialinė
atskirtis?

Tikrovė yra tokia: atrodo, kad Komisija, naudodamasi slaptais įgaliojimais, prašo jūsų,
reaguojant į kai kurių valstybių narių Taryboje pareikštus nuogąstavimus, reformuoti
Stabilumo ir augimo paktą, padaryti jį dar labiau įpareigojantį, numatyti kardomąsias ir
taisomąsias sankcijas, tuo tarpu ignoruojant būtinas investicijas, susijusias su jūsų pačių
patvirtinta strategija „Europa 2020“.

Žinome, kad kuriant darbo vietas jų gausėjimo perspektyvos per kelerius artimiausius
metus klostysis kur kas sunkiau nei ką tik pasibaigusiais metais.

Nesipriešiname grįžimui prie valstybės finansų struktūros, bet priešinamės augimo strategijai
be finansavimo priemonių su neišmatuojamą socialinį poveikį galinčiais padaryti griežto
taupymo planais, su galimomis nelygybės pasekmėmis, strategijai, kurioje nesvarstomi
jokie su turto paskirstymu susiję nelygybės aspektai.

Tai nėra ta Lisabonos sutarties dvasia, dėl kurios taip sunkiai kovojome ir kurią jūs, Tarybos
Pirmininke ir Komisijos nary, privalote įgyvendinti.

Olivier Chastel,    einantis Tarybos Pirmininko pareigas. −  (FR) Ponia pirmininke, Komisijos
nary, gerbiami Parlamento nariai, džiaugiuosi, kad salėje esama visuomenės atstovų. Tai
gerai.

Žinoma, norėčiau padėkoti Parlamentui, kad įtraukė šį klausimą į šios mėnesinės sesijos
darbotvarkę. Tai leidžia mums aptarti svarbų klausimą, kurį svarstydama Taryba per
pastaruosius mėnesius nuveikė didelį darbą.
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Žinoma suprantu, kokia svarbi šiam Parlamentui ekonomikos valdysena ir jos sąsajos su
socialiniais klausimais plačiąja prasme, kaip išdėstyta Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 9 straipsnyje. Apibrėžiant ir įgyvendinant visus Europos Sąjungos politinius
sprendimus bei veiksmus, taigi įskaitant ir visus su būsimąja ekonomikos valdysena
susijusius veiksmus, privaloma laikytis iš 9 straipsnio išplaukiančių prievolių.

Pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad Tarybai pirmininkaujant Belgijai labai dažnai buvo
minima 9 straipsnio nuostatų ir atitinkamai − socialinės apsaugos sąlygos įgyvendinimo
svarba. Todėl norėčiau priminti gruodžio 6 d. Tarybos patvirtintas išvadas dėl socialinio
lygmens integruotos strategijos „Europa 2020“ sąlygomis. Šiose išvadose Europos Komisija
raginama stiprinti ir skatinti naudotis esama socialinio poveikio įvertinimo sistema. Jose
raginama pasitelkus atvirąjį koordinavimo metodą parengti ataskaitą dėl 9 straipsnio
nuostatų įgyvendinimo vykdant europinę veiklą ir priimant politinius sprendimus. Komisija
taip pat raginama ieškoti priemonių įtraukti socialinius aspektus, taigi ir 9 straipsnio
nuostatas, į savo pavyzdinę Europos kovos su skurdu platformos iniciatyvą, kuri turėtų
būti paskelbta artimiausiomis dienomis.

Kalbant konkrečiau, naujojo makroekonomikos stebėsenos ir koordinavimo mechanizmo
požiūriu, Taryba užimtumo ir socialinės apsaugos nelaiko tik naujosios makroekonomikos
stebėsenos sistemos, kurios poveikis turėtų būti ištirtas, pasekme, bet ir veiksniu, kuris
trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu skatintų makroekonomikos ir finansų augimą. Tai
svarbu, jei norime išvengti nestabilios makroekonominės padėties ir išlaikyti sutartimis
siekiamą užtikrinti institucijų pusiausvyrą.

Tarybos pasiryžimas skatinti praktinį 9 straipsnio įgyvendinimą akivaizdus ir iš Europos
semestro ciklo, kuriuo, remiantis integruotu požiūriu, siekiama atspindėti pusiausvyrą
tarp strategijos „Europa 2020“ bei Stabilumo ir augimo pakto. Todėl 9 straipsnyje nustatytus
principus būtina taikyti visuose šiuose dokumentuose ir teisėkūros priemonėse, kad jie
taptų integruota visuma.

Turėdama tai omenyje, Taryba savo darbą atliko dviem etapais. Pirmajame etape, kaip
numatyta Sutartyje ir naujojoje ekonomikos valdysenos sistemoje, Taryba parengė Europos
užimtumo strategiją. Spalio 21 d. patvirtintose išvadose Taryba apibrėžė Europos užimtumo
strategijos vietą ekonomikos valdysenoje.

Antrajame etape gruodžio 6 d. Europos Vadovų Taryboje buvo patvirtinta nauja daugiašalės
užimtumo ir socialinės politikos stebėsenos priemonė – Bendroji vertinimo sistema, kuri
bus naudinga geresnei valstybių narių užimtumo ir socialinės integracijos politikos
stebėsenai ir kuria bus užtikrinama, kad Europos lygmeniu būtų geriau atsižvelgiama į šias
sritis.

Šias naująsias priemones reikės pasitelkti parengiamuoju makroekonomikos stebėsenos
laikotarpiu, kad būtų skiriamas deramas dėmesys padėčiai darbo rinkoje ir socialinėms
problemoms, galinčioms kelti grėsmę Ekonomikos ir pinigų sąjungai (EPS). Jos, žinoma,
taip pat bus pagrindinės strategijos „Europa 2020“ teminės stebėsenos vykdymo priemonės.

Taryba taip pat priminė, kad ketina įnešti savo indėlį tiek į penkiais pagrindiniais strategijos
„Europa 2020“ tikslais grindžiamą teminę stebėseną, tiek į makroekonomikos stebėseną,
nes abi šios sistemos glaudžiai susijusios. Be to, reaguodamas į Tarybai pirmininkaujančios
Belgijos prašymą, Socialinės apsaugos komitetas pateikė nuomonę dėl strategijos „Europa
2020“ socialinio lygmens. Joje pabrėžiama strategijos „Europa 2020“ prioritetų ir nedalomos
visumos, kurią sudaro Europos Vadovų Tarybos nustatyti tikslai, sąveikos būtinybė.
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Taip pat pažymėčiau, kad Taryba minėjo 9 straipsnį ir kitose savo išvadose: išvadose dėl
pensijų ir Tarybos išvadose dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų.

Ponia pirmininke, gerbiami Parlamento nariai, savo diskusijoje šią popietę galime aptarti
su ekonomikos valdysena ir ypač su jos socialiniais aspektais susijusius klausimus. Kaip
pareigas einantis Tarybos pirmininkas, aš, žinoma, atidžiai išklausysiu jūsų kalbas, taip pat
tikiuosi vaisingo pasikeitimo nuomonėmis, kuris bus mums visiems naudingas derantis
toliau.

Janusz Lewandowski,    Komisijos narys.  − Ponia pirmininke, jūsų minimame Lisabonos
sutarties 9 straipsnyje iš tiesų apibrėžiami ypatingi Europos socialinio ir ekonominio
modelio bruožai. Skaitydami mūsų strategiją „Europa 2020“ pastebėsite, kad joje
akivaizdžiai pabrėžiamas toks Europos modelis, kai bendromis pastangomis siekiama
pagerinti dalyvavimo darbo rinkoje, mokymosi visą gyvenimą, darbuotojų prisitaikomumo
ir judumo bei socialinės įtraukties padėtį.

Vis dėlto šiais laikais tai nėra pakankamas atsakas į sudėtingus iššūkius, kai krizės Europoje
aplinkybės daro neigiamą ar netgi sukrečiančią įtaką realiajai ekonomikai, viešiesiems
finansams, darbo rinkai ir gyvenimo Europoje kokybei. Siekdama atremti dėl krizės kilusius
iššūkius, Komisija ėmėsi kelių politinių iniciatyvų. Siekdama sustiprinti mūsų finansų
sistemos stabilumą, ES susitarė dėl naujos finansų sektoriaus reguliavimo sistemos. Ji buvo
svarstoma Parlamente. Be to, siekdama įveikti viešųjų finansų ir makroekonomikos
netolygumų sunkumus, Europos Komisija pasiūlė visapusiškai stiprinti Europos Sąjungos
ekonomikos valdyseną, pateikdama teisės aktų paketą, kurį minėjote savo klausime.

Kaip žinote, pakete pateikiami pasiūlymai, kaip daug rimčiau nei praeityje, nustatant
priimtiną skolos mažinimo tempą, spręsti didelio masto valstybės skolos problemą. Jame
siūlomi minimalūs reikalavimai nacionalinėms finansų sistemoms siekiant užtikrinti, kad
jos atitiktų Sutarties nuostatas, taip pat makroekonominių netolygumų, pvz., didelio
einamosios sąskaitos deficito ar būsto rinkos burbulų, stebėsenos sistema. Jame pabrėžiamos
prevencinės priemonės ir atsargumas, kurie turi užtikrinti geresnį pasirengimą ekonomikos
nuosmukio laikotarpiui. Siekdama užtikrinti naujosios sistemos patikimumą, Komisija
siūlo platų spektrą sankcijų, kurias reikėtų pradėti taikyti ankstyvajame etape.

Siūlomas teisės aktas grindžiamas siekiu pagelbėti valstybėms narėms vykdyti drausmingą
politiką ir padėti pagrindą ilgalaikiam augimui, kuris būtinas Europos piliečių gerovei,
drauge – įnešti svarų indėlį užkertant kelią būsimoms krizėms.

Atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos padėtį, tikrai svarbu, kad ši ekonomikos valdysenos
sistema pradėtų veikti kuo greičiau. Kalbant apie poveikio vertinimą, vyriausybių reformos
buvo parengtos 2008 m. atlikus plataus masto tyrimą „EMU@10“. Be to, rengdama
komunikatą, kuriame skelbiama apie naująsias 2010 m. gegužės ir birželio mėnesiais
patvirtinto vadinamojo Europos semestro valdymo struktūras, Komisija kartu su Europos
Parlamentu ir Taryba su suinteresuotosiomis šalimis aptarė savo pasiūlymą ir energingai
skatino plataus masto diskusiją šiais klausimais. Žinoma, pasiūlymus parengėme
atsižvelgdami į ankstesnius rezultatus ir išmoktas pamokas.

Kokios svarbiausios pamokos? Svarbiausia pamoka – kad kur kas labiau verta imtis
prevencinių veiksmų nei taikyti taisomąsias sankcijas jau sunkumus patiriančių valstybių
atžvilgiu. Todėl daugiausia dėmesio skiriame pastangoms daryti teigiamą poveikį
nacionalinių politinių sprendimų visumai, kuriai tenka tikroji atsakomybė už kompromisą
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tarp tikrojo ekonomikos atsigavimo bei augimo ir griežto taupymo bei viešųjų finansų
konsolidavimo.

Europai reikia tiek vieno, tiek kito.

Elisabeth Morin-Chartier,    PPE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, Tarybos
Pirmininke, Komisijos nary, po P. Berès klausimo norėčiau susitelkti prie ekonomikos
modelio, kuriuo vadovaujamės savo Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakcijoje, – prie socialinės rinkos ekonomikos. Tai reiškia, kad privalome sutelkti visas
pastangas ne tik krizei įveikti ir kovoti su skurdu, bet ir daug svarbesniam reikalui – užtikrinti
kai kurių mūsų bičiulių Europos piliečių, šiandien paliktų nuošalėje, socialinę įtrauktį.

Socialinės įtraukties klausimą būtina spręsti šiandien: viena vertus, siekiant užtikrinti, kad
šie piliečiai galėtų vėl pradėti dirbti, o tai reiškia – kurti darbo vietas, kurios padėtų kovoti
su krize, antra vertus – o tai labai svarbu – užtikrinti, kad per ateinančius metus kiekvienoje
valstybėje narėje parengtume mokymų programas: pradinio mokymo ir mokymosi visą
gyvenimą iniciatyvas, kuriomis Europos piliečiams būtų sudaromos sąlygos prisitaikyti
prie ateities darbo vietų, naujų reikalausimų kvalifikacijų ir prie strategijoje „Europa 2020“
numatomo aukštesnio profesinės kvalifikacijos lygio.

Todėl, remdamiesi 9 straipsniu, galime aiškiai suvokti, kad, be visko, kas daroma finansų
sistemų lygmenyje, taip pat reikia parengti labai svarbias priemones, siekiant užtikrinti,
kad mūsų piliečiai būtų kvalifikuoti ir, būdami aktyvūs visuomenės nariai, galėtų tapti
visapusiškai suinteresuotais jos veikėjais, o aktyvūs tai reiškia išsilavinę ir pasirengę imtis
ateities darbų.

Todėl raginu, kad Komisijos politika atitiktų šiuos tikslus, kitaip pamesime iš akių stipria
socialine sanglauda pasižyminčios Europos tikslą.

Antolín Sánchez Presedo,    S&D frakcijos vardu. – (ES) Ponia pirmininke, Tarybos ir
Komisijos atstovai, ponios ir ponai, per pastaruosius 50 metų padidėjo mūsų ekonomikų,
o kartu ir ekonominės politikos tarpusavio priklausomybė.

Piliečių akys nukreiptos į Europos Sąjungą; jie žino, kad dėl Europos integracijos proceso
daugelis jų gyvenimo aspektų buvo perkelta į ES institucijų atsakomybės sritį: daugelis
sprendimų priimama bendrai.

Daugelis valstybių narių tradicinių priemonių buvo perkelta į Europos lygmenį, ir visi
pripažįsta, kad ekonominė politika yra Europos lygmens bendros svarbos klausimas. Todėl
Europos Sąjunga tapo krizės dėmesio centru: visų akys nukreiptos į ES.

Negyvename, kaip kai kurie teigia, pagal scenarijų „po krizės“. Geriausiu atveju galėtume
gyventi pagal scenarijų „po nuosmukio“. Šiais metais prognozuojamas augimas bus žemas
ir nevienodas, ir problema ta, kad pagal kitų metų prognozes numatoma, jog augimas
galėtų šiek tiek sumažėti. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra 23 milijonai bedarbių. Dėl
krizės atsivėrė rimta socialinė spraga, viešieji finansai patiria spaudimą ir netgi kilo grėsmė
euro ateičiai.

Siekiant atremti krizę ir užtikrinti ES projekto ateitį, labai svarbu stiprinti Europos Sąjungos
ekonomikos valdyseną. Norėdami įveikti šiuos bendrus iššūkius, turime atkurti augimą ir
užimtumą, pakeisti ekonomikos modelį ir skatinti tvarią pasaulio raidą. Privalome to siekti
užtikrindami Europos socialinio modelio ateitį.
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Iš pirmosios 1929 m. ekonomikos krizės išmokome, kad valdžios institucijoms tenka
pareiga atkurti augimą ir užimtumą; iš antrosios ekonomikos krizės, kilusios atstatant
Europą po Antrojo pasaulinio karo – kad naujoji Europa turėtų būti pastatyta ant socialinio
teisingumo pamatų. Negalime pamiršti nė vienos šių pamokų ir abiem joms privalome
skirti svarbų vaidmenį kuriant ilgalaikės Europos ateitį.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnyje rašoma: „Nustatydama ir
įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus,
susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova
su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga.“

Todėl kalbame ne vien apie taupymą. Taupant ekonomika gali susitraukti. Reikia politinių
sprendimų, kurie skatintų augimą, kitaip tariant, – atsakingų politinių sprendimų. Taip
pat kalbame ne apie tai, kad augti reikia dabar, o paskirstyti vėliau: išmokome, kad
paskirstymas skatina augimą. Taip pat nekalbame apie tai, kad pirma reikia siekti pažangos,
o paskui patenkinti pagrindinius piliečių poreikius: išmokome, kad švietimas, sveikatos
apsauga, socialinis saugumas ir viešosios paslaugos yra labai svarbu visuomenės pažangai.
Jei to nėra, tai reiškia išlaidas, kurios taps našta mūsų ateities visuomenei, o sergančioje
visuomenėje neįmanoma sveika ekonomika.

Todėl keliame šiuos klausimus: ar būsimoji ekonomikos valdysenos teisės aktų sistema
privalo atitikti socialinės Europos modelį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
9 straipsnį? Ar atliktas tikras poveikio įvertinimas? Galiausiai ar tikrai norime, kad Komisijos
Pirmininkas J. M. Barroso įvykdytų savo įsipareigojimą atlikti socialinio poveikio įvertinimą
ir aiškiai pareikšti, kad Europai reikia naujo socialinio pakto, kuriuo būtų nustatomi finansų
ir užimtumo standartai, modelio, kuris užtikrintų užimtumą, sąžiningumą, atsakingumą
aplinkos atžvilgiu ir pasaulinį vystymąsi? Bet kokia kita reforma nebūtų pakankama.

Marian Harkin,    ALDE frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, agituodama balsuoti už
Lisabonos sutartį, pateikiau Airijos piliečiams 10 priežasčių balsuoti „už“. Viena jų buvo
socialinės apsaugos sąlyga – 9 straipsnis.

Įvairiomis progomis šioje salėje ir kitur raginau Komisiją ir Tarybą remtis 9 straipsnio
nuostatomis rengiant savo pasiūlymus dėl ekonomikos valdysenos ir, žinoma, imantis
veiksmų prieš dabartinę ekonomikos krizę, kuri yra tikras išbandymas jų įsipareigojimui
laikytis socialinės apsaugos sąlygos. Airijoje matome šių veiksmų padarinius: pastarąją
savaitę vienu euru sumažintas minimalus valandinis atlyginimas, sumažintos neįgalumo
išmokos ir išmokos akliesiems. Ką dabar šiems piliečiams reiškia 9 straipsnio nuostatos
„kova su socialine atskirtimi“ arba „tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimas“?

Žinoma, galėtumėte teigti, kad tai Airijos vidaus reikalas, bet taip nėra. Airijos taupymo
priemonių rodiklius nustatė ES ir mūsų vyriausybė kas mėnesį jums teiks ataskaitas. Ar
priminsite jai 9 straipsnio nuostatas, kai gausite ataskaitą apie minimalaus atlygio
sumažinimą? Kodėl taip įvyko? Taip įvyko todėl, kad Airijos ir Europos bankai ECB panosėje
beatodairiškai naudojosi teise teikti paskolas ir skolintis patiems.

Šios dienos laikraščiuose rašoma, kad paskolų palūkanų normos, kurias dabar taikote
Airijai, yra 3 proc. didesnės už taikytas Latvijai, Rumunijai ir Vengrijai. Audito Rūmų
atstovai teigia, kad ES neturi jokios pagrindo paskoloms taikyti tokią maržą. Ar galiu jūsų
paprašyti patvirtinti arba paneigti šią informaciją? Jei tai tiesa, prašau man paaiškinti, kad
aš galėčiau paaiškinti Airijos piliečiams, kaip jų atžvilgiu veikia socialinės apsaugos sąlyga.
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Padėtis Airijoje ypatinga, bet jei šis modelis bus taikomas ir kitoms sunkumų patiriančioms
šalims, tuomet 9 straipsnis atsidurs keblioje padėtyje

Philippe Lamberts,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, kalbėsiu trumpai.
Jei vertinsime šiandien vykdomą politiką, apskritai imant, išlaidos sumažėjo 80 proc., o
naujosios įplaukos padidėjo 20 proc. – manau, kad tai dar būtų dosnus vertinimas.

Visi labai gerai žinome, kad, 80 proc. sumažinus viešąsias išlaidas, pirmieji už tai sumoka
pažeidžiamiausi mūsų visuomenės nariai. Todėl norėčiau pasidalinti su jumis savo
pasipiktinimu pateikdamas du prieštaravimus: pirmąjį prieštaravimą įžvelgiu tarp
ekonomikos valdysenos ir strategijos „Europa 2020“.

Ekonomikos valdysenai reikalingi rimti neatidėliotini veiksmai ir griežtos privalomos
taisyklės. Strategijos „Europa 2020“ siekiai iš tiesų geri, ypač siekis mažinti skurdą, bet tai
pernelyg nuosaiki, savanoriškai pasirenkama galimybė ir vyriausybės ją įgyvendintų tik
labai to norėdamos ir turėdamos laiko. Ji neturi nieko bendra su prievolėmis. Mano
vertinimu, tai neįveikiamas ir todėl su 9 straipsnio dvasia nesuderinamas prieštaravimas.

Antrojo prieštaravimo esama tarp su ekonomikos valdysena ir viešosiomis išlaidomis
susijusių klausimų. Būtina nedelsiant mažinti viešąsias išlaidas, kitaip patirsime katastrofą.
Skola privalo būti sumažinta vėliausiai per 20 metų, o jei įmanoma – ir dar greičiau, bet
neatlikdami poveikio įvertinimo neskiriame tam pakankamai dėmesio.

Kai ateina laikas gauti naujų pajamų – kadangi bet kokiu atveju biudžetą sudaro įplaukos
ir išlaidos – apmokestindami finansinius sandorius, energetiką ir pasitelkdami bendrą
konsoliduotąją įmonių pelno mokesčio bazę, sakome: „Palaukite, reikia įvertinti, reikia
apsvarstyti poveikį, negalime siekti per daug. Pagalvokime apie tai, skirkime laiko,
įvertinkime... “ Tikrai nesuprantu, kodėl, viena vertus, lekiame kaip akis išdegę negalvodami
apie poveikį, antra vertus, judame lėtai ir skiriame laiko pagalvoti, o tuo tarpu už visa tai
moka žmonės.

Manau, šie prieštaravimai visiems parodo, kad 9 straipsnis neatsveria Europos Sąjungos
sutarčių straipsnių dėl ekonomikos suderinamumo. Jei norime atgauti savo piliečių
pasitikėjimą, manau, turime panaikinti šį prieštaravimą.

Proinsias De Rossa (S&D). -   Ponia pirmininke, norėčiau paprašyti Komisijos atskirai
paaiškinti Parlamentui, kaip ji ketina įgyvendinti 9 straipsnio nuostatas. Nuolat girdime
apie makroekonomikos stebėseną. Tačiau niekuomet negirdime Komisijos kalbant apie
makrosocialinę stebėseną, kuria būtų kontroliuojama, kaip valstybės narės įgyvendina
Europos socialinę politiką ir jos tikslus.

Noriu, kad ji mums praneštų, ar ketina tuo pasinaudoti tik poveikiui vertinti, t.y. tikėdamasi,
kad jos vertinimai neturės socialinio poveikio. To nepakanka, nes 9 straipsnio paskirtis –
skatinti, kad būtų įgyvendinti Sutarties 3 straipsnyje išdėstyti Europos Sąjungos tikslai.
Nepakanka nedaryti jokio poveikio – jis privalo būti teigiamas. Ši prievolė tenka Komisijai
ir ji privalo įgyvendinti sutartis.

Taip pat noriu paminėti visuotinės svarbos socialinių paslaugų, dėl kurių rengiu pranešimą,
klausimą. Nekyla nė menkiausios abejonės, kad Komisijai įgyvendinant dabartinę krizės
įveikimo strategiją valstybėse narėse bus sužlugdytos visuotinės svarbos socialinės
paslaugos. Pakanka pažvelgti į Komisijos ir Airijos vyriausybės susitarimo memorandumą,
kad tai taptų aišku. Antrajame jo puslapyje numatyta, kad 2011 m. einamosios išlaidos
bus sumažintos daugiau nei 2 mlrd. EUR, įskaitant socialinės apsaugos išlaidų, valstybės
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tarnautojų skaičiaus sumažinimą, dabartinių valstybės tarnautojams mokamų pensijų
mažinimą progresiniu pagrindu, daugiau nei 1 mlrd. EUR sutaupymą kitų išlaidų, ir,
palyginti su esamais 2011 m. planais, –valstybės kapitalo išlaidų sumažinimą beveik 2 mlrd.
EUR.

Kokį kitą poveikį tai galėtų turėti, jei ne visuotinės svarbos, ypač socialinių visuotinės
svarbos, paslaugų sunaikinimą? Tad kur dingo 9 straipsnis? Kur buvo 9 straipsnis, kai
Komisija derėjosi dėl šio sandėrio su ant žlugimo slenksčio stovinčia Airijos konservatorių
vyriausybe?

Taip pat norėčiau paklausti Komisijos, kada ji ketina Parlamentui pristatyti su Airijos
vyriausybe pasirašytą susitarimo memorandumą? Ji privalo tai padaryti pagal Lisabonos
sutarties nuostatas. Kada galėsime jį išvysti? Kada turėsime galimybę jį čia aptarti?

Vienas iš kitų mano minėtų šį rytą šio susitarimo aspektų – Komisijos reikalavimas per
metus minimalų darbo užmokestį Airijoje sumažinti iki 2 000 EUR. Kartoju, minimalų
darbo užmokestį. Lisabonos sutartyje skelbiama, kad privalome užtikrinti tinkamą socialinę
apsaugą, skatinti žmones likti darbe, išvaduoti juos iš skurdo spąstų ir t. t., ir pan., o dabar
per metus dar sumažiname minimalų darbo užmokestį iki 2 000 EUR. Ką tai duos – iš
darbo išeinančius žmones, kurie ieškos prieglobsčio palyginti saugiame socialinio
aprūpinimo užutėkyje?

Į šiuos klausimus Komisija privalo atsakyti. Daugiau nenorime girdėti tuščių žodžių.
Daugiau jokių plámás. Jokio Bendrijos žargono. Norime aiškių atsakymų, kaip Komisija
ketina pritaikyti 9 straipsnio nuostatas užtikrindama ekonomikos valdyseną ir ypač –
sudarydama susitarimus su valstybėmis narėmis dėl krizės įveikimo strategijos.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, Tarybos Pirmininke, Komisijos nary,
nekyla abejonių, kad, išlikdamas budrus su ekonomikos valdysena susijusių klausimų
atžvilgiu, Europos Parlamentas yra visiškai teisus ir elgiasi tinkamai.

Klausime minimame 9 straipsnyje visiškai nuosekliai nurodoma būtinybė labai atidžiai
svarstyti visus su paskirais piliečiais susijusius aspektus.

Šiandien, ne daugiau kaip prieš kelias valandas, buvo priimtas svarbus teisės aktas, kuriuo
pripažįstama piliečių teisė imtis teisėkūros iniciatyvos, suteikiančios pirmumą jų teisei į
pilietybę.

Rimtesnės stabilumo priemonės reiškia daugiau kontrolės, tai reiškia greitesnį bei
veiksmingesnį įsikišimą ir gebėjimą geriausiai pasinaudoti konkurencingumu. Tvirtumą
būtina derinti su veiksmingumu ir turiniu. Socialinė apsauga glaudžiai susijusi su tikru
nusiteikimu kurti darbo vietas ypač sunkiomis aplinkybėmis, tokiomis, kuriomis gyvename.

Dėl šios priežasties turime apie tai kalbėtis – ir kalbėtis prasmingai – su visomis
suinteresuotosiomis šalimis.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, ar galėčiau pasakyti, kad dėl
ekonomikos valdysenos ir su ja susijusių tikslų, ypač nustatytų Lisabonos sutartyje, kyla
konkrečių klausimų, pvz., ar vykdoma politika yra socialiai tinkama, ar plėtojant ekonomiką
siekiama ekologinio augimo ir ar įgyvendinant ekonominius sprendimus kovojama su
nedarbu, ypač – jaunimo.

Norėčiau paminėti šiuo metu stebimą Kipro Respubliką. Įgyvendinant priemones daroma
viskas, tik nenurodomas būdas, kaip užtikrinti tinkamą socialinę politiką ir socialinį
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stabilumą, ypač taikant priemones, kuriomis pažeidžiami saloje augančios jaunosios kartos
interesai.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Ponia pirmininke, naujojoje 2010 m. ataskaitoje apie
užimtumą Europoje pabrėžiama aplinkybė, kad jaunimui tenka nešti krizės naštą ir kad
jauni žmonės patiria vis daugiau problemų, nes dėl nedarbo labiausiai nukenčia 15–24 metų
amžiaus grupė. Nepakanka vien nustatyti problemą, reikia ją išspręsti. Europos Sąjungoje
turime tris milijonus bedarbių. Komisijos nary, prašau pasakyti, kokių veiksmų imsimės
dėl to. Manau, reikia teigiamai įvertinti jūsų pastangas užfiksuoti problemą, bet ją reikia
išspręsti ir čia jūs turite atlikti istorinį vaidmenį. Graikijai, iš kurios esu kilęs, neramu dėl
to, kad jaunimo iki 24 metų nedarbo lygis pasiekė stebinančią ir labai pavojingą 27,5 proc.
žymą; o labiausiai kelia nerimą tai, kad įgijus geresnę oficialią kvalifikaciją nedarbo lygis
nemažėja. Kaip žinote, užimtumas užtikrina ne vien pragyvenimą, tai – žmogaus orumo
pagrindas. Privalome savo jaunimui suteikti orumo jausmą.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, neseniai žiniasklaidoje pasirodė
pranešimų, kad bankrutuojančio Vokietijos banko HRE valdytojai, remiantis darbo
sutartimis, kurios pasirašytos po to, kai bankas jau gavo didžiulę valstybės paramą, įgijo
teisę į didžiules pensijas, nors jame dirbo tik dvejus metus. Tai patvirtina Europos Sąjungos
piliečių įsitikinimą, kad bankai tiesiog maudosi piniguose, kol paprastų žmonių atžvilgiu
taikomos griežtos taupymo priemonės.

Lisabonos sutarties 9 straipsnyje minimas „aukštas užimtumo lygis, tinkamos socialinės
apsaugos užtikrinimas“. Nuo ekonomikos ir finansų krizės ypač nukentėjusiems Europos
žmonėms, kurių atžvilgiu dabar taikomos taupymo priemonės, šie žodžiai skamba kaip
atvira pašaipa. Pvz., kai Vengrijoje atšaukiama pensijų reforma ir gyventojai verčiami vėl
mokėti įmokas į valstybinę pensijų sistemą, kad neprarastų 70 proc. teisių į savo pensiją,
tampa aišku, kad ES ima pūsti ledinis vėjas. Per plenarinės sesijos diskusiją dėl euro zonos
ateities pareigas einantis Tarybos pirmininkas pareiškė, kad įvykiai Dubline pabrėžė ES
ekonominės politikos kontrolės mechanizmo svarbą. Mano nuomonė šiuo klausimu
visiškai priešingai. Esama per daug centralizmo ir per daug derinimų.

Janusz Lewandowski,    Komisijos narys.  − Ponia pirmininke, norint apginti tai, ką
vadiname Europos socialinės ekonomikos modeliu, reikia pritaikyti jį prie tikrovės, t. y.
prie pasaulinių iššūkių ir Europą ištikusios krizės. Jei norime apginti šį modelį, jis negali
likti toks, koks buvo.

Svarbiausia jau paminėta prielaida yra ši – tai pagrindinė filosofinė mintis: konsolidavimas
ir rinkų pasitikėjimo atgavimas yra stabilaus ir ilgalaikio augimo bei darbo vietų pagrindas.
Tai labai svarbu užtikrinant Europos piliečių ateities gerovę.

Tiksliau atsakydamas į M. Harkin ir P. De Rossos klausimus – P. De Rossos klausimas buvo
dėl Airijos – paminėsiu, kad šiuo atveju nustatome tas pačias kaip TVF palūkanų normas.
Neprivalome viešai skelbti susitarimo memorandumo su Airijos vyriausybe. Turiu pasakyti,
kad nėra nieko nesocialesnio už biudžeto deficito ir valstybės skolos didinimą, už kuriuos
turės sumokėti būsimosios Europos piliečių kartos. Nėra nieko neatsakingesnio už
bankininkystę, kuri perkelia savo problemas ir paverčia jas valstybės skolos problema. Tai
nesocialūs ir neatsakingi veiksmai ir negalime dėl jų kaltinti Komisijos.

Pripažįstame, kad esama aiškios įtampos tarp daugelyje valstybių taikomų taupymo
priemonių ir jų poveikio socialinei įtraukčiai bei skurdo lygiui. Sutinkame, kad dėl šios
priežasties reikalingi poveikio vertinimai ir diskusijos. Tokia diskusija vyksta čia, Parlamente.
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Pakartosiu, pagrindinė mūsų filosofinė mintis ta, kad verta imtis prevencinių priemonių.
Prevencija reiškia, kad turėtume daryti įtaką nacionaliniu lygmeniu priimamų politinių
sprendimų visumai. Nacionaliniu lygmeniu priimami politiniai sprendimai atlieka didžiausią
vaidmenį siekiant kompromiso tarp taupymo ir augimo. Tai pagrindinė atsakomybė, bet
mes turime daryti įtaką nacionalinių politinių sprendimų visumai taip, kad neskatintume
Europos ateities statyti ant skolų ir deficito pamatų, nes tai niekur neveda.

Olivier Chastel,    einantis Tarybos Pirmininko pareigas. − (FR) Ponia pirmininke, Komisijos
nary, ponios ir ponai, kaip supratote iš mano pirmosios kalbos, Taryba puikiai žino apie
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnyje numatytas prievoles, susijusias su
būtinybe atsižvelgti į visus reikalavimų skatinti didelį užimtumą, užtikrinti tinkamą socialinę
apsaugą, kovoti su socialine atskirtimi, siekti aukšto švietimo, mokymo lygio ir žmonių
sveikatos apsaugos aspektus. Šie įsipareigojimai yra ir bus deramai vykdomi visoje Tarybos
veikloje.

Kadangi šios prievolės universalios, jas būtina vykdyti ir ekonomikos valdysenos srityje.
Jomis paremtos Tarybos Pirmininko H. Van Rompuy'aus vadovaujamos darbo grupės
ataskaitos išvados, kurioms spalio mėn. visiškai pritarė Europos Vadovų Taryba. Jomis
taip pat paremti darbo grupės parengti šeši teisės aktų pasiūlymai, kuriuos Komisija pateikė
rugsėjo 29 d.

Vis dėlto, siekiant laikytis 9 straipsnio nuostatų, nebūtina formali poveikio įvertinimo
procedūra. Tiek Taryba, tiek Parlamentas, ypač turint omenyje, kad abi mūsų institucijos
šioje srityje priimdamos teisės aktus nustato Europos Sąjungos politiką ir veiklą, privalo
atsižvelgti į šiuos reikalavimus. Taryba taip ir elgsis.

Pirmininkė.   – Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Siūlydama bausti „nedrausmingas“ valstybes
nares, Komisija savo teikiamame ekonomikos valdysenos priemonių pakete griežtina
Stabilumo ir augimo pakto nuostatas ir biudžeto kontrolę. Kitaip tariant, tai blogiausias
scenarijus, dėl kurio ES prasidėjo krizė bei nuosmukis ir labai padidėjo jos socialinės
problemos. Komisijos pasirinktas kelias reikalauti institucinių pokyčių didina socialinę ir
regionų nelygybę. Todėl labai skausmingi socialiniai padariniai, kuriuos savo klausimuose
minėjo kolegos Parlamento nariai, yra puikiai žinomi. Be to, jau pradedame realiai jausti
šiuos padarinius, ir ne tik kai kurių Pietų valstybių, bet ir visos ES darbuotojai už juos moka.
Europos Parlamentas privalo priešintis politikai, kuria ne tik taikomos griežtos taupymo
priemonės ir apkarpomos darbuotojų teisės, bet ir menkinamas jo, taip pat nacionalinių
parlamentų vaidmuo. Kitaip tariant – menkinamas renkamų ES institucijų, kurios savo
reikalavimuose vis dėlto turėtų rodyti daugiau dėmesio piliečių kovai, atstovų vaidmuo.

14. Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje
srityje (diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – L. Andrikienės pranešimas (A7-0339/2010) Užsienio
reikalų komiteto vardu dėl 2009 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje
ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2010/2202(INI)).

Laima Liucija Andrikienė,    pranešėja.  −  (LT) Ponia Aukštoji Įgaliotine, labai malonu
matyti Jus šiandien dalyvaujant šioje itin svarbioje diskusijoje. Ypatingai todėl, kad tai pirmi
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politiniai debatai, dalyvaujant baronienei C. Ashton, kai jau veikia naujoji Europos išorės
veiksmų taryba.

Šios diskusijos ir Europos Parlamento rezoliucijos, dėl kurios balsuosime rytoj, pagrindas
yra Europos Sąjungos Tarybos patvirtintas metinis pranešimas dėl žmogaus teisių padėties
pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje. Mes negalime ponios C. Ashton laikyti
atsakinga už tuos veiksmus, kurie yra aptariami minėtame pranešime, t. y. 2008–2009
m., nes ji dar tuo metu neužėmė Aukštosios Įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai
pareigų. Mes suprantame, kokia didelė atsakomybė tenka Jums ir dabar, ir ateityje, ir noriu
Jus užtikrinti, kad mes Europos Parlamente darysime viską, kad Europos Sąjungos tikslai
užsienio politikos srityje būtų realizuoti.

Ponia Ashton, jau metus laiko galioja Lisabonos sutartis, vos prieš porą savaičių pradėjo
veikti Europos išorės veiksmų tarnyba. Savo pranešimu šiandien Europos Parlamentas
siunčia aiškų signalą visoms Europos Sąjungos institucijoms. Europos Parlamentas aiškiai
išreiškė poziciją dėl to, kad naujojoje Europos išorės veiksmų tarnyboje pirmaeilis dėmesys
būtų skirtas demokratijos stiprinimui, žmogaus teisių apsaugai pasaulyje ir kad tai
atsispindėtų tiek šios tarnybos struktūroje, tiek jos finansavime. Tai gali būti žmogaus
teisių ir demokratijos, tarptautinės teisės direktoratas ar struktūra kitu pavadinimu, bet su
tuo pačiu turiniu. Tai, ko mes turėtume išvengti, yra žmogaus teisių klausimų
marginalizavimas ar jų išstūmimas iš pagrindinės Europos Sąjungos darbotvarkės ir Europos
išorės veiksmų tarnybos struktūros.

Siekiant to paties tikslo Europos Parlamentas siūlo tarnybos kontekste sukurti specialiųjų
atstovų žmogaus teisėms pareigybes, kurie dirbtų konkrečiose valstybėse ar regionuose,
ypač ten, kur Europos Sąjunga neturi diplomatinių atstovybių. Šie specialieji atstovai turėtų
turėti aiškų mandatą ginant žmogaus teises tuose kraštuose, kuriuose jie dirba.

Aš noriu dar karta pabrėžti ir Žmogaus teisų darbo grupės COHOM Briuselyje būtinumą,
juo labiau, kad absoliuti dauguma Europos Sąjungos valstybių narių remia šią idėją.
Pranešime, dėl kurio mes balsuosime rytoj čia, Europos Parlamente, aptariama ir vertinama
Europos Sąjungos politika, visos Europos Sąjungos ir jos institucijų veikla, apimant visą
spektrą temų ir problemų – tai mirties bausmės panaikinimas, kova su terorizmu ir žmogaus
teisės, vaikų teisės, kova su smurtu prieš moteris, žmogaus teisių gynėjų padėtis įvairiose
pasaulio šalyse, religijos ar tikėjimo laisvė. Mes aptariame ir įvertiname Europos Sąjungos
veikimą tarptautiniuose forumuose, tokiuose kaip Jungtinės Tautos, Jungtinių Tautų
Žmogaus teisių taryba, Europos Sąjungos bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju
teismu.

Mūsų svarstomas pranešimas, kurį rengiant labai aktyviai dalyvavo mano kolegos
europarlamentarai ir kuris buvo priimtas Užsienio reikalų komitete milžiniška balsų
dauguma: 50 – „už“, 0 – „prieš“ ir 2 susilaikę, yra papildytas sąrašu konkrečių žmogaus
teisių pažeidimų įvairiose šalyse, į kurias Europos Parlamentas atkreipė dėmesį. Tai
konkretūs vardai, šalys, žmonių likimai, prarastos gyvybės. Todėl baigti savo pasisakymą
noriu paminėdama kelis konkrečius grubius žmogaus teisių pažeidimų atvejus.

Jūs gerai žinote, kad šiandien Europos Parlamentas turėjo įteikti Sacharovo premiją, ir Jūs
dalyvavote šioje ceremonijoje, Kubos disidentui Guillermo Farinas. To negalėjome padaryti,
nes Kubos valdžios atstovai neišleido pono G. Farinas atvykti į Europos Parlamentą. Tikimės,
kad vykdydama savo pareigas, atsižvelgsite į šį faktą ir surasite būdą išreikšti mūsų poziciją,
mūsų nusivylimą ir mūsų apgailestavimą ir nepritarimą šiuo klausimu Kubos valdžiai.
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Taip pat norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į dar vieną skaudų atvejį, apie kurį mes kalbame
savo pranešime. Dėl vieno iš jų šiandien Rusijos Chamovničevskij teismas turėjo skelbti
nuosprendį, tačiau dėl neaiškių priežasčių nuosprendžio skelbimą atidėjo iki mėnesio
pabaigos. Tai Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo teismas, kuris, mūsų manymu,
kaip veidrodis atspindi supuvusią teisminės sistemos padėtį ir teisės viršenybės nebuvimą
Rusijoje. Norėčiau paskatinti Jus, ponia C. Ashton, nepamiršti šių atvejų ir dėti pastangas,
kad teisingumas Rusijoje taptų norma, o ne išimtis. Manau, kad dabartinis Rusijos
atsivėrimas ir Prezidento Medvedevo siekiai modernizuoti Rusiją yra labai tinkama proga
siekti šio tikslo įgyvendinimo.

Catherine Ashton,    Komisijos pirmininko pavaduoja- Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio
reikalams ir saugumo politikai.  − Ponia pirmininke, gerbiami Parlamento nariai, penktadienį
šventėme Tarptautinę žmogaus teisių dieną. Šių metų tema buvo pabrėžiama pavienių
asmenų ir organizacijų veikla visame pasaulyje kovojant su žmogaus teisių pažeidimais,
ypač – su diskriminacija.

Per šiuos metus buvau susitikusi su Nobelio premijos laureate Shirin Ebadi iš Irano ir
premijos „Front Line“ laimėtoja, Afganistano žmogaus teisių komisijos nare, atsakinga už
moterų teises, dr. Soraya Sabhrang, kitais kovotojais už žmogaus teises visame pasaulyje.
Tai darysiu ir toliau.

Kaip minėjau anksčiau, labai tikiuosi, kad mano kolegos Briuselyje ir ES delegacijų vadovai
elgsis taip pat.

Prieš šešis mėnesius pristačiau jums pirmąją Europos Sąjungos žmogaus teisių politikos
viziją. Šiandien noriu išdėstyti, kaip nuo to laiko vykdomi darbai ir kaip, mano galva,
padedami Europos išorės veiksmų tarnybos, turėtume judėti į priekį.

Bet pirmiausia norėčiau labai padėkoti dr. L. Andrikienei už jos pranešimą, kuriuo
reaguojama į ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir pristatoma Europos Parlamento
vizija, kaip užtikrinti didesnį Europos Sąjungos požiūrio į žmogaus teises veiksmingumą.
Tai siekis, kuriam labai pritariu. ES veiksmų ir patiriamų iššūkių spektras tinkamai
atspindinimas šiandien Parlamentui teikiamame pranešime: išpuoliai prieš žmogaus teisių
gynėjus, lytinis smurtas, naujųjų technologijų naudojimas žodžio laisvei užgniaužti. Tai
tik keli pavyzdžiai. Noriu atiduoti duoklę L. Andrikienei už pastangas įtraukti į šį įspūdingą,
informatyvų ir labai naudingą pranešimą daugiau nei 400 pakeitimų.

Pranešimu aprėpiama labai daug, todėl noriu išskirti tris svarbius pastarųjų mėnesių įvykius.
Pirmiausia, ES deda daug pastangų tarptautinėje arenoje siekdama pažangos žmogaus
teisių klausimais.

Sėkmingai vykusioje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje Europos Sąjunga laikėsi bendros
pozicijos ją suskaldyti galėjusių rezoliucijų dėl Gazos flotilės ir R. Goldstono ataskaitos
atžvilgiu. Generalinės Asamblėjos Trečiajame komitete ES taip pat pasiekė savo svarbiausius
tikslus: rezoliucijos dėl Birmos, KLDR ir mirties bausmės buvo patvirtintos vis didesne
balsų dauguma, taip pat bendru sutarimu buvo patvirtinta ir Kanados teikiama rezoliucija
dėl Irano bei ES rezoliucija dėl religinės netolerancijos atsisakymo.

Antra, kaip buvo skelbta birželio mėn., pradėti ES žmogaus teisių politikos peržiūros
darbai. Tai bendra veikla, kurioje siekiau valstybių narių parlamentarų, ypač H. Hautalos
ir Žmogaus teisių pakomitečio, taip pat pilietinės visuomenės − NVO ir akademinių
sluoksnių indėlio. Paprašysiu savo tarnybos ir vyriausiųjų patarėjų per kelis mėnesius
įvertinti per šias konsultacijas išryškėjusias svarbiausias temas ir pasvarstyti, kaip būtų
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galima jas geriausiai pritaikyti praktikoje. Tikiuosi tolesnės Parlamento paramos
įgyvendinant šias pastangas.

Trečia, pradėti darbai siekiant suderinti pagal pastarųjų dešimties metų politinį durstinį
parengtas ES žmogaus teisių politikos gaires: priemonių rinkinius, kitas priemones ir
esamas žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos gaires. Esama rimtų priežasčių, dėl kurių
politika vystėsi taip organiškai, bet atrodo, atėjo tinkamas metas viską įvertinti ir judėti
toliau, o vykdomoje peržiūros veikloje skirčiau tris veiksmų kryptis.

Pirmiausia, Europa privalo visame pasaulyje ir toliau ginti žmogaus teises. Stengiamės
stiprinti savo pastangas Jungtinėse Tautose ir priešintis bandymams susilpninti visuotinius
standartus, kurie yra mūsų veiksmų pagrindas. Turime rasti naujoviškų būdų, kaip
bendradarbiauti su trečiųjų šalių partneriais skleidžiant mūsų vertybes, kas sėkmingai
pavyko JT Generalinėje Asamblėjoje balsuojant dėl rezoliucijos prieš mirties bausmę. Taip
pat dedame pastangas, kad mūsų pačių reputacija galėtų atlaikyti išbandymus.

Antra, turime pritaikyti savo požiūrį prie konkrečių aplinkybių. Tai reiškia – kiekvienoje
valstybėje turime rengti vietos žmogaus teisių strategijas, peržiūrėti savo prioritetus ir kuo
veiksmingiau taikyti pasirinktas priemones, pvz., dalinantis patirtimi dėl vaikų apsaugos
interneto erdvėje arba tariantis, kaip geriausiai kovoti su vaikų darbu.

Trečioji ir paskutinė kryptis – ES išorės veiksmuose pagrindinis dėmesys turėtų būti
akivaizdžiai skiriamas žmogaus teisėms. Tai reiškia, jog visuose lygmenyse žmogaus teises
būtina įtraukti į visų Išorės veiksmų tarnybos struktūrų veiklą ir visą pluoštą ES išorės
veiksmų: pvz., prekybą, vystomąją pagalbą, BSGP ir t. t. Taip Komisijos būstinėje ir mūsų
atstovybėse būtų sukurta struktūra, kuri sudarytų sąlygas stebėti žmogaus teisių padėtį ir
skatintų veiksmingai įgyvendinti ES žmogaus teisių politikos tikslus.

Žmogaus teisės – ES tapatybės ir mūsų veiksmų visame pasaulyje pagrindas. Parengėme
rimtas priemones siekdami įvairiomis aplinkybėmis ir bendradarbiaudami su įvairiais
partneriais skleisti šias vertybes; daugiašaliame kontekste ir teikdami paramą pilietinei
visuomenei; daugiau nei šimte šalių finansuodami konkrečius žmogaus teisių projektus.
Praėjus beveik dešimčiai metų nuo pirmojo ES komunikato dėl žmogaus teisių paskelbimo
ir įkūrus naująją tarnybą, noriu patikinti, kad mūsų žmogaus teisių politika yra veiksminga,
naujoviška ir tikslinga: ji – sidabrinė gija, ryški visuose mūsų išorės veiksmuose, ir auksinis
mūsų užsienio politikos standartas.

Todėl šiandien ypač palankiai vertinu šio pranešimo indėlį, o savo kalbą taip pat baigsiu
pasveikindama Guillermo Fariñasą Sacharovo premijos už minties laisvę skyrimo proga.

Inese Vaidere,    PPE frakcijos vardu. – (LV) Ponia pirmininke, ponia C. Ashton, pirmiausia
norėčiau padėkoti L. Andrikienei už sėkmingai parengtą pranešimą, kuris buvo beveik
vienbalsiai patvirtintas Užsienio reikalų komitete. Taip pat dėkoju C. Ashton už jos rimtą
kalbą. Pranešime dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje patvirtinama kritinė padėtis net ir
tose šalyse, su kuriomis Europos Sąjunga jau daug metų palaiko dialogą ir konsultuojasi
žmogaus teisių klausimais. Pvz., pranešime pabrėžiama, kad Rusija iki šiol įgyvendino tik
pirmąjį iš šešių susitarimo dėl Gruzijos punktų. Pietų Osetijoje ir Abchazijoje pusė milijono
gyventojų vis dar negali grįžti į savo namus. Europos Sąjunga privalo rimtai spręsti tokius
klausimus, todėl raginu vyriausiąją įgaliotinę skirti ypatingą dėmesį rezoliucijai dėl mano
minėtų klausimų. Europos Sąjungai būtų netoleruotina švaistyti laiką ir lėšas žmogaus
teisių dialogui ir nepasiekti gerų rezultatų. Todėl akivaizdu, kad būtina reikšmingai pagerinti
Europos Sąjungos žmogaus teisių politiką. Pirma, įgyvendinant aiškią žmogaus teisių
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strategiją, kurioje būtų apibrėžiamos ne tik užduotys, bet ir struktūra, kuria remiantis būtų
galima reguliariai įvertinti rezultatus ir peržiūrėti veiklos taktiką. Antra, Europos Sąjungos
atliekamas žmogaus teisių padėties įvertinimas privalo būti grindžiamas tik patirtimi ir
apibrėžtais kriterijais. Neturime keisti savo nuomonės patirdami spaudimą iš trečiosios
šalies arba ekonominių interesų poveikį. Trečia, privalome Europos Sąjungos lygmeniu
reguliariai konsultuotis su nevyriausybinėmis organizacijomis. Žmogaus teisių ir
demokratijos užtikrinimas privalo tapti Išorės veiksmų tarnybos prioritetu ir vienareikšmiu
kriterijumi sudarant dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis. Ačiū.

Véronique De Keyser,    S&D frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, šis pranešimas –
tikrai rimtas plataus masto sumanymas. Iš esmės jame beveik išsemiama žmogaus teisių
tema, tuo pat metu jis turi kokybinių trūkumų; reikia pasakyti, kad jis pernelyg sudėtingas
ir gali tekti skirti daug laiko jam perskaityti. Tikrai negalima dėl to kaltinti pranešėjos, bet
veikiau tuos 423  pakeitimus, į kuriuos jai reikėjo atsižvelgti. Taigi privalome padėkoti
L. Andrikienei už parodytą sumanumą.

Vis dėlto pranešime taip pat pabrėžiama, kad Europos politikos smaigalyje esančių žmogaus
teisių klausimas sudėtingas ir įvairialypis. Todėl, baroniene C. Ashton, kai Europos
Parlamentas prašo jūsų paskirti specialųjį pranešėją žmogaus teisių klausimais, įsteigti
žmogaus teisių generalinį direktoratą, surengti specialiuosius mokymus ES užsienio
delegacijų darbuotojams ir iš jų po vieną paskirti atsakingu už žmogaus teisių stebėseną
atitinkamoje šalyje – Parlamentas pageidauja šių susitarimų tikrai nenorėdamas didinti
šios srities biurokratijos, bet veikiau todėl, kad joje labai daug nenuveiktų darbų.

Nors šiame pranešime ir nepamirštamos pasaulį toliau krečiančios rimtos problemos bei
pažeidimai, jo negalima laikyti siaubo istorijų kronika. Teigiamas pranešimo bruožas tas,
kad jame pagrįstai pabrėžiamos įdėtos pastangos, nedvejojama siūlant imtis veiksmų ir
rengti diskusijas rūpimais klausimais.

Baigdama pasakysiu, kad pranešime iš tiesų atspindima Europos Sąjungos vykdomos
veiklos svarba ir esmė. Europos Sąjunga parengė priemonių paketą, kuriuo naudojantis
tikrai galima prisidėti prie demokratijos skatinimo pasaulyje. Ji dar turi įtikinti savo
pašnekovus, kad pagarba žmogaus teisėms netrukdo augimui ir tarptautinei prekybai ir
kad palaikant išorės santykius ji nėra akmuo kam nors po kaklu, o veikiau – pridėtinė vertė
kuriant stabilumą ir gerovę.

Baroniene C. Ashton, jūs labai tinkamai ėmėtės spręsti žmogaus teisių klausimus ir palikote
savo pėdsaką baigiantis pirmiesiems metams po Lisabonos sutarties pasirašymo.

Leonidas Donskis,    ALDE frakcijos vardu.  –  (LT) Norėčiau pasveikinti pranešėją ir visus
parlamentarus, kurie teikė pakeitimus ir dalyvavo diskusijose, už jų susidomėjimą bei
pastangas kuriant ir tobulinant šią ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos
Sąjungos politikos šioje srityje.

Manau, kad pranešėja ir kolegos iš Žmogaus teisių pakomitečio bei Užsienio reikalų
komiteto šį iššūkį priėmė ir puikiai įvykdė. Idėjos bei pagalba, kurią gavome iš
nevyriausybinių organizacijų atstovų, prisidėjo prie ataskaitos tobulinimo. Todėl raginčiau
visus parlamentarus balsuoti už šį pranešimą, kuris po ilgų debatų, pakeitimų bei diskusijų
gerai atspindi Europos Parlamento poziciją žmogaus teisių atžvilgiu.

Kalbėdamas apie pateiktus pakeitimus, raginčiau kolegas neplėtoti klausimų, dėl kurių jau
įvyko išsamios diskusijos komitete. Tiesa, kad žmogaus teisių problemų apstu, šalių, kurias
galima būtų paminėti bei paraginti, taip pat daug. Tačiau ataskaitos vertė slypi jos glaustume.
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Be galo plečiant ataskaitą, ji prarastų savo veiksmingumą, todėl keletas iš svarstomų
pakeitimų man atrodo nereikalingi.

Sykiu norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į kelis svarbius pakeitimus, kurių nebuvo ankstesnėje
ataskaitos versijoje. Tarp jų – į mano frakcijos pateiktą pakeitimą dėl natrio tiopentalio
raginant užtikrinti, kad šios medžiagos, kuri gali būti naudojama mirties bausmei įvykdyti,
produkcija bei pardavimas būtų leidžiami tik medicinos tikslais. Šio pakeitimo priėmimas
būtų svarbus žingsnis kovoje prieš mirties bausmę visame pasaulyje. Prašyčiau, kad kolegos
palaikytų ir kitą mūsų frakcijos pakeitimą, raginantį Europos Komisiją imtis tolesnių
veiksmų įgyvendinant 2007 m. Žmogaus teisių raporto įsipareigojimus stiprinti pastangas
kovojant prieš smurtą.

Šis dokumentas – ne tik gairės Europos Komisijai, Tarybai ir šalims narėms, bet kartu ir
labai tvirta, aiški žinia Europos Sąjungos kaimynėms, partnerėms, taip pat ir kitoms šalims,
kuriose žmogaus teisės nėra pakankamai gerbiamos ir ginamos. Tikiuosi, kad visos
suinteresuotos šalys ir institucijos į šią ataskaitą atkreips tinkamą dėmesį ir priims jos
vertingas rekomendacijas.

Heidi Hautala,    Verts/ALE frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, norėčiau pasveikinti
vyriausiąją įgaliotinę šiandien atvykus į Europos Parlamentą. Taip pat norėčiau nuoširdžiai
padėkoti L. Andrikienei už nuveiktą darbą. Šiam puikiai atliktam komandiniam darbui
buvo beveik vienbalsiai pritarta Užsienio reikalų komitete.

Man buvo labai džiugu gauti kvietimą šį rudenį dalyvauti valstybių narių diskusijose, kaip
paskatinti ES žmogaus teisių politikos veiksmingumą ir nuoseklumą. Kaip minėjote,
baroniene C. Ashton, tikiu, kad dabar turime istorinę galimybę kritiškai apžvelgti savo
žmogaus teisių politiką. Siūlau, kad šis procesas būtų kuo daugiau aprėpiantis ir atviresnis.
Labai rekomenduočiau tinkamu laiku – žinoma, ne pavėluotai – atsiųsti Parlamentui ir
Tarybai komunikatą, kad galėtume surengti tikrai aukšto lygio diskusiją ir imtis veiksmų.

Šiandieną labai svarbu prisiminti, kad Lisabonos sutartyje žmogaus teisėms skiriamas
svarbiausias vaidmuo Europos Sąjungos užsienio politikoje. Dėl šios priežasties mums
reikalingos tinkamai veikiančios struktūros. Žinome, kad jūs, vyriausioji įgaliotine,
Komisijos būstinėje esate įsipareigojusi žmogaus teisėms ir demokratinėms struktūroms.
Ar galėtume paaiškinti, ką tai galėtų reikšti praktikoje? Ar galite pakartoti vasarą Parlamentui
duotą savo įsipareigojimą? Taip pat labai jus raginčiau siekti sprendimo Briuselyje įsteigti
COHOM – ES Tarybos darbo grupę žmogaus teisių klausimais. Jei siekiame daugiau
nuoseklumo – o jo siekiame, – mums būtina ši nuolat veikianti struktūra.

Baigdama norėčiau padėkoti jums už pastangas suartinti valstybes nares per praėjusį
penktadienį Osle vykusią Nobelio taikos premijos teikimo ceremoniją. Turiu priežasčių
manyti, kad be jūsų pastangų to nebūtų pavykę pasiekti. Tai labai geras mūsų veiklos
žmogaus teisių srityje pagrindas siekiant, kad Europos Sąjungos balsas pasaulyje būtų
aiškesnis, girdimesnis ir veiksmingesnis.

Konrad Szymański,    ECR frakcijos vardu. – (PL) Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau
prisidėti prie padėkos žodžių pranešėjai. Bendradarbiavimas vyko labai sklandžiai ir jo
rezultatai, manau, atsispindi labai gerame pranešime. Mano nuomone, reikėtų pabrėžti
vieną aspektą – kad krikščionys vis dar išlieka labiausiai persekiojama religine grupe
pasaulyje ir beveik visose jo dalyse kenčia nuo diskriminacijos, yra puldinėjami ir dažnai
netgi žudomi. Tuo tarpu pasaulis tyli. Mes, Europos Sąjunga, taip pat darome per mažai.
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Esu labai dėkingas C. Ashton už jos reakciją į daugelį pastarojo meto konkrečių atvejų, bet
šiuos klausimus ir toliau reikėtų kelti. Mūsų kaimynijos šalys, pvz., Egiptas ir Alžyras, turėtų
pajusti, kad negalime plėtoti politinio dialogo, neįtraukdami į jį religinių mažumų padėties
klausimo šiose šalyse. Reikėtų labai aiškiai atkreipti tokių valstybių kaip Sudanas ir Irakas
dėmesį į tai, kad nesutiksime plėtoti paramos programų ar sudaryti laisvosios prekybos
susitarimų, kol jose nebus pradėta gerbti pagrindinė teisė į religijos laisvę.

Pastaraisiais metais daug kas šiuo klausimu pagerėjo, bet turime nuolat stengtis ginti religijos
laisvę visame pasaulyje, nes niekas kitas už mus to nepadarys. Per kelias pastarąsias dienas
Europos Parlamente susitikome su iš Irako Mosulo ir Bagdado miestų atvykusiais pasidalinti
savo patirtimi vyskupais. Manau, turėtume suteikti jiems ne tik solidarumo pojūtį, bet ir
ateities saugumo garantijas, kad jie žinotų, jog esama kažko, į ką galima kreiptis pagalbos.
Kitaip rizikuojame savo įvaizdžiu, nes jei nesugebėsime pasirūpinti savo draugais –
prarasime patikimumą pasaulio akyse.

Marie-Christine Vergiat,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, atrodo,
mūsų posėdyje žmogaus teisėms skiriamas ypatingas dėmesys.

Šį rytą patvirtinome K. Gál pranešimą. Taip pat patvirtinome pranešimus dėl prekybos
žmonėmis ir Europos apsaugos orderio, kitaip tariant – dėl aukų teisių. Prie tos pačios
grupės priskirčiau ir Europos Parlamento atmestą pasiūlymą dėl vieno leidimo, kuris buvo
per daug diskriminacinis užsieniečių atžvilgiu.

Nenorėčiau grįžti prie Sacharovo premijos. Jau pareiškiau dėl jos savo nuomonę. Mano
vertinimu, šiame pranešime vis dėlto vadovaujamasi ta pačia „dviejų greičių“ vizija, ta pačia
siaura vertinimo prizme, pro kurią žvelgdami kai kurie kolegos Parlamento nariai, deja,
vertina žmogaus teises.

Keletas pavyzdžių: pasisakau už religijos laisvę, taip pat – už laisvę tikėti ar netikėti. Daugelis
netikinčiųjų taip pat persekiojami visame pasaulyje. Pranešėja atmetė pasiūlymus įtraukti
minties, tikėjimo ir religijos laisvių koncepciją, nors ji gyvuoja tarptautinėje teisėje. Kodėl
15-oje su religijos laisve susijusių punktų daugiausia kalbama apie krikščionis, o tik šešiuose
punktuose – apie saviraiškos laisvę? Neminimi profesinių sąjungų nariai. Kodėl taikomi
dvejopi standartai vis minint tas pačias valstybes: Iraką, Iraną, Rusiją, Baltarusiją ar Kubą,
o beveik neužsimenama apie padėtį daugelyje Afrikos ir ypač Magrebo šalių, kuriose
kovotojai už žmogaus teises ir demokratiją, ypač Libijoje ir Tunise, nuožmiai persekiojami
beveik visuotinio abejingumo sąlygomis. Taip pat neminima ir Kolumbija.

Tikiuosi, kad dalyvaudami šioje diskusijoje galėsime pasiekti pažangos. Manau, kad
derindami savo pozicijas ir deramai taikydami savo žodžius bei veiksmus, judėsime tikrai
visuotinės žmogaus teisių koncepcijos link. Lieka dar labai daug darbo, ir aš atidžiai
klausiausi jūsų kalbos, baroniene C. Ashton.

Fiorello Provera,    EFD frakcijos vardu. – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia
norėčiau padėkoti pranešėjai L. Andrikienei, kad atsižvelgė į kai kuriuos mano pakeitimus
dėl religijos laisvės, ir pasveikinti ją puikiai parengus pranešimo projektą.

Pasaulyje vis daugėja tragiškų įvykių, susijusių su tikinčiųjų laisve: kiekvienais metais vis
labiau varžoma religinių apeigų laisvė, didėja smurto atvejų ir nužudymų skaičius.
Nusikalstami veiksmai vykdomi visų religijų tikinčiųjų, ypač krikščionių, atžvilgiu.
Paradoksalu, bet religijos laisvės klausimas, užuot buvęs pats natūraliausias ir neginčijamas,
tampa vis keblesnis.
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Dėl visų šių priežasčių pakartosiu jau anksčiau teiktą pasiūlymą Europos Parlamentui
parengti atskirą, išsamų religijos laisvės padėties pasaulyje stebėsenos metinį pranešimą.
Šiame pranešime būtų pateikiama informacija, reikalinga tinkamiems prevenciniams
politinio įsikišimo planams parengti.

Nicole Sinclaire (NI). -   Ponia pirmininke, ištisos kartos sovietinių mokyklų moksleivių
užaugo mokydamosi, kad draugas Stalinas išrado vidaus degimo variklį. Atrodo, jog
Europos mokyklų moksleiviai užaugs mokydamiesi, kad ES yra žmogaus teisių gynėja, –
bet ką, išskyrus gražių žodžių sakymą, jūs iš tiesų nuveikėte?

Pranešėja pabrėžia ES politikos, taikomos Birmos chuntos atžvilgiu, silpnumą, kuris tolygus
prisitaikėliškumui. Pranešėja teigia, kad ES iš tiesų labai susirūpinusi dėl žmogaus teisių
pažeidimų už ES ribų, bet kodėl ji nemini 1999 m. prievartinės romų deportacijos iš
Belgijos, kuomet šalies premjeras buvo dabar čia kaip Europos Parlamento narys
posėdžiaujantis Guy Verhofstadt? O kaip dėl šiais metais vykdytos prievartinės romų
deportacijos iš Prancūzijos?

Bet gal iš Išorės veiksmų tarnybos ir galime tikėtis tik žodžių? Praėjusią savaitę Briuselyje
„Amnesty Inernational“ pareiškė susirūpinimą dėl Išorės veiksmų tarnyboje neįsteigto
žmogaus teisių skyriaus. Žodžiai – labai puiku, bet veiksmais prispaustiems ir kenčiantiems
pasaulio žmonėms būtų galima suteikti didesnę pagalbą.

Praėjusią savaitę komiteto posėdyje Tarybai pirmininkaujančią Belgiją pavadinau pirmininke
vaiduokle. Mano nuostabai, pirmininkaujanti valstybė narė su tuo sutiko teigdama, kad
būtent tokia ji ir norinti būti. Tad ar galėčiau pakviesti baronienę C. Ashton ne vien savo
dvasia atvykti sausio 10 d. į kitą Žmogaus teisių pakomitečio posėdį, kuriame ji galėtų
pasikeisti nuomonėmis apie žmogaus teises ir demokratijos struktūrą ir mums išsamiai
paaiškinti, kaip ji supranta žodį „veiksmas“.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjai
L. Andrikienei už pranešimą dėl žmogaus teisių padėties 2009 m. Tai nebuvo lengvas
darbas, nes esant tokiai pagarbos žmogaus teisėms padėčiai, deja, ir toliau būtinas mūsų
dėmesys ir pastangos. Savo pranešime pakartotinai raginame įvairias šalis ir institucijas
imtis ypatingų veiksmų, kuriais būtų siekiama didinti pagarbą žmogaus teisėms. Man
atrodo, turėtume dažniau tikrinti, ar šios institucijos iš tiesų vykdo Europos Parlamento
reikalavimus. Priešingu atveju, po metų turėsime pakartoti daugelį šiandien girdėtų pastabų.

Esame teisūs reikalaudami gerbti pagrindines teises, bet to nepakanka. Taip pat privalome
būti veiksnūs – privalome įtikinti vykdomąją valdžią veiksmingai įgyvendinti mūsų
nurodymus. Pritariu pranešėjos siūlymui Išorės veiksmų tarnyboje sukurti žmogaus teisių
ir demokratijos direktoratą ir įsteigti vyriausiojo žmogaus teisių įgaliotinio pareigybę.
Pagrindinis nuoseklios Europos Sąjungos užsienio politikos principas turėtų būti
demokratijos vertybių ir žmogaus teisių propagavimas. Tai veikiausiai pati svarbiausia šio
pranešimo politinė žinia. Jei paaiškėtų, kad įmanoma to pasiekti, kiti metiniai pranešimai
dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje kiekvienais metais taptų trumpesni – tegu taip ir
būna.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Ponia pirmininke, dėkoju už suteiktą galimybę
kalbėti. Šiandien svarstome medžiagą, kurią akivaizdžiai sudaro dvi dalys arba dvi sritys.
Pirmoji dalis – tai mėginimas įvertinti pagarbą žmogaus teisėms 2009 m., o antroji – ES
politika šioje srityje. Pagal tai turime atsakyti į klausimą, ar praėjusiais metais pagarbos
žmogaus teisėms srityje pasaulyje buvo padaryta pažanga. Deja, atsakymas į šį klausimą
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nėra teigiamas. 2009 m. pagarbos pagrindinėms teisėms srityje tikrai nebuvo pažangos.
Turiu omenyje ir toliau taikomą mirties bausmę bei daugelyje šalių toliau vykdomus
kankinimus. Turiu omenyje smurtą prieš moteris ir tai, kad pasaulyje šimtai milijonų vaikų
verčiami dirbti kaip vergai.

Antroji dalis susijusi su Europos Sąjunga. Dėl vertybių ar tikslų diskusijų nekyla. Pagrindinė
ir mums kelianti rūpestį diskusija susijusi su siekiu užtikrinti veiksmingesnę Europos
Sąjungos veiklą žmogaus teisių apsaugos srityje. Norėčiau pritarti visiems su tuo susijusiems
pranešimo pasiūlymams. Jei šios rekomendacijos būtų įgyvendintos, Europos Sąjungos
pastangos apsaugoti žmogaus teises pasaulyje tikrai būtų daug vaisingesnės.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Ponia pirmininke, L. Andrikienės pranešimas yra svarbus
pavyzdinis dokumentas visiems kovotojams už žmogaus teises. Būtų gerai su savo
partneriais iš likusios pasaulio dalies pasidalinti išmoktomis pamokomis žmogaus teisių
klausimais.

Nors kai kuriose šalyse vis dar laikomasi viduramžiškų žmogaus teisių standartų, Europai
vertėtų atsisakyti per daug arogantiško požiūrio į jas.

Europos Sąjungos kritika žmogaus teises pažeidinėjančių valstybių valdžios atžvilgiu būtų
svaresnė, jei visos 27 valstybės narės sutartų be išimčių vykdyti visus Žmogaus Teisių
Teismo Strasbūre sprendimus.

Kiek esame priartėję prie šio tikslo? Ar nepribrendo laikas prisiimti išmintingą
įsipareigojimą, kad išsklaidytume ir menkiausias abejones dėl mūsų pasiryžimo gerbti savo
pačių įsteigtas institucijas?

Barbara Lochbihler (Verts/ALE).   – (DE) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, ES gali
pasinaudoti plačiu priemonių spektru, kad daugelyje šalių pagerintų žmogaus teisių padėtį.
ES – regioninė galia, kuri daugiašaliuose forumuose turėtų raginti įgyvendinti žmogaus
teisių politiką ir užtikrinti, kad būtų skiriama daugiau dėmesio pažangai šioje srityje. Ar
pradėjus veikti Europos išorės veiksmų tarnybai pasinaudosime galimybe pasvarstyti, ar
ES žmogaus teisių politika daro tokį poveikį, kokį turėtų? Aš to tikiuosi ir teigiamai vertinu
baronienės C. Ashton paskelbtą dabartinės žmogaus teisių politikos peržiūrą.

Vis dėlto esu labai susirūpinusi, kad nebus įmanoma tinkamai pasinaudoti būsimomis su
žmogaus teisių veikla susijusiomis Išorės veiksmų tarnybos struktūromis. Esama realios
grėsmės, kad bus skiriama netgi mažiau lėšų nei anksčiau ir kad neturėsime matomos,
girdimos ir veiksmingos Europos žmogaus teisių politikos. Kuriamas žmogaus teisių
departamentas gali tapti tik fasadine struktūra, jei žmogaus teisių politikai niekaip nebus
atstovaujama aukščiausiuoju lygmeniu. Vien tik įtraukę žmogaus teisių klausimus į kitas
politikos sritis nesulauksime reikiamų rezultatų.

Mums reikia rimtos aukščiausio lygio ekspertų komandos, kurioje iš visų dalyvių būtų
reikalaujama rimtai vertinti savo veiklą, tik tada taptų įmanoma visose politikos srityse ir
priimant sprendimus aukščiausiuoju lygiu atsižvelgti į su žmogaus teisėmis susijusius
klausimus. Būtų visiškai nesuvokiama, neprofesionalu ir nepažangu sutelkti dėmesį tik į
su žmogaus teisėmis susijusių klausimų įtraukimą į kitas sritis. Žmonės, kenčiantys nuo
to, kad pažeidinėjamos pagrindinės jų teisės, iš ES tikisi naujos ir veiksmingos žmogaus
teisių politikos, o ne vien tik šioje srityje taikomų administracinių procedūrų.

Charles Tannock (ECR). -   Ponia pirmininke, dėkoju pranešėjai L. Andrikienei už jos
tolygų ir jautrų požiūrį į šį pranešimą.
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Mano frakcija – ECR visokeriopai įsipareigojusi visame pasaulyje propaguoti pagrindines
žmogaus teises. Vis dėlto taip pat pripažįstame, kad žmogaus teises dažnai reikia derinti
prie realiosios politikos. Kokiu kitu tikslu ES plėtotų strateginę partnerystę su Kinija, kurios
vyriausybė kreivai žiūri į mūsų pagrindinėmis laikomas laisves? Kartu ES tenka moralinė
pareiga teikti vystomąją ir humanitarinę pagalbą besivystančioms šalims, net ir tokioms,
kuriose žmogaus teisių padėtis apgailėtina, pvz., Pakistanui, kur ypač moterys ir religinės
mažumos kenčia nuo išsikerojusios diskriminacijos.

Nepaisydamas to, esu patenkintas, kad šiame pranešime išskiriama Vietnamas, Kuba,
Venesuela, Iranas, Zimbabvė ir Šiaurės Korėja, kurios man ypač rūpėjo per mano karjerą.
Taip pat pagrįstai keliamas žmogaus teisių pažeidėjų nebaudžiamumo Rusijoje klausimas.
Pagrindinė viso pranešimo tema: demokratija, žmogaus teisės ir ekonomikos laisvė žengia
susikibusios rankom.

Vis dėlto man kyla abejonių, kai šis Parlamentas, smerkdamas tam tikrus bjaurius įpročius,
remiasi tarptautine teise, nors tokio elgesio teisinis pagrindas toli gražu nėra aiškus. Pvz.,
pažymiu, kad rytoj Parlamento svarstysimoje rezoliucijoje Malaizijoje taikoma mušimo
lazdomis bausmė skelbiama akivaizdžiai prieštaraujančia tarptautinei teisei, nors toks
teiginys teisiškai ginčytinas. Privalome remtis faktais, kad išliktume patikima institucija.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Ponia pirmininke, mūsų įsipareigojimas stebėti pagrindinių
žmogaus teisių padėtį reikš nedaug, jei nebus asmeninio indėlio, kuris akivaizdžiai
skatinamas įdomiu L. Andrikienės pranešimu. Šiuo požiūriu man ypač didelį susirūpinimą
kelia „religijos laisvė“.

Norėčiau paminėti tris svarbius pagrindinės teisės į religijos laisvę pažeidimų atvejus, tuo
siekdamas paraginti Tarybą ir Komisiją, kurioms abiem jūs, ponia vyriausioji įgaliotine,
atstovaujate, vykdant diplomatines operacijas suteikti šiems ir kitiems persekiojamiems
piliečiams balsą ir taip padaryti juos matomus.

Mano nuomone, esama trijų skubos tvarka svarstytinų atvejų: 1. Dr. Fan Yafeng‘o, žinomo
krikščionių žmogaus teisių advokato ir Pekino religinės bendrijos bažnyčios pastoriaus,
kuris nuo 2010 m. lapkričio 1 d. laikomas namų arešto sąlygomis ir jau kelias savaites
kenčia nuo Kinijos saugumo tarnybų vykdomų patyčių ir pinklių. Galimybė veikti Europai:
panaikinti dr. Fano namų areštą.

2. Aishos Bibi atvejis. Pakistanietė krikščionė nuteista mirties bausme pagal Pakistane
galiojančius burnojimo prieš Dievą įstatymus pateikus labai abejotinus kaltinimus. Neseniai
San Fransiske vykusiame asmeniniame mano pokalbyje su Pakistano užsienio reikalų
ministru šis nenorėjo pažadėti nieko daugiau, tik išsamų policijos tyrimą dėl šventvagystės
įstatymais paremtų kaltinimų. Galimybė veikti Europai: išlaisvinti Aishą Bibi ir pasiekti,
kad būtų panaikinti Pakistane galiojantys šventvagystės įstatymai.

3. Yusufo al-Qaradawi atvejis. Irano religinės bendrijos bažnyčios vadovas nuteistas mirties
bausme pateikus kaltinimus dėl „tikėjimo atsižadėjimo“. Galimybė veikti Europai: išlaisvinti
šį dvasininką ir pasiekti, kad šioje islamo respublikoje liautųsi nuolatinis religinių bendrijų
valstybinis persekiojimas.

Ponios ir ponai, Taryba ir Komija, ponia vyriausioji įgaliotine, deja, jums tikrai nepritrūks
namų darbų.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, kai Kinija ragina boikotuoti Nobelio
taikos premijos teikimo ceremoniją, o Irako ir Afganistano vyriausybės, į valdžią atėjusios
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su Vakarų karine pagalba, abi paklūsta šiam raginimui, man tai – akivaizdus islamiškų
režimų, turinčių problemų dėl žmogaus teisių, pavyzdys. Tokiomis aplinkybėmis didelį
susirūpinimą kelia krikščionių mažumų persekiojimas Artimuosiuose Rytuose ir
diskriminacijos bei netolerancijos krikščionių atžvilgiu Europoje atvejai. Negalime ilgiau
ignoruoti ES musulmonų bendruomenių problemų, susijusių su prievartinėmis
santuokomis, nužudymais dėl garbės, smurtu prieš moteris ir raginimais laikytis šariato.

Mano nuomone, turėtume griežtai priešintis tokio pobūdžio kultūriniam reliatyvizmui,
kai, prisidengiant pagarba kitoms kultūroms ir tradicijoms, taikstomasi su tuo, kad kai
kuriuose musulmonų kultūros sluoksniuose ribojamos žmogaus teisės į laisvę, lygybę ir
bendrą sprendimų priėmimą.

Vittorio Prodi (S&D).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, apskritai L. Andrikienė
parengė puikų pranešimą, prie kurio svariai prisidėjo Europos Parlamento Socialistų ir
demokratų pažangiojo aljanso frakcija, siūlydama labai vertingas idėjas. Nuo Europos
Sąjungos įkūrimo žmogaus teisės buvo vienas pagrindinių jos ramsčių ir pagarba joms –
labai svarbus aspektas, kurį Europos Parlamentas privalo skatinti kiekvieną dieną.

Siekiant platesnio masto pritarimo žmogaus ir pagrindinėms teisėms, globalizacijai ir
visuomenės pokyčiams reikalingas naujas esamų kanonų neatitinkantis kitoks požiūris.
Todėl labai svarbu vienodą prieigą prie gamtinių išteklių užtikrinti kaip vieną pagrindinių
kiekvieno individo teisių.

Artimiausiais metais dėl klimato kaitos labai padidės iš skurdžiausių Žemės vietovių
besitraukiančių pabėgėlių skaičius, ir mūsų pareiga – atkreipti dėmesį į šiuos potencialius
migrantų srautus, kad galėtume priimti tinkamus politinius sprendimus, kuriais būtų
užtikrinama pagarba šių žmonių orumui.

„Klimato pabėgėlio“ sąvoka dar nėra įtraukta į dabartinės tarptautinės teisės žodyną. Žinoma,
mes ir toliau esame įsipareigoję kovoti su dykumėjimu, kaip ir – prisitaikyti prie klimato
kaitos. Tai – temos, kurias mėginau įtraukti į pranešimo tekstą, kad galėtume pradėti rimtą
diskusiją šiais klausimais.

Marietje Schaake (ALDE). -   Ponia pirmininke, šiandien minime svarbią Sacharovo
premijos teikimo dieną, bet turime nuveikti dar daug daugiau. Norėčiau pabrėžti kelis šio
išsamaus ir gerai parengto pranešimo aspektus.

Pasitelkiant TBT ar kitas priemones būtina kovoti už teisingumą ir su nebaudžiamumu.
Svarbu ne tik patraukti atsakomybėn nusikaltėlius (dažnai šie procesai trunka ilgai) – atskirų
pažeidėjų patraukimo atsakomybėn pradžia besibaiminantiems, kad liberaliosiose
demokratijose nepastebimi arba netgi toleruojami žmogaus teisių pažeidimai, reikštų, jog
pripažįstamos patiriamos kančios ir ES patikimumas.

Šiame pranešime raginame pritaikyti sankcijas už S. Magnickio mirtį atsakingiems Rusijos
pareigūnams ir Irano pareigūnams, sistemingai dalyvaujantiems cenzūruojant,
prievartaujant, rengiant reidus ir žudant piliečius, kurie nedaro nieko blogo, tik elgiasi
vadovaudamiesi neatimamomis ir tikrai visuotinėmis žmogaus teisėmis.

Peter van Dalen (ECR). -    (NL) Ponia pirmininke, pastebėjome, kad daug kur pasaulyje
per kelis pastaruosius dešimtmečius pagerėjo žmogaus teisių padėtis. Turiu omenyje Pietų
Afriką ir Rytų Europą, kur šis pagerėjimas susijęs su demokratizacija ir padidėjusia gerove.
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Deja, nepastebėjome pažangos valstybėse, kuriose dominuoja islamas, – veikiau priešingai.
Egipte, Irake, Irane, Pakistane, Somalyje ir kitose panašiose valstybėse vis labiau ir labiau
engiami krikščionys ir kitos religinės mažumos.

Tose šalyse ekstremistai nepalieka akmens ant akmens. Kaltinimai šventvagyste, draudimas
atsiversti į krikščionybę, kasdienis priekabiavimas, žudymai, visa tai vyksta. Dažnai tokie
veiksmai nukreipiami prieš bendruomenes, kurios tose šalyse gyvena daug ilgiau bei
musulmonai.

Ponia pirmininke, keturi iš penkių dėl savo tikėjimo persekiojamų žmonių yra krikščionys,
o padėtis musulmonų valstybėse – pati rimčiausia.

Raginu Europos Sąjungą ir jos valstybes nares dėti daugiau pastangų kovojant su tokiu
religiniu persekiojimu ir klausiu, ypač jūsų, ponia C. Ashton, kaip jūs ketinate to siekti
vykdydama savo politiką?

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Ponia pirmininke, turiu padėkoti L. Andrikienei už
visapusiškai parengtą pranešimą. Norėčiau visiems priminti senovės graikų prieš 2 500
metų vartotą posakį „žmogus – visų daiktų matas“. Dviem šimtmečiais vėliau romėnai
vartojo kitą posakį „žmogus žmogui – vilkas“. Noriu suprasti, ar senovės graikų posakis
yra filosofiškai retorinis, ar mes padarėme pažangą. Žinoma, mes judėjome į priekį, tačiau
nepasiekėme trokštamų rezultatų saugodami žmogaus teises. Europoje ir visame pasaulyje
kilusi ekonomikos ir finansų krizė, deja, sukėlė plataus masto problemą, nuo kurios
labiausiai nukentėjo skurdžiausi visuomenės sluoksniai, prarasdami pagrindinę žmogaus
teisę į savigarbą. Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, turime siekti daugiau nei žodžių,
turime imtis veiksmų, imtis reikiamų socialinės apsaugos priemonių kovojant su socialine
atskirtimi ir, pirmiausia, rasti darbo jauniems žmonėms. Norėčiau jums dar kartą priminti:
darbas nėra skirtas tik tam, kad pragyventum, tai – priemonė, kuria užtikrinama savigarba
bei orumas ir sudaromos sąlygos taikai Europoje.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, „Civilizacija vertinama ne tik pagal
jos techninę pažangą ir gerovę, bet vis labiau – pagal pagarbą žmogaus teisėms“. Ši citata
iš laidos tema „Žmogaus teisės XXI amžiuje“ turėtų mums būti įspėjimo signalas. ES
patikimumas šioje srityje neturėtų būti savaime suprantamas, taip pat ir mūsų politika
nėra apsaugota nuo vertinimo, kaip joje taikomi dvejopi standartai.

Įsteigus Europos išorės veiksmų tarnybą, turime galimybę kartu su žodžiais, kuriuos
patvirtiname vėliausiai kiekvieną ketvirtadienį po pietų, imtis ir darbų. Žmogaus teisės turi
atsispindėti kiekvienoje ES užsienio politikos srityje. Palankiai vertinu visapusišką visų
šioje srityje taikomų ES priemonių veiksmingumo peržiūrą, nes mums tikrai netrūksta
politinės valios kelti griežtus reikalavimus, tik paprasčiausiai trūksta valios juos įgyvendinti.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Ponia pirmininke, Europos Sąjunga remiasi laisvės,
demokratijos, lygybės vertybėmis, teisinės valstybės ir ištikimybės žmogaus teisėms
principais.

Vis dėlto, jei Europos Sąjunga nori vaidinti svarbų vaidmenį visame pasaulyje skleidžiant
žmogaus teises, ji privalo vykdyti nuoseklią užsienio politiką, prie kurios turėtų ryžtingai
prisidėti visos valstybės narės. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, atsiranda nepakartojama
galimybė siekti pastebimos pažangos plėtojant žmogaus teises ir demokratiją, kurioms
nuo šiol turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys, ypač įvairiose užsienio politikos srityse.
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Todėl sprendimas įtraukti žmogaus teisių aspektus į Europos išorės veiksmų tarnybos
struktūras itin svarbus. Vis dėlto esu tvirtai įsitikinęs, kad, įsteigus specialiojo žmogaus
teisių klausimų įgaliotinio pareigybę, būtų užtikrinta didesnė sanglauda ir, svarbiausia, ES
išorės veiksmai šioje srityje taptų pastebimesni.

Baigdamas norėčiau padėkoti pranešėjai L. Andrikienei už puikiai atliktą darbą rengiant
metinį ES pranešimą apie žmogaus teisių padėtį 2008 ir 2009 m., jame išsamiai
apibendrinami Europos Sąjungos veiksmai plėtojant žmogaus teises ir demokratiją
pasaulyje.

Michael Cashman (S&D). -   Ponia pirmininke, dėkoju pranešėjai už puikiai parengtą
pranešimą. Baroniene C. Ashton, labai džiaugiuosi, kad jūs jau pradėjote eiti pareigas, nes
jūsų veiksmai rodo, kad jūs nedvejodama stojate ginti žmonių, kurių balsas negirdimas ir
iš kurių atimamos teisės.

Žmogaus teisės, žinoma, nenustoja galioti ties nacionalinių valstybių sienomis. Jų
nesustabdo nacionalinių valstybių sienos. Jos yra visuotinės. Tik visame pasaulyje dar
nesugebama užtikrinti jų visuotinumo. Esame sudarę susitarimus su Afrikos, Karibų jūros
ir Ramiojo vandenyno regiono šalimis, kuriose lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų
teisės laikomos nusikalstamomis. Jos negerbiamos ir iš tiesų net tarp Kotonu susitarimo
nuostatų esama klausimo, ar reikėtų gerbti LGBT grupės žmonių teises.

Todėl Išorės veiksmų tarnyboje reikalingas gerai veikiantis žmogaus teisių direktoratas,
kad, kaip minėjote savo kalboje, būtų užtikrintas šios politikos nuoseklumas vystymosi,
prekybos ir užsienio reikalų srityse.

Esama laisvosios prekybos susitarimų, kurių 2 straipsnio nuostata dėl žmogaus teisių
niekuomet net ir nebuvo įgyvendinta. Parlamentas teikia savo rekomendacijas, bet bijau,
kad Taryba traukiasi. Tad tikimės, kad jūs mums parodysite tvirtą pavyzdį ginant žmogaus
teises visose šalyse, su kuriomis palaikome santykius.

Taip pat norėčiau padėkoti už 2009 m. Tarybos patvirtintą LGBT priemonių katalogą.
Pagal šį katalogą ES išorės veiksmų tarnyba gali imtis veiksmų užtikrinti pagrindines
lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų teises. Linkiu sėkmės, pasitikiu jumis, šis
Parlamentas reiškia jums savo visapusišką pasitikėjimą.

Edward McMillan-Scott (ALDE). -   Ponia pirmininke, kalbu kaip už demokratiją ir
žmogaus teises atsakingas Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojas ir noriu padėkoti
L. Andrikienei už puikų pranešimą.

Savo kalboje baronienė C. Ashton minėjo naująsias EITV struktūras – arba vis dėlto
neminėjo. Prieš daugelį metų įsteigdamas Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo
priemonę maniau, kad, siekiant įtvirtinti žmogaus teises ir demokratiją, tai reikalinga
struktūra. Ją vis dar turime. Beje, Komisija norėjo ją panaikinti ir su žmogaus teisėmis bei
demokratija susijusius klausimus integruoti į visas išorės programas. Baronienė C. Ashton
savo kalboje nemini integravimo, bet bijau, kad kalbėdama apie ploną sidabrinį siūlą, kuris
galėtų nutrūkti po pirmojo patempimo, ji turi omenyje tam tikrą juvelyrinę užsienio
politiką. Manau, turime siekti daugiau. Pageidautume matyti – kaip pagrįstai minėjo kiti
viso Parlamento atstovai – EIVT veikiantį žmogaus teisių ir demokratijos direktoratą ir
galbūt – specialųjį įgaliotinį.

Kaip ir H. Hautala, pastarąją savaitę lankiausi Osle, todėl norėčiau pasidalinti mintimis
vienu aspektu. Ten buvo maždaug tūkstantis žmonių (sėdėjau už N. Pelosi) iš abiejų Atlanto
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vandenyno pusių: politikai, diplomatai, valstybės tarnautojai, NVO atstovai, laimingai
susitelkę aplink Europos Sąjungą. Plojimai atsistojus buvo vieningi, niekas nemojavo,
niekas nedemonstravo kitokio požiūrio. Visi atsistodavo, nes mes – Vakarų pilietinė
visuomenė gynėme savo principus. Todėl ateityje ES, naudodamasi savo švelniąja galia,
taip pat privalės numatyti savo principus. Tikimės, baroniene C. Ashton, kad jūs juos
pasiūlysite.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, L. Andrikienės pranešimas išties
ilgas, bet esu tvirtai įsitikinęs, kad jame neišsemiamos visos su pagarba žmogaus teisėms
pasaulyje 2009 m. susijusios temos. Jame ypač mažai vietos skirta vis didesnį mastą
įgaunančiam krikščionių persekiojimui, kuris jau vykdomas ne tik trečiosiose šalyse, bet
ir Europoje. Europos Sąjunga turi pakankamai politinių ir diplomatinių priemonių, kad
užkirstų kelią šiam reiškiniui ir kategoriškai bei ryžtingai jį pasmerktų.

Kitas klausimas, dėl kurio Europos Sąjunga turėtų netylėti, susijęs su pagarba žmogaus
teisėms Rusijoje. Man atrodo, kad bendradarbiavimo susitarimas, dėl kurio šiuo metu
vyksta derybos su Rusija, yra puiki dingstis tvirtai ir ryžtingai kelti klausimą dėl žmogaus
teisių gerbimo šioje šalyje. Negalime pamiršti Rusijoje persekiojamų žmonių – politikų,
nevyriausybinių organizacijų atstovų ir verslininkų, kurie persekiojami tik dėl to, kad turi
drąsos ir stiprybės reikalauti tiesos apie savo šalyje vykstančius procesus.

David Campbell Bannerman (EFD). -   Ponia pirmininke, visi vieningai smerkdami
akivaizdžius žmogaus teisių pažeidimus tokiose šalyse kaip Iranas ir Kinija privalome imti
atskirti juos nuo aiškiai perlenktos ES skatinamos žmogaus teisių pramonės. Visuomenė
šiuo metu užliūliuota žmogaus teisių šventės. Į Lisabonos sutartį įtraukta ES pagrindinių
žmogaus teisių chartija; netoliese veikia Europos Žmogaus Teisių Teismas, kuris siekia
suteikti balsavimo teisę britų kaliniams – net žudikams ir pedofilams. Esama plataus masto
ES teisių į užimtumą ir amerikietiško masto teisių į žalos atlyginimą, taip pat nacionalinių
teisės aktų, pvz., pražūtingas JK žmogaus teisių aktas, pagal kurį Jungtinėje Karalystėje
leidžiama likti užsienio teroristams ir nusikaltėliams, nes jų teisės dabar laikomos
svarbesnėmis už dorų piliečių, kuriems jie kelia grėsmę.

Tiesa yra ta, kad kilnūs žmogaus teisių tikslai dažnai paskęsta giliame šulinyje, kuriame
tūnantys milijonieriai teisininkai dar labiau pelnosi gindami netikras teroristų, nusikaltėlių
ir gobšuolių teises. Tai turi liautis.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, aktyvesni ES veiksmai žmogaus teisių
srityje ir tai, kad krikščionių mažumos persekiojimo ir diskriminacijos klausimui šiuose
pranešimuose skiriamas ypatingas dėmesys, yra žingsnis teisinga linkme. Krikščionys
nuožmiai persekiojami daugelyje valstybių, o kai kurios iš jų palaiko glaudžius santykius
su ES. Tokių pavyzdžių rasime Egipte, Irane, Irake ir, žinoma, Turkijoje, kur krikščionys
kai kuriais atvejais kovoja tiek už ekonominį, tiek už fizinį išlikimą. Mums nereikia naujo
posto – numatomos specialiojo žmogaus teisių įgaliotinio pareigybės, kad priverstume
šias valstybes būti tolerantiškesnes ir apsaugoti savo mažumas. Įsteigus pareigybę tik be
reikalo padidėtų išlaidos, o veiksmingumas nebūtų užtikrintas, nes ir taip turime
pakankamai priemonių daryti spaudimą. Privalome imtis ypatingų priemonių. Privalome
užtikrinti, kad ES nepasirašytų jokių sutarčių ir neskirtų jokios finansinės paramos,
nesusietos su įsipareigojimais gerbti žmogaus teises ir ginti mažumas, ypač krikščionių.

Ponios ir ponai, finansiniai argumentai labai svarūs, ypač kai nėra paveikūs žmogiškieji.
Svarbiausia, kad jie gerai suprantami visame pasaulyje.
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Kinga Gál (PPE).   – (HU) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, pirmiausia leiskite
padėkoti kolegei L. Andrikienei už puikų darbą. Dėl rekordines apimtis pasiekusių pakeitimų
pasiūlymų jai ant pečių gulė sunki našta, kurią ji pakėlė lengvai ir labai elegantiškai, todėl
buvo parengtas itin geras pranešimas. Džiaugiuosi galėdama pažymėti, kad pranešime
atkreipiamas dėmesys į pažeidžiamiausias grupes, kurias reikia labiau saugoti, pvz., vaikus,
vietos gyventojus ir tautines mažumas. Labai tikiuosi, kad pranešime teikiami pasiūlymai
dėl Išorės veiksmų tarnybos struktūros ir būsimojo vyriausiojo žmogaus teisių įgaliotinio
bus priimti geranoriškai. Tikimės, jog vyriausioji įgaliotinė C. Ashton pasieks, kad naujojoje
struktūroje žmogaus teisėms būtų skirta ypatinga vieta ir kad būtų sudaromos ne tik būtinos
organizacinės sąlygos, bet ir visa Išorės veiksmų tarnybos veikla semtųsi įkvėpimo iš į ją
įtraukiamų žmogaus teisių aspektų.

Lisabonos sutarties dvasia suteikė naują progą, kuria pasinaudodami turėsime labiau stengtis
ir šioje srityje, todėl neturėtume leisti, kad nesugebėdami vadovautis šia dvasia pakenktume
ES patikimumui. Būdama pranešėja pagrindinių teisių Europos Sąjungoje tema, esu ypač
patenkinta, kad ši diskusija Parlamento plenarinėje sesijoje pradedama tuo pat metu ir kad
šiandien patvirtintu pranešimu dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje, kaip ir
dabar svarstomu pranešimu dėl žmogaus teisių, siunčiama žinia, kad pagrindinių ir žmogaus
teisių apsaugai bei laikymuisi ir vengimui taikyti dvejopus standartus teikiame vienodą
svarbą tiek ES, tiek už jos ribų.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, džiaugiuosi dėl dviejų dalykų.
Pirmiausia, kad žmogaus teisės tapo neatsiejama Europos išorės veiksmų tarnybos veiklos
dalimi, ir tai – labai sveikintina. Reikėtų pasinaudoti Europos išorės veiksmų tarnybos
struktūromis siekiant visame pasaulyje skleisti žmogaus teises ir apsaugoti jų gynėjus. Kitas
man patinkantis dalykas yra šis: man, delegacijos ES delegacijos ryšiams su Rusija nariui,
labai malonu matyti, kad kai kurios šio pranešimo dalys skirtos pagarbai žmogaus teisėms
Rusijoje ir ypač kad minimi žmogaus teisių gynėjai. Rusijos kovotojams už žmogaus teises
parama iš Strasbūro ir Briuselio ypač svarbi, todėl manau, kad šis pranešimas nusipelno
paramos vien už tai, kad jame taip pagarbiai atsiliepiama apie šiuos žmones. Manau,
turėtume judėti šia kryptimi, ir raginu C. Ashton jos laikytis.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, diskusijos dėl pranešimo apie žmogaus
teisių padėtį pasaulyje sutapo su liūdnais įvykiais, patvirtinančiais, kad žmogaus teisės yra
nuolat pažeidinėjamos. Nobelio taikos premijos ir Sacharovo premijos laureatams Liu
Xiaobo ir Guillermo Fariñasui nebuvo leista atsiimti savo apdovanojimų, nes jų šalis
valdantys režimai nedavė leidimų išvykti. Irako vyskupo vakar dienos apsilankymas Europos
Parlamente patvirtina, kad vis dar esama rimtų su religinių grupių persekiojimu susijusių
problemų. Krikščionių persekiojimais Artimuosiuose Rytuose, įskaitant neseniai įvykdytą
teroristų išpuolį Bagdado katedroje, parodoma, kad atsiranda naujų pagrindinių teisių
pažeidinėjimo būdų, todėl Europos Sąjunga turėtų deramai ir veiksmingai į juos reaguoti.

Norėčiau prisijungti prie tų, kurie ragina Europos Parlamento Pirmininką Jerzy Buzeką
teikti pirmenybę Irako krikščionių saugumo problemai. Negalime taikstytis, kad su
krikščionimis būtų elgiamasi kaip su antrarūšiais piliečiais. Kaip galime tęsti stojimo derybas
su Turkija, jei vienintelė krikščioniška seminarija šalyje ir toliau lieka uždaryta? Įsigaliojus
Lisabonos sutarčiai, pasitelkiant Europos Sąjungos diplomatiją atsiranda galimybė pagerinti
Europos Sąjungos veiklą žmogaus teisių srityje. Šioje veikloje reikėtų susitelkti į tarptautinio
bendradarbiavimo stiprinimą ir saugumo lygio didinimą. Demokratinių vertybių ir žmogaus
teisių sklaida turėtų tapti svarbiausiais nuoseklios Europos Sąjungos užsienio politikos
principais.
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Iva Zanicchi (PPE)  . – (IT) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, ponios ir ponai,
būdama Vystymosi komiteto pirmininko pavaduotoja, dalyvauju svarstant daugelio šalių
problemas, ypač Afrikoje, kur žmogaus teisės nuolat pažeidinėjamos ir trypiamos kojomis,
o kartais ir visiškai pamirštamos.

Tik pastarąjį sekmadienį grįžau iš oficialios viešnagės Kongo Demokratinėje Respublikoje.
Be įprastų institucijų lygmens susitikimų, susitikau su šalyje veikiančių nevyriausybinių
organizacijų atstovais ir apsilankiau keliuose centruose, kuriuose jos vykdo savo veiklą.
Turiu pasakyti, kai kur dirbama puikiai. Susitikau su aukomis šalyje, kurioje prievartavimai
laikomi kariavimo įrankiu, kurioje ginkluoti būriai toliau užsiima masiniais prievartavimais
ir sistemingai vykdo kitus nusikaltimus pilietinei visuomenei, ypač prieš moteris, senyvo
amžiaus žmones ir vaikus.

Norėjau paminėti Kongo Demokratinės Respublikos pavyzdį, nes man tai pati naujausia
patirtis. Apskritai norėčiau paraginti griežtai ir nenuilstamai smerkti brutalius moterų
teisių pažeidimus. Tarptautinė bendruomenė privalo skirti kur kas daugiau lėšų
kampanijoms apsaugoti moteris nuo prievartavimų ir kitokio pobūdžio smurto, pvz.,
lyties organų žalojimo, kuris taip pat yra rimtas žmogaus teisių ir moterų fizinės
neliečiamybės pažeidimas.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, ponios ir ponai,
įkūrus Europos išorės veiksmų tarnybą turime istorinę galimybę spręsti su žmogaus teisėmis
ir demokratija susijusius klausimus. Tarnyba privalo užtikrinti, kad ypač pagarba žmogaus
teisėms ir jų stiprinimas taptų svarbiausiu įvairių Europos Sąjungos užsienio politikos dalių
aspektu.

Pageidautina didesnė Europos Sąjungos delegacijų ir valstybių narių ambasadų sąveika,
kad atsižvelgiant į šalių ypatumus būtų rengiamos žmogaus teisių strategijos kiekvienai
šaliai atskirai.

Daugelyje pasaulio dalių taikoma mirties bausmė yra viena nežmoniškiausių teisėsaugos
formų.

Susirūpinimą kelia mirties bausmės vykdymas Baltarusijoje, vienintelėje Europos šalyje,
kurioje vis dar taikoma ši bausmė.

Svarbu padaryti galą žmogaus teisių pažeidimams, nuo kurių kenčia moterys, įskaitant
moterų lyties organų žalojimą. Reikėtų pasitelkti visas politines priemones siekiant paremti
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kurioje raginama paskelbti tarptautinį
moterų lyties organų žalojimo moratoriumą.

Baigdama raginu Komisiją ir Tarybą dėti daugiau pastangų viešinant Europos Sąjungos
metinį pranešimą apie žmogaus teisių padėtį.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, norėčiau pabrėžti,
kad nepaisant Europos Sąjungos valstybių narių kai kuriose srityse pasiektos beprecedentės
integracijos, kodifikuojant žmogaus teises labai atsiliekama nuo kitų tarptautinių
organizacijų. Visiškai pritariu pareiškimui, kuriame valstybės narės raginamos pasirašyti
ir ratifikuoti visas pagrindines Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos žmogaus teisių
konvencijas bei jų papildomus protokolus. Tarp jų norėčiau pabrėžti Europos Tarybos
tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją ir Europos regioninių ir mažumų kalbų
chartiją, kurios galėtų tapti pavyzdžiu ateityje ES pasirašant Žmogaus teisių konvenciją.
Manau, kad taip pat svarbu geriau koordinuoti žmogaus teisių srityje veikiančių tarptautinių
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organizacijų darbą ir šis koordinavimas galėtų tapti vienintele garantija įtvirtinant nustatytas
teises ir pareigas.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, Europos Sąjunga žmogaus teises
pasaulyje gina laikydamasi savo principų ir vertybių. Vis dėlto reikia dar daug nuveikti, nes
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai šioje srityje tapome veiksmingesni. Čia, Europos Parlamente,
visi esame įsitikinę, kad reikia tęsti savo veiklą padedant žmogaus teisių gynėjams. Deramas
turimų priemonių taikymas galėtų tapti jų apsaugos pagrindu. Didžiausią pirmenybę būtina
teikti visų tarptautinių konvencijų prieš kankinimą ir visas kitas nežmoniško elgesio formas
ratifikavimui. Įtraukdami žmogaus teisių straipsnį į visus prekybos susitarimus su
trečiosiomis šalimis ir stebėdami, kaip jo laikomasi, turėtume savo rankose pagrindines
priemones daryti spaudimą, todėl turime to reikalauti. Manau, atskirai reikėtų paminėti
labai svarbią moterų ir mergaičių teisių apsaugą, įskaitant būtinybę saugoti jų lytinę ir
reprodukcinę sveikatą.

Antonyia Parvanova (ALDE). -   Ponia pirmininke, dalyvaudama šios dienos diskusijoje
dėl žmogaus teisėms ES vidaus ir užsienio politikoje tenkančios vietos, norėčiau atkreipti
ypatingą dėmesį į moterų padėtį konfliktų zonose, ypač Konge, Gazoje ir Irane; neturėtume
ilgiau žiūrėti pro pirštus į šį klausimą.

Moterys, kaip ir vaikai, labiausiai kenčia nuo visa griaunančių konfliktų padarinių.
Neturėtume leisti, kad moterų atžvilgiu vykdomi žmogaus teisių pažeidimai taptų šalutinės
svarbos klausimais: ES, vykdydama savo užsienio reikalų ir humanitarinės pagalbos teikimo
politiką, turėtų teikti pirmenybę moterų teisių apsaugai. Žmogaus teisių – ypač moterų
padėties – svarstymai trečiosiose šalyse dažnai aukojami vardan ekonominių kai kurių ES
valstybių narių interesų. Mums reikia ir šiandien mes reikalaujame tinkamų ir konkrečių
žingsnių, kad, atkreipiant ypatingą dėmesį į moterų teises, ES principai jos vidaus ir išorės
veikloje taptų veiksminga žmogaus teisių stiprinimo priemone.

Rui Tavares (GUE/NGL).  – (PT) Ponia C. Ashton, kaip jaučiatės, kai Prancūzijos ir
Portugalijos vyriausybės jų sostinėse lankantis aukšto rango asmenims iš Kinijos užkerta
kelią demonstracijoms, kad pastarieji, viešėdami tose šalyse, jų nepamatytų? Ar pasiūlymas
turėti vyriausiąją įgaliotinę nebuvo skirtas tam, kad Europa žmogaus teisių klausimais
užsienyje, pvz., Kinijoje, galėtų kalbėti vienu balsu? Ar nemanote, kad taip kalbama daugiau
nei vienu balsu?

Smalsumo vedamas noriu pasiteirauti, kodėl visą laiką sėdite šalia Tarybos atstovų? Kokia
filosofine ar konstitucine teorija pagrįstas toks pasirinkimas? Trečiasis klausimas: norėčiau,
kad mūsų Europos diplomatai žmogaus teisių klausimams kiekvieną dieną teiktų pirmenybę,
ne antrojo, trečiojo ar ketvirtojo, bet aukščiausiojo būtinumo pirmenybę. Ką ketinate daryti,
kad kai kurie mūsų diplomatai žmogaus teisių klausimams kasdien skirtų visą savo darbo
laiką? Ar nevertėtų, kaip jau siūlė keli kolegos, įsteigti nuolat už šią sritį atsakingą
direktoratą?

Andrew Henry William Brons (NI). -   Ponia pirmininke, kai šį rytą klausėmės G. Fariñaso
balso įrašo iš Kubos, man padarė įspūdį tai, kad jis save ir savo kolegas pavadino
„nesmurtine“ opozicija Kubos režimui. Manau, kad ypač svarbu gerbti žmones, kurie nei
patys imasi smurto, nei kitus ragina jo imtis.

Vis dėlto, prieš imdami veidmainiauti šia tema, privalome pripažinti, kad kai kuriose ES
šalyse tokie žmonės kaip, pvz., Nyderlanduose Geert Wilders, yra persekiojami už
disidentines politines pažiūras ar akademiniais klausimais skleidžiamas ereziškas nuomones,
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nors visiškai nekursto smurto. Negana to, Belgijoje buvo uždrausta nieko bendra su smurtu
neturinti politinė partija. Vokietijoje bandymas uždrausti partiją Konstituciniame Teisme
žlugo tik todėl, kad paaiškėjo, jog valstybės pareigūnai suklastojo įrodymus. Jungtinėje
Karalystėje valstybės institucija, akivaizdžiai siekdama mus uždrausti, iškėlė civilinę bylą
mūsų partijai.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, ponios ir ponai,
žmogaus teisės ir Europos Sąjungos politika stovi kryžkelėje. Žinoma, reikėtų paremti
L. Andrikienės pranešimą ir jam pritarti, nes jame konkrečiai vardijama, kokių veiksmų
dar reikia imtis. Europos išorės veiksmų tarnyba savo veiklą veiksmingai gali vykdyti labiau
pasikliaudama pripažįstamu valstybių narių jautrumu, tačiau mums reikia visapusiškos ir
ryžtingos politikos, kuri prireikus galėtų tapti pakankamai kandi.

Privalome nuoširdžiai ginti žmogaus teises: privalome ginti jaunimo, moterų, senyvo
amžiaus žmonių, neįgaliųjų, ypatingos religinės ir politinės orientacijos, taip pat skirtingos
lytinės orientacijos asmenų teises, lygiai taip pat turime apsaugoti žmonių teisę laisvai
reikšti savo mintis. Šiandien Parlamentas vis dėlto patvirtino kai kurias svarbias priemones,
todėl manome, kad, plėtojant tvirtą ir konkretų dialogą su trečiosiomis šalimis, galima
parengti bet kokią tikslią ir veiksmingą programą, kuria tikrai būtų siekiama apginti
žmogaus teises.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, malonu
klausytis Europos Sąjungos vyriausiosios užsienio reikalų įgaliotinės, nedviprasmiškai
teigiančios, kad pritariame pagrindinėms laisvėms bei žmogaus teisėms ir kad būdami
Europos Sąjungoje turime kaip įmanydami stengtis apsaugoti visam pasauliui bendrus
principus ir laisves, kad galėtume atlikti šį teigiamą vaidmenį.

Žinote mūsų poziciją: labai trokštame atskiros žmogaus laisvių srityje veikiančios tarnybos,
tiksliau – norime, kad būtų užtikrinta priežiūra ir paskirti įgaliotiniai. Vis dėlto, baroniene
C. Ashton, siūlyčiau žvelgti tiek į vidų, tiek ir į išorę. Būdamas iš Kipro, norėčiau pabrėžti,
kad du šimtai tūkstančių Kipro graikų pabėgėlių yra netekę savo pagrindinių žmogaus
teisių (gyventi savo namuose), kad Kipro turkų bendruomenė engiama Turkijos okupacijos.
Įsteikite savo tarnybą. Patarimas ir prašymas: savo pirmąjį įgaliotinį nusiųskite į Kipro
Respubliką.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Ponia pirmininke, vienas iš kandidatų gauti Sacharovo
premiją – Dawit Isaak vis dar be teismo laikomas Eritrėjos kalėjime. Jis įkalintas jau 3 370
dienų. Prisijungusi prie Europos žmogaus teisių konvencijos, ES turės daugiau galimybių
rimtai įrodyti savo įsipareigojimus ginti žmogaus teises už ES ribų.

Raginu jus, baroniene C. Ashton, pasinaudoti šia galimybe padidinti spaudimą Eritrėjai,
kad būtų išleistas į laisvę Europos sąžinės kalinys Dawit Isaak. Privalome parodyti, kad
esame rimtai nusiteikę, ir turime pasiųsti Eritrėjos prezidentui aiškią žinią. Visose su Eritrėja
vykstančiose derybose būtina kelti reikalavimą paleisti Dawitą Isaaką. Reiškiu savo
pasitikėjimą jumis. Kaip sakė M. Cashman:

Manau, kad pasitikiu jumis, baroniene C. Ashton.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti
L. Andrikienei už pranešimą. Taip pat noriu pasakyti, kad po Lisabonos sutarties pasikeitė
žmogaus teisių padėtis. Kyla klausimas, kaip pasinaudosime šia priemone ne tik atvirai
kalbėdami apie žmogaus teises, bet ir įtraukdami atitinkamas nuostatas į kitas sritis, pvz.,
į įvairių šalių atžvilgiu vykdomą prekybos politiką. Ar žmogaus teisės svarbios mūsų
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partneriams? Manau, kad reagavimas į Europos Parlamento teiginius, arba, pvz., į šiandien
vykusią Sacharovo premijos įteikimo ceremoniją, parodo, kad Parlamento nuomonė svarbi,
nes į ją įsiklausoma.

Taip pat norėčiau paminėti krikščionių teises pasaulyje. Man atrodo, kad šiuo metu yra
tiek daug krikščionių persekiojimo pavyzdžių, jog privalome ryžtingai į juos reaguoti. Taip
pat manau, kad, be kitų organizacijų, svarbu bendradarbiauti su Europos Taryba, JT, Europos
saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, taip pat su Europos Tarybos ir įvairių valstybių
narių ombudsmenais bei atstovais žmogaus teisėms, nes esama labai daug gerų pavyzdžių,
kaip jų veikla daro įtaką kintančiam požiūriui į žmogaus teises.

Kristiina Ojuland (ALDE). -   Ponia pirmininke, nors pranešime aprėpiama daug svarbių
klausimų, norėčiau paminėti tik Sergejaus Magnickio atvejį. Jo tragedija simbolizuoja
daugelį panašių atvejų, kurie taip ir nesulaukė mūsų dėmesio.

Labai svarbu Rusijos valdžios institucijoms leisti aiškiai suprasti, kad tokie įvykiai turi būti
tiriami remiantis teisės viršenybės principu. Užuot taip pasielgus, su Sergejaus Magnickio
mirtimi susiję tyrėjai ir prokurorai buvo perkelti į aukštesnes pareigas ir apdovanoti.

Tokiais veiksmais nesuvokiamai iškraipomas teisingumas, ir Europos Sąjunga bei jos
valstybės narės negali nusukti nuo to akių. Turėtume nepamiršti Rusijos Federacijos
prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų. Todėl, kolegos, raginu jus pritarti 25 pakeitimui,
kuriame siūloma pritaikyti sankcijas 60 su byla susijusių Rusijos pareigūnų, kol nebus
tinkamai atliktas Sergejaus Magnickio mirties tyrimas.

Jacek Protasiewicz, (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, būdamas Žmogaus teisių pakomitečio
narys, norėčiau nuoširdžiai padėkoti L. Andrikienei už tikrai gerai parengtą pranešimo
projektą. Be to, būdamas Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininkas,
esu labai patenkintas, kad pranešime taip pat minima padėtis šioje šalyje. Ypač turiu omenyje
nuorodą į tai, kaip Baltarusijoje nuolat ribojama teisė laisvai burtis į asociacijas, įskaitant
ir tautinių bei etninių mažumų asociacijas, taip pat varžoma religinių organizacijų veikla.

Džiaugiuosi, kad pranešime minimas laisvės naudotis internetu varžymas ir aplinkybė,
kad Baltarusija yra gėdinga šios srities lyderė Europoje. Taip pat tikiuosi, jog šiandien
diskusijoje dalyvaujanti C. Ashton dės visas pastangas, kad praėjusiais metais su Baltarusija
pradėtas dialogas žmogaus teisių tema atneštų apčiuopiamų rezultatų, ypač siekiant
nutraukti žmogaus teisių gynėjų ir nepriklausomų Baltarusijos žurnalistų atžvilgiu
vykdomas represijas.

Heidi Hautala (Verts/ALE). -   Ponia pirmininke, norėčiau paminėti mano kolegų jau
keltą klausimą, susijusį su krikščionių teisių varžymu. Siekdama nuoseklumo, labai
pageidaučiau, kad kolegos vienodai domėtųsi ir kitų religijų atstovų varžomomis teisėmis,
nes kitos šalys mums dažnai priekaištauja, kad esame vienpusiški ir šališki, todėl manau,
kad šis klausimas turi būti sprendžiamas tikrai nuosekliai ir patikimai.

Norėčiau, kad pagrindiniu žmogaus teisėmis paremtos ES užsienio politikos orientyru
taptų siekis vengti bet kokių dvejopų standartų, ir tikiuosi, kad Europos Parlamentas laikysis
šios pozicijos.

Baigdama noriu paklausti baronienės C. Ashton, ar ji ketina atsakyti į daugelį mūsų klausimų
dėl naujųjų IVT žmogaus teisių struktūrų, nes jos bus sukurtos labai netolimoje ateityje.
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Catherine Ashton,    Komisijos pirmininko pavaduoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio
reikalams ir saugumo politikai.  − Ponia pirmininke, norėčiau visiems padėkoti už jų indėlį į
šią diskusiją, kuri, mano nuomone, buvo labai naudinga.

Ar galiu paminėti, kad šiuo metu sėdžiu šalia Tarybos atstovų, tačiau kiek anksčiau šiandien
sėdėjau šalia Komisijos? Judu nuo vienų prie kitų, o mes fiksuojame šį judėjimą, kad
įsitikintume, jog jis vyksta. Taigi, man sėdint prie Tarybos, jums tereikia mane sučiupti.

Dar kartą norėčiau labai padėkoti L. Andrikienei už atliktą darbą ir pasveikinti ją parengus
ypač naudingą pranešimą.

Ketinu atsakyti į trijų skirtingų sričių klausimus. Pradėsiu nuo pačioje pabaigoje pateikto
H. Hautalos klausimo, kurį minėjo nemažai kolegų.

Pradžioje noriu pasakyti visiškai aiškiai: kalbu apie prioritetinį žmogaus teisių klausimo
įtraukimą, nes gyvenime per dažnai matydavau, kaip žmogaus teisės nustumiamos į
organizacijos veiklos pašalį ir svarstomos pavėluotai, pasirenkant visiškai nereikšmingus
būdus. Nesakau, kad ES taip elgėsi anksčiau. Sakau, jog esu pasirengusi užtikrinti, kad tai
nepasikartotų. Kaip pamatysite iš galutinės struktūros (jos dar nebaigėme kurti), žmogaus
teisės joje bus visiškai pripažintos, ketiname užtikrinti, kad struktūroje dirbtų ekspertai,
kurių prašė kolegos. Bet nenoriu, kad ši struktūra tūnotų kampe. Noriu, kad ji būtų visos
mūsų veiklos dalis: būtų sidabrinis, o ne filigraninis siūlas, tvirtas šviečiantis sidabrinis
siūlas, kurį visi pastebėtų. Noriu to pasiekti per savo kadenciją ir 100 proc. esu pasiryžusi
mėginti tai padaryti.

Tai užtruks ilgai ir bus dalykų, kurių negalėsime įgyvendinti, kaip pageidaučiau, bet dėsime
visas įmanomas pastangas. Vis dėlto man svarbu, kad Parlamentas suvoktų, ką ketinu
padaryti, kad ketinu užtikrinti, jog kiekvienas prisiimtų atsakomybę. Taip, reikėtų vykdyti
stebėseną, taip, mums reikia praktinės patirties, bet viskas neapsiribos tik keliais IVT
darbuotojais. Atsakomybė teks visiems. Tai pirmasis aspektas, kurį norėjau paminėti.
Antrasis susijęs su tuo, kad labai greitai pamatysite struktūras, kurioms numatyta
atsakomybė. Ji numatyta, kad visi galėtumėte įsitikinti, jog tai mūsų veiklos dalis.

Ketiname pateikti savo siūlymus dėl darbo grupių vadovų skyrimo. Paskirsiu už žmogaus
teises atsakingą darbo grupės vadovą ir taip bus galima imti svarstyti iškeltą klausimą, ar
sostinės turėtų siųsti savo žmones, ar struktūra turėtų veikti Briuselyje. Šį klausimą spręsime
per atitinkamą pokalbį.

Galiausiai dėl struktūrų: jau įvykdėme naujųjų delegacijų vadovų mokymo programą,
kurios viena dalis buvo skirta žmogaus teisėms. Jie puikiai suvokia tenkančią atsakomybę
ir su šia sritimi siejamus mano ir jūsų lūkesčius. Todėl prašau sutikti, kad žmogaus teisės
sudaro pamatinę struktūros dalį, bet esu ryžtingai nusiteikusi pasiekti, kad visi taptų už ją
atsakingi.

Antrasis aspektas susijęs su klausimų apimtimi. Pripažįstu tai, ką daugelis minėjo kalbėdami
apie religiją, ir sutinku, kad tai svarbus klausimas. Tiesą sakant, jis taip pat buvo svarstomas
šią savaitę vykusios Užsienio reikalų tarybos diskusijose.

Kolegos minėjo būtinybę spręsti su moterų, vaikų, taip pat lesbiečių, gėjų, transseksualų
ir biseksualų teisėmis susijusias problemas. Įsiklausiau į viską, kas buvo paminėta apie
skirtingus žmones ir skirtingas šalis; pagrindinė su žmogaus teisėmis susijusi mintis yra
ši: kad jums galiotų šios teisės, privalote tiesiog būti žmogumi. Tokie yra žmogaus teisių
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kriterijai ir toks bus mūsų požiūris į juos Išorės veiksmų tarnyboje. Žmogaus teisės priklauso
visiems.

Trečiasis aspektas, kurį norėjau paminėti, šiek tiek susijęs su kai kuriais dabar ryškėjančiais
reikalais, kuriuose dalyvaujame ir mes. Tai ypač pasakytina apie dalį mūsų tarptautinės
veiklos. Keturios šalys šiais metais pripažino ir ratifikavo Tarptautinio baudžiamojo teismo
statutą. Tai labai svarbu, kadangi mes prie to prisidėjome: asmeniškai parašiau visų statuto
dar neratifikavusių šalių ministrams laiškus, ragindama ratifikuoti. Tos šalys tiesiogiai
reagavo į mūsų prašymą ir ratifikavo statutą.

Taip pat paminėčiau svarbų bandymą JT Generalinės Asamblėjos komitete pamėginti
užsitikrinti didesnę paramą mirties bausmės moratoriumui. Manau, kad tai pagrindinė ir
svarbiausia mūsų privalomos vykdyti veiklos dalis. Ji visuotinės svarbos, ja visi tikime, ir
tai – būdas siekti pažangos ją įgyvendinant.

Taigi, trys sritys: pirma, turime sukurti tinkamas struktūras ir užtikrinti, kad žmonės žinotų
ir suprastų savo veiklos esmę; antra, turime užtikrinti, kad vykdydami savo veiklą žmogaus
teisių srityje atsižvelgtume į visų problemas; trečia, turime ieškoti būdų, kaip pakeisti padėtį.

Paskutinė pastaba apie tai, kad, atlikdami peržiūrą, labiausiai turėtume ieškoti praktiškų
ir naujoviškų būdų savo siunčiamoms žinioms perteikti. Noriu, kad būtume tikrai kūrybingi
dirbdami su vietos žmonėmis skirtingose šalyse, kuriose susitinkame su žmogaus teisių
gynėjais, – aš susitinku su jais kad ir kur vykčiau. Noriu, kad būtume naujoviški ir išradingi
ieškodami naujų būdų, kaip kelti žmogaus teisių klausimus, naujų būdų, kuriais būtų
siekiama daugiau nei tik kokiam įvykiui atsitikus skelbiami svarbūs mano, 27 valstybių
narių ir Europos Sąjungos institucijų pareiškimai. Svarbu rasti būdų, kuriuos pasitelkę
galėtume daryti viską, kas įmanoma, kad išspręstume problemas. Svarbu, kad pasitelkę
pavienius asmenis, organizacijas ir kolektyvinę valią sugebėtume tikrai pakeisti padėtį.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Laima Liucija Andrikienė,    pranešėja.  − Ponia pirmininke, pirmiausia noriu pasakyti,
jog man pranešė, kad mano kalbos vertimas į anglų kalbą nebuvo tikslus, todėl labai dėl
to apgailestauju. Tik pasibaigus šiai diskusijai nedelsdama pati išversiu savo kalbą į anglų
kalbą ir išsiųsiu visiems susijusiems kolegoms, taip pat − vyriausiajai įgaliotinei.

Antra, norėčiau padėkoti visiems šios dienos diskusijose dalyvavusiems kolegoms už jų
teigiamus vertinimus ir kritines pastabas. Be kita ko, norėčiau atkreipti kolegų F. Obermayrio
ir T. Porębos, kurie minėjo krikščionių mažumas įvairiose šalyse ir teigė, kad šis klausimas
neįtrauktas į pranešimą, dėmesį į 126 punktą. Vienas pranešimo skyrius skirtas religijos
laisvei, krikščionių mažumos taip pat minimos kai kuriuose atkiruose punktuose.

Baigdama norėčiau patikinti baronienę C. Ashton, kad Parlamentas ir toliau atidžiai stebės
Europos išorės veiksmų tarnybos veiklą ir kritiškai vertins neveiklumą ar veiksmus, žmogaus
teisių srityje nedarančius jokio poveikio. Šių metų pranešime aiškiai teigiame, jog esame
nepatenkinti, kad ES vis dar nėra nustačiusi aiškių kriterijų, pagal kuriuos būtų galima
įvertinti su žmogaus teisių sritimi susijusių veiksmų rezultatus. Taip pat pareiškėme
nusivylimą dėl nepakankamos pažangos plėtojant dialogus ir konsultacijas žmogaus teisių
klausimais.
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Baroniene C. Ashton, Parlamentas nuėjo ilgą kelią, kad galėtų susitarti žmogaus teisių
klausimais, ypač – pačiais kebliausiais. Tai rodo, kad Parlamentas yra vieningas skatindamas
demokratiją ir žmogaus teisių apsaugą pasaulyje. Tai taip pat rodo, kad baigėsi tie laikai,
kai Parlamentas vien plojimais pritardavo Komisijos ir Tarybos pasiūlymams. Dabar
Parlamentas žmogaus teisių srityje tapo rimtu žaidėju. Visi šios srities veikėjai turės tai
įsidėmėti.

Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems šiose diskusijose.

Pirmininkė.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rytoj, 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) Ponia pirmininke, aktyvesni ES veiksmai žmogaus
teisių srityje ir tai, kad krikščionių mažumos persekiojimo ir diskriminacijos klausimui
šiame pranešime skiriamas ypatingas dėmesys, yra svarbus žingsnis teisinga linkme.

Krikščionys vis dar nuožmiai persekiojami daugelyje valstybių, o kai kurios iš jų palaiko
glaudžius santykius su ES. Galiu pateikti pavyzdžių: Egipte, Irane, Irake ir Turkijoje
krikščionys kovoja ekonominėmis ir fizinėmis priemonėmis, kad tik galėtų išlikti.

Nereikia naujos numatomos specialiojo žmogaus teisių įgaliotinio pareigybės, kad
paragintume ar netgi priverstume šias valstybes būti tolerantiškesnes ir apsaugoti savo
mažumas. Įsteigus šią pareigybę tik be reikalo padidėtų išlaidos, o veiksmingumas nebūtų
užtikrintas.

Turime pakankamai priemonių daryti spaudimą plėtodami verslo interesus ir pasirašydami
tarptautinės prekybos sutartis. Privalome imtis ypatingų priemonių. Privalome užtikrinti,
kad ES nepasirašytų jokių sutarčių ir neskirtų jokios finansinės paramos, nesusietos su
įsipareigojimais gerbti žmogaus teises ir ginti mažumas, ypač krikščionių.

Finansiniai argumentai yra vieni svarbiausių ir suprantami visame pasaulyje.

Joanna Senyszyn (S&D),    raštu. – (PL) Žmogaus teisių gerbimas yra vienas demokratijos
ramsčių ir pagrindinė vertybė, kuria grindžiama Europos Sąjungos idėja. Todėl Europos
Sąjungos ir mūsų Parlamento veikloje žmogaus teisėms tenka ypatinga vieta. Šiame
metiniame pranešime apie žmogaus teisių padėtį Europos Parlamentas pabrėžia savo
įsipareigojimą ginti šias teises visame pasaulyje. Nuo 1988 m. Parlamentas teikia Sacharovo
premiją itin pasižymėjusiems kovojant už žmogaus teises asmenims ir organizacijoms.
Šią savaitę įteiksime premiją šių metų laimėtojui.

Atsižvelgdama į 2009 m. pranešimą, raginu valstybes nares pasirašyti ir ratifikuoti visas
pagrindines su pagarba žmogaus teisėms susijusias JT ir Europos Tarybos konvencijas.
Siekdami veiksmingai kovoti su žmogaus teisių pažeidimais visame pasaulyje, turime veikti
kartu, vadovaudamiesi šioje srityje taikomais tarptautinės teisės principais. Todėl žmogaus
teisių gynimo lyderei Europos Sąjungai svarbu, kad jos valstybės narės laikytųsi tarptautinių
šios srities įsipareigojimų.

Negalinčių apsiginti vaikų teisių negerbimas vertas ypatingo pasmerkimo. Todėl pasisakau
už tai, kad būtų visiškai uždraustas vaikų darbas ir skiriama papildomų lėšų kovoti su vaikų
išnaudojimu juos įdarbinant. Siaubinga, kad XXI a. pasaulyje yra 215 mln. verčiamų dirbti
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vaikų, įskaitant 115 mln., turinčių dirbti sunkų vergišką darbą. Negalime leisti, kad dėl
ekonomikos krizės šių vaikų padėtis dar pablogėtų.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    raštu. – (FR) Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas šiandien
patvirtino sankcijas su S. Magnickio byla ir jo mirtimi susijusiems Rusijos pareigūnams.
Rusija, būdama valstybe, kurioje neveikia teisės viršenybė ir nuolat nepaisoma žmogaus
teisių, nenusipelno Prancūzijos jai skiriamo dėmesio. Todėl griežtai smerkiu Prancūzijos
įvykdytą „Mistral“ klasės karo laivo pardavimą Rusijai ir apgailestauju dėl tokio poelgio.

Traian Ungureanu (PPE),    raštu.  – L. Andrikienės pranešimas – žingsnis teisinga linkme.
ES ir Rusijos santykiai iš tiesų ypatingi, tokie jie ir turėtų likti, bet neturėtų tapti neįprastai
ypatingi. Rusija saistoma savo pačios įsipareigojimų ginti žmogaus teises ir apsaugoti savo
piliečius nuo valstybės savivalės. Pranešime minimu S. Magnickio atveju pratęsiama
A. Politkovskajos, N. Estemirovos ir A. Barburovos nužudymų serija. Tai sistema, o ne
tragiškų atsitiktinių įvykių, kurių negali kontroliuoti Rusijos teismų sistema, seka. Po
kiekvieno tokio nužudymo Rusijos valdžia kartoja pasauliui, kad šį kartą kaltieji tikrai
būsią surasti ir nubausti. Kokių turime rezultatų? Nulis, nieko! Rusijos Valstybės Dūma
net apkaltino Europos Parlamentą kišimusi į Rusijos vidaus reikalus ir pasitelkė pluoštą
melagingų argumentų, kad apšmeižtų L. Andrikienės pranešimą. Jei Europa nori išsaugoti
savo, kaip demokratijos ir žmogaus teisių gynėjos, reputaciją, reikia patvirtinti tokį
L. Andrikienės pranešimą, koks yra teikiamas, nedarant ypatingų nuolaidų Rusijai dėl jos
nuolat vykdomų pažeidimų. Kanados Parlamentas jau patvirtino rezoliuciją, kurioje
pritariama siūlymui su S. Magnickio byla susijusių asmenų atžvilgiu taikyti kelionių
draudimą ir įšaldyti jų banko sąskaitas. Turėtume pasekti šiuo pavyzdžiu ir nusiųsti Rusijai
aiškią ir nedviprasmišką žinią. To jau pakaks!

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    raštu.  – Nuolatinės Europos Sąjungos pastangos ginti
žmogaus teises visame pasaulyje atnešė didelių dividendų, todėl globalizacijos laikotarpiu
privalome dar labiau stengtis. Reikia pripažinti, kad tai lėtas ir kartais nuobodus procesas,
bet svarbu stengtis užsibrėžti platesnio masto tikslus ir ieškoti realių scenarijų siekiant
parengti veiksmingas strategijas. Be to, norėčiau pareikšti savo paramą siekiams apsaugoti
žmogaus teisių gynėjus ir priimti politinius sprendimus, kuriais būtų užtikrinama nuolatinė
demokratijos sklaida tose šalyse, kuriose dar turi įvykti atitinkami pokyčiai. Kaip parodė
pastarųjų Nobelio ir Sacharovo premijų laureatų istorijos, šių žmogaus teisių gynėjų apsauga
yra itin svarbi ir šios priemonės yra žingsnis siekiant šio tikslo. Parlamento pastangos
skleisti demokratiją ir ginti žmogaus teises toliau tobulėja, ir šių dienų globaliame pasaulyje
neteisingumo atvejai išaiškėja daug greičiau. Galėdami naudotis informacija, turime geresnes
sąlygas vykdyti stebėseną ir galime greičiau reaguoti į įvykius pasaulyje. Todėl turime
pasinaudoti šiais privalumais ir toliau stengtis užtikrinti, kad visi žmonės galėtų naudotis
pagrindinėmis teisėmis, kurias mes taip stengiamės išsaugoti.

15. Parlamento sudėtis: žr. protokolą

16. Naujoji Afganistano strategija (diskusijos)

Pirmininkė.    (FR) – Kitas klausimas – Užsienio reikalų komiteto vardu P. Arlacchi pateiktas
pranešimas dėl naujos Afganistanui skirtos strategijos (2009/2217(INI))(A7-0333/2010).

Pino Arlacchi,    pranešėjas.  − Ponia pirmininke, šio Parlamento užsienio reikalų komitetas
virtualiai vieningai pritarė šiandien aptariamam pranešimui. Tai vienerių metų komandinio
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darbo, kuriam vadovavau ir kuris pagrįstas plataus masto konsultacijomis Kabule ir
Briuselyje, rezultatas.

Šiuo pranešimu bandoma paaiškinti paradoksą, kodėl tiek mažai pasiekta Afganistane,
nepaisant devynerius metus trukusio tarptautinio dalyvavimo? Nuo 2001 m. toje šalyje
vykdomos karinės operacijos kainavo daugiau nei 300 mlrd. EUR ir pareikalavo kelių
tūkstančių žmonių gyvybių, o mažiausiai dar 40 mlrd. EUR buvo išleista civilių reikalams
– iš viso tai 30 kartų daugiau nei dabartinis BVP.

Nepaisant šių didžiulių pastangų, Afganistanas vis dar pirmauja pagal narkotinių medžiagų
gamybos mastą. Tai vis dar viena skurdžiausių šalių pasaulyje, kurioje daugumos
afganistaniečių gyvenimas trumpas, žiaurus ir blogas, kaip buvo mūsų žemyne prieš penkis
šimtmečius. Vien jau per gimdymą mirštančių moterų yra daugiau žuvusių nei per karą:
daugiau nei 20 tūkst. per metus, palyginti su 2300 žuvusių per karą. Šio paradokso
paaiškinimas nėra paprastas. Turi būti atsižvelgiama į opijaus problemą ir maištininkų
galingumą, taip pat į tikėjimą greita karine pergale, kuris vyravo pirmaisiais tarptautinės
bendruomenės dalyvavimo metais. Dar daugiau, pervertintas centrinės vyriausybės
teisėtumas, taip pat tarptautinės paramos šalies reorganizavimui veiksmingumas.

Šiame pranešime nebandoma supaprastinti visų šių problemų. Jame visapusiškai
pripažįstamas uždavinys, ir šiuo dokumentu bandoma pasiūlyti naujų mūsų politikos
krypčių. Pranešime šis klausimas aptariamas iš Europos Sąjungos pozicijos. Tai reiškia,
kad Afganistano krizė svarstoma neatsižvelgiant tik į Amerikos siekius. Svarbios Europos
Sąjungos vertybės ir principai. Jais daroma įtaka tam, kaip Afganistano problemą suvokia
Europos Sąjungos piliečiai, o jie iš esmės nepritaria kariniam sprendimui, nes daugiau nei
prieš 65 metus atsisakėme idėjos, kad karas ir svetimų šalių okupacija yra geras sprendimas.

Šiandien ES karą vertina neigiamai, o šiuo pranešimu šis požiūris išreiškiamas. Kalbant
apie šį konkretų Afganistano klausimą, ES piliečiai tvirtai pritaria požiūriui dėl civilių
gyventojų poreikių tenkinimo siekiant išvengti jėgos panaudojimo. Mes nesame naivūs;
tai nėra, kaip buvo pasakyta, nelygių jėgų susidūrimas. Vadinasi, tokiai kaip Afganistano
krizei, kuri negali būti įveikta pernelyg supaprastintu sprendimu ir protavimu, taikoma
pagrindimo, žmogiško solidarumo galia.

Šiame pranešime siūloma strategija, iš kurios nėra pašalintas ribotas priverstinių priemonių
naudojimas. Afganistano žmonių apsauga nuo teroristų ir nusikalstamų puolimų yra
vystymosi prielaida, ir šis Parlamentas mano, kad taikos palaikymo operacijų, daugiašalės
diplomatijos, vietos taikos derybų, veiksmingų skurdo mažinimo priemonių, demokratinių
institucijų įsteigimo ir moterų teisių apsaugos derinimas yra naujos, sėkmingos strategijos
Afganistane labiau nei kur kitur pagrindas.

Tikiuosi, kad naująja sistema bus tiksliai įgyvendinta čia pateikta strategija, ir pasinaudosiu
šia galimybe paraginti baronienę C. Ashton to siekiant prisijungti prie Parlamento.

Catherine Ashton,    Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio
reikalams ir saugumo politikai.  − Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau pagerbti Richardą
Holbrooke’ą, atsidavusį diplomatą, taikos šalininką ir žmogų, kurį didžiuodamasi vadinau
draugu. Noriu pagerbti gerbiamą narį P. Arlacchi už jo išsamų pranešimą ir atliktą darbą,
dėl kurio per keletą pastarųjų mėnesių šiame Parlamente kilo daug diskusijų. Laukiu bendro
mūsų darbo su juo ir kitais kolegomis Parlamente ateinančiais mėnesiais, nes pasiekėme,
kaip aš vadinu, svarbiausią mūsų dalyvavimo Afganistane etapą.

195Europos Parlamento debataiLT15-12-2010



Kaip sakė P. Arlacchi, Afganistane kilusios problemos tam tikra prasme įtaką daro mums
visiems. Žiaurus ekstremizmas plinta už regiono ribų. Afganistane auginami narkotiniai
augalai ir gaminami narkotikai patenka į Europos gatves. Mūsų dalyvavimą skatina siekis
užkirsti kelią tam, kad Afganistanas taptų teroristų ir nusikalstamų veiklų prieglobsčiu.
Tačiau taip pat svarbu skatinti geresnę, saugesnę ir labiau klestinčią ateitį Afganistano
žmonėms. Be jos nebus jokio sprendimo.

Reaguodama į šiuos į šiuos uždavinius, pirmiausia noriu pasakyti, kaip daugybę kartų
daugybėje vietų jau sakiau, kad Europos Sąjunga ilgai veiks Afganistane. Turime paramos
programą iki 2013 m. – ir, esu tikra, dar ilgiau – ir jau padidinome pradinę savo paramą
iki 200 mln. EUR per metus, kuri padidinta nuo anksčiau buvusių 150 mln. EUR per metus.

Šiomis lėšomis galime toliau remti sveikatos ir socialinę gerovę, taip pat valdymą ir teisinės
valstybės principą, o nepaisydama to, kad pirmiausia nerimaujame dėl saugumo, manau,
mums pavyko pasiekti keletą pastebimų rezultatų svarbiausiuose socialiniuose sektoriuose.

Šiame Parlamente jau kalbėjau apie sveikatos sektorių, kuriame, pvz., 80 proc. šalies
gyventojų dabar turi galimybę gauti pirminę sveikatos priežiūrą, palyginti su mažiau nei
10 proc. 2001 m. Tiesa ir tai, kad sveikatos rodikliai Afganistane vis dar vieni blogiausių
pasaulyje, todėl dar daug turime nuveikti. Tai sakome remdamiesi JT duomenimis: palyginti
su 2001 m., Afganistane kasmet miršta 40 tūkst. kūdikių mažiau, ir taip yra dėl smarkiai
pagerintos nėščiųjų priežiūros.

Taip pat ir toliau teikiame kiek įmanoma daugiau savo paramos per Afganistano valdžios
struktūras, siekdami užtikrinti, kad Afganistano lyderiai būtų įtraukti į reformos procesą.
Apie 50 proc. mūsų paramos teikiama arba remiantis nacionalinėmis programomis, arba
naudojantis patikos fondais, kuriais tiesiogiai remiama Afganistano valdžia. Tai naudinga
siekiant rėmėjų koordinavimo, vietos gebėjimų stiprinimo ir Afganistano savarankiškumo
stiprinimo. Tai geras pavyzdys daugybei kitų rėmėjų.

Tačiau visada įmanoma gerinti tarptautinį koordinavimą. Turime imtis daugiau veiksmų
ir geriau juos vykdyti. Atsižvelgdamas į Europos Sąjungos veiksmus, manau, padarėme
tikrą pažangą, kuri labai paspartinta prisijungus mūsų naujam ES delegacijos specialiajam
įgaliotiniui Vygaudui Ušackui, kuris balandžio mėn. lankėsi Afganistane.

Mūsų politinė pozicija labiau suderinta, sustipriname savo vystymosi veiklos koordinavimą
ES viduje remdamiesi veiksmų planu dėl Afganistano ir Pakistano, kurį praėjusių metų
spalio mėn. patvirtino Ministrų Taryba.

Veiksmų plane įtvirtinamos priemonės, kurios naudojamos bendrai ir atskirų valstybių
narių, laikantis mūsų politikos prioritetų, pirmiausia patvirtintų Kabulo konferencijoje,
kurioje dalyvavau liepos mėn.

Mūsų pastangų ir mūsų požiūrio suderinimas yra svarbiausias plano aspektas. Jame
nustatomos sritys, kuriose, mūsų kaip Europos Sąjungos nuomone, planas bus
veiksmingiausias. Iš tiesų praėjusią savaitę Briuselyje man pirmininkaujant Europos Sąjungos
vystymosi ministrai aptarė būtent šiuos klausimus.

Tam tikra prasme taip pereinu prie svarbiausio aspekto, kurį noriu šiandien pabrėžti, būtent
pirmenybę turime teikti mūsų dabartinių strategijų įgyvendinimui. Yra sudarytas strateginis
pagrindas ir karinėje, ir civilinėje srityse.

Praėjusį mėnesį Lisabonoje kartu su abiem Pirmininkais dalyvavau Tarptautinių saugumo
paramos pajėgų (ISAF) susitikime, kuriame buvo susitarta dėl saugumo perdavimo pagal
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NATO perėjimo planą atsakomybės. Per pastaruosius mėnesius tris kartus susitikau su
generolu Davidu Petraeusu, ir kadangi dar daug reikia nuveikti, esu tikra, kad dabartine
strategija bus pradedamas daryti tikras poveikis.

Omenyje turint civilių klausimus, Kabulo konferencija buvo sėkminga. Reikia pagirti
Afganistano vyriausybę už liepos mėn. vykusio renginio organizavimą ir jam skirtą dėmesį.
Tai nebuvo įprastas reikalavimų ir rėmėjų pažadų įvardijimas. Darbotvarkėje dėmesys
skirtas tam, kaip geriausiai išdėstyti turimus mūsų išteklius ir įsipareigojimus, nukreipiant
mūsų pastangas į sutartas, pačių afganų sukurtas nacionalines programas.

Šiomis nacionalinėmis svarbiausiomis programomis užtikrinamas perėjimas daugybėje
įvairių sektorių, ir dabar turime juos remti, o būtent tai ir numatoma mūsų veiksmų plane.
Visi žinome, kad nebus jokio tvaraus karinio pasitraukimo iš Afganistano be civilinės
stabilumo sistemos, kuria būtų suvienijama šalis. Veiksmingesnės valstybės institucijos,
geresnis valdymas, teisė į svarbiausias paslaugas, teisingumas ir teisinė valstybė yra ne
mažiau svarbūs nei užtikrintas saugumas.

Todėl dėsime didesnes pastangas sustiprinti Afganistano pajėgumus ir dirbsime su
Afganistano valdžia, siekdami skatinti veiksmingas ir atskaitingas valstybės institucijas
visų pirma žemesniu nei nacionaliniu lygiu. Iš tikrųjų visose srityse, kuriose imamės veiksmų
– kaimo plėtra, teisėsauga, sienų kontrolė arba kova su narkotikų prekyba – sieksime
sustiprinti vietos institucijas, skiriant dėmesį teisinės valstybės ir valdymo skatinimui ir
kovai su korupcija.

Aptariant Afganistano institucijų klausimą, noriu užbaigti pastaba apie Afganistano
įsipareigojimus. Mūsų pastangos dėl vystymosi bus tvarios tik tada, kai Afganistano valdžia
taps atskaitingesnė ir integruotesnė. Turime skatinti juos laikytis tokio ilgalaikio požiūrio.
Šiuo metu pusė šalies žmogiškųjų išteklių yra atskirti, o iš kitų pavyzdžių pasaulyje matėme,
kad moterų dalyvavimas valdyme ir vystymosi procese yra labai svarbus. Susidūriau su šia
neišnaudota galimybe, kai praėjusių metų liepos mėn. Kabule susitikau su moterų grupėmis.
Tai išliks svarbiausiu mūsų dalyvavimo Afganistane aspektu ir teikiant politinę paramą
naujojo Afganistano parlamento narėms moterims, ir remiant moterų dalyvavimą tokiuose
vietos vystymosi projektuose kaip plačiai pripažinta šalies solidarumo programa, kurią
naudojantis Pasaulio banku remiame nuo 2002 m.

Užbaigdama dėkoju gerbiamam nariui P. Arlacchi už tai, kad pabrėžė tiek daug svarbių
klausimų šiame pranešime. Manau, kad jis parengtas tikrai tinkamu metu, kai kyla pavojus
ir mūsų kariniams, ir civiliniams įsipareigojimams.

Charles Goerens,    Vystymosi komiteto nuomonės referentas. – (FR) Ponia pirmininke,
Afganistanas nebeturi pasirinkimo.

Pirma, faktinė padėtis daugiau nebėra tinkama išeitis, atsižvelgiant į NATO pajėgų vis
paskelbiamą pasitraukimą iš Afganistano?], tačiau dar nežinome, ar šalis gali užtikrinti
savo pačios saugumą.

Antra, ar grįžimas prie 2000 m. buvusios padėties būtų priimtinas? Dar daugiau, jeigu
sukursime galimybę veikti teroristų tinklams, dar kartą pastūmėsime šią šalį susidurti su
užsienio ginkluotosiomis pajėgomis.

Trečia, ar valdžia turėtų būti patikėta nuosaikiajam Talibanui? Negaliu pasakyti savo
nuomonės, nes niekas negali mums paaiškinti, kas yra nuosaikusis Talibanas. Paklauskime
Afganistano moterų, kurių padėtis neseniai pasikeitė ir jos atgavo šiek tiek laisvės.

197Europos Parlamento debataiLT15-12-2010



Ketvirta, lieka imtis veiksmų stiprinti tai, kas buvo pasiekta, ir toliau kovoti už demokratijos
plitimą ir didesnį vystymąsi. H. Karzai, kuris siekia teikti šią galimybę, susidūrė su didžiule
kliūtimi, būtent pačiu savimi. Kol bus sukurta patikima alternatyva, tai vienintelė mums
liekanti išeitis.

Ioannis Kasoulides,    PPE frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, mūsų pagrindinis šio
pranešimo siekis šiame pranešime yra ES veiksmų plane įtvirtinta prieš maištininkus
nukreipta strategija, ir dėkoju P. Arlacchi už jo supratimą.

Reikia laiko, kad ši strategija būtų įgyvendinama pagal prezidento B. Obamos nustatytą
kalendorinį planą, nustačius 2014m. kaip terminą Afganistanui visiškai perduoti karines
ir policijos operacijas. Galutinis etapas bus neabejotinai politinis, pasiekus susitarimą per
visų Afganistano konflikto šalių derybas.

Dėl ryšių su Talibanu spręsti turi Afganistanas, tačiau tai turėtų būti daroma, kai sukilėliai
nebesijaus turintys galios. Turi būti iš naujo apsvarstytas paramos teikimas ir privačių
sutarties šalių įsipareigojimai, kad jais būtų daroma nauda vietos gyventojams – ir, žinoma,
nemokant pinigų už apsaugą vietos sukilėliams, prižiūrintiems tiekimo trasas.

Toks pat didelis dėmesys turėtų būti skiriamas narkotikų klausimui – kartu ir saugumo –
Europos Sąjungos jaunimo labui. Griežtai nepritariame 71 pastraipai, kurioje pasmerkiamas
nepilotuojamų orlaivių naudojimas – sudėtinė prieš maištininkus nukreiptos strategijos
dalis. Ką pagalvos kovos lauke esantys Europos Sąjungos kariai, jeigu Europos Parlamentas
pasmerks tokį veiksmingą ginklą kovojant su maištininkais? Raginu kolegas balsuoti prieš
71 pastraipos trečiąją dalį.

Norbert Neuser,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, baroniene A. Ashton,
Europos Sąjunga remdamasi Jungtinių Tautų rezoliucijomis dalyvauja daugybėje misijų
Afganistane. Per daug jaunų karių iš Europos žuvo Afganistane. Daugybė jų buvo sunkiai
sužeisti arba patiria karinės tarnybos sukeltą psichinį stresą. Tūkstančiai pagalbą civiliams
teikiančių darbuotojų iš Europos kasdien rizikuoja savo gyvybėmis, kad padėtų užtikrinti
geresnę ateitį Afganistanui. Visi jie ir visi mes turime teisę žinoti, kaip Europos
įsipareigojimai Afganistane gali turėti gerų ir ilgalaikių rezultatų ir kiek ilgai dar laikysime
savo karines pajėgas šalyje.

Ką būtina pakeisti arba pagerinti ir kokie yra ES strategijos dėl Afganistano tikslai? Turime
imtis daugiau veiksmų civilinio atstatymo srityje. Turime pagaliau padaryti pažangą
perkvalifikuodami Afganistano policijos pajėgas ir teismų valdžią. Žinome, kad nebus
jokio karinio sprendimo, todėl turime didinti savo pastangas pasiekti politinį konflikto ES
ir bendros užsienio politikos sprendimą.

Turime veikti ryžtingai ir Afganistane skatinti vidaus susitaikymo procesą bei į jį įtraukti
nuosaikius Talibano narius. Turime imtis konkrečių iniciatyvų visų pirma regioninių
lygmeniu, siekdami stabilizuoti padėtį. Tai visų pirma apima veiksmingas kovos su
narkotikų gamyba ir prekyba priemones. Mūsų strategijoje įtvirtinti geri pasiūlymai.
Raginame Afganistano valdžią siekti sukurti geresnę valdymo sistemą, kurioje nebūtų
korupcijos.

Tačiau naujoji ES strategija bus sėkminga tik tuo atveju, jeigu jai nebebus suteiktas pasyvus
vaidmuo, o bus aktyviai įtrauktos kaimyninės šalys. Baroniene C. Ashton, perduodame
jums savo viltis, pasitikime jumis ir visiškai jums pritariame.
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Ivo Vajgl,    ALDE frakcijos vardu  –  (SL) Ponia pirmininke, dėkoju jums už tai, kad
prisiminėte ambasadorių Richardą Holbrooke’ą. Teisinga, kad šiandien turėtume jį
prisiminti, kalbėdami apie Afganistaną, būdami dėkingi jam už tai, ką jis nuveikė,
skatindamas taiką.

Pasauliui, Europos Sąjungai ir mums visiems Afganistanas yra problema, kurią galėtume
gana greitai ir veiksmingai išspręsti, jeigu būtų kiti laikai ir taikomi kiti metodai. Šiandien,
nagrinėjant kitus būdus, akivaizdu, kad šios problemos neišspręsime karinėmis
priemonėmis. Šiuo pranešimu, kurį parengė profesorius Pino Arlacchi, opios Afganistano
tamsiosios pasaulio politikos pusės žinovas, padedama įgyvendinti tas kitas priemones.
Nepaisant to, matome, kaip kasdien miršta vis daugiau žmonių, ir civilių gyventojų, ir
uniformuotų karių.

Pranešime pateikiama informacija apie prarastas investavimo galimybes, pažeidimus ir
piktnaudžiavimą humanitarine pagalba, tarptautinių prekybos narkotikais tinklų pelną ir
karo lyderių iliuzijas. Šiandien aišku, kad „Al Qaeda“ buvimas Afganistane nebėra pagrindinė
problema. Tačiau tai problema, dėl kurios kova su tarptautiniu terorizmu bus perkelta į
kaimynines šalis ir regionus tol, kol tęsis kovos Afganistane.

Pranešime perspėjama, kad bus įmanoma imtis tokių tikrų ir ilgalaikių sprendimų
Afganistane, kuriais žmogaus teisės, moterų padėtis ir vaikų galimybės bus panašūs į mūsų
taikomus standartus, tik tada, jeigu Afganistano valdžios institucijos, religiniai lyderiai ir
pilietinė visuomenė aktyviai ir tvirtai į tai įsitrauks. Turime labiau nei ankščiau tikėti, kad
jie gali sukurti visuomenę ir valstybę, remdamiesi tokiais pagrindais, kurie būtų siejami su
jų laisve, tradicijomis ir vertybėmis.

Šis pranešimas yra svarus bandymas nustatyti svarbiausias problemas ir galimus sprendimus
dėl Afganistano. Pranešimu skatinama atsakinga ir kūrybinė Europos Sąjungos politika
Afganistane.

Nicole Kiil-Nielsen,    Verts/ALE frakcijos vardu – (FR) Ponia pirmininke, C. Ashton, norėčiau
pasinaudoti šia proga ir padėkoti P. Arlacchi už konstruktyvią darbo aplinką.

Šiame pranešime pateikiama labai atvira, sąžininga 2001 m. tarptautinės intervencijos į
Afganistaną trūkumų analizė. Pritariame pagrindinei pozicijai: nebus jokio karinio
sprendimo. Karas brangiai kainuoja. Jis pareikalauja žmonių gyvybių, ir karių, ir gyventojų,
o taip tik stiprinamas Talibanas.

Yra tik politinis sprendimas. Afganistaniečiai laukia tikrų investicijų į jų šalies vystymąsi,
į paramą geram valdymui ir teisminei sistemai sukurti. Lieka neaptarta pagrindinių teisių,
svarbiausia, moterų teisių, problema.

Pačiame naujausiame Jungtinių Tautų misijos Afganistane pranešime parodomas
Afganistano valdžios nesugebėjimas visapusiškai apsaugoti moterų ir mergaičių teisių.
Cituoju: „Tol, kol moterims ir mergaitėms bus daroma žala, jos bus žeminamos ir atimamos
jų teisės, Afganistane bus nedaug esminės arba ilgalaikės pažangos.“

Siekiant apsaugoti Afganistano moterų teises, mums reikia ne tik teisinių ir konstitucinių
garantijų, bet dar svarbiau – skubaus ir tinkamo jų taikymo.

Nacionalinė asamblėja turi nedaug įtakos šalyje, kai didelė valdžios dalis sutelkta prezidento
H. Karzai rankose. Jeigu dar ne per vėlu, Europos Sąjunga turi suteikti tikrą paramą įvairioms
institucijoms, visų pirma ką tik išrinktam parlamentui, siekiant sustiprinti demokratiją ir
teisinę valstybę.
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Struan Stevenson,    ECR frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, pastaruosius metus dirbau
ESBO pirmininkavusio Kazachstano asmeniniu atstovu ir parengiau detalų pranešimą dėl
svarbiausių aplinkos apsaugos problemų Vidurinėje Azijoje. Baroniene C. Ashton,
nusiunčiau jums savo pranešimo kopiją.

Viena svarbiausių problemų visoje Vidurinėje Azijoje, žinoma, tarpvalstybinių vandenų
naudojimo klausimas. Kaip žinote, kilo didžiulė nuolatinė įtampa tarp prieš srovę ir
pasroviui įsikūrusių Vidurinės Azijos tautų dėl vandenų naudojimo.

Tačiau vienas šios problemos aspektas iškilo vykdant mano tyrimą, kurio, manau, neįvertino
daugybė sprendimų priėmimo institucijų Vakaruose. Afganistano ekonomikos pagrindas
yra žemės ūkis, o bet koks ekonomikos atkūrimas konfliktų patyrusiame Afganistane reikš
didžiules investicijas į žemės ūkį, pvz., skatinant ūkininkus vietoj aguonų heroinui gaminti
auginti granatus. O tai reikš didžiulį papildomą jau ribotų vandenų išteklių naudojimą.
Kitaip sakant, padėdami išspręsti dabartinį konfliktą Afganistane, galėtume neapdairiai
sukurti daugybę mažų srovių Afganistane, nes dar labiau padidinamas didžiulis vandens
trūkumas.

Turime užtikrinti, kad bet kokios naujos drėkinimo sistemos būtų tinkamai suformuotos,
su betono kanalais ir rezervuarais, o drėkinimo lašeliais sistemos būtų panašios į tas, kurias
naudoja Ispanijos ūkininkai. Be to, turi būti atsargiai kuriami bet kokie didžiuliai su
hidroelektrinėmis susiję energetikos projektai, siekiant užtikrinti, kad jais nebūtų sukuriama
jokių kliūčių pasrovinių vandenų naudotojams kaimyninėse šalyse.

Joe Higgins,    GUE/NGL frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, Jungtinių Amerikos Valstijų
ir NATO vadovaujamas karas Afganistane yra didžiulis siaubas Afganistano žmonėms,
kurių vien pernai, kaip apskaičiuota, žuvo 30 tūkst. Tai siaubas ir jauniems vyrams ir
moterims, kurie priversti prisijungti ir kovoti NATO ir Jungtinių Amerikos Valstijų armijose,
jų šiais metais žuvo jau apie 500.

Kaip aiškiai nurodoma P. Arlacchi pranešime, po devynerių metų Afganistano ekonominė
ir socialinė padėtis labai bloga. Labai išaugo skurdžiai gyvenančių žmonių skaičius. Gėdinga,
kad per šį laikotarpį 300 mlrd. USD buvo begėdiškai iššvaistyta masinio naikinimo ginklams
ir karui ir prarasta dėl korupcijos. JAV invazija į Afganistaną buvo vykdoma ne Afaganistano
žmonių labui, o siekiant geostrateginių Jungtinių Amerikos Valstijų interesų Vidurinėje
Azijoje, kuri, žinoma, turi daug energijos, naftos ir dujų.

Turi būti išvestos užsienio kariuomenės, o tokie Afganistano turtai turėtų būti perimti iš
H. Karzai vyriausybės, korumpuotų žemvaldžių ir karo vadų rankų ir demokratiniu būdu
perduoti valstiečių, darbuotojų ir vargingųjų organizacijoms, siekiant iš tikrųjų panaudoti
tuos išteklius ir išplėtoti juos tautos labui.

Bastiaan Belder,    EFD frakcijos vardu. –  (NL) Ponia pirmininke, kaip už Europos Sąjungos
pozicijos Irano klausimu rengimą atsakingas pranešėjas, rezoliucijoje dėl Afganistano
skyriau dėmesį Irano Islamo Respublikos vaidmeniui prisidedant prie Afganistano karo
veiksmų.

Tačiau rezoliucijoje labai trumpai kalbama apie išskirtinę Irano įtaką, mano nuomone,
nedaug atsižvelgiant į realybę. Vis dėlto išlieka esminis klausimas: kaip Europos Sąjunga
vertina Irano tikrąją įtaką Afganistane ir kokių politinių padarinių ji tikisi? Dėl to pateikiu
tris klausimus poniai vyriausiajai įgaliotinei ir tikiuosi, ponia C. Ashton, kad raštu į juos
atsakysite. Taip pat norėčiau gauti konkrečius atsakymus.
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1. Kokį destabilizuojantį poveikį turi Irano vykdoma masinė Afganistano pabėgėlių
deportacija vakarinei Afganistano daliai? Kalbu apie vietoves Nimruz ir Herat.

2. Ar pritariate oficialiam Afganistano požiūriui, kad Iranas, prisidengdamas šiomis
deportacijomis, bando infiltruoti užsienio teroristus į šalį?

3. Kokią paramą Europos Sąjunga teikia Afganistano valdžios institucijoms dėl didžiulio
kiekio grąžinamų pabėgėlių iš Irano, siekdama užkirsti kelią Teheranui politiškai
piktnaudžiauti šiuo opiu humanitariniu klausimu ir juo pasinaudoti, siekiant Kabulo
nepriklausomumo ir politinio spaudimo.

Nick Griffin (NI). -   Ponia pirmininke, šiame pranešime atskleidžiamas Jungtinės Karalystės
politinės klasės melas apie Afganistano karą. Nežinau nė vieno šio baisaus karo nekaltų
afganų aukų vardo, tačiau žinau, kad tai visiškai nesusiję su Jungtinės Karalystės interesais.
Ir žinau 18 drąsių jaunų vyrų iš mano rinkiminės apygardos, kurie vien pernai paaukojo
savo gyvybes dėl šios beprotybės, vardus.

Kapralas Simon Hornby, Liverpulis; aukšto rango karininkas David Markland, Lankšyras;
eilinis Sean Dawson, Stalibridžas; kapralas Harvey Holmes, Haidas; kapralas Terry Webster,
Česteris; grandinis Andrew Breeze, Mančesteris; jūrininkas Steven Birdsall, Voringtonas;
jūrininkas Paul Warren, Prestonas; seržantas Steven Darbyshire, Viganas; eilinis Alex Isaac,
Viralas; eilinis Douglas Halliday, Volasis; seržantas Martyn Horton, Rankornas; eilinis
Thomas Sephton, Varingtonas; seržantas David Monkhouse, Kambrija; pionierius Darren
Foster, Karlailas; grandinis Jordan Bancroft, Bernlis; eilinis Darren Deady, Boltonas; gvardietis
Christopher Davies, Sent Helensas.

Koks nusikalstamas drąsių jaunų vyrų gyvybių nevertinimas!

Žinoma, Europos Sąjunga negali spręsti, kokiame kare Didžioji Britanija turėtų ar neturėtų
dalyvauti. Tai turi padaryti Didžiosios Britanijos žmonės ir mūsų išrinkti atstovai Parlamento
rūmuose Vestminsteryje, o mes vieną laimingą dieną nuspręsime patraukti į teismą T. Blairą,
G. Browną ir D. Cameroną už karo nusikaltimus, nes Afganistano, kaip ir Irako, karas yra
nusikalstamas.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pritariu pranešėjui, kad
šiandien vis dar egzistuojanti Afganistano problema turi būti sprendžiama nauju būdu,
kitaip sakant, kitaip nustatant prioritetus, palyginti su tuo, kas buvo daroma iki šiol.

Pritariu jo džiaugsmui dėl to, kad Afganistano prezidentas H. Karzai nustatė tikslą 2014 m.
pradžiai, kai tik Afganistano šalies saugumo pajėgos vykdys karines operacijas visose
provincijose, ir dėl Afganistano valdžios įsipareigojimo etapais perimti visą valdžią dėl
savo saugumo.

Tačiau visa tai neturėtų reikšti, kad tarptautinė bendruomenė apleis Afganistano klausimą.
Vietoj to, visais būdais turėtų būti stiprinama partnerystė su Afganistanu. Pirma, turime
skatinti investicijas į ekonomiką, nes tai iš tiesų reikštų investavimą į šalies stabilumą. Tai
turi būti daroma tinkamai, kitaip sakant, sukuriant bendradarbiavimo modelį, kuris būtų
pagrįstas socialinių organizacijų ir vietos institucijų integraciniu dialogu.

Tačiau, kaip pranešime teisingai teigiama, svarbiausia problema yra ta, kad Afganistane
nebus stabilumo ir taikos, jeigu valstybė savo atsakomybe pirmiausia neužtikrins saugumo
savo piliečiams.
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Šiuo klausimu raginu pranešėją P. Arlacchi, jeigu įmanoma, peržiūrėti, galbūt žodiniu
pakeitimu, planą dėl nepilotuojamų orlaivių naudojimo šalyje ir užtikrinti veiksmingesnį
jo naudojimą. Kitaip sakant, viena sakyti „uždrausta naudoti nepilotuojamus orlaivius“,
tačiau kas kita sakyti „kaip įmanoma labiau apribosime šios technologinės priemonės
naudojimą“ ir galbūt pridėti „siekiant nedaryti poveikio civiliams gyventojams“. Esu tikras,
kad galime pasiekti kompromisą, manau, P. Arlacchi turi įžvalgumo ir išteklių tai padaryti.
Mes noriai paremsime jį jo darbe.

Kristian Vigenin (S&D). -    (BG) Ponia pirmininke, šiandien diskutuojame apie turbūt
vieną svarbiausių pranešimų dėl išorės politikos ir saugumo 2010 m. Norėčiau pasveikinti
P. Arlacchi už jo darbą ir pasiektus rezultatus. Galime kritikuoti savo dabartinės politikos
dėl Afganistano rezultatus, remdamiesi šokiruojančiais duomenimis apie didėjantį kūdikių
mirtingumo lygį, trumpėjančią gyvenimo trukmę ir augantį neraštingumą ir skurdą.
Norėdama palyginti pasakysiu, kad penkios dienos karo kainuoja tiek pat, kiek kainuotų
panaikinti skurdą, o savaitė karo kainuoja tiek, kiek 6 tūkst. mokyklų. Žinau, kad tokio
pobūdžio palyginimai nėra lygiaverčiai, tačiau jais pateikiama nuomonė dėl keblios padėties,
kurioje šiuo metu esame. Be to, daugybėje pranešimų buvo pateikta rimtų trūkumų, pinigų
išeikvojimo ir korupcijos atvejų skirstant tarptautinę paramą. Nuo 2002 m. vien jau Europos
Sąjunga ir jos valstybės narės tam skyrė 8 mlrd. EUR be jokių akivaizdžių rezultatų.

Ne mažesnį nerimą kelia tai, kad naujų karių atranka ir apmokymai Afganistano policijos
pajėgoms neatitinka minimalių standartų: 90 proc. policijos pajėgų sudaro neraštingi
piliečiai; o vienas penktadalis vartoja narkotikus. Tai pabrėžiu, nes negalime kalbėti apie
naują strategiją dėl Afganistano, nebent įvertinsime tikrus faktus. Nėra jokių lengvų
sprendimų arba nurodymų, tačiau raginame visus atsižvelgti į tai, kad vienintelis sprendimas
yra politinis sprendimas, kuriuo būtų pabrėžiamas tvirtas Afganistano institucijų ir piliečių
įsitraukimas į šalies vystymąsi, o tai turėtų ilgalaikį poveikį kuriant tvarias būtinas sąlygas
sustabdyti opijaus gamybą ir panaikinti skurdą.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti P. Arlacchi,
kuris atliko puikų darbą, susijusį su šia strategija. Manau, taip puikiai parodomi mūsų
išsikelti uždaviniai, taip pat ir iki šiol padarytos klaidos. Tikiuosi, galime pasimokyti iš šio
dokumento, siekdami pagerinti savo veiksmus Afganistane.

Yra keletas klausimų, kuriuos reikėtų apsvarstyti detaliau. Pirma, kiek radikali, bet svarbi
mintis iš tikrųjų pradėti rimtas derybas su vadinamuoju nuosaikiuoju Talibanu. Tai
neabejotinai vienintelis sprendimas. Taip pat manau, kad daugybei mūsų būtų sudėtinga
tiksliai apibrėžti, kas iš tiesų yra nuosaikus Talibano narys. Todėl manau, kad turime
pagrindo surengti diskusijas šiuo klausimu, o pastarieji įvykiai parodė, kad tai tikrai nėra
aišku nė vienam iš mūsų.

Kitas klausimas, kurį norėčiau aptarti, susijęs su paramai skirtais pinigais ir jų panaudojimu.
Teigiamai vertinu tai, kad ateityje ryšimės suteikti paramą per Afganistano valdžios biudžetą.
Galiausiai tai turbūt vienintelis būdas tai padaryti, nors ir manau, kad būtina viską tinkamai
apgalvoti. Taip pat privalome parodyti rinkėjams savo valstybėse narėse, kad stebime šį
procesą, o netinkamas paramos panaudojimas nebus itin didelis.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus pastebėjimas, mano manymu, gerai, kad paminėtas
Pakistano vaidmuo, nes tai taip pat svarbu. Manau, visi tam pritariame, ir šiuo atveju
tarptautinė bendruomenė atlieka svarbų vaidmenį, darydama spaudimą Pakistanui, kad
šis darytų tai, kas priklauso.
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Galiausiai norėčiau pasakyti, kad esu iš šalies, kurioje, esant dabartinei padėčiai, diskusijos
dėl Afganistano susijusios tik su tuo, ar Suomijos pajėgos turėtų ten pasilikti, ar ne, ir tai
nėra labai konstruktyvu. Nediskutuojama dėl klausimo esmės, o tik dėl to, ar ten turėtų
likti pajėgos. Tokia pati padėtis, pvz., ir mūsų kaimyninėje šalyje Švedijoje, todėl tokiomis
iniciatyvomis kaip ši rimta strategija tvirtai prisidedama prie būsimų diskusijų.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, prieš ketverius metus stebėjau
Palestinos Nacionalinės Administracijos rinkimus, turiu omenyje Palestinos Nacionalinę
Administraciją. Prisimenu vieno iš svarbesnių Europos Parlamento asmenų su tikrove
nesusijusią nuomonę. Tas asmuo man pasakė: „Kodėl Hamas nariai iš esmės malonūs,
kultūringi, draugiški žmonės. Galbūt turėtume pradėti derybas su jais.“ Šiandien girdžiu
tą patį. Šiandien girdžiu, kad galbūt turėtume pradėti derybas su nuosaikiuoju Talibanu.
Tik kyla klausimas, kas yra nuosaikusis Talibanas ir ar ši sąvoka nėra per daug neapibrėžta?
Norėčiau perspėti nesilaikyti tokios pozicijos.

Aišku tai, kad Afganistane žūsta daugybė karių – tarp jų ir kariai iš mano šalies Lenkijos –
tikrai per daug jų žūsta, mūsų strategija reikalauja per daug pinigų, taip pat kyla abejonių
dėl NATO strategijos. Tačiau nesiūlyčiau visko atsisakyti ir perspėju dėl dialogo su
žmonėmis, kurių tikslai iš tiesų visiškai kitokie nei mūsų.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, žinau, kad P. Arlacchi daug žino apie
Afganistaną. Iš šios minios jis turbūt vienas tų, kurie daugiausia žino apie šią šalį ir sudėtingą
regioną.

Tačiau būkime atviri, dėl šio dabartinio dokumento kyla rimta problema. Nepritariu visiems
mūsų nariams, kurie patenkinti šiuo dokumentu ir jį giria. Pasakysiu kodėl.

Manau, kad pirmiausia šio dokumento būdingas neigiamas aspektas tas, kad juo bandoma
bet kokia kaina padaryti mus, vakariečius, atsakingus už Afganistano patiriamas nelaimes.
Pateiksiu tris pavyzdžius. Pirma, P. Arlacchi, kad pablogėjo sveikatos sąlygos, rašo beveik
atsitiktinai, nes mes ten buvome. Tai neįtikėtina. C. Ashton teigė gana priešingai. Niekas
to nepastebėjo.

Mano antras pastebėjimas dėl konstatuojamosios dalies B punkto, perskaitykite jį, ponios
ir ponai, Vakarų pajėgos yra okupacinės pajėgos. Šiame susirinkime dalyvaujantys valstybių
narių, kurios buvo okupuotos, atstovai žino, ką reiškia šis žodis.

Mano trečiasis pastebėjimas dėl 71 punkto susijęs su nepilotuojamais orlaiviais: ponios ir
ponai, prieš dvejus metus tarnavau Afganistane kaip karo gydytojas. Gydžiau Vokietijos,
Anglijos, Lenkijos, Italijos, Prancūzijos ir sąjungininkų iš Afganistano karius. Gydžiau net
Talibano narius. Esu tikras, jeigu rytoj mūsų kariams sakysite „Negalite naudoti
nepilotuojamų orlaivių“, tai būtų tolygu pasakymui „Bendraukite su priešais, rizikuokite“.
Nežinau, ar mūsų kaip politikų pareiga tai pasakyti savo vyrams.

Realiai vertinu padėties sudėtingumą. Žinau, kad karas žiaurus, tačiau, mano manymu,
turime nutraukti šį antimilitarizmą, šį pernelyg supaprastintą antiamerikanizmą, šį Vakarų
pajėgų savęs baudimą, dėl kurio jie kelia visas Afganistano nelaimes.

Ponios ir ponai, manau, viskas daug paprasčiau. Talibanas, o ne amerikiečiai ir Vakarų
pajėgos yra priešas. Tai labai sudėtinga, tačiau turime būti atsargūs dėl to, kaip viską
pateiksime.

Thijs Berman (S&D). -   Ponios ir ponai, norėčiau prisijungti prie ponios C. Ashton ir
pagerbti Richardą Holbrooke’ą. Žavėjausi juo dėl Bendrojo pamatinio susitarimo dėl taikos
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Bosnijoje ir Hercegovinoje, kartą susitikome smagiai pavakarieniauti Briuselyje, ir jis paliko
man didžiulį įspūdį.

(NL) Ponios ir ponai, Afganistane nebus sėkminga jokia, ypač karinio pobūdžio, strategija.
Mūsų pajėgų skaičius išaugo nuo 20 tūkst. 2001 m. iki 150 tūkst. dabar, tačiau nesaugumas
tik padidėjo.

Matome vis daugiau civilių žūties atvejų, daugiau žuvusių karių, o koalicijos armiją, jeigu
mano kolega P. Juvin leis man taip pasakyti, vis daugiau afganistaniečių dabar iš tikrųjų
įsivaizduoja kaip okupacinę jėgą.

Strategijoje turėtų būti kalbama apie šalies, vietos valdžios, teismų sistemos, švietimo,
sveikatos apsaugos ir, tai apima ir moteris, kaimo plėtros, bet be opijaus, atkūrimą. Koalicija
turi rimtai laikytis savo principų. Girdėjome gražių žodžių apie kovą su korupcija, tačiau
nieko nebuvo daroma dėl korupcijos nei prezidento rūmuose, nei už jų ribų. Taip nuviliami
afganistaniečiai, ir tai turi pasikeisti.

Europos Sąjunga turėtų remti Afganistano policijos antikorupcines pastangas, sukurdama
prokurorų institucijas. Afganistanui reikalinga patikima administracija.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, nebus įmanoma sukurti veiksmingos
programos dėl paramos Afganistanui, jeigu nebus stabilizuota vidaus padėtis. Šiomis
priemonėmis pirmiausia turi būti siekiama užtikrinti saugumą ir pergalę kovojant su
sukilėlių pajėgomis. Siekiant šio tikslo būtina padidinti Europos Sąjungos valstybių, kaip
NATO misijos dalies, įsipareigojimus ir sustiprinti Europolo pajėgas, kurios, kaip žinome,
dar nepasiekė paskelbtos skaitmeninės sudėties. Taip pat labai svarbu atskirti Talibano
pajėgas nuo jų bazių Pakistane ir Pešavare.

Savo ataskaitose JAV valstybės departamentas nurodė, kad didžiulis partizanų operacijų
finansavimo šaltinis yra prekyba narkotikais. Tai dar viena Europos Sąjungos, kuri turėtų
padidinti ūkininkams skirtą paramą taip stengiantis juos paskatinti nebeauginti aguonų,
veiksmų sritis. Nemanau, kad pagrįsta pranešime įtvirtinta mintis dėl pritarimo generolo
D. Petraeuso programai. Lėšos turėtų būti gaunamos regioniniu lygmeniu, tačiau valdžios
institucija turi būti centrinė. Dėl tolesnio Afganistano skilimo gali kilti šalies „somalizacija“
ir kovojančių genčių pasidalijimas.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Ponia pirmininke, su Afganistano valstybe susiję
klausimai labai įdomūs tarptautinei bendruomenei ne tik dėl to, kad ten veikia karinės
pajėgos, bet ir dėl to, kad ten dislokuotos ir ateityje bus dislokuojamos pajėgos, kurios
pradės teroristines atakas ir kels problemų tarptautinei bendruomenei. Tiesa ta, ir turėtume
ją priimti, kad dar nuo XIV amžiaus Afganistane veikė fundamentalistų ir teroristų pajėgos.

Prieš dvidešimt metų, baroniene C. Ashton, šis parlamentas balsavo dėl Narkotikų tyrimo
komiteto pranešimo, kuriame buvo dalis, susijusi su Afganistano ir dabartinės padėties
pranašavimu, kurie, deja, pasitvirtino. Narkotikų problema negali būti nuslopinta pasėliais.
JT pasėlių programa nebuvo sėkmingai įgyvendinta. Opijumi iš Afganistano, kuris (pasak
specialistų) laikomas geriausiu, finansuojamos visos veiklos Afganistane, Pakistane ir kitur.

Todėl būtina tai panaikinti, tačiau dar svarbiau, kaip sakėte, kad būtų imtasi veiksmų
vystymosi, sveikatos apsaugos, kūdikių mirtingumo mažinimo srityse; kitaip sakant, turime
parodyti šiems žmonėms pavyzdį, kuris jiems patiktų, kurio ateityje norėtų dėl geresnės
gyvenimo kokybės ir kurį jie galėtų įtraukti į savo gyvenimo suvokimą. Žinoma, tokiu
pavyzdžiu bus padedama moterims, nes tai, kaip Talibanas susilpnino moterų padėtį,
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didžiulė problema. Jau dabar musulmoniškose šalyse moterų padėtis siaubinga, ir joms
daromas didžiulis spaudimas. Čia padėtis dar blogesnė. Baroniene C. Ashton, Europos
Sąjunga turi likti, o jūs ir toliau turite dalyvauti sprendžiant problemas ir išlaikyti Europos
Sąjungos įvaizdį, kaip jūs būtent ir sakėte.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Ponia pirmininke, Richard Holbrooke, kurį nuoširdžiai gerbiu,
prieš mirtį pasakė: „Turime užbaigti karą Afganistane“. Tiesa ta, kad ši šalis svarbi siekiant
Europos Sąjungos ir pasaulio saugumo, ir būtent dėl šios priežasties, kaip puikiai nurodoma
Pino Arlacchi pranešime, turime ištaisyti padarytas didžiules klaidas, investuodami į
Afganistano atsigavimą ir pirmiausia užtikrindami Afganistano žmonių saugumą, o tai
apima ir pareigą apsaugoti ten esančias užsienio pajėgas.

Neapsigaukime, korumpuoti karo vadai, neturintys tautos pasitikėjimo, negali sukurti
teisinės valstybės ir demokratinių institucijų. Afganistano karo nutraukimas priklauso ir
nuo to, kaip demokratiškai išrinkta vyriausybė kontroliuoja kaimyninio Pakistano karinę
galią, taip pat nuo atominės energijos atsižvelgiant į Sutartį dėl branduolinio ginklo
neplatinimo (NPT). Europos Sąjungai ir NATO priklausantys europiečiai galėtų padėti
nutraukti karą Afganistane, taip pat ir padėties blogėjimą Pakistane, jeigu užbaigtų savo
abejingumo politiką šiais esminiais politiniais klausimais.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, prisijungsiu prie jūsų,
prisimenančių Richardą Holbrooke’ą.

Jeigu mano politinė frakcija būtų buvusi atsakinga už šio pranešimo rengimą, mūsų požiūris
neabejotinai būtų labai skyręsi nuo P. Arlacchi požiūrio, tačiau esu dėkingas už jo
entuziazmą, kurį rodė taip ilgai nagrinėdamas Afganistano klausimą.

Iš dalies dėl daugybės svarbių mūsų politinės frakcijos pateiktų pakeitimų šis pranešimas
dabar ne toks ideologinis, juo tikrai galima apibūdinti per devynerius metus kilusius kritinius
momentus, taip pat ir teigiamus aspektus, ir būsimas veiksmingas vystymosi kryptis,
siekiant padėti atkurti visišką Afganistano valdžios suverenumą.

Nors ir tiesa, kad nepakanka vien tik karinio atsako, turime dar kartą tvirtai pakartoti, kad,
pirma, pastaraisiais mėnesiais buvo pasiekta svarbių karinių laimėjimų, turiu omenyje tik
operacijas Almondo ir Kandaharo regionuose, o antra, ryžtingesni veiksmai prieš
maištininkus taip pat būtina sąlyga siekiant numalšinti Talibano pajėgas, su kuriomis
norime pradėti derybas.

Galime tik didžiuotis šiais kariniais veiksmais, kuriuos vykdant buvo paaukota tūkstančiai
jaunų Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) grupės karių, tarp kurių buvo daugybė
europiečių ir jaunų žmonių iš mano šalies, nes tai ne tik karinis įsipareigojimas, bet ir
įsipareigojimas dėl valstybės atstatymo. Šiose skurdžiose žemėse statome mokyklas, tiltus
ir vykdome inžinerinius darbus, o taip bus padedama vystyti nuniokotus regionus.

Nepaisydamas pasiektų kompromisų, manau, pranešime vis dar yra kritinių klausimų,
visų pirma dėl jau paminėtų nepilotuojamų orlaivių naudojimo. Manau, kad tai rimta klaida
visiškai iš savęs atimti galimybę naudoti šį įrankį, kuris labai naudingas kai kuriose šalies
šiaurės rytų vietovėse, kuriose sudėtingiau visiškai sunaikinti ir nugalėti Talibano pajėgas.

Tikiuosi, kad pranešėjas ketina iš naujo apgalvoti šį klausimą, kitaip prisijungsiu prie savo
frakcijos ir balsuosiu prieš pranešimą.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Ponia pirmininke, norėčiau pasveikinti P. Arlacchi už jo
drąsų pranešimą.
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Šiandien, kadangi tinkamai prisimename diplomatą R. Holbrooke’ą ir tai, ką jis nuveikė
siekdamas taikos visų pirma Balkanuose, norėčiau pacituoti jo pareiškimą dėl pinigų, skirtų
kovai su prekyba narkotikais Afganistane (1,61 mlrd. USD). Citata:

„Tai labiausiai išeikvojanti ir neveiksminga programa, kokią esu matęs įgyvendinant.“

(SL) Citatos pabaiga.

Tai panašu į visa tai, kas nutiko per šiuos sunkius dešimt karo Afganistane metų. Neturiu
laiko aptarti, kodėl pasikliovėme G. W. Bushu, tačiau tiesa ta, kad mūsų piliečiai tikisi, kad
galiausiai užbaigsime šią beprotystę, kuri mums kainavo 300 mlrd. EUR ir nesuskaičiuojamą
kiekį žmonių gyvybių. 2001 m. visi buvo per daug suinteresuoti įsitraukti į karą, o dabar
atėjo laikas prisiimti sunkią atsakomybę siekiant taikos. Mūsų piliečiai to tikisi. Be to, jie
tikisi politinio sprendimo ir nori, kad mes mažiau pasitikėtume kariniu sprendimu.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Ponia pirmininke, džiaugiuosi, kad Užsienio reikalų komitete
politinės frakcijos pasiekė susitarimą dėl šio pranešimo. Galutinis tekstas daug pagrįstesnis
nei pradinis pasiūlymas.

Po devynerių metų tarptautinės intervencijos vis dar būtina iš esmės pagerinti padėtį
Afganistane. Socialiniai ir ekonominiai ir saugumo rodikliai pastebimai nepagerėjo, o
sprendimai dažnai priimami be pakankamo Afganistano dalyvavimo. Būtent todėl manau,
kad trūksta ne sistemos ir ne priemonių. Tiesą sakant, mums reikalingas strateginis planas,
kuris atitiktų dėl Afganistano prisiimtus įsipareigojimus. ES kartu su NATO turi imtis savo
vaidmens vadovauti tarptautiniams veiksmams, kuriais bus siekiama elgtis su Afganistanu
kaip su suverenia valstybe. Turiu pabrėžti, kad vienintelis politinis ir diplomatinis
sprendimas – padidinti Afganistano valdžios dalyvavimą. Šiuo klausimu manau, kad vienas
svarbiausių pranešimo aspektų yra pritarimas naujai prieš maištininkus nukreiptai strategijai.

Lisabonos aukščiausiojo lygio susitikime buvo pabrėžta pereinamojo laikotarpio pradžia,
įtraukiant laipsnišką atsakomybės už saugumą perdavimą Afganistano pajėgoms iki
2014 m. Laikydamasi pačioje misijos pradžioje prisiimto įsipareigojimo, mano šalis
neatšauks savo pajėgų, kol Afganistano teritorija nebus visiškai saugi. Taip pat turiu paminėti
svarbų Rusijos indėlį, kuri sutiko, kad mūsų pajėgos ir įranga tranzitu kirstų jos teritoriją.

Užbaigdama noriu pabrėžti, kad, prasidėjus pereinamajam laikotarpiui, būtina ISAF pajėgas,
kurios užbaigs operaciją, perkelti į vietoves, kuriose saugumo padėtis ir toliau išliks
abejotina. Ši priemonė labai svarbi Rumunijos pajėgoms, dislokuotoms pietų Afganistane.
Regione išliks nestabilumas, nepaisant ISAF operacijomis pasiektų laimėjimų.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad
pritariu savo kolegos P. Juvino anksčiau pateiktam požiūriui, ir norėčiau savo kalbą pradėti
išreikšdama apgailestavimą dėl to, kad pranešimo pavadinime nėra žodžių „Europos
Sąjunga“. Manau, turime kalbėti ne pasaulio visuomenės vardu, o tik Europos Sąjungos
vardu. Todėl siekiau pabrėžti tai ir savo pateiktuose pakeitimuose. Tai, žinoma, nereiškia,
kad turime ignoruoti bendravimą su savo sąjungininkais, visų pirma, kaip paminėjo mano
kolega P. Juvin, su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

Nemanau, kad šiuo metu mums būtina galvoti apie visiškai naują strategiją. Manau, geriau
įgyvendinti prieš dvejus metus Bukarešte per NATO aukščiausiojo lygio susitikimą priimtą
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strateginę viziją. Šiuo klausimu nemanau, kad tai susiję su naujos strategijos kūrimu, tai
susiję su tuo, kad būtų laikomasi šios strateginės vizijos.

Vis dėlto neabejotinai turime pripažinti ir pasimokyti iš karinės koalicijos Afganistane
padarytų klaidų. Tačiau turime kritiškai įvertinti pasiruošimo intervencijai padėtį. Kaip jau
buvo pabrėžta, svarbu pažymėti, kad vienas iš mūsų strategijos dėl Afganistano pagrindinių
tikslų yra atsikratyti Talibano grupuočių šioje šalyje.

Tačiau taip pat turime pabrėžti teigiamus intervencijos aspektus, visų pirma D. Petraeuso
planą. Šiandien Afganistanas ta šalis, kurioje moterys turi daugiau teisių, daugiau vaikų
lanko mokyklą, atidaryta daugiau fabrikų ir nutiesta daugiau kelių. Tai gali būti siejama su
tuo, kokių veiksmų ėmėmės šioje šalyje. Tokių civilinių priemonių kaip švietimo programos
ir skurdo panaikinimo programos, taip pat atstatymo ir vystymosi programos yra svarbus
žingsnis siekiant taikos užtikrinimo Afganistane.

Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad būtina laikytis pragmatiško požiūrio, kaip pasiūlė mano
politinė frakcija. Nepamirškime, kad buvo padaryta daugiau nei 400 pakeitimų dėl
P. Arlacchi pranešimo.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Ponia pirmininke, trumpai noriu pasakyti tris dalykus.

Pirma, manau, kad priešingai nei buvo pasakyta, Europos Sąjunga turėtų turėti savo atskirą
strategiją. Į Afganistaną išvyko mūsų vyrai, kariai, pajėgos, skyrėme lėšų, didelių lėšų, todėl
turime turėti savo požiūrį šiais klausimais.

Antra, manau, kad tarptautinė bendruomenė privalo skirti pinigų, siekdama naudos
afganistaniečiams. Deja, taip nebuvo daroma dešimt metų, ir tai galime kasdien matyti
šalyje. Manau, kad tai iš dalies yra NVO ir humanitarinių organizacijų atsakomybė. Tačiau
bijau, kad, ir tai nepakankamai įtvirtinta pranešime, tai labiausia lemia korupcija valdžioje
ir valdžia, kuri, būtina pasakyti, nėra nei sąžininga, nei labai veiksminga.

Trečia, tai politinio dialogo klausimas. Iš tiesų jau daugybę metų buvo bandoma pradėti
derybas su Talibanu. Tai nėra naujiena. Manau, kad dialogas būtinas. Tačiau esu įsitikinusi,
kad bus labai sunku, nes pradėti dialogą, kai šalyje turime mažiau galios, sudėtinga, taip
pat ketinama atšaukti pajėgas.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, dabar, priėmus keletą
pakeitimų, pritariame P. Arlacchi pranešimui ir jame įtvirtintiems prioritetams dėl būsimo
Afganistano vystymosi. Būtent skaidri finansinės paramos sistema, vietos policijos pajėgų
apmokymai, kova su prekyba narkotikais ir tarptautinės paramos derinimas yra svarbiausi
politinės ir karinės strategijos aspektai, kurie buvo dar labiau sustiprinti.

Svarbu dar kartą pabrėžti, kad būtina užtikrinti kontrolę ir stabilizaciją vietovėje, siekiant
susilpninti Talibano pajėgų veiksmus ir atgaivinti taikos procesą. Užbaigdamas paminėsiu
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos indėlį kuriant bendrą tekstą,
taip pat norėčiau pagerbti Tarptautinių saugumo paramos pajėgų karių pastangas ir
pasiaukojimą, padėkoti už jų buvimą šalyje ginant laisvę ir vietos gyventojus.

Katarína Neveďalová (S&D).    – (SK) Ponia pirmininke, mano nuomone, kariuomenės
negali užtikrinti taikos ir gerovės, o tai taikoma ir Afganistano atveju.

Turėtume pagalvoti apie tai, kad kol kai kurie mūsų kolegos nariai, ypač iš PPE, jaudinasi,
ar pritarsime tam tikro pobūdžio orlaivio panaudojimui – nesu karo ekspertė ir nesuprantu,
apie ką diskutuojama – manau, turėtume skirti daug daugiau dėmesio tam, apie ką šiame

207Europos Parlamento debataiLT15-12-2010



pranešime kalba P. Arlacchi, nes tai labai svarbu. Jis kalba apie moterų ir vaikų padėtį toje
šalyje. Tikrai turėtume skirti daugiau dėmesio paramai siekiant moterų nediskriminavimo
ir kovai su diskriminacija. Taip pat turėtume pagalvoti apie tai, kad daugybė vaikų
Afganistane, pvz., neturi galimybės eiti į mokyklą ir kad daugybė jų gyvena žemiau skurdo
ribos.

Mano nuomone, jeigu mums nepavyks paremti švietimo ir sveikatos projektų ir jeigu ir
toliau investuosime į karinius šio konflikto sprendimus, nieko nepasieksime.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Ponia pirmininke, P. Arlacchi pranešime puikiai
išanalizuota padėtis ir pateikiama daug informacijos. Mano nedidelė kritika pagrįsta tuo,
kad jis, atrodo, nepatenkintas, jog Afganistane nėra liberalios demokratijos, kurią vykdo
Žaliųjų ir liberalų demokratų koalicija Braitone.

Afganistano siaubo istorija susijusi su 346 britų karių, daugybės kitų sąjungininkų karių
ir tūkstančių nekaltų afganistaniečių mirtimis. Per tą laikotarpį padidėjo kūdikių ir gimdyvių
mirtingumas, o gyvenimo trukmė sutrumpėjo. Jis mums sako, kad 2001 m. Afganistane
nebuvo auginamos aguonos, o dabar, po devynerių konfliktų ir sąjungininkų įtakos metų,
iš Afganistano į Europą patenka daugiau nei 90 proc. heroino.

Pabrėžiant, kad tam tikra prasme moterys diskriminuojamos, padėtis vertinama kiek
neproporcingai. Atsakymas į tai yra parama mūsų pajėgoms, nutraukiant karą ir grąžinant
juos namo, kad saugotų savo žmones ne nuo savo šalyse išugdytų, tačiau atvežtų teroristų.

Norica Nicolai (ALDE).   – (RO) Ponia pirmininke, ir moterų, ir vaikų klausimas
neabejotinai svarbus, tačiau P. Arlacchi pranešime svarbus jo aiškumas. Turiu omenyje,
kad jame mums pateikiamas tarptautinės intervencijos į Afganistaną teisėtumas, dėl kurio
nekeliama klausimų. Tačiau tai natūralus ir politiškai pagrįstas žingsnis diskusijų dėl šios
intervencijos veiksmingumo link. Priežastis ta, kad, negalvojant apie sentimentalumą,
dešimt metų besitęsianti intervencija gali turėti neigiamos įtakos šiuo klausimu priimto
politinio sprendimo veiksmingumo atžvilgiu. Manau, kad kiekvienas esame atsakingas
prieš tuos, kurie išrinko mus, kad rastume atsakymą į šį klausimą.

Palankiai vertinu šio pranešimo aiškumą ir dėl to, kad jame minimi klausimai, apie kuriuos
dėl įvairių priežasčių iš esmės buvo vengiama diskutuoti. Manau, šis pranešimas tik pradžia.
Turime turėti drąsos vykdyti nuolatinę savo veiksmų analizę ir vertinimą, pripažinti, kur
padarėme klaidų, ir, kai jas padarome, turime rasti kitų sprendimų. Būtent tai reiškia
atsakingus ir demokratiškus veiksmus.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Ponia pirmininke, iš patirties žinome, kad parama
naudojantis išorine intervencija yra sėkminga, jeigu tokiai išorinei pagalbai pritaria
gyventojų dauguma. Po daugybės metų intervencijos Afganistane matome, kad
afganistaniečiai mūsų nesupranta, nenori mūsų pagalbos ir nesupranta mūsų civilizacijos
ar mūsų kultūrinių vertybių.

Slovakijoje vartojame posakį, kad „tam, kuris nepriima patarimų, negalima padėti“. Nenoriu
pasakyti, kad negalima padėti afganistaniečiams, tačiau negaliu balsuoti už metodus, kuriais
naudojama jėga ir kurie yra smurtiniai. Pirmiausia turėtume galvoti apie tai, kaip pakeisti
savo paramą ir kaip ją susisteminti, kad būtų patenkinti Afganistano žmonių poreikiai.

Manau, kad tikrai būtina laipsniškai atšaukti savo karines pajėgas ir perduoti įgaliojimus
vietos administracijai ir vietos politikams, o tada padėti Afganistano žmonėms
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bendradarbiaujant su vietos politikais taip, kad jie galėtų pripažinti mūsų civilizacijos
vertybes ir suprasti mus, ir galbūt tada jie norės ir sugebės priimti mūsų pagalbą.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). -   Ponia pirmininke, mūsų įsipareigojimas dėl stabilaus
savavaldžio Afganistano, sugebančio kovoti su terorizmu, tvirtas ir ilgalaikis, kurį dar kartą
patvirtino ir ES, ir NATO. Tačiau būtent dėl to, kad mūsų įsipareigojimas ilgalaikis, įžvelgčiau
bent tris didžiulius uždavinius.

Pirma, valstybės modelis, kurį siūlome Afganistanui, netinka dėl afganistaniečių tradicijos.
Kadangi afganistaniečiai turi prisitaikyti, tą padaryti turime ir mes, padėdami jiems pasirinkti
įmanomą valstybės modelį, derinant modernumą ir Afganistano tradicijas.

Antras uždavinys tas, kad dėl saugumo padėties ir toliau gali prireikti mūsų tarptautinio
karinio dalyvavimo ir po 2014 m., kai afganistaniečiai perims valdžią į savo rankas.
Turėtume būti pasirengę rimtai apsvarstyti galimybę pratęsti terminą arba susidurti su
padariniais.

Galiausiai trečias uždavinys kils dėl to, kad mūsų visuomenė nebeteks kantrybės, o tai
galėtų priversti pagreitinti mūsų dabartinį kalendorinį planą, siekiant išvengti tiesiog
pergalės paskelbimo ir išvykimo alternatyvos. Tai pakenktų mūsų patikimumui.

Catherine Ashton,    Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio
reikalams ir saugumo politikai.  − Ponia pirmininke, tiesiog pateiksiu keletą baigiamųjų
pastabų.

Pirmiausia norėčiau padėkoti Europos Parlamentui. Tai buvo įdomios ir įvairiapusės
diskusijos, noriu pagirti jus už ilgalaikį suinteresuotumą ir energiją, kurią skiriate mūsų
veiksmų Afganistane planavimui. Tai buvo puikiai parodyta per šiandienos diskusijas.

Kaip pradžioje sakiau, manau, kad Afganistanas svarbus mums visiems ir mūsų piliečiams
ir kad Europos Sąjunga turi teisingai išlikti pagrindine veikėja. Tikiuosi, kad pradžioje
paminėjau būsimo laikotarpio prioritetus ir planus, kartu pripažindama būtinybę užtikrinti
lėšų perdavimo bendradarbiaujant su Afganistano vyriausybe ir užtikrinimo, kad tinkamai
kovojame su korupcija, svarbos pripažinimo, siekiant apsaugoti turimas lėšas, pusiausvyrą.

Ir toliau palaikysime svarbiausius sektorius: sveikatos (ką jau apibūdinau), policijos,
teisingumo, kaimo plėtros ir regionų ir vietos valdžios, žinoma, teisinė valstybė taip pat
labai svarbi. Dar daugiau, kaip jau apibūdinau, visomis šiomis programomis siekiama
užtikrinti, kad būtų didinami Afganistano vietos struktūrų pajėgumai ir visapusiškai
įgyvendinami valdžios kovos su narkotikų pramone ir korupcijos mažinimo prioritetai.

Taip pat kalbėdama pabrėžiau, kaip svarbu visais Afganistano visuomenės lygmenimis ir
iš tikrųjų į politines struktūras įtraukti moteris. Remiuosi S. Stevensono pranešimu ir
sutinku, kad vanduo ir drėkinimas, kaip ir daugybėje pasaulio vietų, yra vis svarbesnis
klausimas.

B. Belder, pažadu jums atsakyti raštu, kaip ir prašėte.

Užbaigsiu dar kartą padėkodama P. Arlacchi už pranešimą. Labai nekantrauju pratęsti
diskusijas šiais svarbiais klausimais, įtvirtintais pranešime, ir ne tik. Užbaigsiu pakartodama
pasakytus žodžius apie ambasadorių Richardą Holbrooke’ą ir tai, kad jo paskutiniai žodžiai
prieš jo paskutinę operaciją buvo apie Afganistaną. Tai jam labai būdinga. Labai jo ilgėsiuosi.

209Europos Parlamento debataiLT15-12-2010



Pino Arlacchi,    pranešėjas.  − Ponia pirmininke, tai buvo labai įdomios ir gyvybingos
diskusijos. Tik noriu pateikti keletą pastebėjimų.

Pirma, labai džiaugiuosi, kad niekas nekritikavo pagrindinių keturių pranešimo klausimų.
Pranešime raginama imtis reformų dėl tarptautinės paramos, daržinės aguonos auginimo
panaikinimo, geresnio policijos apmokymų suderinimo ir paramos taikos procesui. Visos
pastabos susijusios su kitais klausimais, ir aš džiaugiuosi, kad po metų diskusijų Užsienio
reikalų komitete kolegos patvirtino savo pritarimą pranešimo – kuris nėra P. Arlacchi
pranešimas – struktūrai. Po to, kai jam pritarė Užsienio reikalų komitetas, tai komiteto
pranešimas, kuriam buvo pritarta beveik vieningai – 60 balsų už ir vienas prieš. Jame taip
pat įtraukti keli kompromisai, kuriuos pasiekė visos politinės frakcijos, todėl taip pat labai
svarbu remtis tikruoju pranešimo tekstu, kuris yra galutinis.

P. Juvinui pasakyčiau, kad jame nėra minimos okupacinės pajėgos Afganistane. Tai buvo
pradinis tekstas. Galutiniame tekste sakoma, kad „tarptautinių pajėgų koalicija veikia“
Afganistane. Ši pranešimo dalis buvo pakeista, remiantis pateiktais pakeitimais.

Svarbiausias klausimas yra nepilotuojami orlaiviai. Tai nėra pranešimas dėl nepilotuojamų
orlaivių. Jame yra tik dvi eilutės apie politinių frakcijų kompromisą dėl nepilotuojamų
orlaivių naudojimo. Manau, kad dėl to susitarimas galėjo būti pasiektas ir anksčiau, tačiau
pasitikiu savo atstovais ir visomis skirtingomis pozicijomis, esu patenkintas ir pasiektu
kompromisu. Pranešime neraginama uždrausti naudoti nepilotuojamus orlaivius. Jame
saikingai kritikuojamas šis klausimas, tačiau manau, kad frakcijų susitarimą pasiekti galima.

Dėkoju jums, taip pat dėkoju baronienei C. Ashton. Tikiuosi, kad ji visiškai atsižvelgs į
pranešimo, kuris labai konkretus ir kuriuo raginama imtis pasitraukimo iš Afganistano
strategijos, turinį.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Ponia pirmininke, atsiprašau už tai, kad dėl techninių
priežasčių kalbu dabar, ir neketinu užduoti P. Arlacchi klausimo, o tik norėčiau pagarbiai
pateikti mažą priminimą arba klausimą poniai pirmininkei. Esu nepriklausomas narys, ir
mes turime nedaug progų pateikti savo nuomonę. Šiandien netgi turėjau galimybę kalbėti.
Šiandien dėl šių diskusijų atvykau viena valanda anksčiau, labai mandagiai nuėjau laiptais
žemyn ir ten esantiems darbuotojams pasakiau, kad norėčiau pateikti savo nuomonę.
Pritariu, suprantama, kad šiandien ar per šias diskusijas tam nebuvo laiko, ir, žinoma, raštu
pateiksiu savo nuomonę dėl šiandienos posėdžio. Palankiai vertinčiau ir norėčiau paprašyti
ponios pirmininkės skirti daugiau dėmesio ir supratimo nepriklausomiems nariams, kurie,
deja, turi tiek nedaug galimybių kalbėti. Labai jums dėkoju ir linkiu našaus darbo.

Arnaud Danjean (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, noriu pataisyti, kas buvo pasakyta, ir
pasakyti, kad P. Arlacchi gana teisus: mums pateiktame galutiniame tekste
konstatuojamosios dalies B punkte nebėra žodžių „okupacinė jėga“. Gana paprasta, vertimas,
ir visų pirma paskutinės versijos vertimas, į prancūzų kalbą nebuvo tikslus, o vertime į
prancūzų kalbą iki šio ryto vis dar buvo įtraukti žodžiai „okupacinė jėga“, taigi jį ir paminėjo
mano kolega P. Juvin.

Pirmininkė.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rytoj.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)
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Corina Creţu (S&D),    raštu. – (RO) Lisabonoje pateiktoje ir patvirtintoje strategijoje
įtvirtintas laipsniškas teritorijos, vieno regiono po kito, kontrolės perdavimas iš ISAF rankų
Afganistano ginkluotosioms pajėgoms. Jo sėkmė priklauso nuo to, kokių veiksmų imsis
Pakistanas, kuris sudaro dalį problemos ir su kuriuo neišvengiamai bus susijęs sprendimas.
Dar daugiau, nemanau, kad galime ignoruoti vis akivaizdesnį Irano veikimą Afganistane.
Pastarieji su šiuo dalyvavimu susiję įvykiai kelia nerimą.

Manau, kad ši strategija turi būti įgyvendinama kartu su didesniais, platesnio masto civiliniais
projektais, kuriais bus remiamas šių regionų, kuriuose vyrauja skurdas, o ISAF ir JAV pajėgų
buvimu nepasiekta jokių esminių pokyčių, vystymasis. Mums pasitraukus, negalime palikti
neišspręstų tų pačių problemų, kurios kilo per pastarąjį dešimtmetį išaugus Talibano galiai.
Tikiuosi, kad ši nauja strategija bus veiksminga ir ja bus padedama Afganistanui atkurti
taiką ir stabilumą.

Krzysztof Lisek (PPE),    raštu. – (PL) Iki šiol vykdyta strategija dėl Afganistano nebuvo
pasiekta rezultatų, kurių buvo tikimasi. Džiaugiausi sužinojęs, kad per NATO aukščiausiojo
lygio suvažiavimą Lisabonoje buvo sudarytas NATO dalyvavimo Afganistane tvarkaraštis
ir pasirašyta deklaracija dėl ilgalaikės partnerystės su šia šalimi. ES taip pat pateikė labiau
suderintą požiūrį į regioną, kuriuo atsižvelgiama į civilinius aspektus ir regioninio
bendradarbiavimo svarbą.

Turėtume ir toliau remti reformas, kuriomis siekiama kovoti su skurdu, moterų
diskriminacija ir opijaus gamyba. Turime imtis veiksmų siekdami didinti pagarbą žmogaus
teisėms ir teisėtvarkai, kurti teisinę valstybę ir visapusiškai integruoti Afganistaną į
tarptautinę bendruomenę. Jie turėtų apimti ir administracijos, ir viešojo administravimo
korpuso kūrimą ir reformavimą, remiantis apmokymų programomis, pagalbą, kuriant ir
naudojant dabartinę infrastruktūrą, ir ES patarimus.

Afganistanas turėtų dalyvauti nustatant ir siekiant prioritetų, kuriais bus padedama sukurti
pilietinę visuomenę, ir užtikrinti, kad afganistaniečiai prisiimtų atsakomybę už savo šalį.
Kartu turime užtikrinti tų, kuriuos siunčiame į Afganistaną – mokymų vadovų ir ginkluotųjų
pajėgų narių, kurių darbas užtikrinti, kad šie planai būtų įgyvendinti – saugumą. Negalime
pritarti tam, kad būtų atsisakyta naudoti nuotolinio valdymo orlaivius, nes taip būtų labai
sumažintas šių žmonių saugumas. Mūsų strategijoje turėtų būti atsižvelgiama ir į
Afganistano piliečių, ir į mūsų atstovų, kurie dirba, kad būtų skatinamas šalies vystymasis,
saugumą.

Helmut Scholz (GUE/NGL),    raštu. – (DE) Pranešime dėl naujos Afganistanui skirtos
strategijos apibūdinama kritiška padėtis toje šalyje, nes tai neabejotinai būtina. Pranešime
aiškiai nurodoma, kad NATO strategija dėl sudėtingų politinių ir karinių problemų
sprendimo karinėmis priemonėmis buvo nesėkminga. Todėl jame tarptautinė bendruomenė
aiškiai raginama priimti naują strategiją, dėmesį skiriant valstybės atstatymui. Pritariu tam,
kad Europos Parlamentas, priešingai nei daugybė parlamentų valstybėse narėse, pateikė
aiškią poziciją dėl šio pranešimo: konfliktas turi būti užbaigtas ir būtina pakeisti politiką,
siekiant tvaraus politinio, ekonominio ir demokratinio vystymosi Afganistane. Turime
pritarti šiai svarbiai šio pranešimo pozicijai. Tačiau nepritariu vertinimui, kad per pastarąjį
NATO aukščiausiojo lygio susitikimą priimta strategija dėl Afganistano gali turėti teigiamų
rezultatų. Raginu atšaukti užsienio pajėgas iš Afganistano. Europos Sąjungos policijos
misija (EUPOL) nebuvo sėkminga ir neturėtų būti tęsiama ar plėtojama. Remdamasis
vardiniu balsavimu dėl su kai kuriais iš šių klausimų susijusių pastraipų galėjau išreikšti
savo nepritarimą pranešimui. Apgailestauju ir dėl to, kad pranešime nėra įtvirtintas
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kritiškesnis požiūris į polinkį didesnį prioritetą skirti karinėms strategijoms, o ne valstybės
atstatymui, taip pat nepakankamai dėmesio skiriama žmogaus teisių padėčiai, visų pirma
moterų atžvilgiu.

17. NATO aukščiausiojo lygio susitikimo Lisabonoje rezultatai (diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos
vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl NATO
aukščiausiojo lygio susitikimo Lisabonoje rezultatų.

Catherine Ashton,    Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio
reikalams ir saugumo politikai.  − Ponia pirmininke, NATO aukščiausiojo lygio susitikimas
Lisabonoje buvo sėkmingas NATO ir, žinoma, jos Generaliniam Sekretoriui. Labai
džiaugiausi galėdama dalyvauti kai kuriose diskusijose.

Bendrais bruožais nusakysiu gerbiamiems nariams, kokie, mano manymu, svarbūs rezultatai
pasiekti, visų pirma dėmesį skirsiu ES ir NATO santykiams, tačiau nekalbėsiu apie NATO
vidaus reikalus.

Lisabonoje valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė dėl naujos strateginės koncepcijos, dėl
aljanso vizijos ateinantiems dešimčiai metų. NATO išsaugojo savo pagrindines kolektyvinės
gynybos ir atgrasos priemonės užduotis ir pripažino krizės valdymo ir suderinto saugumo
svarbą. Be to, Lisabonoje buvo sudarytos sąlygos priimti svarbius NATO sprendimus,
susijusius su tokiomis sritimis kaip raketinė gynyba, kibernetinė gynyba, NATO reforma
ir NATO indėlis į stabilizavimą ir atkūrimą.

Kalbant apie Afganistaną, dėl kurio ką tik diskutavome ir kuris taip pat yra svarbi ES ir
NATO bendradarbiavimo sritis, buvo priimti sprendimai ir dėl būsimų pokyčių,, ir dėl
ilgalaikės partnerystės. Ketinu skirti dėmesį tam, kaip Lisabonos susitikimu, mano nuomone,
bus pagerinti ES ir NATO santykiai. Tai buvo įtraukta ir į praėjusią savaitę vykusio gynybos
ministrų susitikimo, kuriam pirmininkavau ir kuriame dalyvavo ir NATO Generalinis
Sekretorius Anders Rasmussen, darbotvarkę.

NATO yra svarbi strateginė Europos Sąjungos partnerė. Palankiai vertinu tai, kad NATO
valstybių ir vyriausybių vadovai pripažino svarbų Europos Sąjungos indėlį siekiant saugumo
ir stabilumo. Norėčiau pabrėžti visų, ypač prezidento B. Obamos, išreikštą tvirtą politinį
įsipareigojimą sustiprinti ES ir NATO strateginę partnerystę.

Aktyviai bendradarbiavau su valstybėmis narėmis bei sąjungininkėmis ir NATO Generaliniu
Sekretoriumi, siekdama sustiprinti ES ir NATO santykius. Šiuo klausimu buvo labai svarbus
mano dalyvavimas keliuose NATO aukšto lygio susitikimuose, įskaitant ir užsienio reikalams
skirtą vakarienę per Lisabonoje vykusį NATO aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame buvo
skiriamas dėmesys ir ES ir NATO santykiams.

Kiek anksčiau šiais metais ėmiausi iniciatyvos NATO nusiųsi konkrečių priemonių, kaip
sustiprinti ES ir NATO bendradarbiavimą, paketą. Daugybė šių priemonių jau buvo
įgyvendintos Europos Sąjungoje, pritariant NATO Generaliniam Sekretoriui. Tai suteikė
galimybę pradėti neformalias diskusijas bendro intereso klausimais, taip pat ir glaudesnį
ES politinį dialogą su visomis NATO sąjungininkėmis.

Siekiu sudaryti sąlygas dar didesnei pažangai. 2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Vadovų
Taryba man suteikė tam mandatą. Lisabonoje Generaliniam Sekretoriui A. Rasmussenui
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buvo suteiktas panašus mandatas dirbti kartu su manimi, siekiant sustiprinti ES ir NATO
santykius.

Viena iš sričių, kurioje padaryta pažanga, yra ES ir NATO bendradarbiavimas dėl pajėgumų
vystymo, sritis, kurioje siekiame daug žadančių rezultatų, visų pirma susijusių su karinių
pajėgumų vystymu, kuris būtinas ir karinių pajėgumų didinimui,, ir išlaidų mažinimui.
Kaip niekada anksčiau turime užtikrinti papildomumą ir išvengti dubliavimosi.

Gruodžio 9 d. ES gynybos ministrai palankiai įvertino pasiektą pažangą, stiprinant
bendradarbiavimą su NATO. Mes jau bendradarbiavome, pvz., sraigtasparnių naudojimo
klausimu ir jau sukūrėme svarbiausias priemones atsakomųjų savadarbių sprogstamųjų
užtaisų ir medicininės pagalbos srityse. Tai dvi labai svarbios veiklos sritys, turinčios tikrų
operatyvinių padarinių ten tarnaujantiems mūsų kariams.

Tiesiog pateiksiu porą konkrečių pavyzdžių. Kalbant apie sraigtasparnių naudojimą, jau
surengėme dvejas pratybas Prancūzijoje ir Ispanijoje. Panašias pratybas suplanuota vykdyti
ir per ateinančius ketverius metus. Apmokėme 114 įgulų, t. y. daugiau nei 1300 pareigūnų
su 58 sraigtasparniais. Iš karto po to 63 apmokytos įgulos buvo dislokuotos Afganistane.
Kitas pavyzdys, susijęs su pakelėse paliekamomis bombomis, yra atsakomieji savadarbiai
sprogstamieji užtaisai, nes Europos gynybos agentūra netrukus įsigis teismo laboratoriją,
kuri kitais metais galėtų būti dislokuota Afganistane.

Taip pat veiksmingai toliau gerinome Europos gynybos agentūros ir sąjungininkų pajėgų
bendradarbiavimą siekdami pertvarkymo.

Apskritai mano tikslas – Europos Sąjungos ir NATO tikrų organizacijoms būdingų santykių
plėtojimas. Per praėjusią savaitę vykusį gynybos ministrų susitikimą buvo sudarytos sąlygos
toliau siekti šio tikslo.

Labai svarbu, kad laukdami platesnio užmojo sprendimų galėtume pasitikėti tvirtais
tarpusavio susitarimais, kai kai mūsų pajėgos dislokuotos toje pačioje operacijos vietoje.
Esame už tai dėkingi savo pareigūnams. Taip pat labai svarbu sugebėti ir toliau veiksmingai
palaikyti valstybes nares ir sąjungininkes, siekiant, kad svarbūs kariniai pajėgumai būtų
plėtojami remiantis jau pradėtu sėkmingu darbu. Sakyčiau, kad tai netgi dar svarbiau galvoje
turint dabartinį ekonomikos nuosmukį.

Mums visiems bus reikalingas lankstumas, kad galėtume to imtis ir rasti sprendimus.
Imsiuos veiksmų konkrečiu ir pragmatišku būdu, dirbdama visų 27 valstybių narių vardu.

Elmar Brok,    PPE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, NATO
aukščiausiojo lygio susitikimu parodyta, koks svarbu per jį aptartas NATO ir Europos
Sąjungos bendradarbiavimas. NATO išlieka labai svarbi siekiant Europos kolektyvinio
saugumo ir svarbia saistomąja priemone Jungtinėse Amerikos Valstijose. Per aukščiausiojo
lygio susitikimą buvo pripažinta, kad raketinės gynybos sistema, kuria šiuo metu saugoma
visa Europa kaip bendro NATO projekto dalis, yra svarbus žingsnis tolesnio
bendradarbiavimo link. Tačiau taip pat tapo akivaizdu, ir diskusijos dėl Afganistano tai
patvirtina, kad sukurtas aukšto lygio civilinis ir karinis bendradarbiavimas toje srityje,
kurioje Europos Sąjunga gali daugiau prisidėti. Manau, kad turime tai atitinkamai plėtoti.
Tačiau turime suprasti, kad vienoje svarbioje srityje nebuvo pasiekta jokios pažangos, nes
NATO partnerė Turkija pasinaudojo veto teise siekdama reikalingo bendradarbiavimo,
kurį būtina daug veiksmingiau plėtoti. Baroniene C. Ashton, manau, labai svarbu, kad šis
klausimas būtų iškeltas per derybas dėl Turkijos narystės. Neturėtume naudotis NATO ir
NATO ir Europos Sąjungos bendradarbiavimu kaip priemone vykstant ginčams su Europos
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Sąjungos valstybe nare, kuri nėra NATO narė. Todėl manau, kad tai, jog Turkija iki šiol
nesiėmė būtinų priemonių, daro didelę įtaką mūsų galimybėms imtis veiksmų. Žinoma,
palankiai vertinu tai, kad bendradarbiavimu ginklų klausimu parodoma, jog
bendradarbiavimas su Europos gynybos agentūra yra įmanomas, visų pirma turint omenyje,
koks svarbus agentūrai kibernetinės erdvės klausimas.

Adrian Severin,    S&D frakcijos vardu.  – Ponios ir ponai, per Lisabonoje vykusį NATO
aukščiausiojo lygio susitikimą buvo pripažinti nauji aspektai, iššūkiai ir neįprasti po Šaltojo
karo kilę pavojai. Taip buvo bandoma sukurti naują aljanso regioninio ir pasaulinio
dalyvavimo pusiausvyrą. Pasaulinė NATO, arba pasaulinio masto vaidmenį atliekanti
NATO, yra būtina. Tai lemia tam tikrus padarinius.

Pirma, Europos Sąjunga turi pasirengti prisiimti daugiau įsipareigojimų dėl Europos
Sąjungos saugumo ir gynybos. Tai reiškia ne tik mūsų, Europos Sąjungos, saugumo ir
gynybos koncepcijos plėtojimą ir atnaujinimą, bet ir karinių pajėgumų tobulinimą. Antra,
Europos Sąjunga privalo pasirengti įveikti pasaulinio masto uždavinius ir elgtis kaip tikra
pasaulinė veikėja. Tai reiškia, kad turime iš naujo apibrėžti savo visuotinį interesą ir tikslus
ir padidinti savo karinius pajėgumus, kad su savo sąjungininke Jungtinėmis Amerikos
Valstijomis galėtume tinkamai pasidalyti visuotinės gynybos našta. Trečia, privalome į
savo strategijas dėl santykių su kitais pasauliniais veikėjais įtraukti ir idėjas, kuriomis
remiantis būtų sukurta gynybos partnerystės sistema ir būtų sudarytas visuotinis gynybos
paktas.

Vykdydama visas šias pareigas, Europos Sąjunga turėtų ne tik išsaugoti savo strateginį
bendradarbiavimą su NATO, bet ir sugebėti užtikrinti savo intelektualinį ir politinį indėlį
atsižvelgdama į NATO gebėjimą sulaikyti nuo tam tikrų veiksmų, taip pat jos sugebėjimą
apginti valstybes nares nuo bet kokios agresijos, net jei jos pobūdis prieštarauja aljanso
krypčiai, nustatytai jį kuriant.

Norica Nicolai,    ALDE frakcijos vardu. – (RO) Ponia pirmininke, manau, Lisabonos
aukščiausiojo lygio susitikimas yra pirmasis nuo 1999 m., per kurį buvo prisidėta prie
strateginės aljanso vizijos. Manau, šiame amžiuje daug svarbiau galvoti apie tai, kad
diskusijos dėl susiskaldžiusio pasaulio kyla ne tik dėl esamų grėsmių ir saugumo interesų,
bet ir visų pirma dėl gebėjimo naudojantis gynybos biudžetu pateikiant veiksmingus
karinius sprendimus.

Tai buvo tinkamas metas išsamiai išanalizuoti aljanso kryptį ir, žinoma, sužinoti, ar tai
priklauso nuo suderinamumo su Rusija. Tačiau turiu pabrėžti, kad, mano nuomone, NATO
taip pat labai svarbus suderinamumas su Europos Sąjungos saugumo projektu. Atrodo,
kad Afganistano klausimas gana smarkiai paskatino aljansą imtis veiksmų, ir džiaugiuosi
galėdama pasakyti, kad Rusija sutiko įsitraukti į NATO veiklą Afganistane. Tikiuosi, kad
ši sudėtinga Afganistano problema nebus viena iš priežasčių nerimauti dėl šio aljanso
veiksmingumo ateityje.

Taip pat palankiai vertinu ir tai, kad Europos Sąjunga iškėlė klausimą dėl priešraketinių
technologijų. Manau, ES lygmeniu turėsime aptarti šio priešraketinio skydo veiksmingumą.

Reinhard Bütikofer,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, baroniene
C. Ashton, NATO aukščiausiojo lygio susitikimas Lisabonoje labai svarbus ES ir Parlamentui,
nes tik prisidedant ir veiksmingai bendradarbiaujant NATO, ES ir kitoms tokioms
organizacijoms kaip Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), bus
galima veiksmingai užtikrinti Europos Sąjungos saugumą ateityje. Tačiau iki šiol
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aukščiausiojo lygio susitikimo Lisabonoje rezultatai iš esmės buvo sumenkinti. Su trupučiu
ironijos norėčiau pasakyti, kad nors NATO ir turi naują strategiją, ji vis dar nežino, kuria
kryptimi nori veikti. Buvo atmesti tikrovės neatitinkantys NATO kaip pasaulio policijos
pajėgų sumanymai, ir tai neabejotinai reiškia tam tikrą pažangą. Dabar ji laikosi truputį
kuklesnio požiūrio, tačiau vis dar nepakanka aiškumo.

Parodysiu tai, pateikdamas keletą pavyzdžių.

1. Vienas pavyzdys yra išlaidos ginklams. Europos Sąjungos valstybės narės nori sumažinti
savo išlaidas ginklams, užtikrindamos nuolatinį, struktūrinį bendradarbiavimą, tačiau
NATO viešai pasirašo čekius dėl raketinės gynybos. Generalinis Sekretorius sako, kad tam
skirta 200 mln. EUR, tačiau visi ekspertai mano, kad raketinės gynybos sistema greičiausiai
kainuoja nuo 40 mlrd. iki 70 mlrd. EUR, o mes net nežinome, kaip tai suvaldyti.

2. Antras pavyzdys yra branduolinis nusiginklavimas. Prezidento B. Obamos Prahoje
pateikta pasaulinė netoleravimo vizija tikrai įspūdinga, ir mes tam pritarėme. Europa
konferencijoje jau nebesutarė ir dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo, tačiau
NATO pasiryžusi laikytis tokių savo su branduoliniu ginklu susijusių atgrasos priemonių.
Visų pirma buvusios pasaulio jėgos neabejotinai labiau suinteresuotos išlaikyti savo
branduolinius ginklus nei siekiama plataus užmojo Europos Sąjungos politika dėl
branduolinio nusiginklavimo.

3. Trečias pavyzdys yra taikos kūrimas ir civilinio konflikto sprendimas. Europos Sąjunga
pasiekė daug laimėjimų šioje srityje. Tada prisijungia NATO ir nori į tai įsitraukti. Po to
NATO išreikš susidomėjimą plėtros politika.

Deja, dėl saugumo politikos laikomasi skirtingų nuomonių. Užbaikime tai. Užtikrinkime,
kad po metų parengsime Baltąją knygą, kuria bus aiškiai nurodyta, kokios saugumo politikos
norime Europoje.

Charles Tannock,    ECR frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, NATO, taip pat jos ir Jungtinių
Amerikos Valstijų bendradarbiavimas išlieka svarbiausiu Europos kolektyvinio saugumo
garantu. Per aukščiausiojo lygio susitikimą Lisabonoje NATO iš naujo nustatė savo poziciją
Euroatlantinio saugumo struktūros centre dėl naujos strateginės koncepcijos.

Būdamas Europos Parlamento delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininko
pavaduotoju, kaip niekada gerai įsitikinau, kokia vertinga NATO ir jos bendradarbiavimas
su ES. Žaviuosi NATO ISAF karių darbu Afganistane, tačiau apgailestauju dėl to, kad jame
nedalyvauja kai kurios mūsų sąjungininkės, besilaikančios apribojančių įspėjimų, susijusių
su kariniais įsipareigojimais, esant tokiai padėčiai, kai dėl pralaimėjimo arba priešlaikinio
NATO pasitraukimo kiltų neapskaičiuojamų padarinių Vakarų saugumui ir ilgalaikei taikai
regione, visų pirma destabilizuojant Pakistaną. Netgi taupymo metu, kai daugybė valstybių
narių mažina savo gynybai skirtus biudžetus, pergalė Afganistane turi būti mūsų prioritetas.

Taip pat neseniai buvau Kosove, kur pats mačiau, kokį vertingą darbą vykdo NATO kariai
KFOR. NATO operacija „Ocean Shield“ puikiai vykdoma Somalio pakrantėse, kovojant su
piratavimu, tačiau kyla pavojus dėl veiksmų dubliavimosi su didesne ES bendros saugumo
ir gynybos politikos operacija „Atalanta“. Palankiai vertinu šių dviejų misijų koordinavimą.

Taip pat pritariu būsimai NATO plėtrai į Gruziją ir Ukrainą. Šaltasis karas jau baigėsi, o
mums kylantys pavojai tampa vis dažniau pasikartojantys ir visuotiniai. Palankiai vertinu
naują NATO požiūrį į viską, nuo kibernetinio saugumo iki dėl klimato kaitos kylančių
pavojų ir aprūpinimo maistu, žvelgti plačiau, tačiau NATO logiškas aiškinimas šiandien
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kaip niekada pagrįstas, palyginti su tuo, koks buvo, kai prieš 61 metus buvo įkurta
organizacija.

Marisa Matias,    GUE/NGL frakcijos vardu – (PT) Ponia pirmininke, NATO aukščiausiojo
lygio susitikimas vyko Lisabonoje, todėl norėčiau pasakyti keletą žodžių apie tai, kas įvyko
mano šalyje po šio aukščiausiojo lygio susitikimo.

Portugalijos valdžios institucijos uždraudė Europos Sąjungos piliečiams atvykti į šalį tik
dėl vienos priežasties: šie piliečiai turėjo rašytinės informacijos, kuria kritikuojamas aljansas.
Dėl šių įvykių galime tik pasakyti, kad tai, kas nutiko Portugalijoje, buvo savavališka tvarka,
tikrai apgalvota politika. Ši tvarka buvo tokia ypatinga, kad ja vadovaujantis Portugalijos
vyriausybė buvo paskatinta įsigyti penkių milijonų eurų vertės prieš maištininkus nukreiptą
įrenginį, kuris netgi nebuvo laiku atgabentas dėl aukščiausiojo lygio susitikimo. Tokie yra
vyriausybės, kuri susidūrė su didžiule socialine krize, prioritetai.

Europoje, apie kurią svajojame, saviraiškos laisvė yra pagrindinė vertybė. Europa, apie
kurią svajojame, nepaklūsta karinėms organizacijoms, kurių istorijoje daug žiaurių įvykių.

Per NATO aukščiausiojo lygio susitikimą buvo patvirtintas jos karinių operacijų teisėtumas
bet kurioje planetos vietoje. Be to, po jo Europos Sąjunga tapo priklausoma nuo Šiaurės
Amerikos karinės strategijos ir interesų. Trečia, per jį buvo sustiprintas teisės į energijos
šaltinius militarizavimas. Galiausiai remiantis karine gynyba buvo sudarytas vystymosi
modelis, kuriuo griaunama aplinkos pusiausvyra ir daroma įtaka socialinei krizei.

Todėl norėčiau pasakyti, ponia pirmininke, kad, mano nuomone, per šį aukščiausiojo lygio
susitikimą praradome demokratiją, laisvę, o ją praradome dėl to, kad kažkas galėtų laimėti
karą.

David Campbell Bannerman,    EFD frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, dėkoju jums už
tai, kad paminėjote visą mano vardą. Manau, turėtume džiaugtis, kad NATO aukščiausiojo
lygio susitikimu Lisabonoje buvo sustiprinta mūsų taikos ir demokratijos apsauga, visiškai
priešingai nei numato Lisabonos sutartis, kuria jau vykdoma gana nemažai nepriimtinų
dalykų. Tačiau kyla grėsmė, kad NATO galia bus iš esmės susilpninta, sumažinus Europos
Sąjungos ginkluotąsias pajėgas.

Tai labai pavojinga. Nedovanotina, kad JK vyriausybė išlaidas sumažino iki mažiau nei
2 proc., nepaisydama reikalavimo dėl nustatyto dydžio, kurio turėtų laikytis kiekviena
NATO valstybė. Tai taip pat nenaudinga ir ekonomine prasme, nes gynybos išlaidomis
užtikrinamos geros darbo vietos. Šiandien jau nebenaudojamas britų reaktyvinis lėktuvas
„Harrier“. Šį mėnesį ne laiku netekome lėktuvnešio „HMS Ark Royal“, kartu su 6000
atsidavusių darbuotojų.

Negalima tikėtis, kad JAV prisiims visą šią naštą, o mes vis mažiau prie to prisidėsime.
Neturėtume galvoti, kad amerikiečiai išstos iš NATO, kaip įspėjo britų generolas R. Dannatt,
o mes liksime su agresyvia Rusija, kuri vis dar pasiruošusi pradėti kibernetines atakas prieš
Estiją ir sistemingai analizuoti britų jūrų ir oro gynybos sistemas, primindamas Šaltąjį karą

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, buvo paminėtas per NATO aukščiausiojo
lygio susitikimą įvykęs istorinis lūžis. Nors ir buvo išspręstas Vokietijos ir Prancūzijos
ginčas dėl branduolinio nusiginklavimo, tiesa ta, kad ateityje neišsiversime be branduolinių
ginklų. Todėl Teheranas ir Pchenjanas galėtų šantažuoti NATO valstybes. Pasaulis be
branduolinio ginklo ir netgi be diktatoriškų režimų išliks tik nepagrįsta iliuzija, o kai kurios

15-12-2010Europos Parlamento debataiLT216



valstybės rimtai vertinamos tik tada, kai papildo galimų arba esamų branduolinių valstybių
gretas.

Taip pat apgailestauju dėl to, kad per aukščiausiojo lygio susitikimą nebuvo aptarta, kas
nutiks Artimuosiuose Rytuose, kai, kaip suplanuota, iš Irako pasitrauks JAV pajėgos, o tai
yra nemalonus klausimas Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Atidžiau įvertinus, pasitvirtino,
kad, kaip jau daug kartų minėta, besikeičianti Rusijos užsienio politika yra tik pagrįstas
taktiškas veiksmas. Buvo pareikšti ketinimai terorizmo ir kibernetinio karo klausimais, o
ne tikri suplanuoti veiksmai. Mano nuomone, NATO aukščiausiojo lygio susitikimas tikrai
nebuvo joks lūžis.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).   – (ES) Ponia pirmininke, Lisabonoje
buvo sukurta Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) strateginė koncepcija, siekiant
reaguoti ir prisitaikyti pirmiausia prie naujos aplinkos, kitaip sakant, prie to, kad panaikinta
blokadų sistema ir baigėsi Šaltasis karas. Antra, ji buvo sudaryta, siekiant prisitaikyti prie
naujos grėsmių konfigūracijos, visų pirma prie globalizacijos ir prie to, kad mūsų
kariuomenės neturi aiškiai matomų priešų, o mūsų priešai neturi kariuomenių.

Remdamasis šia nauja strategine koncepcija, kartu atsižvelgdamas į Vašingtono sutarties
5 straipsnį dėl savitarpio pagalbos, noriu aptarti tris aspektus.

Pirma, kaip šį strateginį aljansą susieti su Europa: baroniene C. Ashton, norėčiau jūsų
paklausti, ar jūs manote, kad Turkija kaip įmanydama turėtų dalyvauti bendros užsienio
ir saugumo politikos veiksmuose ir jų plėtojime.

Antra, dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kongreso Strateginės ginkluotės mažinimo sutarties
(START) ratifikavimo, ar manote, kad tai turės įtaką šiai naujai strateginei koncepcijai, jeigu
ši sutartis nebus ratifikuota?

Galiausiai ką jūs manote apie priešraketinį skydą? Ar manote, kad šiuo terminu kaip nors
kompromituojamas tikslas sumažinti branduolinį arsenalą? Atrodo, kad tarp valstybių
narių kyla prieštaringų nuomonių dėl šio klausimo.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, ponios ir ponai,
NATO sukurtoje naujoje strateginėje koncepcijoje įtvirtinti svarbūs, teigiami pokyčiai XXI
amžiaus uždaviniams įveikti taip, kad būtų laikomasi Atlanto pakte nustatytų vertybių.

Visų pirma palankiai vertiname tai, kad buvo atnaujinta strateginė partnerystė su Rusija,
kad aiškiai suformuluotas tikslas sukurti pasaulį be branduolinių ginklų, kad pripažinta
didesnės Europos Sąjungos gynybos svarba, iš naujo patvirtintas kolektyvinės gynybos
principas, taip pat ir pareiškimus, kad NATO nė vienos šalies nelaiko savo priešininke.

Tačiau vis dar yra problemų ir prieštaravimų, kuriems panaikinti naujojoje strategijoje
nenumatoma jokių veiksmų. Pirma, nėra jokio aiškaus ir apibrėžto įsipareigojimo dėl
taktinių branduolinių ginklų, kurie vis dar laikomi Europoje, nors ir yra strategiškai
anachroniški ir ekonomiškai vis mažiau tvarūs, panaikinimo. Antra, Europos Sąjungos
vaidmuo strateginėje koncepcijoje vis dar nepakankamas, ir kyla pavojus dėl beprasmio
suplanuotų civilinių krizių valdymo pajėgumų dubliavimosi su Europos Sąjungos
pajėgumais.

Žinome politines problemas, kurios trukdo ES ir NATO veiksmingiau bendradarbiauti,
tačiau jų negali kilti, plėtojant veiksmų perspektyvą, papildomumą ir sąveikas, kurios
atitinka mūsų siekius. Sraigtasparniai, medicininė pagalba ir sprogmenys rodo didžiulę
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pažangą, tačiau to nepakanka, mums reikalinga vizija ir aktyvus įsipareigojimas, todėl
raginame jus, baroniene C. Ashton, tvirtai ir aiškiai juos užtikrinti.

Kristiina Ojuland (ALDE). -   Ponia pirmininke, Anders Fogh Rasmussen, NATO
Generalinis Sekretorius, pareiškė, kad Lisabonoje vykusiu NATO ir Rusijos Tarybos
aukščiausiojo lygio susitikimu buvo suteikta istorinė paskata pagerinti NATO ir Rusijos
santykius, ir tai labai palankiai vertinu.

Nors NATO ir Rusijos Tarybos valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė dėl bendro balistinių
raketų grėsmės ir nusprendė atnaujinti bendradarbiavimą dėl raketinės gynybos, prezidentas
D. Medvedev po aukščiausiojo lygio susitikimo paskelbė, kad Rusija dalyvaus numatytoje
bendroje raketinės gynybos sistemoje tik kaip lygiateisė ir visapusiškai patyrusi partnerė,
kuri keičiasi informacija ir sprendžia visas kylančias problemas.

Norėčiau pabrėžti, kad lygūs partneriai turi prisiimti vienodą atsakomybę. Kalbant apie
saugumo apibrėžimą, NATO ir Rusija turi tam tikrų skirtumų. Rusija pastebi įprastas
karines grėsmes saugumui, o NATO vis dėlto pabrėžia demokratijos trūkumą ir žmogaus
teisių pažeidimus kaip grėsmę saugumui. Norėdama glaudžiau dalyvauti NATO
vykdomuose bendruose projektuose, manau, Rusija turėtų skatinti demokratiją, žmogaus
teises, piliečių laisves ir teisinę valstybę. Siekdamos lygios partnerystės, NATO ir Rusija
turi vienodai užtikrinti tokius klausimus.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). -   Ponia pirmininke, norėčiau pasveikinti
baronienę C. Ashton. Klausėme jos pastebėjimų kitais klausimais ir manome, kad jie labai
susiję. Atrodytų keista kalbėti apie labai konkretų dalyką, tačiau norėčiau paminėti tolesnį
BSGP plėtojimą atsižvelgiant į bendradarbiavimą su NATO. Manau, mums tikrai būtina iš
išorės įvertinti tai, kas iki šiol vyko.

Dėl žmogaus teisių, minėjote, kad laikas kritiškai į tai žiūrėti ir judėti į priekį. Manau, kad
būtent tokio pat požiūrio turime laikytis ir iki šiol surengtų misijų klausimu. Manau, turite
galimybę viską pradėti iš naujo. Galite pažvelgti atgal ir pasinaudoti išorine patirtimi ir
peržiūra, siekdami geriau apibrėžti, kokie iš tiesų yra mūsų prioritetai ir kokių pajėgumų
mums trūksta. Tiesiog norėčiau paminėti, kad turime pagrindinius tikslus 2010 m., tačiau
2010 m. jau baigiasi, o jų dar tikrai nepasiekėme, įskaitant ir tikslus civilių labui. Kyla
klausimas, kaip turėtume elgtis toliau, ir, manau, būtų gerai laikytis nusistatyto požiūrio.

Antra, tikrai raginu jus naudotis sąveikos pozicija, kuri, tikiuosi, bus nustatyta kuriant
Išorės veiksmų tarnybą, siekiant sustiprinti civilinio valdymo pajėgumus jūsų tarnyboje.
Neturėjome galimybės apgalvoti naujų pozicijų, tačiau bent jau turėtume jomis naudotis
stiprindami šią sritį.

Labai trumpai, mano paskutinis pastebėjimas susijęs su šiuo metu vykstančia diskusija
krizių nacionalinių nelaimių valdymo klausimu. Manau, turime būti atsargūs, siekdami
išlaikyti ES humanitarinio atsako neutralumą, net jeigu kartais sunku tai padaryti krizės
paveiktose srityse. Manau, tai svarbus klausimas.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, per Lisabonoje vykusį aukščiausiojo
lygio susitikimą NATO iš tiesų priėmė tvirtesnę poziciją. Buvo iš naujo patvirtintas 5
straipsnis, kuriuo neužkertamas kelias galimybei gintis nuo balistinių atakų. Dabar turi
būti įgyvendinami naujos strategijos tikslai. Ne vėliau nei iki 2011 m. pabaigos turi būti
užbaigtas transatlantinės raketinės gynybos struktūros veiksmų planas. Be to, tam turi būti
skiriama lėšų, taip pat prisidėti turi ir NATO priklausančios Europos šalys. Tai, kad Rusija
pasirašė naują START sutartį, neturi reikšti, kad taip apribojamas NATO priešraketinės
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sistemos kūrimas. Be to, bendradarbiavimas su Rusija šioje srityje neturi reikšti Centrinės
Europos gynybos silpnėjimo.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Kaip teigiama Lisabonoje vykusio NATO aukščiausiojo
lygio susitikimo išvadose, NATO įrodė, kad yra karinis aljansas, branduolinis karinis
aljansas, pasiryžęs skubiai ir dideliu mastu bet kokiu metu ir dėl bet kokios priežasties
įsikišti į bet kurioje pasaulio dalyje vykstančius įvykius, teigdamas, kad jis turi vieningą ir
tvirtą politinių ir karinių pajėgumų visumą, kuria naudojantis jis gali įveikti bet kokią krizę:
prieš konfliktus, jų metu ir po jų.

Nerimaudama dėl visuotinės grėsmės, NATO teigia, kad jai įtaką daroma, o taip ir gali būti,
politinių ir saugumo klausimais už jos ribų, ir todėl ji aktyviai įsitrauks į tarptautinio
saugumo didinimą bendradarbiaudama su atitinkamomis šalimis ir kitomis tarptautinėmis
organizacijomis. Tai teiginys, kuriuo atskleidžiami du tikslai: pirma, vertinti save kaip
svarbiausią veikėją, kuriantį priklausomybės santykius, taip sau suteikiant galią, galimybę
daryti spaudimą ir įtvirtinant pajėgų įsitraukimą visame pasaulyje. Antra, sustiprinti
intervencionizmo siekį ir skatinti tarptautinio saugumo ir valstybių vidaus saugumo
sujungimą, taip siekti sunaikinti tarptautinę teisę, taip pat tiesiogiai įžeisti Jungtinių Tautų
Organizaciją dėl jos požiūrio į tarptautinio saugumo klausimus.

Vadovaujama vienos iš galingiausių valstybių, Jungtinių Amerikos Valstijų, ji siekia
sustiprinti savo galią Europoje, Europos Sąjunga, kuri laikoma vienintele ir svarbiausia
NATO partnere. Taigi po Lisabonos NATO tapo didesnė, galingesnė, pavojingesnė ir
slaptesnė; tačiau grėsmė didžiulė, o Portugalijos žmonės į tai atsakė daugiau nei trisdešimties
tūkstančių žmonių eisena Lisabonos gatvėmis, kovodami ir reikalaudami šios organizacijos,
kuri laikoma tokia svarbia ginant taiką, panaikinimo.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Ponia pirmininke, net jeigu per NATO valstybių narių
atstovų derybas Lisabonoje buvo išspręsta daugybė rimtų klausimų dėl pavojų saugumui
dabartiniame pasaulyje, dėl kai kurių išvadų ir sprendimų svarbos bus daromas daug
smarkesnis poveikis dabartiniam politikos pasauliui.

Atsargus naujas NATO ir Rusijos bandymas bendradarbiauti kuriant raketinės gynybos
sistemą Europoje, reiškia tik pokytį saugumo politikoje, kuriuo parodoma, kad ir JAV, ir
Europa gali atrasti naują galingą partnerį Rusijoje, kuri turbūt taip pat suvokia, kad
ekstremistines ideologijas propaguojančios teroristų grupuotės ir kariniai režimai tapo
didžiausia grėsme taikiam ir oriam civilizuotos demokratiškos visuomenės gyvenimui.

Vyriausioji įgaliotine C. Ashton, būtų gerai, jeigu galėtume paaiškinti prezidento B. Obamos
žodžius, kai jis pasakė, kad Rusiją laiko partnere, o ne prieše, teikiančią naują teigiamą
paskatą ekonomikos bendradarbiavimo srityje. Europos Sąjungos pramonėje kovojant su
nepakankamo savo gaminių tiekimo problemomis, atvira ir moki rinkos erdvė Rusijos
Federacijoje suteiktų galimybių, kurios būtų naudingos abiem partneriams – Rusijai ir
Europai – sprendžiant jų vidaus ekonomikos problemas.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, kokios bus ES pareigos saugumo ir
gynybos klausimu, remiantis naująja NATO pateikta strategine koncepcija? ES gynybos
ministrai aptarė opų klausimą. ES neturi tinkamų pajėgumų arba gebėjimų. Tačiau dėl
finansų krizės ir biudžeto suvaržymų didėja spaudimas ES ir NATO sujungti karinius
pajėgumus. Terminais „dalytis“ ir „sutelkti“ apibūdinama tai, ko iš tikrųjų mums reikia. Kai
tik valstybės narės išsiaiškins galimybes, Europos gynybos agentūrai turi būti skiriamas
didžiausias dėmesys, bendrai plėtojant pajėgumus. Be to, Komisija turi išplėsti savo
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bendradarbiavimą su Europos gynybos agentūra ir įtraukti ES finansuojamus mokslo ir
vystymosi projektus. Ar jūs man pritariate?

Kadangi man nebuvo suteikta laiko išsakyti savo nuomonę svarstant ankstesnį klausimą,
norėčiau užduoti klausimą, susijusį su demokratijos skatinimu. Norėčiau sužinoti, kiek
pinigų iš tikrųjų buvo išleista demokratijos ir žmogaus teisių priemonei be atitinkamų šalių
vyriausybių pritarimo.

Kai ką noriu pasakyti ir dėl rinkimų stebėtojų. Šioje srityje esame nenuoseklūs ir kartais
netgi neryžtingi. Po to, kai kurie Komisijos padaliniai ir kai kurios valstybės narės ragino
išsiųsti rinkimų stebėjimo misiją į Etiopiją, o misijos vadovo ataskaita nebuvo pristatyta
Adis Abeboje, apie tai buvo visiškai nutylėta Briuselyje. Norėčiau sužinoti štai ką: kas nutiko
jūsų viešam protestui? Dabar turime galimybę ką nors pasakyti šiuo klausimu.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). -   Ponia pirmininke, iš tiesų ir naujojoje strategijos koncepcijoje,
ir aukščiausiojo lygio suvažiavime garsiai ir aiškiai pripažįstama, kad ES yra svarbi ir būtina
aljanso partnerė. Dėl dabartinių tarptautinių iššūkių, su kuriais susiduria NATO ir ES, dėl
jų vienalaikio įsitraukimo daugybėje veiksmų vietų ir, dar daugiau, dėl vis didėjančio jų
vaidmenų papildomumo būtina sustiprinti dviejų organizacijų santykius.

Atsižvelgdamos į tai, taip pat į reikalingą bendradarbiavimą įvykių vietose ir – neišvengiamai
– „Berlin Plus“ susitarimų peržiūrą, abi organizacijos tikisi konkretesnių Komisijos
pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės ir generalinio sekretoriaus diskusijų
rezultatų, remiantis atitinkamais jų įgaliojimais, ir šį klausimą būtina aptarti įvairiapusiškai,
ieškant teisingo politinio kompromiso, kuriuo būtų sudaromos sąlygos įveikti šią savaime
susidariusią padėtį ir suteikti abiem organizacijoms galimybę pasiekti jų tikrą
bendradarbiavimo potencialą.

Willy Meyer (GUE/NGL).   – (ES) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, jūs puikiai
žinote, kad mano parlamentinė frakcija nepritaria Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai
(NATO).

Mano frakcija vis dėlto visiškai tam nepritaria, nes nepalaikome nė vienos valstybės pasaulyje
– ar tokios valstybių grupės kaip NATO karinis aljansas – kuri gali naudoti jėgą be
konkretaus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos įgaliojimo.

Per 1999 m. Vašingtone vykusį aukščiausiojo lygio susitikimą NATO savo strateginėje
koncepcijoje įtvirtino galimybę naudoti jėgą be Saugumo Tarybos įgaliojimo. Tai žingsnis
atgal, tiesioginis tarptautinės teisės sistemos, kuri taip ilgai buvo kuriama po dviejų
pasaulinių karų, nepaisymas.

Todėl nepritariame šiai filosofijai. Nepritariame nei NATO, nei kuriai nors valstybei, kuri
teigia turinti teisę naudoti jėgą be aiškaus įgaliojimo.

Dar daugiau, tai turi tiesioginį poveikį tam, koks buvo civilinis atsakas į problemas, kuriomis
sukuriamas nesaugumas: organizuoti nusikaltimai, terorizmas ir t. t. Niekada nebuvo
atvejų, kai buvo būtinas karinis atsakas, greičiau buvo reikalingas tarptautinės policijos ir
teisminės srities civilinis atsakas. Todėl nemanome, kad karinis atsakas ar su tuo susijęs
pavojus dėl gamtinių išteklių ir nekontroliuojamos masinės migracijos būtinas. Šiems
klausimams išspręsti nebūtinas karinis atsakas.

Didžiausios mirties priežastys pasaulyje yra alkis ir skurdas – didžiausias masinio naikinimo
ginklas – o tokios karinės pajėgos kaip NATO negali su tuo kovoti.
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Jacek Saryusz-Wolski (PPE). -   Ponia pirmininke, kyla klausimas, ar esame patenkinti
Lisabonos rezultatais, ir tam turiu labai nevienareikšmį atsakymą. To nepakanka, nors ir
einama tinkama linkme. Ar galėjome tikėtis daugiau? Manau, taip, bet jeigu palyginsite su
padėtimi prieš dvejus, trejus ar ketverius metus, dabar padėtis daug geresnė.

Akivaizdu, kad neišnaudota dviejų organizacijų santykių galimybė, tačiau daugiau kalbama
nei daroma, o mums reikia daugiau veiksmų nei žodžių. Šiuo metu daug kalbama apie
draugiškų santykių atkūrimą, tačiau tai tik pareiškimai, o ne konkretūs žingsniai.

Šių dviejų organizacijų papildomumas tampa vis stipresnis. Europos Sąjunga turi tam
tikros patirties ir pajėgumų. Europos Sąjunga labiau linkusi remti neprievartinę galią, o
NATO sunkiąją karinę galią, tačiau abi pusės plėtojamos. ES daug ką nuveikė nuo Sen Malo
susitikimo, kad įrodytų savo svarbą saugumo ir gynybos klausimu, o NATO savo ruožtu
pripažino būtinumą išplėsti vien savo karinę sritį švelnesnėmis dimensijomis ir jau ėmėsi
sprendimų. Taigi abi tampa artimesnės, didėja jų papildomumas. Kodėl tuo nepasinaudoti?

Tikra kliūtis yra Turkijos ir Kipro santykiai ir neišspręsta Kipro problema. Europos Sąjunga
turi imtis vadovaujamo vaidmens, iniciatyvų, pasiūlyti NATO priemonių dėl glaudesnio
bendradarbiavimo, nuo žodžių pereiti prie darbų, ir kaip pavyzdį pateiksiu pastarąjį
Lenkijos, Vokietijos ir Prancūzijos užsienio ministrų laišką, į kurį ponia C. Ashton sureagavo,
ir tai tinkama pradžia teisinga linkme.

Glaudesnis ES ir NATO bendradarbiavimas skatinamas abiejų pusių politinės valios ir
BSGP stiprinimas, tačiau tam tikrą vaidmenį ir darbą turi atlikti ir NATO, ir ES valstybių
narių sostinės.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Ponia pirmininke, tai, kas įtvirtinta Lisabonoje priimtoje
NATO strateginėje koncepcijoje dėl susilaikymo nuo branduolinio ginklo, nėra nauja, tai
sena. Aljansas nusprendė išsaugoti branduolinius ginklus kaip kraštutinę atgrasymo galią.
Ironiška, kad tai prieštarauja prezidento B. Obamos raginimui sukurti pasaulį be
branduolinių ginklų ir užtikrinti nusiginklavimą, kuris buvo pažadėtas per pastarąją NPT
peržiūros konferenciją.

Aljansas turėtų rodyti pavyzdį, tačiau tai neatgrasys nuo branduolinio ginklavimosi – deja,
tai tik paskatins tai. O per finansų krizę ji skiria lėšas kitoms mums kylančioms grėsmėms
įveikti. Ar yra branduolinių bombų kovoti su anonimišku terorizmu, piratavimu Indijos
vandenyne, organizuotu nusikalstamumu, kibernetinėmis atakomis arba cheminėmis ir
biologinėmis atakomis?

Praėjusią savaitę Europos Sąjungos Taryba priėmė pareiškimą dėl poreikio sustiprinti mūsų
veiksmus prieš branduolinį ginklavimąsi. Ponia C. Ashton, kaip planuojate tai padaryti
NATO, kurioje 21 iš 28 sąjungininkių yra ir Europos Sąjungos narės? Ir ką galite pasakyti
dviem branduolinį ginklą turinčioms valstybėms, kurios yra Europos Sąjungos narės ir
kurios labiausiai priešinosi NATO Strateginės Tarybos siūlomiems pakeitimams šiuo visai
žmonijai egzistenciniu klausimu?

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, manau,
kad gyvename absurdiškame pasaulyje, o jūs buvote išrinkta tam, kad jame atliktumėte
tam tikrą vaidmenį, siekiant sumažinti šį iracionalų absurdą. Kaip visi pastebėjo, karas
Afganistane kainavo daugiau nei 300 mlrd. USD. Skurdo panaikinimo Afganistane kaina
yra lygi penkių dienų karo kainai. Savaitės trukmės operacijų kainos pakaktų šešiems
tūkstančiams mokyklų. 300 mlrd. USD galėjo būti panaudoti tam, kad būtų pastatyta
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200 tūkst. mokyklų. Tie patys pinigai galėjo būti skirti 30 tūkst. ligoninių pastatyti.
Apskaičiuokite ir pamatysite. Kalbu apie ligonines, kurių viena kainuoja 10 mln. USD.

Ar mums reikia daugiau informacijos, kad suprastume, jog gyvename absurdiškame
pasaulyje? Jeigu padalytume šiuos pinigus visoms šeimoms, gyvenančioms žemiau skurdos
ribos Europoje, pinigų pakaktų visoms šeimoms. Ar kas nors tuo tiki? Po 20355 EUR
kiekvienai iš 27 mln. šeimų.

Kur veda šis absurdiškumo kelias? Jis veda į NATO. Todėl raginu baronienę C. Ashton,
kuri užima vadovaujančią poziciją Europos Sąjungoje, imtis iniciatyvos, kad ši organizacija
būtų panaikinta iš vidaus.

Arnaud Danjean (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, pritariu jūsų
nuomonei dėl Lisabonos aukščiausiojo lygio susitikimo, per kurį buvo patvirtinta nauja
strateginė koncepcija, kuri iš esmės patenkinama. Tačiau, nepaisydami visko, turėtume
nuoširdžiai pripažinti, kad neišsamiame šio dokumento tekste, turint omenyje šios
strateginės partnerystės galimybę, kalbama apie Europos Sąjungos ir NATO santykius,
kurie turėtų būti daug platesnio užmojo.

Teisingai paminėjote laimėjimus ir pažangą dėl pajėgumų plėtojimo. Akivaizdu, paminėjote
laimėjimus Afganistane, kuriame mums pavyksta pasiekti kompromisus. Tačiau negerai
tai, kad nepalaikome struktūrinio politinio dialogo su NATO, išskyrus vienintelį Bosnijos
atvejį. Visi žinome problemas, susijusias su Turkija. Ketiname rimtai, neabejotinai
pragmatiškai jas spręsti, ir tikiuosi, kad jūsų ir Generalinio Sekretoriaus pastangos turės
teigiamų rezultatų.

Noriu trumpai pasakyti, kad kilus dubliavimosi problemų, dažnai išryškinami Europos
Sąjungos trūkumai ir apribojamas jos troškimas siekti plataus užmojo tikslų. Tai neteisinga
problema, nes mūsų valstybėse nėra dviejų kariuomenių, NATO kariuomenės ir Europos
Sąjungos kariuomenės. Kiekviena šalis turi ginkluotąsias pajėgas, ir pati šalis gali pasirinkti,
ar išsiųsti savo karius atstovauti NATO, ar Europos Sąjungai. Nustokime nerimavę dėl šios
dubliavimosi sąvokos.

Norėčiau kai ką pasakyti dėl papildomumo: tai turi būti taikoma pagrįstai, ir tai labai svarbu.
Nenorėčiau, kad papildomumas taptų būtinybe, o Europos Sąjunga teiktų pagalbą, ir tai
būtų NATO ginkluotosios pajėgos. Europos Sąjunga turi išsaugoti savo karinius pajėgumus,
laikytis savo karinių siekių ir išlaikyti savo nuomonę bendros saugumo ir gynybos politikos
(BSGP) klausimu, kaip buvo paminėta trišaliame Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos laiške.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, Lisabonos aukščiausiojo lygio
susitikimu neabejotinai prisidėta prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO)
modernizavimo ir jos prisitaikymo prie naujų saugumo uždavinių.

Turime pritarti tam, kad į naująją strateginę koncepciją būtų įtraukti tokie nauji uždaviniai
kaip terorizmas, kova su ginklavimusi masinio naikinimo ginklais, kibernetinė gynyba ir
energetinis saugumas.

Taip pat reikia pritarti tam, kad naujojoje koncepcijoje pabrėžiamas poreikis sustiprinti
strateginę NATO ir Europos Sąjungos partnerystę. Tačiau būtina nustatyti aiškų užduočių
paskirstymą, siekiant būti veiksmingiems ir nedubliuoti veiksmų per krizę.

Lisabonos sutartis buvo žingsnis į priekį bendros saugumo ir gynybos politikos, kurią
turime sustiprinti, srityje. Tikslas aiškus: Europos Sąjunga turi sugebėti mobilizuoti
reikiamus civilinius ir karinius pajėgumus, kad galėtų įgyvendinti savo tarptautinius
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įsipareigojimus, o bendra saugumo ir gynybos politika turėtų būti iš esmės prisidedama
prie Atlanto regiono saugumo.

Tačiau neaišku tai, kaip vyks šis bendradarbiavimas su aljansu, kad jis būtų tikrai
veiksmingas. Būtų labai svarbu, baroniene C. Ashton, jeigu galėtumėte mums ką nors
daugiau apie tai pasakyti.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, ponia C. Ashton, tiesą sakant, šiandien
per šias diskusijas buvo pateiktas klausimas, kodėl Europos Parlamente – ES institucijoje
– kalbame apie NATO aukščiausiojo lygio susitikimą. Atsakymas aiškus. Dauguma Europos
Sąjungos valstybių narių yra NATO narės, todėl esame susiję ir su Europos Sąjunga, ir
daugeliu atvejų su NATO.

Todėl turėtų būti pažymėta, kad NATO ir Europos Sąjungos ir NATO bendradarbiavimo
plėtojimas buvo vienas svarbiausių per aukščiausiojo lygio susitikimą Lisabonoje aptartų
klausimų. NATO aukščiausiojo lygio susitikime priimtais sprendimais ir, pvz., Jungtinių
Amerikos Valstijų prezidento pareiškimais patvirtinama, kad NATO nesipriešina bendrai
saugumo ir gynybos politikai, tačiau bando rasti bendradarbiavimo būdą, kuris būtų
naudingas abiem institucijoms. Todėl mes taip pat turime siekti bendradarbiauti ir dirbti
kartu, užuot įsitraukę į beprasmę konkurenciją ir brangų struktūrų dubliavimąsi, visų
pirma šiandien, per finansų krizę. Tikiuosi, kad NATO aukščiausiojo lygio susitikime
priimtais sprendimais ir Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos užsienio ministrų laišku, kuris
jau buvo paminėtas, būsime – Europos Sąjunga – įtikinti pradėti rimtas diskusijas dėl
bendros saugumo ir gynybos politikos.

Lenkija – esu narys iš Lenkijos – tikrai jus palaikys, ponia C. Ashton, atliekant šį darbą
pirmininkaujant Lenkijai. Turime pasinaudoti mechanizmais ir galimybėmis, kurios
suteikiamos Lisabonos sutartimi. Tai mums didžiulis uždavinys. Galiausia norėčiau pasakyti,
kad palankiai vertinu NATO pareiškimą dėl atvirumo bendradarbiauti su Rusija, pareiškimą,
kuriame taip pat pabrėžiamas NATO pasirengimas būti atvira ir priimti tokias naujas
valstybes kaip, pvz., Gruzija.

Kyriakos Mavronikolas (S&D). -   Ponia pirmininke, Europos Sąjunga yra vienintelė ir
labai svarbi NATO partnerė. Kaip pateikiama naujos strategijos koncepcijos dokumente,
NATO ir Europos Sąjunga gali ir turėtų atlikti papildomus ir bendrai sustiprintus vaidmenis,
palaikydamos tarptautinę taiką ir saugumą.

Aktyvi ir veiksminga Europos Sąjunga prisideda prie bendro Euroatlantinio regiono
saugumo. Todėl turėtų būti sudarytos palankesnės aplinkybės stiprinti strateginę partnerystę
visapusiu bendru atvirumu, skaidrumu, papildomumu ir pagarba abiejų organizacijų
autonomiškumui ir instituciniam integralumui.

Taip pat turėtume pabrėžti, kad labai svarbus glaudus ES ir NATO bendradarbiavimas, ir
jis turėtų būti plėtojamas nepažeidžiant sprendimų priėmimo savarankiškumo principo
ir tinkamai gerbiant kai kurių ES valstybių narių poziciją branduolinio ginklo klausimu.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, ponios ir ponai,
per NATO aukščiausiojo lygio susitikimą padaryta didelė pažanga. Gerai, kad čia
diskutuojama šiuo klausimu. Tokie nauji strateginiai elementai kaip civilinis krizės valdymas
ir kibernetinė gynyba yra žingsniai tinkama linkme. Visų pirma tokioms mažoms,
neutralioms šalims kaip Austrija NATO ir Europos Sąjungos strateginės partnerystės
stiprinimas yra labai svarbus. Karinių pajėgumų plėtojimas, didinant sąveiką, sumažinant
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dubliavimąsi ir pagerinant bendradarbiavimą, susijusį su ginklais, bus naudingas visiems,
tačiau visų pirma mažoms valstybėms narėms.

Dar daug ką reikia padaryti, visų pirma mums. Europa turi nusistatyti sau tam tikras užduotis
ir užtikrinti, kad jos būtų atliktos. Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos užsienio ministrų
iniciatyva yra žingsnis teisinga linkme. Atsižvelgdami į vidutinę trukmę turime kurti
Europos Sąjungos gynybos struktūrą, kuria būtų skatinamas ES valstybių narių karinis
bendradarbiavimas, kuriuo būtų sujungiamas ES, JT ir NATO civilinis ir karinis
bendradarbiavimas ir kuriuo remiantis laipsniškai būtų plėtojamos Europos Sąjungos
gynybos struktūros. Turime tapti svarbia saugumo partnere pasaulyje. Turime to siekti.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Ponia pirmininke, Lisabonos aukščiausiojo lygio susitikime
buvo nubrėžta nauja perspektyva aljanso saugumo strategijos srityje. Buvo pasiekti trys
didžiuliai tikslai: buvo priimta nauja strateginė koncepcija, susitarta dėl naujo požiūrio į
Afganistaną ir, svarbiausia, suteikta nauja paskata santykiams su Rusijos Federacija.

Manau, kad pati svarbiausia išvada susijusi su priešraketinio skydo integravimu į naują
strateginę koncepciją. Rumunija ragino sukurti skydą nuo 2008 m. Bukarešte vykusio
aukščiausiojo lygio susitikimo. Tai parodo, kad mano šalis laikėsi tinkamos vizijos ir labai
prisidės prie gynybos sistemos įgyvendinimo. Kartu Rumunija pritarė atvirų durų politikai,
visų pirma siekdama sustiprinti NATO santykius su Gruzija ir Ukraina.

Taip pat pritariu tam, kad NATO patvirtino Juodosios jūros regiono strateginę svarbą turint
omenyje šiame regione vyraujančius saugumo pavojus. Visų pirma jie susiję su neišspręstais
konfliktais Padnestrėje ir Gruzijoje. Šiuo klausimu manau, kad aljansas turi išlaikyti vieningą
poziciją dėl Rusijai skirtų pranešimų. Rusijos Federacija darbais turi parodyti savo išreikštus
gerus ketinimus, nes ji turi tvirtų įsipareigojimų dėl Rumunijos ir NATO rytinės sienos.
Turiu pabrėžti, kad priimdama politinę deklaraciją NATO įsipareigojo užtikrinti Moldovos
ir Gruzijos teritorinį vientisumą.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Ponia pirmininke, istorinis NATO aukščiausiojo
lygio susitikimas Lisabonoje buvo lemtingas aljanso ateities klausimu. Dvidešimt aštuonios
sąjungininkės priėmė svarbius sprendimus, patvirtino naują gynybos doktriną, sudarė
sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui su Rusija, išsprendė klausimą dėl priešraketinio
skydo, patvirtino veiksmų planą dėl Afganistano ir pabrėžė bendradarbiavimo su Europos
Sąjunga svarbą.

Tačiau toks yra bendras ir optimistinis požiūris. Neturėtume pamiršti, kad bendrai priimti
šie dokumentai reiškia mažai susijusias pozicijas ir požiūrius. Visi žinome, kad po Šaltojo
karo susidariusioje aplinkoje kyla nesutarimų, susijusių su grėsmės suvokimu, ir jų yra
įvairiausių lygių. Rytų Europos šalys laikosi skirtingo požiūrio dėl santykių su Rusija, o
Turkija skirtingai suvokia Irano branduolinę programą. Taip pat žinome, kad Ankara
pradėjo diplomatinį karą, siekdama užtikrinti, kad tai nebūtų paminėta Lisabonos
dokumente. Be to, Ankara laikosi skirtingo požiūrio dėl bendros saugumo ir gynybos
politikos bendradarbiavimo, nes nori išskirti bendradarbiavimą su viena Europos partnere
ir Europos Sąjungos valstybe nare. Todėl bendros saugumo ir gynybos politikos vaidmuo
tampa dar svarbesnis, žinoma, Europos ir NATO bendradarbiavimo klausimu.

Būtent todėl manau, kad Europos Sąjunga turi visapusiškai pasinaudoti naujomis Lisabonos
sutartimi teikiamomis galimybėmis, išsaugodama galias priimti sprendimus. Turime didinti
Europos Sąjungos tarptautinį dalyvavimą ir sustiprinti jos tarptautinį vaidmenį. Mums
reikia stipresnės Europos, kad galėtume sukurti stipresnį Atlanto aljansą.
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Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Ponia pirmininke, sutinku su vyriausiosios įgaliotinės
pozicija dėl Lisabonos aukščiausiojo lygio susitikimo. Tai tikrai buvo svarbus posūkis ir
svarbi akimirka. Transatlantiniai santykiai svarbūs siekiant pasaulio saugumo ir vystymosi,
tačiau vis dėlto Europos Sąjunga, kai reikia, turi turėti savo balsą ir savo struktūras. Šiuo
bendradarbiavimu bus užtikrinamas anksčiau minėtas išlaidų sumažinimas ir dėl įrenginių,
ir priimant civilinius sprendimus, be būtinybės arba galimybės pakeisti NATO aljansą.
Europa turi turėti savo gynybos sistemą ir saugumo sistemą, taip pat savo poziciją, nes tik
tada sugebės išspręsti tokias problemas kaip problemos su Turkija arba kitas problemas
su NATO narėmis arba NATO nepriklausančiomis valstybėmis, kurios laikosi kitokio
požiūrio į Rusiją. Be to, nemanau, kad Rusijos klausimas yra sudėtingas. Manau, kad
apskritai Europa gali išspręsti šį klausimą kartu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.
Galbūt Europai dar veiksmingiau pavyks jį išspręsti.

Tunne Kelam (PPE). -   Ponia pirmininke, NATO gali būti laikoma viena iš nedaugelio
organizacijų, po Šaltojo karo pasiekusių tikrų laimėjimų. Tačiau plėtra susilpnėjo. NATO
išliko gana abejinga Gruzijos ar Makedonijos priėmimo klausimu. Labai sumažėjo kariniai
indėliai. Labai nedaug NATO narių laikosi reikalavimo gynybai skirti 2 proc., o aljansas
jau daugiau nei dešimtmetį nevykdė jokių rimtų karinių pratybų. Paskutinės didelės
pratybos, siekiant įrodyti, kad JAV galėtų greitai nusiųsti savo karius į Europą, vyko prieš
17 metų. Tiesa, žlugo Sovietų Sąjunga. Tačiau NATO patikimumas ir galimybės vis dar
priklauso nuo JAV karinės galios. Labai svarbu, kad NATO karinės institucijos išliktų
tinkamai integruotos, o Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos karo vadai turėtų galimybę
kartu praktikuotis.

Tik daug glaudesnio ir ryžtingesnio transatlantinio bendradarbiavimo sąlygomis ES ir
NATO pavyks sudaryti demokratišką tarptautinę darbotvarkę ateinančiam dešimtmečiui,
kovojant su daugiašalio pasaulio iššūkiais.

Taip pat norėčiau pateikti pastabų dėl NATO ir Rusijos Tarybos išvadų. Jose skatinama
modernizuota, pagrįsta tarpusavio pasitikėjimu, skaidrumu ir nuspėjamumu partnerystė.
Tai gali būti vertinama kaip geros valios pareiškimu. Tačiau žinome, kad Rusijos karinėje
doktrinoje NATO plėtra į Rusijos kaimynystę vis dar vertinama kaip agresija, kuria
pateisinami prevenciniai kariniai puolimai ir nusileidimai užsienio teritorijose.

Per 2009 m. rudenį Rusijos šiaurės vakarų dalyje, šalia Baltijos valstybių teritorijos, vykusias
didžiulės karinės pratybas buvo pasirengta užimti šias valstybes, reaguojant į puolimą,
greičiausiai į NATO veiksmus. Teigiama tai, kad Baltijos valstybėms pagaliau buvo suteikti
NATO nenumatytų atvejų planai dėl jų gynybos, kaip atskleidė ir „WikiLeaks“.

Rusija įsiveržė į Gruziją, o dvi jos autonominės teritorijos praktiškai aneksuotos. Visai
neseniai Rusijos raketos buvo dislokuotos šiose atsiskyrusiose teritorijose, o Rusija tęsia
plataus mąsto šnipinėjimą visose Vakarų šalyse. Kai pranešama apie šiuos šnipus, Vakarai,
o ne Rusija, kuri atvirai skiria savo šnipams aukščiausius valstybinius apdovanojimus,
jaučiasi sutrikę.

Todėl Rusijos atkaklumas siekiant lygybės santykių su NATO ir dėl tam tikro bendro
sprendimų priėmimo yra pirmalaikis, kuriuo keliamas pavojus Rusijos veto NATO
sprendimų ir tolesnės plėtros klausimu.

Katarína Neveďalová (S&D).    – (SK) Ponia pirmininke, per Lisabonos aukščiausiojo
lygio susitikimą NATO patvirtino savo kaip saugumo garanto Euroatlanto regione vaidmenį,
taip pat pripažino, kad kilo naujų uždavinių, kuriuos reikia įveikti.
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Geriausia priemonė šiam vaidmeniui atlikti yra platus strateginių partnerysčių, ir su
valstybėmis, ir su tarptautinėmis organizacijomis, tinklas. Todėl NATO turi būti pasiruošusi
pradėti politinį dialogą su kiekviena galima partnere, kuri pritaria mūsų bendroms
pastangoms dėl taikos ir saugių tarptautinių santykių.

Mano nuomone, svarbiausia strateginė partnerystė yra bendradarbiavimas su Rusija, ir
NATO turi sustiprinti praktinį bendradarbiavimą, kad galėtų įveikti šiuolaikines tarptautinio
terorizmo, piratavimo, prekybos žmonėmis ir narkotikais grėsmes. NATO reikia pakankamų
finansinių, karinių ir žmogiškųjų išteklių, kad galėtų įgyvendinti savo misiją. Tačiau būtina
kaip įmanoma veiksmingiau panaudoti šiuos išteklius, pirmiausia siekiant taikos
užtikrinimo.

Ivo Vajgl (ALDE). -    (SL) Ponia pirmininke, džiaugiuosi, kad galiu pateikti savo poziciją
prieš C. Goerensą, savo kolegą iš Liuksemburgo, nes kitu atveju būtų sumenkintas
pagrindinis dalykas, kurį noriu paminėti, t. y. kad dauguma mūsų, kurie kalbėjome pastarąjį
pusvalandį, esame iš Pietryčių Europos. Tuo turėtų būti parodoma, kad mums saugumo,
NATO ir jos santykių su Europos Sąjunga klausimai yra kiek svarbesni nei kitoms tautoms.

Būtent dėl tos priežasties norėčiau pasakyti, kad tie, kurie dalyvavo Lisabonos aukščiausiojo
lygio susitikime, praleido progą laikytis aiškesnio, principingesnio ir ryžtingesnio požiūrio
dėl dviejų šalių pietryčių Europoje, Makedonijos ir Bosnijos ir Hercegovinos, siekiant
sustiprinti jų saugumą, joms prisijungiant bent prie vienos iš organizacijų, ES arba NATO.

Kai Slovėnija artėjo prie narystės šiose dviejose institucijose, siekėme, kad tai būtų
užtikrinama abiejų pastangomis. NATO turi galimybę ištaisyti klaidas, kurias padaro
Europos Sąjunga. Manau, kad turime į tai atsižvelgti.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Ponia pirmininke, labai dėkoju jums už suteiktą
galimybę pateikti savo nuomonę. Šiandien diskutuojame dėl NATO ir Europos Sąjungos
bendradarbiavimo. C. Ashton pateikė mums teigiamą įvertinimą, tačiau noriu pasakyti,
kad, mano nuomone, tai labai perdėtas įvertinimas. Mano kolegos nariai iš Lenkijos,
J. Saryusz-Wolski ir K. Lisek, jau apie tai kalbėjo, o aš noriu aiškiai pasakyti, kad sutinku
su jų vertinimu.

Tai tik pradžia, ir tai labai ilgo kelio pradžia. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį į tris
pragmatinius dalykus, kuriuose galime įžvelgti bendrą pažangą. Pirmoji sritis susijusi su
bendru NATO ir Europos Sąjungos gynybos planavimu – aišku, kad galima nuveikti
daugiau. Antra sritis susijusi su žvalgybos tarnybų bendradarbiavimu – čia taip pat galima
siekti pažangos. Galiausiai trečias klausimas susijęs su kovos grupuočių operacijomis –
būtina paklausti, ar šiandien jomis teikiama kokia nors papildoma nauda.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Ponia pirmininke, norėčiau pateikti klausimą baronienei
C. Ashton, susijusį su Europos gynyba ir NATO.

Remdamosi Lisabonos sutartimi Europos Sąjungos valstybės narės gali glaudžiau
bendradarbiauti gynybos klausimais, žinoma, jeigu to pageidauja. Tai vadinama
„struktūrizuotu bendradarbiavimu“, arba „tvirtesniu bendradarbiavimu“, iš esmės tai
nesvarbu.

Ar gali baronienė C. Ashton man pasakyti, kiek šalių jau svarstė tokio pobūdžio
bendradarbiavimą, ir jeigu taip, jeigu aktualu, ar galite man pasakyti kriterijus, kuriuos
reikia atitikti, kad būtų pradėtas tokio pobūdžio bendradarbiavimas?
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Catherine Ashton,    Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio
reikalams ir saugumo politikai.  − Ponia pirmininke, dar kartą dėkoju visiems, kurie prisidėjo
prie šių labai plataus užmojo diskusijų. Norėčiau pabandyti pasirinkti keletą svarbiausių
klausimų ir bent jau trumpai į juos atsakyti.

Pirmiausia noriu pasakyti, kad esu pasiryžusi bandyti rasti būdų, kaip užtikrinti Europos
Sąjungos ir NATO bendradarbiavimą, tačiau nepamirštu įvertinti ir politinių klausimų,
kurie su tuo labai susiję. Mano tikslas − rasti praktinių ir pragmatinių būdų, kaip didesniu
bendradarbiavimu būtų galima padėti mūsų žmonėms operacijose. Operacijose
dalyvaujantys žmonės yra tie žmonės, apie kuriuos labiausiai galvoju, kai svarstau, kaip
galėtume bendradarbiauti. Tačiau darau tai žinodama, kad Turkija atlieka svarbų vaidmenį,
taip pat kad atstovauju 27 valstybėms narėms, bendradarbiauju su tomis valstybėmis
narėmis, kurios labiausiai domisi ir kurioms labiausiai aktualūs šie klausimai.

Imamės veiksmų, kad pabandytume ir kaip įmanoma greičiau tai pasiektume. Tačiau
nepamirštu įvertinti uždavinių, ir visada atsižvelgiu ir domiuosi idėjomis, kaip galėtume
tai padaryti.

Pritariu, kad taip pat norime labai įdėmiai pažvelgti į tai, ką patys darome, ir užtikrinti, kad
nesidubliuojame ir nekartojame kitų darbo. Iš tiesų sritys, kuriose dirbame, papildo viena
kitą. Anksčiau kaip pavyzdys buvo pateikta „Ocean Shield“ operacija Somalio pakrantėse
ir mūsų darbas dėl operacijos „Atalanta“.

Gerbiami nariai, kurie lankėsi regione, žino, kad tai didžiulis jūros plotas, kuriame yra daug
erdvės papildomoms veikloms įgyvendinti ir nedaug pavojaus dėl dubliavimosi, ir iš tiesų
paslaugos puikiai teikiamos kartu. Vadas B. Howes, kuris šiuo metu atsakingas už operaciją
„Atalanta“, kalbėjosi su gynybos ministrais, pabrėždamas, kad iš tiesų buvo daug
bendraujama, tačiau dar daugiau darbo galima patenkinamai atlikti kartu.

M. Gahler pateikė nemažai klausimų, kurie nesusiję su šiomis diskusijomis, todėl tiesiog
norėčiau jam pasiūlyti parašyti man trumpą žinutę tais klausimais, o aš su džiaugsmu jam
atsakysiu, tačiau šį vakarą nenorėjau naudoti Parlamento laiko klausimams, kurie nesusiję
su pačiomis diskusijomis.

Kalbant apie raketinės gynybos klausimus, kaip matau, per tas derybas dėl NATO naujos
strateginės koncepcijos pavyko rasti pusiausvyrą tarp raketinės gynybos klausimų ir NATO
branduolinės pozicijos. Aišku, kad NATO norės išlaikyti savo branduolinius atgrasomuosius
ginklus, kartu siekdama tikslo dėl pasaulio be branduolinių ginklų.

Šiandien laikomės tokio požiūrio, tačiau, žinoma, nedalyvaujame visose NATO srityse
būtent dėl tų priežasčių, kurios puikiai suvokiamos šiame Parlamente. Pvz., nedalyvavome
NATO ir Rusijos Tarybos susitikimuose, todėl negaliu komentuoti, kas ten įvyko, galiu,
kaip jau ir dariau, tik įvertinti jų išvadas.

Kalbant apie START, palankiai vertiname Jungtinių Amerikos Valstijų ir Rusijos pažangą,
susijusią su nusiginklavimu, ir manau, kad sudarėme sąlygas geresniam veiksmų suderinimui
su NATO, o tai buvo paties Generalinio Sekretoriaus tikslas.

Galiausiai struktūrinio bendradarbiavimo klausimas: ar tai įmanoma, kas daroma to
siekiant? Iš tiesų valstybės narės turi pateikti idėjų. Jau yra pavyzdžių, kai tokios valstybės
narės kaip JK ir Prancūzija arba man laišką atsiuntusi „Weimar Triangle Group“ svarsto,
kaip stiprinti tą bendradarbiavimą, iš dalies pasitelkiant ir Europos gynybos agentūrą,
kurioje turime galimybių tinkamu būdu pabandyti ir išplėtoti tas sąveikas.
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Ateityje tikiuosi daugiau tokių pavyzdžių. Ypač to tikiuosi iš pirmininkausiančių valstybių,
visų pirma iš Lenkijos, kuri nori skirti dėmesį gynybos klausimams. Negaliu pateikti
gerbiamiems nariams pavyzdžių, kuriais būtų suteikiama galimybė prisijungti, tačiau
tikiuosi, kad artėsime prie tikslų, kuriais per šią ekonomikos krizę bus sukurtos galimybės
veiksmingai panaudoti savo išteklius.

Pirmininkė.   – Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Ágnes Hankiss (PPE),    raštu. – (HU) Per 2008 m. spalio mėn. vykusį NATO valstybių
narių ministrų susitikimą generolas John Craddock, NATO pajėgų Europoje vadas, pareiškė,
kad Rusijos kariniai veiksmai Gruzijoje paskatino NATO peržiūrėti savo esminę strategiją
dėl savo valstybių narių saugumo. Ar šis pareiškimas vis dar aktualus dabar, po Lisabonos
aukščiausiojo lygio susitikimo? Susitarimas su Rusija yra tikslingas politinis žingsnis, kuriuo
būtų galima sustiprinti mūsų saugumą. Tačiau tai neabejotinai kelia rimtų moralinių ir
strateginių klausimų. Ar NATO ketina siekdama bendradarbiavimo atsisakyti demokratinių
idėjų, kuriomis pagrįstas Euroatlantinis aljansas ir kurios visiškai priešingos Rusijos
demokratijos suvokimui, kai kurių aspektų skleidimo ir apsaugos?

Galbūt nebūtina atskirai priminti apie žmonių bauginimus ir smurtą, neaiškias žurnalistų
ir teisininkų mirties aplinkybes Rusijoje. Taip pat būtų sudėtinga neįvertinti pastarosios
Rusijos pateiktos Nobelio taikos premijos nominacijos „Wikileaks“ įkūrėjui Julianui
Assange’ui kaip provokacinio veiksmo. Ar taip bus sumažintos šalių, ketinančių prisijungti
prie NATO, galimybės, jeigu Rusija nepritars jų būsimai narystei? Kyla klausimas, ar NATO
vadovai atsižvelgia į kai kurių valstybių narių pažeidžiamumą, taip pat į jų atvirus ir iki šiol
neišspręstus klausimus su Rusija. Bet kokiu atveju būtina palankiai vertinti istorinę taikos
kūrimo ir susitarimo kryptį. Tačiau turime aiškiai pripažinti istorinę NATO atsakomybę
už tai, kokią didžiulę galią ji įgauna dėl sudaryto susitarimo dėl raketinės gynybos
programos, ir kam ji tvirtai priešinsis, būtent mūsų bendroms Europos Sąjungos vertybėms.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Per Lisabonoje vykusį NATO aukščiausiojo lygio
susitikimą panaikinta strateginio saugumo koncepcija, kuri galiojo nuo Šaltojo karo laikų.
Šios naujos saugumo strategijos įgyvendinimas reiškia perėjimą nuo įprastos Atlanto
aljanso valstybių narių gynybos prie XX amžiaus visuotinio saugumo koncepcijos.

Naujojoje strateginio saugumo koncepcijoje pabrėžiami iššūkiai apima glaudų
bendradarbiavimą su įvairiomis tarptautinėmis institucijomis, ir vyriausybinėmis, ir
nevyriausybinėmis, ir partnerysčių, visų pirma su Rusija, stiprinimą. Be politinių kanalų
kūrimo, operaciniai klausimai, susiję su pačios NATO pajėgumais ir struktūra, buvo
pritaikyti prie naujų visuotinių grėsmių. Taip pat svarbu pabrėžti tai, kad NATO priėmė
misijos perėmimo planą dėl Afganistano, kuriuo siekiama perduoti nacionalinio saugumo
klausimus Afganistano valdžios institucijoms. Manau, ši nauja strateginė vizija, kuria
remiantis kuriamos gairės, kuriomis pagrįsti tarptautiniai valstybių narių santykiai, yra
labai svarbi.

Niki Tzavela (EFD),    raštu.  – Pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo Rusija buvo pakviesta
prisijungti prie raketinio skydo kūrimo, ir tai gali būti vadinama esminiu aljanso įvykiu.
Rusijos atsakymas išlieka aiškus, ir turbūt yra sudaryta tikra abipusė partnerystė su JAV.
Dar daugiau, šiam projektui reikalingos didžiulės Europos Sąjungos lėšos, ir tai nebus
lengva užtikrinti, sumažinus gynybos biudžetą.
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Galiausiai ateinančiais metais Afganistanas bus didžiulis politinis išbandymas NATO. JAV
ėmėsi skubių veiksmų, siekdama užtikrinti Rusiją, kad raketomis iš tiesų nebuvo taikytasi
į ją. Buvo svarbu nesupykdyti Rusijos, JAV, pakviesdama Rusiją dalyvauti raketinio skydo
programoje, taip pat įrodė, kad neturėjo tokių ketinimų. Antra, JAV pasielgė pagrįstai,
nepaminėdama Irano vardo, arba, teisingiau, patenkino Turkijos, kuri grasino pasitraukti,
jeigu bus paminėtas jos kaimynas Iranas, reikalavimus. Problema ta, kad tik 21 iš 27 ES
valstybių narių yra NATO narės, ir tai kelia grėsmę Europos Sąjungos gynybos plėtojimui.

18. Padėtis Dramblio Kaulo Krante (diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos
vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties
Dramblio Kaulo Krante.

Catherine Ashton,    Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio
reikalams ir saugumo politikai.  − Ponia pirmininke, padėtis Dramblio Kaulo Krante labai
nesaugi, nes pavojus kyla Dramblio Kaulo Kranto piliečių ir daugelio šioje šalyje gyvenančių
ir dirbančių europiečių gyvybei.

Manau, pavojus kyla dėl svarbių klausimų, ne tik dėl Dramblio Kaulo Kranto vaidmens
Afrikoje, bet ir dėl 10 metų milžiniško tarptautinės bendruomenės darbo siekiant įveikti
krizę ir padidinti stabilumą. Prezidento rinkimai turėjo įvykti prieš keletą metų. Pagaliau
Dramblio Kaulo Kranto žmonių, Jungtinių Tautų ir tarptautinės bendruomenės, ypač, turiu
pabrėžti, Europos Sąjungos ir tarpininko Burkina Faso prezidento Blaise Compaore,
pastangomis šie rinkimai įvyko.

Visi kandidatai iš anksto pritarė dėl esminių rinkimų taisyklių. Jose numatytas specialus
JT generalinio sekretoriaus specialiojo atstovo Choi Young-Jino vaidmuo patvirtinant
rinkimų rezultatus. Į Dramblio Kaulo Krantą išsiųsta Europos rinkimų stebėjimo misija,
kuriai vadovauja Europos Parlamento narys Cristian Preda. Dėkoju jam už atliktą darbą ir
manau, kad netrukus jis kalbės. Misija priėjo išvadą, kad rinkimai vyko demokratinėmis
sąlygomis. Dėkoju C. Predai ir jo grupei ir sveikinu juos parodžius drąsą bei puikiai atlikus
darbą sudėtingomis aplinkybėmis.

Rezultatus paskelbė nepriklausoma rinkimų komisija ir patvirtino specialusis JT generalinio
sekretoriaus atstovas. Aš kartu su Komisijos pirmininku J. M. Barroso vieni pirmųjų
pasveikinome prezidentą A. Ouattarą su pergale. Tarptautinė bendruomenė pripažino jį
vienbalsiai. ECOWAS ir Afrikos Sąjunga perdavė labai aiškią žinią. A. Ouattara – teisėtas
Dramblio Kaulo Kranto prezidentas. Gruodžio 3 d. AKR ir ES parlamentinės asamblėjos
pareiškimas buvo taip pat nedviprasmiškas.

Raginame visas Dramblio Kaulo Kranto politines jėgas pripažinti rinkimų rezultatus,
pademonstruoti atsakomybę ir susilaikyti nuo smurto. Dabar reikia telkti visas pastangas,
kad valdžia būtų perduota taikiai. JT rezoliucijose numatytos tikslinės priemonės prieš
tuos, kurie trukdo taikiam valdžios perėmimui ir rinkimams.

Afrikos institucijos Dramblio Kaulo Krantui jau taiko sankcijas. ES yra pasirengusi prisiimti
atsakomybę dėl tikslinių priemonių, šią savaitę tai buvo aiškiai pasakyta Taryboje ES
užsienio reikalų ministrams, be to, esame pasiruošę imtis priemonių ir paremti teisėtai
išrinktas valdžios institucijas.
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Įvykius Dramblio Kaulo Krante atidžiai stebi daugelis veikėjų ir visuomenė, ypač Afrikoje
ir ypač kaimyninėse šalyse, daugelis kurių taip pat po konflikto išgyvena sunkų perėjimo
prie demokratijos laikotarpį. Dabartinės konstitucijos krizės Dramblio Kaulo Krante
rezultatai – tai aiškus ženklas visoms Afrikos žemyno jėgoms, tiek remiančioms demokratiją,
tiek jai besipriešinančioms.

Europos Sąjungos atsakas į šią krizę labai svarbus. Jeigu savo veiksmais galime prisidėti
prie taikaus valdžios perdavimo gerbiant Dramblio Kaulo Kranto žmonių valią, išreikštą
per laisvus ir sąžiningus rinkimus, tai sustiprins mūsų, kaip pagrindinės veikėjos
tarptautinėje bendruomenėje, vaidmenį ir padidins mūsų, kaip pasaulio kovotojos už
demokratiją, patikimumą.

Cristian Dan Preda,    PPE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton,
iš tiesų buvau Dramblio Kaulo Krante, kur vadovavau Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo
misijai.

Kalbą pradėsiu paminėdamas, kad daugiau nei 100 stebėtojų iš 26 šalių – 120 žmonių –
kurie buvo šioje šalyje ir atliko puikų darbą, parodė drąsą ir atsidavimą. Visų pirma jie
atkreipė dėmesį į tai, ką kalbėjo Dramblio Kaulo Kranto piliečiai, atstovaujantys daugmaž
visoms politinėms jėgoms: „Pavargome“. Tai pagrindinis daugumos kartojamas žodis,
kuris iš tiesų reiškė, kad rinkimai laikomi politinės krizės pabaiga. Visi norėjo, kad rinkimai
visa tai užbaigtų.

Yra viena išimtis – tai kadenciją baigiantis prezidentas L. Gbagbo, kuris atsisakė pasitraukti
iš valdžios ir pasirūpino ištekliais, neleisiančiais šiai krizei baigtis – įsteigė šališką
konstitucinę tarybą, kuri paprasčiausiai panaikino jo oponentui palankius rezultatus. Tai
reiškia, kad šiandien vietoj ramybės ir pasitraukimo iš krizės šalyje krizė dar labiau įsigalėjo:
pasiekta labai pavojinga riba, ir pradeda ryškėti konfrontacijos ženklai.

Be to, norėčiau pasakyti, kad dabar labai sunku išvengti konfrontacijos. Pažiūrėkite tik į
tai, kas nutiko barakuose per pirmąjį ir antrąjį balsavimą. Deja, padėtis itin kebli.

Nenorėčiau baigti neišreiškęs padėkos baronienei C. Ashton už jos atsidavimą sprendžiant
šį klausimą.

Norėčiau užduoti jai klausimą, nes atkreipiau dėmesį, kad Taryba paskelbė, jog netrukus
bus taikomos ribojamosios priemonės: ar galima sužinoti, kada šios ribojamosios priemonės
bus pradėtos taikyti?

Véronique De Keyser,    S&D frakcijos vardu.   –   (FR) Ponia pirmininke, visų pirma norėčiau
pasveikinti kolegą C. Predą ir jo grupę atlikus puikų darbą. Taip pat norėčiau pasveikinti
Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai baronienę C. Ashton
kartu su visa tarptautine bendruomene parodžius ryžtingumą stebint šiuos rinkimus. Tuos
iš mūsų, kurie visiškai atsidavę rinkimų stebėjimo misijoms, kurie yra ypatingas
demokratijos šalyje skatinimo įrankis, palankiai nuteikė tai, kad po mėginimo neteisėtai
pasisavinti rinkimų rezultatą buvo imtasi tokių skubių ir ryžtingų paskesnių priemonių,
ir tikimės, kad tai gali nutikti ir kitomis aplinkybėmis, jeigu, deja, kada nors to prireiktų
dėl susidariusios padėties.

Be to, norėčiau pasakyti tai, ką gana dažnai girdėjau: prezidentas A. Ouattara nėra Europos
kandidatas. Nepaprasta tai, kad susivienijo visa tarptautinė bendruomenė: Afrikos Sąjunga,
Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (ECOWAS), Jungtinės Tautos, Europa ir kt.,
ir tai istorinis įvykis.
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Be to, esu, žinoma, labiau susirūpinusi tuo, kad A. Ouattara nori į gatves išleisti savo
kovotojus, nes taikių sprendimų gatvėse, kur susiduria priešiškos jėgos, nematau. Norėčiau
paminėti dokumentą, kurį šiuo metu rengia AKR valstybės ir kuris jau buvo aptartas per
paskutinį AKR susitikimą Kinšasoje, kuriame dalyvavo kai kurie iš mūsų. Jo pavadinimas
ypatingas: „Iššūkiai ateities demokratijai ir konstitucinės tvarkos laikymasis“. Už jo
parengimą atsako Afrikos atstovas ir Europos atstovas. Šiame dokumente yra daug teisinių
dalykų, ir trys jo puslapiai skirti dalijimosi valdžia klausimui, jeigu viena iš šalių mėgintų
neteisėtai įgyti valdžią. Šiuose trijuose rekomendaciniuose puslapiuose aprašoma, kaip
neleisti, kad esama padėtis virstų kruvinomis skerdynėmis. Labiau tikėtina, kad kruvinoms
skerdynėms kelias bus užkirstas ne gatvėse, o derybomis, kuriomis siekiama tam tikra
forma pasidalyti valdžia. Žinoma, visų pirma reikia spausti, kad laimėtojas būtų pripažintas.

Patariu jums susipažinti su šiuo dokumentu. Jis labai informatyvus ir man atskleidė, kad
nors Afrikos politinei kultūrai nedaug žinoma apie demokratiją, jai neabejotinai žinoma,
kaip derėtis.

Marielle De Sarnez,    ALDE frakcijos vardu.   –   (FR) Ponia pirmininke, vos prieš kelias
valandas A. Ouattaros šalininkai pasiekė vyriausybės ir Dramblio Kaulo Kranto radijo ir
televizijos buveines, todėl noriu išreikšti savo susirūpinimą, nes kyla neabejotinai didelis
ir absoliučiai realus konfliktų ir susidūrimų pavojus.

Šį vakarą pirmiausia turime paraginti laikytis ramybės ir siekti dialogo. Tačiau tai ir Dramblio
Kaulo Kranto vadovų pareiga. Tiek kadenciją baigiantis prezidentas, tiek naujai išrinktas
prezidentas turi padaryti viską, ką gali, kad užkirstų kelią dar vienam smurto protrūkiui
šalyje, kuri metų metus kentėjo pernelyg daug. Tai pirmoji žinia.

Antroji žinia ta, kad nuo pat pradžių tarptautinė bendruomenė, žinoma, Europa ir Afrikos
Sąjunga, laikėsi bendros nuomonės. Jos susibūrė, siekdamos užtikrinti, kad būtų paisoma
rinkimų rezultatų. Reikia ir toliau spausti ir taikyti sankcijas. Laurent Gbagbo privalo
pripažinti savo pralaimėjimą. Alassane Ouattara privalo nepailsdamas dirbti, kad sutaikytų
savo tautą. O mes turime nenusileisti, kol stabilizuosis padėtis.

Norėčiau, vyriausioji įgaliotine, iš anksto jums padėkoti už šiuos pranešimus, ypač šį vakarą.

Isabelle Durant,    Verts/ALE frakcijos vardu.   –   (FR) Ponia pirmininke, aš, kaip ir pirmiau
kalbėjusieji, tikrai apgailestauju dėl dabartinės padėties sunkumo, rimtos politinės krizės
ir susidūrimų, kurių gali kilti jau per ateinančias valandas, pavojaus. Todėl neabejotinai
teigiamai vertinu bendrą visos tarptautinės bendruomenės poziciją ir manau, kad turime
ne tik palaikyti demokratiją ir išgelbėti Dramblio Kaulo Kranto žmones, bet ir duoti aiškų
ženklą, kad Afrikoje valdžia gali keistis. Kalbama ne tik apie pačius Dramblio Kaulo Kranto
žmones, jų saugumą ir įtampą, kuri veikia šalį ir gali paveikti per ateinančias dienas ir
mėnesius, bet ir apie kaimynines valstybes. Rinkimai vyks kitose kaimyninėse valstybėse,
kur gali kilti kadenciją baigiančio prezidento pakeitimo nauju prezidentu klausimas.

Manau, labai svarbu, kad Dramblio Kaulo Krante demokratiškos kaitos klausimą būtų
galima išspręsti taikiai derybomis, nedarant jokių skubotų išvadų, su tarptautinės
bendruomenės parama ir priešinantis visiems tiems, kurie pasinaudodami tokia galimybe
sukeltų kruvinas skerdynes arba bent jau paimtų įkaitais civilius. Tai svarbu ne tik todėl,
kad šie žmonės jau pakankamai prisikentėjo, bet ir todėl, kad šis atvejis taps pavyzdžiu
kaimyninėms valstybėms, ir aš galvoju apie Kongą, kur ateinančiais 2011 m. laukia rinkimai.

Palankiai vertinu jūsų pareiškimus, kaip ateinančiais mėnesiais daryti spaudimą, jį
kontroliuoti ir palaikyti, siekiant išsaugoti taiką.
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Elie Hoarau,    GUE/NGL frakcijos vardu.  –   (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, visi
esame susirūpinę dėl rimtos krizės Dramblio Kaulo Krante.

Suprantama, kad tarptautinė bendruomenė vienbalsiai pasmerkė šios šalies Konstitucinės
tarybos sprendimą užginčyti Nepriklausomos rinkimų komisijos oficialiai paskelbtus
rinkimų rezultatus, kuriuo pažeidžiamas rinkimų kodeksas.

Europos Sąjunga, Jungtinės Tautos (JT), Afrikos Sąjunga, AKR ir ES jungtinė parlamentinė
asamblėja, Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (ECOWAS), prie kurių netrukus
neabejotinai prisijungs ir Europos Parlamentas, reikalauja paisyti oficialiai paskelbtų rinkimų
rezultatų ir leisti ateiti naujam respublikos prezidentui, pripažintam Nepriklausomos
rinkimų komisijos, kuri, primenu, yra JT patvirtinta institucija.

Visos Europos Parlamento frakcijos bendroje deklaracijoje išreiškė pritarimą dėl šių labai
svarbių klausimų. Jos taip pat paragino imtis veiksmų ir sustabdyti įtampos didėjimą šalyje,
nes ji gali sukelti pilietinį karą, tapti Dramblio Kaulo Krantui žmogiškąja tragedija, socialine
ir ekonomine katastrofa, tad, žinoma, būtina bet kokia kaina užkirsti jai kelią.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, ponios ir ponai,
demokratija – neabejotina vertybė, lygiai kaip nediskutuotini ir visuotinio sutarimo
rezultatai: dalyvavimas, atstovavimas ir visuotinis suverenitetas – demokratinės sistemos
brandos matas. Įvykiai Dramblio Kaulo Krante, apie kuriuos stebėtojai pranešė objektyviai,
daro didelę žalą rinkimų procesui, kuris dabar jau turėjo būti baigtas.

Tautos pasirinkimas buvo aiškus ir nedviprasmiškas, tačiau naujasis valstybės vadovas
A. Outtara dar nepakeitė kadenciją baigusio, bet vis dar pareigas einančio vyriausybės
vadovo L. Gbagbo. Europos Parlamentui, kaip ir visiems, tikintiems teisingumu, tai
nepriimtina.

Konstitucinė taryba politinėmis manipuliacijomis pripažino prezidentu baigiantįjį kadenciją,
kuris, deja, ir toliau atstovauja Dramblio Kaulo Krantui. Dėl to kyla didesnės įtampos ir
sunkiai kontroliuojamų riaušių, grėsmė. Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakcija nepritaria makiaveliškoms manipuliacijoms visuotinio balsavimo rezultatais.

Todėl prašome, kad piliečiams, kurie laisvai išreiškė savo valią bendru sutarimu, būtų
sudarytos sąlygos turėti tą vadovą, kurį jie visi kartu išrinko. Šiame procese mus palaiko
Jungtinės Tautos. Suprantama, raginame užbaigti šią sudėtingą krizę per pagrįstai trumpą
laiką, tikimės autoritetingo baronienės C. Ashton įsikišimo, kad tarptautiniuose santykiuose
Europa galėtų aukščiausiu lygiu parodyti savo įtaką ir autoritetą.

Kader Arif (S&D). -    (FR) Ponia pirmininke, vyriausioji įgaliotine, ponios ir ponai, ką tik
įvyko rinkimai Dramblio Kaulo Krante.

Tarptautinė bendruomenė toleravo tai, kad Laurento Gbagbo režimas metų metus vilkino
rinkimus. Šie paskesni pranešimai atkreipė ne vieno iš mūsų dėmesį į sunkumus, kuriuos
šiuo metu patys patiriame giliai viduje, tikėjomės, kad šalyje, kuri daug iškentėjo dėl
bergždžių ir nepriimtinų susidūrimų, ypač dėl Dramblio Kaulo Kranto pilietybės sąvokos,
įsigalės demokratijos dvasia.

Tarptautinė bendruomenė, ypač Europos Sąjunga su baroniene C. Ashton ir mano kolega
C. Preda priešaky, susibūrė siekdama užtikrinti, kad šie rinkimai vyktų geriausiomis
sąlygomis, skaidriai ir be smurto. Tai pagirtina.
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Atsižvelgiant į buvusią ramybę ir kandidatų pagarbą vieni kitiems, rinkimų kampanija
suteikė mums vilties, kad su rezultatais sutiks visos šalys. Deja, dabar kadenciją baigiantis
prezidentas nepripažino demokratinio balsavimo rezultato.

Todėl rytoj aš, kaip ir mano kolegos Europos Parlamento nariai, balsuosiu už tai, kad
L. Gbagbo būtų paragintas pripažinti, jog tai, ką jis laiko nesėkme arba konspiracija, iš tiesų
yra daugumos jo šalies piliečių valia. Jis negali laikytis valdžios nesudvejojęs dėl savo paties,
kaip kovotojo, praeities, kai gyvendamas Europoje turėjo pasirodyti esąs tas, kuris savo
šaliai atkovojo nepriklausomybę ir įtvirtino demokratiją.

Jungtinių Tautų atstovas Dramblio Kaulo Krante drąsiai prisiėmė jam tenkantį vaidmenį
ir paskelbė balsavimo rezultatus.

Kaip pirmasis AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininko pavaduotojas,
norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai, kad gruodžio 3 d. Kinšasoje mūsų Asamblėja priėmė
deklaraciją, griežtai pasmerkdama Dramblio Kaulo Kranto konstitucinės tarybos sprendimą
anuliuoti rezultatus.

Ši deklaracija priimta Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (ECOWAS) ir Afrikos
Sąjungos valstybėms narėms susitarus dėl aiškios ir nedviprasmiškos pozicijos. Šiuo metu
šalies piliečiai nepageidauja L. Gbagbo režimo, jo neremia kaimyninės valstybės ir
nepripažįsta tarptautinė bendruomenė. Todėl dabar pats laikas jam pripažinti demokratiškai
išrinkto Dramblio Kaulo Kranto prezidento Alassanės Ouattaros, kuriam turi būti sudarytos
sąlygos kuo greičiau prisiimti tautos jam patikėtą pareigą, pergalę.

Ponia pirmininke, vyriausioji įgaliotine, ponios ir ponai, norėčiau baigti paragindamas
Europos Sąjungą prisiimti atsakomybę ir jai prieinamomis priemonėmis įtikinti Laurentą
Gbagbo bei jo neteisėtą vyriausybę pripažinti, kad žaidimas baigtas. Neleisime, kad jo
užsispyrimas Dramblio Kaulo Krante sukeltų netvarką.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Ponia pirmininke, jeigu ne L. Gbagbo egoizmas,
Dramblio Kaulo Krantas suteiktų įkvėpimo visoms demokratijos siekiančioms
besivystančioms šalims.

Išties per paskutinius rinkimus Dramblio Kaulo Kranto tauta parodė didelę politinę brandą.
Be to, paskutinės pralaimėjusiojo intrigos nepadarė nė menkiausio įspūdžio tarptautinėms
institucijoms, pradedant Jungtinėmis Tautomis. L. Gbagbo turėtų pasitraukti. Jam nėra
kito būdo išsaugoti likusio orumo.

Iki šiol Europos Sąjunga reagavo tinkamai, ypač kalbant apie tikslines sankcijas. Sankcijos
turi būti taikomos ne tiems, kurie elgėsi pavyzdingai, bet L. Gbagbo ir jo aplinkos asmenims.

Mano klausimas baronienei C. Ashton toks: „Kokių veiksmų ketinate imtis, jeigu padėtis
pablogėtų, ir kiltų jėgos panaudojimo prieš Dramblio Kaulo Kranto piliečius ir Dramblio
Kaulo Krante gyvenančius asmenis grėsmė? Be to, ar manote, kad ECOWAS ir Afrikos
Sąjunga yra pakankamai kompetentingos spręsti šį klausimą?“

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Ponia pirmininke, baroniene C. Ashton, ponios ir ponai,
padėtis Dramblio Kaulo Krante – išbandymas, kurio negalime neišlaikyti.

Visų pirma tai taikytina Europos Sąjungai, nes jokiu būdu negalime pripažinti pasisavintos
pergalės ir jokiu būdu negalime liautis darę didžiausią spaudimą Dramblio Kaulo Kranto
vadovams dėl masinės apgavystės. Be to, bus nepriimtina, jei nors vienas Europos mokesčių
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mokėtojų euras pateks į neteisėtos vyriausybės, kuri nepaiso net elementariausių
demokratijos normų, rankas arba pereis per jas. Dramblio Kaulo Krantas privalo tai žinoti.

Šiuo metu Dramblio Kaulo Krantas – išbandymas ir Afrikos Sąjungai, kuri šį klausimą
sprendžia labai įdomiai, demonstruodama tokį tvirtumą ir vienybę, apie kokią nebūtų buvę
įmanoma pagalvoti vos prieš 10 ar 15 metų. Tai ženklas, kad nederėtų pasinaudoti Dramblio
Kaulo Kranto atveju siekiant atgaivinti senus stereotipus, kad juodoji Afrika nesuderinama
su demokratija.

Nors ir esame per plauką nuo plataus masto smurto proveržio, kuris būtų katastrofiškas,
Dramblio Kaulo Kranto visuomenė kol kas sėkmingai praeina šį sunkų išbandymą: daugumą
balsų jį atidavė už reformistinių pažiūrų kandidatą A. Outtarą, ir, panašu, išmoko Dramblio
Kaulo Kranto didžio rašytojo Ahmadou Kouroumos, 1998 m. išleidusio knygą tinkamu
pavadinimu „En attendant les votes des bêtes sauvages“ („Belaukiant laukinių žvėrių
balsavimo“), kurioje būtent ši istorija pasakojama demokratiniu ir Dramblio Kaulo Krantui
būdingu požiūriu, pamoką.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Ponia pirmininke, po rinkimų Dramblio Kaulo Krante
susidarė precedento neturinti padėtis, kai abu prezidento rinkimuose dalyvavę kandidatai
paskelbė laimėję rinkimus ir kiekvienas paskyrė po ministrą pirmininką. Yra tik vienas
teisėtas prezidentas – tai prezidentas A. Ouattara. Manau, kad visos politinės jėgos turi
paisyti tautos valios, išreikštos per lapkričio 28 d. vykusius rinkimus. Juolab, kad tam yra
priežastis, kadangi JT, Rinkimų komisija ir daugelis Europos valstybių pripažino opozicijos
lyderį teisėtu laimėtoju.

Kartu apgailėtina tai, kad ES stebėtojai buvo bauginami, dėl ko teko nutraukti misiją.
Politinis nestabilumas jau dabar daro didelį poveikį. Neseniai Afrikos Sąjunga nusprendė
sustabdyti šios šalies narystę organizacijoje. Be to, kyla grėsmė, kad gali pasikartoti 2002 m.
pilietinis karas.

Todėl Dramblio Kaulo Krantas gali rinktis vieną iš dviejų kelių: kelią į demokratijos
išsaugojimą ir tolesnę pažangą arba kelią, vedantį į atskyrimą nuo Afrikos bendruomenės.

Catherine Ashton,    Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio
reikalams ir saugumo politikai.  − Ponia pirmininke, kalbėsiu trumpai, nes manau, kad viskas,
ką norėta pasakyti, buvo labai puikiai išreikšta. Pone C. Preda, dar kartą dėkoju jums ir jūsų
grupei už drąsą ir darbą rinkimuose. Giriu jus.

Noriu atkreipti dėmesį į du dalykus. Žinoma, visą laiką palaikiau ryšį su Banu Ki-moonu.
Kalbėjomės tik prasidėjus šiai krizei, sakėme, kad ši padėtis nežmoniška, ir sutarėme
visokeriopai bendradarbiauti. Be to, užtikrinau, kad šalyje esančiais ES atstovais yra
rūpinamasi: turime atsarginių planų jų saugumui užtikrinti, kaip jūs to ir tikėtumėtės.

Taip pat norėčiau atsakyti į konkretų klausimą dėl sankcijų. Tikiuosi, kad per keletą
ateinančių dienų sąrašas bus parengtas. Norime kuo greičiau išspręsti šį klausimą ir daryti
kuo didesnį spaudimą. Kyla reali smurto grėsmė ir tikras neaiškumo dėl to, kas vyksta,
pavojus. Turime išlaikyti labai tvirtą ir aiškią poziciją ir kuo glaudžiau bendradarbiauti su
tarptautine bendruomene darant kuo didesnį spaudimą ir imantis būtinų veiksmų, kad
klausimas būtų tinkamai išspręstas. Esu ypač dėkinga už Europos Parlamento paramą šiuo
klausimu.
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Pirmininkė.   Gavau šešis pasiūlymus dėl rezoliucijos (2)  pagal Darbo tvarkos taisyklių
110 straipsnio 4 dalį.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2010 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienį, 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Katarína Neveďalová (S&D),    raštu. – (SK) Ponios ir ponai, du kandidatai į prezidentus
paskelbė laimėję rinkimus ir prisiekė gruodžio 4 d. Tačiau neįmanoma, kad prezidento
rinkimus vienoje šalyje laimėtų du kandidatai. Padėtis Dramblio Kaulo Krante labai
pavojinga, nes mes visi gerai žinome, kad šalis, paženklinta metų metus trukusio konflikto
ir smurto, ypač linkusi imtis veiksmų, dėl kurių galėtų pasikartoti 2002 m. po smurtinio
perversmo kilęs pilietinis karas.

Todėl reikia kruopščiai apgalvoti tarptautinės bendruomenės, kurioje mums atstovauja
Europos Sąjunga, veiksmus ir jų neatidėlioti vėlesniam laikui, nes jie turės lemiamos įtakos
šios šalies gyventojų gyvenimui.

Todėl visiškai pritariu baronienei C. Ashton. Sankcijų taikymas – vienas galimų sprendimų,
kaip ES nubausti tuos, kurie trukdo taikiai pakeisti politinę valdžią. Sankcijos turi padėti
įvykdyti Dramblio Kaulo Kranto tautos valią. Neturime pamiršti vietos gyventojų, turime
padėti padidinti jų saugumą, kad jie galėtų gyventi laisvoje ir demokratinėje valstybėje.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

19. Valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo
įgaliojimus (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – K. Szájero pranešimas (A7-0355/2010) Teisės reikalų
komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais
kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (COM(2010)0083 – C7-0073/2010-
2010/0051(COD)).

József Szájer,    pranešėjas.  − Pone pirmininke, nuo Lisabonos sutarties, kurioje numatyti
dideli pokyčiai dėl Europos Parlamento ir Tarybos Komisijai perduodamų įgaliojimų,
įsigaliojimo dienos praėjo tik metai.

Prieš keletą mėnesių šiame Parlamente svarstėme mano pranešimą dėl deleguotųjų teisės
aktų. Teisės aktai yra deleguotieji, kai Parlamentas ir Taryba perduoda įgaliojimus, tačiau,
palyginti su pirmiau galiojusia tvarka, nuo dabar bet kuriuo metu galime juos atsiimti.
Galime nustatyti terminą, galime keisti ir vetuoti, jeigu Komisija netenkina teisės aktų
leidėjo reikalavimų.

Šio reglamento, kurį svarstome remdamiesi Sutarties 291 straipsniu, atveju kalbame apie
įgyvendinimo aktus. Įgyvendinimo aktų atveju padėtis kiek kitokia. Šiuo atveju būtent
valstybės narės naudojasi savo teisėmis spręsti, kaip įgyvendinti įvairius Europos Sąjungos
teisės aktus. Taigi, skirtumas aiškus.

(2) Žr. protokolą.
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Naujasis reglamentas ir naujoji deleguotųjų teisės aktų sistema suteikia mums labai didelių
įgaliojimų. Juo gerokai pakeičiama Europos Parlamento įtaka, ypač tam tikrose teisėkūros
srityse.

Tačiau įgyvendinimo srityje mes, kaip Parlamentas ir teisės aktų leidėjas, turime teisę
kontroliuoti, kokios įgyvendinimo tvarkos turėtų laikytis valstybė.

Manau, Parlamentas neklydo po ilgų derybų nusprendęs patvirtinti, kad jis turi teises, ir
gauti aiškų to patvirtinimą iš Tarybos ir Komisijos. Po labai ilgų derybų šioje srityje padarėme
didelę pažangą, kuri turi įtakos ir daro poveikį ne tik įgyvendinimo, bet ir deleguotiesiems
teisės aktams.

Net įgyvendinimo aktų atveju Parlamentas gavo ir išsaugojo teisę juos nagrinėti, o tai
reiškia, kad pagal susitarimą su kitomis institucijomis yra procedūra, kurią galime taikyti.

Mano pirmasis prioritetas – mūsų galimybė išsaugoti šias svarbias pozicijas. Šiuo požiūriu
kyla ir kitas klausimas: šiame Parlamente vyksta kitos diskusijos, kurias inicijavo kiti
komitetai, ypač Tarptautinės prekybos komitetas, Vystymosi komitetas ir Užsienio reikalų
komitetas, taip pat Parlamento ir Tarybos diskusijos dėl finansinių priemonių, poreikio
jas kontroliuoti ir kontrolės tvarkos.

Šiuo požiūriu mano tikslas buvo užtikrinti, kad reglamentas neužbaigtų šios diskusijos
pirma laiko. Norime padėti mūsų kolegoms, kurie kovoja už mūsų poziciją svarbioje
diskusijoje su Taryba, kad galiausiai pradėtume su Taryba bendradarbiauti.

Kadangi man skirtas laikas baigiasi, norėčiau padėkoti ir Komisijai, ir Tarybai už jų
lankstumą derybose. Suprantu, kad Tarybai buvo sunku rasti bendrą nuomonę. Manau,
kad Parlamentas to norėjo, ir šis susitarimas tenkina visus Parlamento narius, visų pirma
ne tik todėl, kad šiuo metu diskutuojame dėl teksto, bet ir todėl, kad tikimės, jog ir Komisija,
ir Taryba prisidės siekiant bendro susitarimo šiais svarbiais klausimais. Be to, tikimės
deklaracijų, kuriose būtų aiškiai išreikšta, kad Komisija yra aiškiai įsipareigojusi suderinti
likusią acquis communautaire dalį. Prie mano pranešimo pridedamas tekstas turėtų tenkinti
visus šio Parlamento narius.

Maroš Šefčovič,    Komisijos pirmininko pavaduotojas.  − Pone pirmininke, šįryt girdėjome
labai geras diskusijas dėl piliečių iniciatyvos, o šį vakarą svarstome labai svarbų komiteto
procedūros klausimą. Manau, tai, kad po Lisabonos sutarties įsigaliojimo čia iš tiesų
užbaigiame pagrindines teisės aktų dalis, kurių reikia teisės aktams įgyvendinti, yra labai
geras ženklas.

Reglamentas dėl įgyvendinimo aktų turės didelės įtakos tam, kaip Komisija ateityje
įgyvendins Europos Sąjungos teisę. Jis turės labai didelės įtakos Europos Sąjungos gebėjimui
įgyvendinti savo politikos strategijas atsižvelgiant į piliečių interesus. Teikdami savo
pasiūlymą, nustatėme pagrindinį jo tikslą: pagal naujas taisykles turėtų būti įvesta
įgyvendinimo aktų priėmimo Komisijoje sistema, kuri būtų paprastesnė, veiksmingesnė
ir skaidresnė bei visapusiškai atitiktų Sutarties nuostatas.

Kaip pasiekėme šių tikslų pasiūlymuose, kuriuos netrukus svarstysime? Kaip ir pirmiau,
reglamente numatytas kontrolės mechanizmas grindžiamas komiteto procedūra, t. y.
Komisija teiks priemonių projektus iš valstybių narių atstovų sudarytiems komitetams, ir,
priešingai nei yra dabar, Taryba negalės kištis.

Kaip aiškiai išdėstyta Sutartyje, tik valstybės narės, o ne Taryba gali kontroliuoti, kaip
Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus. Be to, reglamente nustatyta, kad visos specialios
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procedūros išnyks, o visos įgyvendinimo priemonės, tarp jų ir prekybai taikomos priemonės
(įvairios priemonės, pvz., antidempingo ar kompensavimo priemonės) bus taikomos pagal
reglamentą. Prekybos politikos srityje tai bus tikra revoliucija.

Norime paprastesnių procedūrų, todėl nauju reglamentu bus ne tik įtvirtintos dvi procedūros
(patariamoji ir patikros) vietoj keturių, bet ir bus numatyta dabartinių komiteto procedūrų
automatinio pritaikymo galimybė. Nuo pirmos dienos naujos procedūros bus taikomos
visiems galiojantiems teisės aktams. Žinoma, tai neturės neigiamo poveikio pagal
pagrindinius aktus Komisijai suteiktų įgaliojimų pobūdžiui.

Pagal deklaraciją Komisija įsipareigojo peržiūrėti visą acquis ir jį suderinti su deleguotųjų
teisės aktų režimu, kiek tai teisiškai būtina, ir aš žinau, kaip tai svarbu šiam Parlamentui.
Kol kas nustatėme, kad iki Lisabonos sutarties bendram sprendimui priimti nebuvo pateikti
153 aktai, pagal kuriuos Komisijai suteikiami įgaliojimai, kurie turėtų būti apibrėžiami
kaip deleguotieji. Be to, yra 299 aktai, kurie pirmiau buvo pritaikyti reguliavimo ir
nagrinėjimo tvarkai ir kuriuos dabar reikės peržiūrėti atsižvelgiant į Sutarties nuostatas
dėl deleguotųjų aktų. Tačiau mūsų tikslas – siekti, kad iki šio Parlamento kadencijos pabaigos
visi galiojantys teisės aktai būtų visiškai suderinti su nauja Lisabonos sutarties nuostata.

Tai reiškia, kad juos reikia visapusiškai suderinti. Jums žinoma, kokio plataus masto šis
tikslas, todėl man ypač džiugu, kad Belgijos ministras O. Chastel paprašė manęs pranešti
Parlamentui apie Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės įsipareigojimą ir perskaityti
jos pareiškimą.

Jame teigiama, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė žino apie plataus masto Komisijos
ketinimus šiuo požiūriu, palankiai juos vertina ir pritaria užsibrėžtiems tikslams. Ji gali
patvirtinti, kad siekia padaryti viską, kad užtikrintų, jog derinimas būtų kuo greičiau baigtas
po to, kai Komisija pateiks pasiūlymus. Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė yra
pasirengusi lojaliai bendradarbiauti su Parlamentu ir Komisija įgyvendinant šiuos tikslus.

Žinoma, norėtume, kad šis pareiškimas būtų oficialiai užrašytas, bet manau, kad turime
teigiamai įvertinti Tarybai pirmininkaujančios Belgijos norą bendradarbiauti ir kolegialų
požiūrį.

Norime veiksmingesnės sistemos, o naujose taisyklėse visiškai perteikiamas Komisijos
vaidmuo pagal Sutartis, neskaitant vienos išimties, dėl kurios reikia apgailestauti ir apie
kurią kalbėsiu vėliau, nes tik komitetas kvalifikuota balsų dauguma gali neleisti Komisijai
priimti įgyvendinimo akto projekto.

Ką tik minėta išimtis, kai Komisija turi aiškiai gauti komiteto pritarimą, kad galėtų priimti
įgyvendinimo akto projektą, yra susijusi su galutinėmis daugiašalės prekybos apsaugos
priemonėmis. Nors šioje srityje priimama nedaug teisės aktų, nesutikome su šiomis išimtimis
dėl institucinių priežasčių ir pirmenybę teikėme visapusiškam derinimui su naujomis
taisyklėmis.

Norėjau atkreipti dėmesį į šį institucinį klausimą, nors galų gale tai buvo vienintelis
įmanomas pagrindas kompromisui su teisės aktų leidėju, todėl jam pritariame. Norime
skaidresnės sistemos, visa procedūra bus vykdoma visiškai skaidriai.

Visi komitetams pateikti dokumentai kartu perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai,
ir šios dvi institucijos turi teisę kruopščiai juos išnagrinėti visiškai vienodomis sąlygomis.
Per bet kurią procedūrą jie gali nurodyti Komisijai, kad, jų manymu, įgyvendinimo akto
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projekte viršijami jos įgaliojimai, ir jeigu mes viršijame savo įgaliojimus, turite teisę tai
aiškiai mums pasakyti.

Baigdamas pasakysiu, kad apskritai šis dokumentas Europai duos labai gerų rezultatų, nes
jame aiškiai įtvirtinamas Bendrijos metodas ir išplečiami Parlamento įgaliojimai nagrinėti
dokumentus visose srityse.

Pvz., naujame reglamente numatyta, kad kai kuriais atvejais Komisija gali būti įpareigota
svarstyti klausimą apeliaciniame komitete. Tačiau šis komitetas bus įprastas komitologijos
komitetas, kuriam pirmininkauja Komisija ir kuriam taikomos tos pačios taisyklės, ir
priimti projektą Komisijai gali sutrukdyti tik kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu šiandien Europos Parlamentas patvirtins naują komitologijos reglamentą, jis įsigalios
netrukus, jau 2011 m. kovo 1 d., o tai išties labai gera žinia. Mums kuo skubiau reikia
naujos veikiančios teisinės sistemos, taip pat tikiuosi, kad sykiu galėtume bendrai pagalvoti,
kaip atskirti Komisijos deleguotuosius įgaliojimus ir įgyvendinimo įgaliojimus. To mums
reikia ne tik kad išvengtume kitų konfliktų per pasiūlymų dėl naujų teisės aktų svarstymą,
bet ir tam, kad supaprastintume teisės aktų derinimo tvarką.

Baigdamas norėčiau padėkoti pranešėjui J. Szájeriui už per visą derybų laikotarpį atliktą
darbą ir visoms frakcijoms už bendradarbiavimą bei parodytą lankstumą. Pagaliau norėčiau
padėkoti Tarybai pirmininkaujančiai Belgijai, kuri daug nuveikė, kad Taryba patvirtintų šį
dokumentą ir pasiektų šį nelengvą kompromisą. Manau, kad tai, ką netrukus svarstysime
ir, tikiuosi, rytoj patvirtinsime, – labai gera žinia Europai.

Gay Mitchell,    Vystymosi komiteto nuomonės referentas.  − Pone pirmininke, norėčiau
padėkoti pranešėjui J. Szájeriui už jo pastangas ir pranešimą.

Kaip jau paaiškinta, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, pagal 290 ir 291 straipsnius dabartines
nuostatas dėl komiteto procedūros pakeis deleguotieji teisės aktai ir įgyvendinimo aktai,
bet aš esu labai susirūpinęs dėl Komisijos vaidmens įgyvendinant sprendimus, susijusius
su Lisabonos sutartimi.

Manau, ką tik girdėjau Komisijos narį sakant, kad Komisijos tikslas – tai padaryti iki šio
Parlamento kadencijos pabaigos. Tai treji su puse metų, o jie turi tik „tikslą“! Tai ne gyventojų
asociacija, o Parlamentas! Jeigu veikloje dalyvauja Taryba, dalyvauja ir Parlamentas. Nors
tai sakyti nesmagu, man, kaip Parlamento nariui, atrodo, kad užuot veikusi kaip sąžininga
tarpininkė tarp Tarybos ir Parlamento, Komisija dažnai laikosi per arti Tarybos, o toks
gausus Parlamentas lengvai susiskaldo ir kartais pernelyg lengvai pritaria bendrai Tarybos
ir Komisijos nuomonei.

Visų pirma turiu pabrėžti, kad šiuo požiūriu Parlamentas, mano nuomone, neturėtų būti
spaudžiamas pasirašyti visą per pirmąjį svarstymą pateiktą dokumentą. Svarbiausia, kad
pasiektume teisingą kompromisą, kuris būtų tinkamiausias šiam Parlamentui ir piliečiams,
kuriems atstovaujame, ir kartu atsižvelgtume į tai, ką pasakė mūsų kolega J. Szájer. Jeigu
tai reiškia, kad reikia laukti susitarimo per antrąjį svarstymą, tebūnie. Kaip jau sakiau, reikia
laikytis tokios taisyklės: jeigu veikloje dalyvauja Taryba, dalyvauja ir Parlamentas. Šiuo
atžvilgiu kartu priimame sprendimus ir kartu leidžiame teisės aktus.

Kaip Vystymosi komiteto nuomonės referentas, manau, kad labai svarbu užtikrinti
Parlamento savarankiškumą ir Komisijos pagarbą abiem institucijoms. Esu įsitikinęs, kad
to pasieksime šiuo „kompromisu“.
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Saïd El Khadraoui,    Transporto ir turizmo komiteto nuomonės referentas.  −  (NL) Pone
pirmininke, norėčiau kalbą pradėti padėka pranešėjui už darbą rengiant sudėtingą ir labai
technišką, bet labai svarbų būsimai mūsų veiklai dokumentą.

Mums, Transporto ir turizmo komitetui, buvo žinoma apie senąją komiteto procedūrą ir
keturias skirtingas alternatyvas, taip pat seniai žinojome, kaip vykdyti įgyvendinimo
sprendimus. Tačiau kalbant apie koregavimus, kurių reikia pagal Lisabonos sutartį, norėčiau
pasakyti, kad pritariame tam, dėl ko pranešėjas susitarė su Taryba. Nepaisant to, yra du
dalykai, į kuriuos, mūsų manymu, turėtumėte atkreipti dėmesį.

Visų pirma norime, kad Parlamentui būtų teikiama kuo daugiau informacijos ir kad
Parlamentas kuo daugiau dalyvautų rengiant Komiteto sprendimus.

Antra, norėčiau pabrėžti, kad svarbus tinkamas požiūris į pereinamąjį laikotarpį, ir todėl
prašome Komisijos parodyti Parlamentui dosnumą pertvarkant komiteto procedūrą, kaip
apibrėžta acquis, į naujus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, kai gali būti svarstomas
konkrečios procedūros pasirinkimo klausimas.

Todėl tai liečia ne tik pačią reformą, bet ir galiojančio acquis taikymą iki reformos.

Danuta Maria Hübner,    Regioninės plėtros komiteto nuomonės referentė.  − Pone pirmininke,
nerimauju, kad atsisakius įtraukti deleguotuosius teisės aktus į finansines priemones atsiras
pavojingas precedentas ir kitose politikos srityse. Be to, tai kelia tarpinstitucinį
nepasitikėjimą, ir ši padėtis neduoda ramybės mums visiems.

Teikiant būsimus pasiūlymus dėl įstatymo galią turinčių regioninės politikos po 2013 m.
teisės aktų rinkinio gali tekti taikyti įgyvendinimo aktus, bet taip pat gali prireikti ir
deleguotųjų aktų. Negalime pritarti deleguotųjų aktų išbraukimui pirma laiko. Šį klausimą
teisės aktų leidėjai turėtų svarstyti kiekvienu atveju atskirai.

Mano nuomone, ši pozicija yra ir politiškai, ir teisiškai nuosekli, ir manau, kad Taryba ir
Komisija jai pritars. Mūsų neabejotinai laukia ne vieni sunkūs metai. Mūsų, kaip Europos
institucijų, pareiga – kuo geriau išnaudoti savo politikos strategijas, ir šią bendrą užduotį
galime veiksmingiau įgyvendinti vengdami nereikalingų konfliktų ir procedūrų.

Paolo De Castro,    Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonės referentas. – (IT) Pone
pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, kaip Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
pirmininkas, esu labai nusivylęs J. Szájerio pranešimu, dėl kurio rytoj bus balsuojama, dėl
keleto priežasčių.

Pirma, nebuvo atsižvelgta nė į vieną pakeitimą, už kurį mano komitetas balsavo vienbalsiai,
pabrėžiu – vienbalsiai, nors bendra žemės ūkio politika – viena iš politikos sričių, kurioje
dauguma aktų priimami pagal komiteto procedūrą, todėl ji yra viena iš tų, kurioms
daugiausia įtakos turi įstatymo galią turinčių teisės aktų suderinimas pagal Lisabonos
sutartį.

Antra, pagal 10 straipsnį Europos Parlamentas neturės galios daryti spaudimo ar pranašumo
tartis su Taryba dėl bendros žemės ūkio politikos teisės aktų derinimo su nauja sutartimi.

Iš tiesų, žinome, kad Taryba jau parodė savo nenorą derinti teisės aktus, deleguotus Europos
Parlamentui, o priėmus šį reglamentą ji nebus suinteresuota tęsti derybų: kadangi
automatinis derinimas, kuris neapima deleguotųjų aktų ir taikomas tik įgyvendinimo
aktams, yra pereinamasis, jam nenustatytas galutinis terminas.
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Dėl šios priežasties kartu su kitais kolegomis pateikiau dalinį pakeitimą, pagal kurį
automatinis derinimas iš tiesų yra laikinas, ir raginu jus visus jam pritarti, kad sustiprintume
Europos Parlamento vaidmenį. Iš tiesų nėra jokios priežasties per pirmąjį svarstymą susitarti
dėl tokio sudėtingo dokumento, kuriuo nustatomos sutarties įgyvendinimo ateityje taisyklės.
Todėl turime teisę ir, drįsčiau sakyti, pareigą kuo labiau patobulinti šį visapusiškai svarbų
dokumentą ir pereiti prie antrojo svarstymo nepasiduodami Tarybos, grasinančios nesiimti
svarstyti šio dokumento ir taip siekiančios priversti mus sutikti su šiuo nepalankiu
susitarimu, šantažui.

Manau, kad po biudžeto tai svarbiausias dokumentas, dėl kurio turime balsuoti, nes juo
valdžia perskirstoma tarp Europos institucijų. Šiame Parlamente turime kategoriškai ginti
demokratiškai išrinkto ir visiems Europos piliečiams atstovaujančio Parlamento privilegijas.

Antolín Sánchez Presedo,    Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonės referentas. –
(ES) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, Lisabonos sutartyje aiškiai apibrėžus
deleguotuosius aktus ir įgyvendinimo aktus iš esmės keičiasi ES teisės aktų rengimo ir
įgyvendinimo tvarka. Ankstesniuose pirminės teisės aktuose buvo numatytos tik
įgyvendinimo priemonės.

Šis reglamentas labai svarbus, kad būtų tvarkingai pereita nuo senos sistemos prie naujos
ir kad Komisija tinkamai vykdytų Lisabonos sutartimi jai suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus.
Jame įtvirtinamas demokratijos principas, nes pripažįstama Parlamento teisė kontroliuoti,
nustačius reikalavimą teikti metinį pranešimą padidėja skaidrumas, be to, siekiant šį
dokumentą patobulinti vadovaujantis patirtimi, į jį įtraukta nuostata dėl peržiūros. Todėl
jis tenkina šiuo požiūriu išreikštus Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto reikalavimus.

Finansinių paslaugų sityje jis padės padidinti teisinį saugumą ir teisės aktų veiksmingumą.
Juo papildomas omnibus direktyvos tikslas apriboti pagal seną sistemą Komisijai suteiktus
įgaliojimus, kurie suderinami su šiuo metu galiojančia sistema, iki trejų metų nuo naujos
Sutarties įsigaliojimo dienos, be to, jame išdėstytos nuostatos, pagal kurias vėliau galima
bus priimti techninius įgyvendinimo standartus, kurie yra naujos priežiūros struktūros ir
finansinių paslaugų sektoriui taikomų reglamentų dalis.

Todėl, kaip Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonės referentas, teigiamai
vertinu pranešimą ir sveikinu J. Szájerį.

Norėčiau padėkoti pirmininkui už jo dosnumą ir visiems jums palinkėti visa ko geriausia
švenčių laikotarpiu ir ateinančiais metais.

Klaus-Heiner Lehne,    PPE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, reikia
ne vieno paaiškinimo, taip pat ir čia plenariniame posėdyje, dėl klaidinančių diskusijų,
kurios vyko frakcijose, Komitetų pirmininkų sueigoje ir kai kuriais atvejais komitetuose.

Visų pirma, šio reglamento tikslas nėra apibrėžti, kas yra deleguotieji aktai pagal 290
straipsnio nuostatas ir kas yra įgyvendinimo aktai pagal 291 straipsnio nuostatas. Šiame
reglamente tikrai nebus priimtas sprendimas šiuo klausimu. Tai sprendžiama pagrindiniame
teisės akte. Kitaip tariant, pats įstatymas nulems, pagal kurio straipsnio – 290 ar 291 –
nuostatas bus vykdomi įgaliojimai, jeigu jame tai bus numatyta. Reglamente numatyta
procedūra tik pagal 291 straipsnį.

Antra pastaba susijusi su kritika dėl 10 straipsnio. Šis straipsnis taip pat siejamas tik su
pačia procedūra. Atsižvelgdama į tai, Komisija dar kartą paaiškino, kad ji, žinoma, ketina
peržiūrėti visus teisės aktus, kurie įsigaliojo iki Lisabonos sutarties ir kuriuos reikia derinti,
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ir pateikti naujus pasiūlymus abiem teisės aktų leidimo institucijoms: Parlamentui ir Tarybai.
Palyginti su ankstesniu Tarpinstituciniu susitarimu, ši nuostata dar labiau įtvirtinta.

Vienintelis iš tiesų naujas dalykas – tai išorės prekybai taikoma procedūra. Pripažįstu, kad
su Tarybai pirmininkaujančia Belgija pasiektas kompromisas yra gana biurokratinis. Dėl
to nekyla abejonių. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Taryboje susidarė dvi blokuojančios
mažumos, tai buvo vienintelis sprendimas.

Mano nuomone, tai tik didesnės ar mažesnės naudos klausimas. Be to, kaip sakė pranešėjas,
turime pasverti, dėl ko susitarė Parlamentas. Turime įgyvendinimo aktų peržiūros procedūrą,
kuri nenumatyta sutartyje. Tai didelė pažanga, ypač kalbant apie didesnį Parlamento
dalyvavimą negu nustatyta sutartyje. Todėl pasvėrus naudą paaiškėja, kad šį klausimą verta
paremti. Štai kodėl palankiai vertinu šį pranešimą be jokių pakeitimų. Per pirmąjį svarstymą
mums nepavyks pasiekti daugiau, nei po tam tikro laikotarpio galėtume pasiekti taikinimo
procese.

Eva Lichtenberger,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, ilgą laiką visi
komitetai iš esmės ignoravo šiandien svarstomą reglamentą. Tačiau keletas šio Parlamento
narių prabudo dabar, pasibaigus procesui, kurio rezultatai jau ant stalo. Kai kurie jų, deja,
nedalyvavo diskusijose, o jų nuomonę išgirsti būtų buvę labai įdomu.

Kaip buvusi narė, gerai prisimenu konvencijos esmę. Joje atvirai raginama suteikti Europos
Parlamentui ypatingų teisių keliose srityse ir užtikrinti jo, kaip institucijos, patikimumą ir
patikimumą piliečių atžvilgiu.

Nepaisant konvencijos reikalavimų, nieko nepadaryta. Didelę pažangą padaryti leido
sunkios Tarybai pirmininkaujančios Belgijos derybos su Taryba. Prisimenu, ką pasakė
K.-H. Lehne. Buvo kalbama apie nuolatinę galimybę tirti, ar Komisija neviršijo savo
įgaliojimų.

Žinoma, kai kurie reglamentai nėra idealūs, pvz., susitarimas dėl tarptautinės prekybos,
tačiau sutinku su rezultatu. Norėčiau padėkoti Tarybai pirmininkaujančiai Belgijai. Ji labai
stengėsi, kad būtų ko nors pasiekta. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris per derybas
parodė supratingumą ir sumanumą.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, kai
rytoj balsuosime dėl J. Szájerio pranešimo, atversime kelią vienam iš naujų dokumentų dėl
įgyvendinimo aktų, kuris numatytas Lisabonos sutartyje.

Juo bus supaprastinta sena komitologijos sistema. Tai priemonė, užtikrinsianti didesnį
skaidrumą priimant įstatymo galią turinčius teisės aktus, kuriais reglamentuojama, kokiais
būdais valstybės narės gali kontroliuoti, kaip Komisija vykdo jai suteiktus įgaliojimus.
Reglamentas labai svarbus, todėl teisėkūros procedūra sudėtinga ir tarpinstituciniu lygiu,
ir šiame Parlamente, kur, tikiuosi, nors ir pavėluotai dalyvaujant visiems komitetams, bus
įmanoma priimti pasiūlymą per pirmąjį svarstymą.

Todėl sveikinu pranešėją J. Szájerį sėkmingai įgyvendinus Europos Parlamentui svarbiausius
tikslus: kalbu apie garantijas dėl galiojančių komiteto procedūrų suderinimo su nauja
procedūra, Parlamento ir Tarybos teisę išnagrinėti dokumentus, apeliacinio komiteto,
kuriam pirmininkauja Komisija, įkūrimą ir nuostatos dėl peržiūros, leisiančios įvertinti
procedūros veiksmingumą, įtraukimą.

Norėčiau padaryti paskutinę pastabą dėl paskutinės kliūties deryboms – tai bendros
prekybos politikos įtraukimas į būsimo reglamento taikymo sritį. Nors pagal galutinį

241Europos Parlamento debataiLT15-12-2010



susitarimą pereinamuoju 18 mėnesių laikotarpiu tvirtinant antidempingo priemones bus
leidžiama taikyti paprastosios daugumos balsavimo sistemą, vėliau priemonės bus
tvirtinamos kvalifikuota balsų dauguma. Toks sprendimas priimtas pasiekus nelengvą
kompromisą, bet esu įsitikinęs, kad jis tenkina ir pramonės, ir Europos Sąjungos įstatymų
vykdomosios valdžios poreikius, o priimant techninio pobūdžio sprendimus nebekils
pavojingo politikavimo grėsmė.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, visiškai nesutinku su
paskutiniais kalbėtojais. Manau, kad ši priemonė kenkia Parlamento prioritetams ir
neatitinka Lisabonos sutarties esmės.

Netrukus per pirmąjį svarstymą sudarysime 70 proc. susitarimų su Taryba, bet niekaip
nesuprantu, kodėl taip skubama patvirtinti tokią svarbią priemonę kaip ši per pirmąjį
svarstymą, nes ji yra susijusi su Lisabonos sutarties, pagal kurią išplėsti mūsų įgaliojimai,
ypač prekybos politikos srityje, įgyvendinimu. Pačioje antidempingo procedūrų pradžioje
pereiname nuo objektyvaus teisinio tikrumo prie valstybių narių kišimosi, ir todėl kyla
pavojus, kad viskas baigsis Komisijos ir valstybių narių derybomis.

Todėl manau, kad tai žingsnis atgal, kaip ir automatinis derinimas, žemės ūkio sityje pagal
seną komitologijos sistemą netaikant terminų naujai sistemai, kuri sustiprina Parlamento
vaidmenį.

Todėl nemanau, kad protinga skubėti sudaryti susitarimą su Taryba per pirmąjį svarstymą,
nes taip pat rizikuojame stoti prieš Teisingumo Teismą.

Maroš Šefčovič,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. − Pone pirmininke, norėčiau visiems
padėkoti už jų indėlį, kuris parodo svarstomo klausimo sudėtingumą.

Norėčiau atsakyti į kai kurias pastabas. Dėl peržiūros ir mūsų įsipareigojimo peržiūrėti
visus aktualius teisės aktus turime itin plataus masto planą, kuri aptarėme su K.-H. Lehne
per diskusijas dėl bendrojo susitarimo: turime suderinti 299 ir dar 153 teisės aktus. Manau,
kad būtų labai plačiai užsimota, jeigu sakytume, kad norėtume tai padaryti per šią kadenciją.
Jeigu sakau „mūsų“ užmojis, turiu omenyje tris institucijas, nes tai akivaizdžiai iš mūsų
visų reikalauja lojalaus bendradarbiavimo.

Norėčiau patikinti G. Mitchellą, kad Komisija labai gerbia Parlamentą.

Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną Komisijos pareiškimo projekto, kuris pridedamas prie
pasiūlymo, pastraipą. Perskaitysiu ją: „Kol bus vykdomas derinimas, Komisija nuolat
informuos Europos Parlamentą apie įgyvendinimo priemonių projektus, susijusius su šiais
dokumentais, kurie ateityje turėtų tapti deleguotaisiais teisės aktais.“ Taigi, mūsų
įsipareigojimas užtikrinti skaidrumą ir aiškumą visiškai akivaizdus. Be to, norėčiau šiame
Parlamente patvirtinti, kad Parlamentui suteiksime visą įmanomą informaciją. Parlamentas
visą informaciją gaus tuo pat metu kaip ir komitetai, todėl darysime viską, kad Parlamentui
būtų pranešta ir apie šią procedūrą.

Manau, turiu padėkoti K.-H. Lehne už tai, kad išaiškino per diskusijas susidariusią padėtį.
Šiandien svarstome įgyvendinimo aktus, o šiame reglamente iš anksto nenustatyta, kokius
aktus turėtume taikyti ateityje: deleguotuosius ar įgyvendinimo.

Dėl derinimo, manau, kad P. De Castro čia nebuvo, kai skaičiau suderintą Tarybai
pirmininkaujančios Belgijos pareiškimą, kuriuo visapusiškai įsipareigojama siekti lojalaus
bendradarbiavimo, kad per ateinančius metus būtų įgyvendintas šis plataus masto tikslas
užbaigti derinimą. Manau, kad tai dar kartą patikina, kad ne tik Parlamentui, bet Komisijai
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bei Tarybai naudinga, kad darbas vyktų sparčiai. Manau, tai labai aišku, ir esu įsitikinęs,
kad šio susitarimo laikysimės.

Kalbant apie politikavimą dėl antidempingo ir kompensavimo priemonių, manau, kad iš
tiesų viskas bus priešingai, nes jūs žinote, kokia sistema galioja šiuo metu: valstybių narių
atstovai gali blokuoti Komisijos pasiūlymą paprasta balsų dauguma. Ateityje tai padaryti
būtų kur kas sunkiau, nes norint blokuoti pasiūlymą reiktų surinkti valstybių narių atstovų
kvalifikuotą balsų daugumą. Todėl manau, kad tai, ką darome čia, iš tiesų sustiprins Europos
Sąjungos požiūrį ir Komisijos poziciją derybose dėl prekybos, būtent taip, kaip nurodyta
ir numatyta Lisabonos sutartyje.

Jums leidus, baigsiu kalbą pabrėždamas, koks svarbus šiame klausime yra teisinis tikrumas,
nes, žinoma, kai sprendžiame opius klausimus, pvz., prekybos, antidempingo priemonių,
kompensavimo priemonių, mums reikia labai gerai įtvirtintų procedūrų ir aiškaus vaidmenų
ir atsakomybės padalijimo. Parlamentui reikia labai aiškių teisių nagrinėti dokumentus,
kurios jam suteiktos pagal Lisabonos sutartį, o mums reikia teisinio tikrumo, kad galėtume
veikti šioje labai svarbioje teisėkūros srityje, nes jūs žinote, kaip dažnai dėl šių priemonių
kyla ginčai įvairiuose tarptautiniuose forumuose.

Todėl prašyčiau gerbiamųjų Parlamento narių pritarti šiems pasiūlymams be pakeitimų,
nes manau, kad jie išties atitinka Europos Sąjungos poziciją tarptautinėje arenoje.

József Szájer,    pranešėjas.  − Pone pirmininke, norėčiau visiems padėkoti už jų indėlį
šiandien ir per paskutinius devynis mėnesius, kai sprendėme šį klausimą.

Pirma, procesinis klausimas. Daugelis kolegų išreiškė susirūpinimą dėl to, kad spaudžiami
Tarybos skubame sudaryti susitarimą per pirmąjį svarstymą. Ir Komisija, ir Taryba, taip
pat keletas kolegų, dalyvavusių derybose, gali paliudyti, kad spaudimas buvo daromas
kitur. Tai Parlamentas ir aš Tarybai pasakėme, kad viskas sužlugs, jeigu jai nepavyks susitarti.

Kitos dvi institucijos labai aiškiai pareiškė apie savo įsipareigojimą, nes kaip ir Parlamentas,
kaip ką tik minėjo M. Šefčovič, jos siekia Lisabonos sutarties pastovumo. Kuo vėliau
pritarsime, tuo vėliau priimsime tokį reglamentą, ir tuo ilgiau gyvuos sena komiteto
procedūra, kurios nemėgstame dėl daugelio jos keliamų problemų. Šiuo požiūriu devyni
mėnesiai – netrumpas laiko tarpas, per kurį būtų galima surengti du svarstymus. Buvo
užtikrintas visiškas skaidrumas, tai paliudyti gali ir keletas kolegų.

Per šiuos devynis mėnesius Komitetų pirmininkų sueigoje dalyvavau šešis kartus, taip pat
susitikau su visų komitetų šešėliniais pranešėjais ir koordinatoriais. Tai aš nusprendžiau
siekti susitarimo, nes gausime viską, ko aš norėjau. Galbūt Tarybai ir Komisijai tai nepatinka,
bet mes gavome viską.

Ką daro pranešėjas, kai įtraukta viskas, ko reikalavau aš ir įvairūs komitetai, nors galbūt ir
ne visai ta forma? P. De Castro teisus. Jo reikalavimai skiriasi savo forma nuo to, kas išdėstyta
reglamente, bet kalbama apie įgyvendinimo aktus, o Komisija dėl jų jau prisiėmė
įsipareigojimą. Jau anksčiau užsiėmiau derinimu (omnibus), tą patį įsipareigojo ir Komisija
– savo įsipareigojimą ji vykdė su labai nedidelėmis išimtimis. Šiuo požiūriu maniau, kad
galiu pasikliauti šiuo pažadu, bet jeigu Komisija jo nesilaikys, netylėsiu ir kaip P. De Castro
pareikalausiu jo laikytis ir vykdyti derinimą.

Šiuo požiūriu spaudimo nėra. Aš dariau spaudimą. Glaudžiai bendradarbiaudami ne vienose
sunkiose derybose, susitarėme dėl to, ką galiu besąlygiškai pasiūlyti Parlamentui svarstyti.
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Labai dėkoju visiems, ypač kolegoms, dalyvavusiems šiame sudėtingame procese. Atsiprašau
plačiosios visuomenės, kuri nesupranta nė žodžio, apie ką kalbame, bet galiu tvirtai pasakyti,
kad priėmus šį reglamentą padidės Europos Sąjungos klausimų skaidrumas ir sustiprės jų
parlamentinė kontrolė.

Pirmininkas.   − Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rytoj.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Vital Moreira (S&D),    raštu. – (PT) Šią teisėkūros iniciatyvą dėl Komisijos taikomų
„įgyvendinimo priemonių“ kontrolės paskatino Lisabonos sutartis, kurioje ji numatyta
nuostatose dėl Europos Parlamento teisės aktų leidimo įgaliojimų. Apskritai, atsižvelgiant
į susidariusią padėtį, tai neabejotinai palankus teisės aktas.

Tačiau keletas aspektų ne visai atitinka Lisabonos sutarties nuostatas. Iš jų išsiskiria du
neigiami aspektai. Pirma, tiksliai neapibrėžta, kurie nesuskaičiuojami galiojantys teisės
aktai turi būti privaloma tvarka suderinti su nauja sistema ir Lisabonos sutartimi. Dėl šios
priežasties pateikiau pakeitimą, kuriame numatoma ši nuostata. Antra, ir svarbiausia,
išimtys dėl prekybos apsaugos priemonių (ypač antidempingo ir antisubsidijų priemonės,
taip pat apsaugos priemonės), pagal kurias valstybės narės galės labiau kontroliuoti Komisiją,
yra nepriimtinos, nes dėl jų bus sudėtingiau taikyti šias priemones, ir prasidės politikavimas.
Šios priemonės labai svarbios ginant Europos įmones nuo tokios konkurencijos, kai importu
siekiama pasipelnyti iš tokių neteisėtų privilegijų.

Nėra jokio konstitucinio ar politinio pagrindo tokiam diskriminaciniam prekybos apsaugos
priemonių taikymui, kuris sumenkina Komisijos (ir Europos Sąjungos) gebėjimą apginti
Europos pramonę nuo nesąžiningos konkurencijos už Europos vidaus rinkos ribų.

20. Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)

21. Posėdžio pabaiga

(Posėdis baigtas 20.50 val.)
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