
ŚRODA, 15 GRUDNIA 2010

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 08.35)

2. Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 (złożone projekty rezolucji):
patrz protokół

3. Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu
Afryka/UE (złożone projekty rezolucji): patrz protokół

4. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): patrz protokół

5. Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (16-17 grudnia 2010 r.) –
Ustanowienie stałego mechanizmu kryzysowego w celu ochrony stabilności
finansowej strefy euro (debata)

Przewodniczący   – Kolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad:

- oświadczeniem Rady i Komisji Europejskiej – przygotowanie do szczytu Rady Europejskiej
(16–17 grudnia 2010 r.),

- pytaniem ustnym do Komisji dotyczącym ustanowienia stałego mechanizmu kryzysowego
chroniącego stabilność finansową strefy euro skierowanym przez Sharon Bowles w imieniu
Komisji Gospodarczej i Monetarnej (O-0199/2010 – B7-0659/2010).

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady   −   (FR) Panie Przewodniczący, Panie
Przewodniczący Komisji, Panie i Panowie! W imieniu Rady pragnę podziękować, Panie
Przewodniczący, za możliwość wystąpienia przed Parlamentem w celu przedstawienia
Państwu kwestii, które będzie omawiać Rada Europejska.

Wszystko wskazuje, że szczyt Rady Europejskiej jutro oraz pojutrze będzie mieć decydujące
znaczenie dla wzmocnienia gospodarczego filara unii gospodarczej i walutowej. Głównym
elementem programu będzie w istocie poprawa stabilności finansowej. Żyjemy w
wyjątkowych czasach, które stworzyły i nadal stwarzają poważne wyzwania zarówno dla
rządów, jak i obywateli. Musimy uczynić wszystko, co konieczne, aby zagwarantować
przezwyciężenie obecnego kryzysu finansowego i przywrócenie zaufania.

Od początku kryzysu wykazujemy determinację do podjęcia działań niezbędnych w celu
zachowania stabilności finansowej oraz powrotu na ścieżkę trwałego wzrostu
gospodarczego. Kryzys uwypuklił w szczególności potrzebę dodatkowego instrumentu
chroniącego stabilność strefy euro. Musieliśmy ustanowić mechanizm doraźny, z którego
właśnie skorzystaliśmy, aby wspomóc Irlandię, w istocie potrzebujemy jednak w
perspektywie średniookresowej mechanizmu stałego.

W związku z tym, w ścisłym porozumieniu z przewodniczącym Rady Europejskiej, jutro
rano podczas następnego szczytu Rady Europejskiej rząd belgijski przedłoży wniosek w
sprawie decyzji o zmianie traktatu w celu ustanowienia mechanizmu zabezpieczającego
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stabilność finansową całej strefy euro poprzez zmianę art. 136. Rada Europejska zostanie
wezwana do wyrażenia zgody na ten projekt decyzji oraz uruchomienie uproszczonej
procedury zmiany zgodnie z art. 48 ust. 6 Traktatu o Unii Europejskiej. Celem jest formalne
przyjęcie decyzji w marcu 2011 r. i jej wejście w życie 1 stycznia 2013 r.

Ponadto realizacja zaleceń sprawozdania grupy zadaniowej ds. zarządzania gospodarczego
przyjętego w październiku przez Radę Europejską jest ważnym krokiem na drodze ku
ściślejszej dyscyplinie fiskalnej, szerszemu nadzorowi gospodarczemu oraz głębszej
koordynacji. Kwestia ta, do której przywiązujemy ogromną wagę, jest obecnie rozpatrywana
zarówno przez Parlament, jak i Radę, i powinna zostać zamknięta do lata przyszłego roku.

Wreszcie, pragnę podkreślić znaczenie nowej strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu i
zatrudnienia, która odgrywa istotną rolę w wydobywaniu nas z kryzysu. Prezydencja
belgijska zaangażowała się w jej wdrożenie, by utorować drogę do trwałego ożywienia
gospodarczego.

Oprócz tych kwestii gospodarczych pragnę poruszyć dwie dodatkowe sprawy. Rada
Europejska zajmie się stosunkami Unii z jej partnerami strategicznymi. Rada do Spraw
Zagranicznych pod przewodnictwem baronowej Ashton przygotowała sprawozdania
dotyczące postępów w kontaktach z trójką partnerów – Stanami Zjednoczonymi, Chinami
oraz Rosją. W związku z tym Rada Europejska uważnie wysłucha prezentacji baronowej
Ashton na temat stosunków Unii z jej partnerami strategicznymi. Wezwiemy również
panią wysoką przedstawiciel do przyjęcia takiego podejścia w stosunku do innych
partnerów takich jak Ukraina, Afryka, Indie i Brazylia, oraz przedstawienia w marcu 2011 r.
sprawozdania opisującego stan kontaktów z naszymi partnerami.

Na końcu pragnę poruszyć kwestię wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej złożonego
przez Czarnogórę. Rada do Spraw Ogólnych z zadowoleniem odnotowała opinię Komisji
w sprawie Czarnogóry. Kraj ten osiągnął postępy na drodze do spełnienia kryteriów
politycznych określonych przez szczyt Rady Europejskiej w Kopenhadze oraz wymagań
związanych z procesem stabilizacji i stowarzyszenia. Niezbędne są niemniej dalsze wysiłki,
zwłaszcza w celu realizacji siedmiu najważniejszych priorytetów określonych w opinii
Komisji. Uwzględniając wniosek Komisji, Rada zaleciła przyznanie Czarnogórze statusu
kraju kandydującego, a Rada Europejska zajmie się tą sprawą.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Panie Przewodniczący, Panie
Przewodniczący Rady, Panie i Panowie! Odbywający się w tym tygodniu szczyt Rady
Europejskiej skupi się na dwóch głównych celach: uzgodnieniu najważniejszych cech
przyszłego stałego europejskiego mechanizmu stabilności dla strefy euro oraz ograniczonej
zmianie traktatu, która uczyni ten mechanizm niepodważalnym prawnie. W związku z
tym mam nadzieję i oczekuję, że Rada Europejska skupi się na osiągnięciu tych celów,
wytyczając wyraźny kurs i umacniając konsensus. Osiągając porozumienie, Rada Europejska
wyśle również sygnał jedności, solidarności i jednoznacznego poparcia dla projektu
europejskiego – wymagać to będzie jednak żmudnej pracy.

Wszyscy wiemy, że z punktu widzenia Unii Europejskiej, a zwłaszcza strefy euro, gra toczy
się o bardzo wysoką stawkę. Wielu ludzi oczekuje odpowiedzi od Unii Europejskiej: czekają
na to rynki, nasi partnerzy na całym świecie, a co najważniejsze – nasi obywatele. Czego
się spodziewają? Jak możemy ich uspokoić? Dla mnie odpowiedź jest oczywista. Musimy
wykazać, że Unia Europejska kontroluje wydarzenia, że obraliśmy kurs, którego się
trzymamy, oraz że mówimy jednym głosem i działamy jak jeden mąż. Nie potrzebujemy
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natomiast konkursu piękności wśród przywódców i kakofonii rozbieżnych scenariuszy,
ani też zapowiedzi, za którymi nie idą działania.

To prawda, zmagamy się z poważnymi wyzwaniami, ale jeżeli spojrzeć na całą sytuację z
dystansu, Unia Europejska wykazuje w tym roku wielką odwagę, radząc sobie z nimi. Przed
szczególnymi problemami stanęliśmy dwukrotnie: w Grecji i w Irlandii, i w tych
przypadkach podjęliśmy niezbędne decyzje. W rzeczywistości UE potrafiła zadziałać w
obydwu sytuacjach, musimy jednak wdrożyć daleko idące reformy, aby zagwarantować,
że okoliczności takie nie wynikną ponownie w przyszłości.

Warunkiem koniecznym jest tutaj prawdziwe europejskie zarządzanie gospodarcze.
Dlatego też pakiet zarządzania gospodarczego należy postrzegać jako podstawowy element
systemu pozwalającego Europejczykom i rynkom ufać, że wdrożono właściwe mechanizmy.
Mam nadzieję, że Parlament będzie nadal traktować te wnioski Komisji priorytetowo, co
pozwoli je w pełni zrealizować do połowy przyszłego roku.

Nasz przyszły system będzie opierać się na wysiłkach indywidualnych i wspólnych – na
odpowiedzialności i solidarności. Zmierzamy szybko w tym kierunku. Jednocześnie trzeba
skonsolidować finanse publiczne. Zdrowe finanse publiczne są niezbędne, aby przywrócić
zaufanie konieczne dla wzrostu. W wielu państwach członkowskich obecny kierunek
polityki fiskalnej stawia pod znakiem zapytania długookresową stabilność finansów
publicznych i wymaga środków naprawczych.

Oprócz konsolidacji fiskalnej musimy też oczywiście dbać o wzrost – ziarna przyszłego
wzrostu Europy zasiewamy dzięki strategii Europa 2020. Oferuje ona kontynentowi realne
perspektywy rozwoju. Widzę, że coraz więcej państw członkowskich w pełni pojmuje
potencjał „Europy 2020”. Wykorzystajmy to, przyśpieszając reformy sprzyjające wzrostowi.
Jeżeli potraktujemy ją poważnie, „Europa 2020” może ukierunkować naszą gospodarkę
lokalną, krajową i europejską w stronę przyszłych źródeł wzrostu.

Dokładamy wysiłków, aby przedstawić w ciągu miesiąca pierwszą roczną wizję wzrostu
gospodarczego. Jestem przekonany, że będzie to w przyszłym roku jeden z najważniejszych
tematów dla Parlamentu. Podobnie będzie w odniesieniu do przyszłego budżetu Unii oraz
sposobów wykorzystania jego ogromnego potencjału w celu przyśpieszenia wzrostu i
tworzenia miejsc pracy.

Musimy również przyjrzeć się naszemu systemowi bankowemu i podjąć niezbędne
działania, które zapewnią, aby banki były w stanie właściwie finansować gospodarkę, a
zwłaszcza MŚP. Jeżeli chodzi o stabilizację gospodarki, znaczna część naszych działań
miała charakter doraźny lub tymczasowy. Kolejnym ważnym elementem naszego podejścia
do daleko idących reform musi być stały mechanizm stabilności.

Taki jest cel europejskiego mechanizmu stabilności. Po intensywnych i zakończonych
pełnym sukcesem negocjacjach udało nam się pod koniec zeszłego miesiąca przedstawić
zarys takiego mechanizmu. Jestem przekonany, że zostanie on w tym tygodniu
zaaprobowany przez Radę Europejską, choć jego dokładny kształt musi dopiero zostać
wypracowany w nadchodzących tygodniach.

Mechanizm ten należy również wesprzeć decyzją o działaniach na rzecz ograniczonych,
ukierunkowanych zmian traktatu. Teraz, gdy państwa członkowskie uznały zgodnie, że
należy zmienić traktat, musimy szybko tego dokonać. Zmiana traktatu ma bardzo
konkretny cel. To prosta, pragmatyczna poprawka związana z wyraźnie określoną potrzebą.
Aby ją wprowadzić, wystarczy jedna zmiana. Powinniśmy zatem oprzeć się pokusie
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nadmiernego komplikowania tej kwestii czy sztucznego wiązania jej z innymi tematami
– nie traćmy z pola widzenia zadania, jakie mamy wykonać. Wola polityczna obrony euro
jest ogromna. Zarówno mechanizm tymczasowy, jak i teraz stały są kluczowymi decyzjami
pokazującymi, że państwa członkowskie są – jak zawsze – gotowe stanąć murem, by
chronić stabilność i integralność euro.

Wszystkie te elementy: zarządzanie gospodarcze, konsolidacja fiskalna, wdrożenie reform
na rzecz wzrostu, skuteczny sektor bankowy, Europejski Instrument Stabilności Finansowej
oraz jego następca – europejski mechanizm stabilności – są powiązane. Trzeba do nich
podchodzić jak do jednej, kompleksowej konstrukcji, aby sformułować całościową reakcję
na kryzys i zagwarantować, że nic podobnego nie wydarzy się ponownie.

Działania podejmowane przez Europejski Bank Centralny wnoszą tutaj oczywiście
niezwykle ważny wkład.

Wszyscy zgadzają się, że działania podjęte w tym roku, przede wszystkim w odniesieniu
do Grecji i Irlandii, leżą również w ogólniejszym interesie całej Unii Europejskiej oraz
wszystkich jej państw członkowskich. Działania te opierają się na fundamentalnych
zasadach solidarności, wspólnej odpowiedzialności, dzielenia się ryzykiem oraz wzajemnej
pomocy w trudnych czasach. Wiem, że zasady te są bliskie sercu tego Parlamentu. Są one
również bliskie mojemu sercu, rozumiem zatem, dlaczego pojawiły się też inne idee,
których celem jest nadanie kształtu tym zasadom za pośrednictwem innych potencjalnych
mechanizmów.

Chciałbym tutaj wyrazić się jasno – euroobligacje jako takie są interesującą koncepcją.
Sama Komisja wysunęła ten pomysł już w 2008 r. podczas oceny pierwszych dziesięciu
lat UGW, teraz jednak znajdujemy się w kryzysie i mamy już mechanizmy finansowe
pozwalające się z nim uporać, jak Europejski Instrument Stabilności Finansowej. Jesteśmy
dalecy od wyczerpania możliwości tych narzędzi, możemy je też usprawniać i
dostosowywać do okoliczności znacznie szybciej od szukania alternatyw, jakkolwiek nie
byłyby one interesujące.

Dlatego też, chociaż rozumiem Państwa chęć zbadania wszystkich możliwych rozwiązań,
nadszedł czas niezwłocznego działania. Nie należy spisywać tego pomysłu na straty, ale
teraz trzeba skupić się na tym, co może być rozwiązaniem akceptowanym przez wszystkie
państwa członkowskie, oraz może zostać wdrożone w szybki i stanowczy sposób.

Postarajmy się wspólnie zakończyć rok przesłaniem emanującym pewnością siebie i
dowodzącym, że Unia Europejska dysponuje jednolitą wizją swojej gospodarki oraz
wprowadza ją w życie. Uczyńmy to z pełną świadomością naszego przeznaczenia, które
powinniśmy określić jednoznacznie: jest nim silna i stabilna strefa euro w coraz ściślejszej
Unii.

Przewodniczący   – Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu Rady i Panu
Przewodniczącemu Komisji, ministrowi Chastelowi i Przewodniczącemu Barroso za
wprowadzenie do dyskusji. Rozmawiamy o bardzo ważnej sprawie. Przezwyciężenie
kryzysu, tworzenie miejsc pracy jest najważniejsze dla naszych obywateli. Rada Europejska
jutro i pojutrze właśnie tym się przede wszystkim zajmie.

Joseph Daul,    w imieniu grupy PPE – (FR) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie!
Rozpoczynający się w tym tygodniu szczyt Rady Europejskiej odbywa się w szczególnym
kontekście: ataków spekulacyjnych wymierzonych w euro, renesansu eurosceptycyzmu
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oraz pierwszych refleksji na temat europejskich finansów podczas przygotowań Parlamentu
do głosowania nad budżetem na 2011 rok.

Są to oczywiście rzeczy ściśle powiązane. Kryzys w strefie euro i środki solidarnościowe
mają wpływ na siłę nabywczą mieszkańców Europy, którzy zastanawiają się, czy wszystkie
te wysiłki mają sens, czy prowadzą do czegokolwiek – stąd eurosceptycyzm nawet w
krajach dotąd tradycyjnie proeuropejskich. Zjawisko to wykorzystują populistyczne i
ekstremistyczne grupy polityczne, które żywią się strachem oraz tendencją ludzi do
zamykania się w sobie, ale gdy dochodzą do władzy, nie dysponują cudownymi remediami.

Zacznę od euro, które musimy chronić i wzmacniać, zadając sobie jednocześnie pewne
fundamentalne pytania.

Moje pierwsze pytanie brzmi następująco: czy Europa miała kiedykolwiek walutę tak
stabilną jak euro? Odczuwającym nostalgię za walutami narodowymi mówię: krok wstecz
miałby katastrofalne konsekwencje dla Europy.

Moje drugie pytanie brzmi: kto stoi za atakami, które od miesięcy kierowane są przeciwko
euro? Jeżeli mogę tak to ująć: kto może skorzystać na tej zbrodni? Nie jestem wyznawcą
teorii spiskowych, ale z moich rozmów z przywódcami politycznymi i analitykami
finansowymi wynika, że opinie co do źródła naszych problemów są zbieżne. Kiedy wreszcie
wyciągniemy wnioski? Myślę, że z naszymi przyjaciółmi możemy rozmawiać wprost.

Moje trzecie pytanie brzmi następująco: dlaczego kurs euro utrzymuje się powyżej 1,30
dolara? Wyraźnie uderza to w nasz eksport i wszyscy mówią, że już po euro. Dlaczego
nasze kraje jako jedyne trzymają się ściśle ortodoksyjnych zasad, podczas gdy nasi
konkurenci odnoszą korzyści ze słabej waluty, stymulując swoje gospodarki? O to pytają
nas obywatele. Te pytania usłyszałem w ciągu ostatnich dwóch tygodni podczas spotkań
z obieralnymi politykami.

Panie i Panowie! Musimy z pełnym przekonaniem oświadczyć, że przezwyciężymy kryzys;
potrzebujemy środków pozwalających powrócić na ścieżkę wzrostu oraz konkretnych
działań takich jak podjęte ostatnio przez Komisję przewodniczącego Barroso w celu
ponownego ożywienia rynku wewnętrznego czy podniesienia poziomu etycznego rynków
finansowych. Tym, czego potrzebujemy, i dowiódł tego kryzys euro, jest konwergencja
polityki społecznej oraz fiskalnej. Wymaga to odwagi. Panie Urzędujący Przewodniczący
Rady, Panie Przewodniczący Komisji! Idąc dalej i szybciej, możemy rozwiązać wiele
problemów.

W najbliższych latach będziemy potrzebowali wiele odwagi, jeżeli chcemy wzmocnić
pozycję naszych krajów w globalnej rywalizacji i jeżeli pragniemy jak najefektywniej
wykorzystać pieniądze podatników. Te wysiłki na rzecz racjonalizacji wydatków trzeba
podjąć na wszystkich szczeblach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Trzeba
ponownie przyjrzeć się politycznym oraz finansowym priorytetom Unii, dokonując
fundamentalnego przeglądu finansów publicznych w Europie. Musimy zadać sobie
rzeczywiście istotne pytania i, zależnie od odpowiedzi, jakich udzielimy, dostosować nasze
ramy budżetowe na okres 2014–2020.

Do takiej właśnie kluczowej debaty wzywa Parlament Europejski i właśnie w takich
merytorycznych dyskusjach mamy zamiar wziąć pełnoprawny udział jako przedstawiciele
wybrani bezpośrednio przez 500 milionów Europejczyków, nawet jeżeli nie jest to w
smak pewnym rządom, które chciałyby odmówić nam tego prawa.
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Wzywam Radę Europejską do osiągnięcia porozumienia oraz, jeżeli będzie to konieczne,
do głosowania, aby ci, którzy odmawiają nam możliwości uczestnictwa w debacie, przyjęli
za to odpowiedzialność. Dla nas nie jest to kwestia władzy, lecz udziału w podstawowej
debacie na temat przyszłości konstrukcji europejskiej. Musimy przeciąć ten czyrak, musimy
podjąć właściwe decyzje – decyzje niezbędne, aby budżet europejski stawał się w coraz
większym stopniu budżetem na inwestycje.

Jeżeli nasze państwa członkowskie mogą ze względu na ograniczenia budżetowe
inwestować mniej w edukację, szkolenia, badania i innowacje, czyńmy to na szczeblu
europejskim, łącząc zasoby, a tym samym osiągając oszczędności skali.

Zdaniem Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) nie można
pozwolić, by debata o finansach europejskich zeszła na poziom kłótni między państwami
członkowskimi, które chcą dostać z powrotem swoje pieniądze. Wręcz przeciwnie – debata
ta powinna skupić się na przekonaniu naszych współobywateli do Europy, pokazując im
wartość dodaną, jaką mogą przynieść zgodne i wizjonerskie działania europejskie.

Obecnie odwiedzam stolice państw członkowskich i mogę stwierdzić, że taka debata się
rozpoczyna. Nie przegapmy tej sposobności. Ponieważ zbliża się Boże Narodzenie i Nowy
Rok, a więc obecna prezydencja dobiegnie wkrótce końca, pragnę podziękować tutaj
prezydencji belgijskiej za bardzo dobrą współpracę z Parlamentem, jak również panu
przewodniczącemu Barroso, który odważnie podjął się przedstawienia dokumentu w
sprawie wymogów kapitałowych przed końcem czerwca. Uważam, że musimy nadal
podążać razem w tym kierunku, a szefowie państw lub rządów muszą pójść za nami.
Trzeba wskazać im drogę.

(Oklaski)

Martin Schulz,    w imieniu grupy S&D – (DE) Panie Przewodniczący! Nieczęsto spotykamy
się pod koniec roku z poważniejszymi powodami do niepokoju. Jesteśmy głęboko
zaniepokojeni, gdyż Europa znalazła się w coraz poważniejszym i rozszerzającym się
kryzysie zaufania. Są pewne powody takiego kryzysu i pragnę podjąć tu dzisiaj próbę ich
opisania. Moim zdaniem mamy do czynienia z podwójną taktyką salami. Po pierwsze,
mamy podejście tych, którzy usiłują ukryć prawdziwą sytuację przed obywatelami swojego
kraju. Zaufanie ludzi do rządu zostaje poważnie nadszarpnięte, gdy rządzący mówią:
„Wszystko w porządku, nie ma problemów, wszystko jest pod kontrolą”, a potem dokonują
nagłego zwrotu i wyjaśniają, że potrzebują niezliczonych miliardów euro pomocy. Stało
się tak już dwa razy. Nie wiem, czy jeszcze jakiś rząd stwierdzi, że kontroluje wszystko i
może sfinansować swoje obligacje nawet w przypadku wzrostu stóp procentowych, a
potem zmieni nagle zdanie i oświadczy: „Potrzebujemy pakietu ratunkowego. Pomóżcie!”
Nie można do tego dopuścić. Potrzebujemy zestawienia rzeczywistego zadłużenia krajów
i długów bankowych. Sądzę, że większe zaufanie zyskamy, wyjaśniając, jak naprawdę
wygląda sytuacja, niezależnie od jej powagi. Gdy wszystkie karty są na stole, łatwiej jest
szukać rozwiązań.

Mamy jednak również do czynienia z taktyką salami po drugiej stronie. Widzimy ją, gdy
silne kraje mówią: „Nie musimy pomagać”. Słyszymy komunikat sugerujący powrót do
nacjonalizmu: „Nie jesteśmy gotowi płacić za innych” pomimo faktu, że kraje, które to
mówią, wiedzą, że w końcu będziemy musieli wszyscy wspólnie zapłacić. Taktyka salami
polegająca na tym, że nie mówi się ludziom prawdy, wiedząc zarazem, iż we własnym
interesie trzeba będzie zapłacić, nadszarpuje zaufanie w takim samym stopniu.
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Przygotowujemy się teraz do szczytu Rady Europejskiej. Jakie głosy tam usłyszymy? Jeden
opowiada się za euroobligacjami, drugi sprzeciwia się im. Jeden mówi: ustabilizujmy pakiet
ratunkowy i rozbudujmy go, drugi stwierdza: nie rozbudowujmy. Zastanawiam się nad
logiką wyjaśnień, że wszystko to są jedynie środki tymczasowe, gdyż mamy wszystko pod
kontrolą, ale musimy włączyć te środki tymczasowe do traktatu, żeby były dostępne w
perspektywie długookresowej. Wszyscy dostrzegają takie sprzeczności i to też podważa
zaufanie ludzi. Dla tego zaufania szkodliwe jest, gdy rząd poddaje w lecie banki testowi
warunków skrajnych, a zaledwie kilka miesięcy później zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę
był to test warunków skrajnych dla euro, a nie dla banków.

Pogrążyliśmy się w głębokim kryzysie zaufania i muszę powiedzieć, Panie Przewodniczący
Barroso, że chociaż to, co powiedział Pan dziś rano, jest być może prawdą, Pańskie słowa
budzą wrażenie, że nie mamy wcale szukać najlepszych rozwiązań i ich wdrażać, ale
powinniśmy dyskutować o minimalistycznym konsensusie, jaki możemy osiągnąć w
piątek. To po prostu nie wystarczy. Zaostrzy to jedynie kryzys zaufania. Polityka, która
uspokoi rynki krajowe na krótką metę, to zbyt mało. Potrzebujemy polityki, która
ustabilizuje rynki i euro. Dlaczego nikt w Parlamencie ani w Radzie Europejskiej nie mówi
o kursie euro? Dziś euro jest warte 1,34 dolara. Najniższa wartość w czasie kryzysu wynosiła
1,20, a w chwili wprowadzenia euro było warte 1,15 dolara. Euro jest walutą stabilną. W
międzykontynentalnej konkurencji, w której regiony świata ścierają się na płaszczyźnie
gospodarczej, nie liczą się już poszczególne waluty narodowe, ale struktura walutowa
całego regionu. W ujęciu gospodarczym i społecznym strefa euro jest zdecydowanie
najsilniejszym regionem świata. Osłabiają ją tylko politycznie decydenci realizujący politykę,
która ma na krótką metę stłumić debatę w poszczególnych krajach. Euro jest mocne, a
mogłoby być znacznie mocniejsze, gdyby ci, którzy stanowią jego ramy polityczne, i ci,
którzy są za nie odpowiedzialni, wypełnili wreszcie swoje zobowiązania i podjęli śmiałe,
konsekwentne decyzje w kwestiach społecznych oraz gospodarczych, co pozwoliłoby
zakończyć kryzys zaufania. Wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się w Londynie, Paryżu
czy Rzymie. Jeżeli nie powstrzymamy tego kryzysu zaufania, napotkamy w najbliższych
latach poważne problemy.

Dlatego pragnę oświadczyć Radzie, iż opowiadam się za euroobligacjami. Jeżeli istnieje
inny odpowiedni środek, należy go zastosować, ale musicie wreszcie dojść do porozumienia
w sprawie wewnętrznej stabilizacji euro, ponieważ na zewnątrz jest ono wystarczająco
silne.

Guy Verhofstadt,    w imieniu grupy ALDE – (FR) Panie Przewodniczący! Moim zdaniem
w życiu wszędzie znajduje zastosowanie pewna reguła: gdy dana grupa jest atakowana,
musi reagować jako jedna całość i solidarnie. W 2010 roku, gdy celem ataku stało się euro,
nastąpiło coś dokładnie przeciwnego – od czasu kryzysu greckiego w debatach dochodzi
wyłącznie do utarczek, a z pewnością brakuje jedności i niezbędnej solidarności.

Musimy teraz wykazać odwagę – zwracam się tutaj również do przewodniczącego Komisji
– i przyznać, że wszystkie podejmowane działania tymczasowe po prostu nie wystarczą.
To nie moje zdanie – to zdanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW),
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz prezesa Europejskiego
Banku Centralnego Jeana-Claude’a Tricheta, który kieruje przecież instytucją strzegącą
euro – w ich oczach wszystkie podjęte środki i wszystkie planowane działania nie idą
wystarczająco daleko.
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Wszyscy twierdzą, że trzeba podjąć działania w czterech kwestiach: po pierwsze, paktu
stabilności z realnymi sankcjami; po drugie, stałego, powiększonego funduszu kryzysowego
– to nie ja go proponuję, to pan prezes Trichet uważa, że trzeba go powiększyć, a tymczasem
szefowie państw lub rządów nie chcą go powiększać, chcielibyśmy zaś przywrócić zaufanie
na rynkach; po trzecie, realnego zarządzania gospodarczego i fiskalnego, unii fiskalnej i
gospodarczej; wreszcie po czwarte, jednolitego rynku euroobligacji.

To cztery rzeczy, które trzeba zrobić, gdyż nigdzie na świecie, Koleżanki i Koledzy, nie ma
waluty, która nie byłaby wspierana przez rząd, strategię gospodarczą oraz rynek obligacji.
Coś takiego po prostu nie istnieje. A co słyszymy dzisiaj? Słyszymy: „Tak, to dobry pomysł,
ale musimy jeszcze chwilę poczekać”. Czekać na co? Być może trzeba zaczekać na
kompletny chaos lub na zniknięcie euro.

Nadszedł zatem czas podjęcia tej decyzji i oczekuję, Panie Przewodniczący, że Komisja nie
powie nam dzisiaj: „Tak, to będzie trudne, nie możemy teraz kontynuować tych debat o
euroobligacjach; to dobry pomysł, ale to nie jest właściwy czas, ponieważ mamy fundusz
kryzysowy, który uczynimy teraz stałym instrumentem”. Jedno nie ma nic wspólnego z
drugim. Fundusz kryzysowy jest potrzebny teraz, by odpierać ataki na euro, ale
euroobligacje są też niezbędne dla średnio- i długookresowej stabilności waluty. Te dwie
rzeczy nie są sprzeczne. Potrzebne są obydwie i tak jest na całym świecie.

Uważam więc, że podczas gdy głowy państw lub rządów będą rozmawiać jutro i pojutrze
i oświadczą: „Tak, poprawimy traktat, a fundusz kryzysowy, który należałoby właściwie
powiększyć – czego domagają się wszyscy inni – można przekształcić w fundusz stały”,
Komisja powinna jak najszybciej przedstawić w tym obszarze pakiet znacznie bardziej
znaczący, odważny, globalny i spójny. Jeżeli chodzi o pakt stabilności i wzrostu, który
obejmuje realne mechanizmy sankcji, Parlament może spełnić swoją rolę, gdyż pakiet ten
mamy przed sobą i przywrócimy pierwotne propozycje Komisji. Jeżeli chodzi o pozostałe
trzy punkty – powiększony fundusz kryzysowy: tak, ale wnioskujcie o niego. Wnioskujcie!
Zajmijcie jednoznaczne stanowisko i powiedzcie, że fundusz kryzysowy trzeba powiększyć.
Dlaczego? Ponieważ powiększenie funduszu kryzysowego położy kres spekulacji przeciwko
euro. Po drugie, zaproponujcie globalny pakiet dotyczący unii fiskalnej i gospodarczej; po
trzecie, nie bójcie się i przedstawcie wniosek w sprawie jednolitego rynku euroobligacji.
Wiemy, że w ostatecznym rozrachunku właśnie to ustabilizuje euro w perspektywie
długoterminowej.

Daniel Cohn-Bendit,    w imieniu grupy Verts/ALE – (FR) Panie Przewodniczący, Panie
Przewodniczący Komisji, Panie i Panowie! Jest w tym wszystkim jednak coś osobliwego.
Panie Urzędujący Przewodniczący Chastel, wspominał Pan o następnym szczycie. Mógł
nam Pan powiedzieć, że przed tym szczytem wystąpią pewne problemy. Mógł nam Pan
powiedzieć, że będzie Pan musiał ograniczyć część debat.

Panie Przewodniczący Barroso! Uważam, że całe to wodolejstwo nie zaprowadzi nas
donikąd, nie uczynimy żadnego postępu. Pan poseł Schulz ma rację: musimy realnie opisać
ten kryzys i przedstawić rzeczy takimi, jakimi są, ale musimy też realnie opisać własną
bezsilność polityczną oraz jej powody. Nie ma sensu po prostu mówić, że podjęliśmy
właściwe decyzje. Wie Pan równie dobrze, jak ja – i wiedzą to wszyscy tu obecni – że
zawsze podejmowaliśmy je zbyt późno. Robimy jeden krok naprzód i dwa wstecz. Nie
mówię, że to Pańska wina. Wręcz przeciwnie – uważam, że Komisja była wręcz punktem
oparcia w czasie, gdy trudno było o trzeźwe spojrzenie. Teraz jednak – sądzę, że pan poseł

15-12-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL8



Verhofstadt zadał właściwe pytanie – jaką powinniśmy obrać strategię w nadchodzących
miesiącach?

Moim zdaniem strategia jest prosta: Komisja powinna przedstawić pakt stabilności, co już
uczyniła, definiując niezbędny poziom stabilności, a zatem odpowiedzialności wszystkich
za euro, oraz pakt solidarności określający potrzebny poziom solidarności. Nie ma
stabilności bez solidarności. Dyskusje między panią kanclerz Merkel a panem Jakimśtam
już nas nie obchodzą. Tak – stanowisko niektórych krajów, w tym Niemiec, które
stwierdzają, że konieczna jest stabilność, a to, do czego doszło, nie może się nigdy
powtórzyć, jest słuszne. Tak – jeżeli nie będziemy zarazem mówić, że solidarność zmusza
nas do stworzenia możliwości ochrony euro poprzez euroobligacje, aby inwestować,
dokonywać dalszej transformacji ekologicznej i gospodarczej. Musimy inwestować, ale
na szczeblu krajowym nie jest to już możliwe. Nasza waluta ma dwie strony: na awersie
jest stabilność, a na rewersie solidarność – pośrodku mamy zaś odpowiedzialność.

Panie Przewodniczący Komisji, proszę przedstawić wniosek dotyczący zreformowania
funkcji Unii tak, aby zyskać stabilność i solidarność dzięki euroobligacjom w taki sposób,
by nie dało się już spekulować na długu niektórych krajów – ponadto euroobligacje
stwarzają jednocześnie możliwości inwestowania.

Pan komisarz Oettinger mówi nam, że potrzebuje biliona euro na reformę sektora
energetycznego, ale skąd weźmie te pieniądze? Będzie grać na loterii? Kompletnym
absurdem jest twierdzenie, że potrzebny jest bilion euro, bez powiedzenia nam, w jaki
sposób mamy zmobilizować niezbędne środki na tę konieczną transformację gospodarczą.

Tak więc strategia jest prosta: Komisja wnioskuje, Parlament poprawia i decyduje. Komisja
i Parlament Europejski zajmą stanowisko zgodne z Radą lub jej przeciwne, a Rada będzie
musiała się odnieść do tego wspólnego stanowiska. I to tyle. Oto jedyne rozwiązanie w
dzisiejszej debacie. Jeżeli będziemy czekać, aż pani kanclerz Merkel podejmie decyzję na
kwadrans przed momentem, gdy trzeba będzie ją podjąć, możemy się nie doczekać. Kiedy
ona ją podejmie, pociąg już odjedzie. Oczywiście możecie powiedzieć, że będzie jeszcze
jeden pociąg i nie ma to znaczenia, zawsze zdążymy na następny. Ale to nie jest prawda.
Gorbaczow miał rację, gdy mówił: „Kto się spóźnia, tego ukarze życie”.

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Nie chciałbym, by historia ukarała Europę. Proszę zmierzyć się ze swoją odpowiedzialnością.
My mierzymy się z naszą i musimy pokazać Radzie, że stabilność polityczna, której
potrzebujemy, jest tutaj – w Komisji oraz Parlamencie – i przeciwstawimy się niestabilności
Rady.

(Oklaski)

Timothy Kirkhope,    w imieniu grupy ECR – Panie Przewodniczący! Podzielam nadzieję,
że podczas szczytu Rady Europejskiej zostaną uzgodnione środki służące uspokojeniu
rynków i przywróceniu stabilności strefy euro, ponieważ powinniśmy wszyscy dostrzegać
w tym swój interes niezależnie od tego, czy jesteśmy jej członkami czy nie.

Przed szczytem mówi nam się, że fundamentalną częścią rozwiązania będą dodatkowe
sankcje, ale aby sankcje były skuteczne, muszą one być wiarygodne, a dotychczasowe
osiągnięcia Unii w tej dziedzinie nie napawają optymizmem. Uczynienie sankcji
automatycznymi nie uczyni ich bardziej wiarygodnymi, jeżeli pozostanie przekonanie,
że może uda się znaleźć rozwiązanie polityczne pozwalające ich uniknąć. W rzeczywistości
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potrzebujemy ze strony członków strefy euro woli politycznej, aby wypełnić obecne
zobowiązania.

Słyszymy pogłoski, że fundamentalną częścią rozwiązania ma być przerzucenie części
kosztów przyszłych działań ratunkowych na sektor prywatny. Ponurym paradoksem
byłoby jednak, gdyby najważniejszą konsekwencją takiej inicjatywy okazało się
podwyższenie kosztów pożyczek dla niektórych słabszych członków strefy euro, co
przyczyniłoby się do kolejnego kryzysu.

Zakończyliśmy właśnie proces ratyfikacji traktatu reformującego – wdrożyliśmy pakiet
reform, który, jak nam mówiono, miał zamknąć kwestię nowelizacji na okres całego
pokolenia. Zaledwie kilka miesięcy później mamy otwierać proces kolejny.

Uspokaja się nas – czyni to też przewodniczący Komisji – że zmiany będą nieznaczne, ale
nie wydaje się, by taki był pogląd rządu niemieckiego. Niemiecki minister finansów dr
Schäuble wydaje się otwierać drzwi do nowej rundy integracji prowadzącej do unii fiskalnej,
a docelowo również i politycznej.

Jak to się skończy? Czy nie kolejną straconą dekadą, podczas której zajmiemy się
niewłaściwymi reformami? Europa potrzebuje reform gospodarczych, dyscypliny finansów
publicznych, pogłębienia rynku wewnętrznego, zmian w prawie pracy, by zwiększyć
zatrudnienie, oraz pakietu środków, które zagwarantują sukces strategii Europa 2020.

To najważniejsze reformy przedstawione w śmiały i słuszny sposób przez
przewodniczącego Barroso w programie jego Komisji, obawiam się jednak, że te
sposobności już nam się wymykają. Wielkie ryzyko polega na tym, że mimo iż mówimy
o budowaniu Europy, możemy w rzeczywistości ją podkopywać, a chociaż mamy nadzieję
na Europę silniejszą, niezdolność rozwiązania jej fundamentalnych problemów
gospodarczych jedynie ją osłabi.

Uważamy, iż priorytetem Rady Europejskiej musi być uzgodnienie ograniczonej liczby
konkretnych środków, tak aby członkowie strefy euro mogli pomagać sobie wzajemnie
w warunkach kryzysowych bez nakładania ciężaru na te państwa członkowskie, które
zdecydowały się pozostać poza nią; następnie należy powrócić do niezwykle ważnego
zadania polegającego na uporaniu się z kryzysem długoterminowym: ryzykiem trwałego
załamania się naszej konkurencyjności gospodarczej.

Lothar Bisky,    w imieniu grupy GUE/NGL – (DE) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie!
Z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym i finansowym zmagamy się już od trzech
lat. Jeden z wniosków, jakie należy wyciągnąć z tej przedłużającej się dyskusji, brzmi
następująco: nasze działania nie docierają najwyraźniej do korzeni kryzysu, dotykając
tylko jego objawów. Pragnę powtórzyć jeszcze raz, że o decyzjach na szczeblu UE nie
mogą decydować rynki finansowe. Nie możemy pozwolić bankom wyjść z tego właściwie
bez uszczerbku, dalej zajmować się spekulacją i pozostawić państwom członkowskim
odpowiedzialności za ryzykowne transakcje zawarte przez bankowców. Ostre pakiety
oszczędnościowe narzucone Grecji i Irlandii spowodują, że ich mieszkańcy poniosą koszt
kryzysu, którego nie spowodowali. Ograniczy to wydatki konsumpcyjne i zniweczy
nadzieję na niezbędne ożywienie gospodarcze. Drastyczne oszczędności postawią pozostałe
kraje, które znajdują się teraz w ryzykownej sytuacji, jak Portugalia i Hiszpania, w pozycji
Grecji oraz Irlandii.

Zwykła korekta instrumentów finansowych czy wprowadzenie nowych zabezpieczeń nie
pomogą. Stały mechanizm zachowania stabilności finansowej musi obejmować środki
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służące regulacji działalności rynków. Wśród nich należy wymienić wprowadzenie podatku
od transakcji finansowych oraz obowiązku zachowania minimalnych standardów
socjalnych. Ważna jest również zmiana statutu Europejskiego Banku Centralnego, która
pozwoli mu udzielać bezpośredniej pomocy finansowej borykającym się z problemami
państwom z pominięciem banków.

Te kroki powinniśmy podjąć w pierwszej kolejności, ale należało to zrobić dawno temu.
Jest zupełnie jasne, że wąskie horyzonty poszczególnych krajów blokują regulacje niezbędne
dla zaprowadzenia skutecznej kontroli nad rynkami finansowymi. Głowy państw lub
rządów uniemożliwiają poczynienie postępów we właściwym kierunku. Wśród winnych
należy tu wymienić panią kanclerz Niemiec.

Nigel Farage,    w imieniu grupy EFD – Panie Przewodniczący! Rok 2010 przejdzie do historii
jako rok, w którym ujawniły się fundamentalne wady projektu euro, a społeczeństwa
Europy dostrzegły kompletną głupotę swoich przywódców.

Mamy więc kolejny szczyt, kolejny kryzys, a zaufanie do euro spada z tygodnia na tydzień.
To trochę jakby oglądać kraksę samochodową w zwolnionym tempie; teraz chcecie stałego
mechanizmu ratunkowego. Sądzicie, że jeżeli stworzycie fundusz opiewający na jakiś
miliard euro, to starczy. Cóż, nie starczy. Klęska euro nie ma nic wspólnego ze spekulacją.
Nie ma nic wspólnego z rynkami – walutowymi czy obligacji. Chodzi o to, że północ i
południe Europy nie mogą dziś – ani w żadnym innym momencie – wejść w skład jednej
unii walutowej. To nie zadziała.

Z politycznego punktu widzenia musicie oczywiście zmienić traktat, ponieważ czterej
niemieccy profesorowie wygrają w Karlsruhe i dowiodą, że wdrożone już przez was
działania ratunkowe były w istocie bezprawne w świetle traktatów.

Z wielu powodów cieszy mnie ta zmiana traktatu, gdyż będzie ona wymagać
przeprowadzenia referendum w Irlandii. Poza tym nigdy nie wiadomo, co zrobi David
Cameron – może nawet dotrzyma obietnicy i urządzi referendum w Wielkiej Brytanii.
Jestem przekonany, że jako demokraci bez wyjątku poprzecie brytyjskie referendum na
temat UE.

Pod koniec 2010 roku powinniśmy przemyśleć kondycję nie tylko Unii, ale i Belgii.
Urzędująca prezydencja belgijska mówi nam od sześciu miesięcy, że musimy ściślej się
zintegrować. To po prostu farsa – wy sami nie macie u siebie rządu od czerwca. Mamy
tutaj byt, który nie jest narodem, a usiłuje zlikwidować nasz naród. To kompletna farsa,
ale nikt tu nie ośmieli się tego przyznać, bo wszyscy wolicie przeczyć faktom. Belgia to
cała Unia Europejska w miniaturze. Za chwilę się rozpadnie, a za nią podąży cała reszta.
Życzę wszystkim Wesołych Świąt.

Sharon Bowles,    autorka  − Panie Przewodniczący! Ponownie przyglądamy się tutaj
opatrunkowi i zastanawiamy się, czy jest wystarczająco duży i mocny, by przykryć ranę.
W lipcu zadałam pytanie, na kiedy Komisja przewiduje wniosek ustawodawczy w sprawie
stałego mechanizmu kryzysowego związanego z długiem państwowym, i jaka będzie jego
podstawa prawna. Zadałam jeszcze wiele innych pytań, na przykład dotyczących hierarchii
poszczególnych funduszy i stopnia, w jakim będą one wykorzystywane. Wydarzenia
pokazały, że odpowiedź brzmi tak naprawdę: nie wiemy, wszystko okaże się w trakcie.

W pewnej mierze to rozumiem, gdyż znaleźliśmy się w nowej sytuacji i trzeba opracować
nowe plany. Powtarzam jednak, że jeżeli nie zostaną podjęte pełnowartościowe dalsze
działania w związku z oświadczeniami – czy to Komisji, czy też Rady – zniweczy to wszelkie
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korzyści płynące z wyciąganych wniosków. Odpowiedzi na moje pytania z lipca padły
dopiero w związku z akcją ratunkową dla Irlandii, nad czym należy moim zdaniem
ubolewać, chociażby dlatego, że fundusz najmniejszy – pochodzący z budżetu UE –
wykorzystywano w stopniu takim samym, jak fundusze większe. Pomimo moich
wcześniejszych pytań nie skonsultowano się z Parlamentem.

Dzisiaj występuję tutaj, by zapytać o dalsze szczegóły po konkluzjach z październikowego
szczytu Rady, w których Komisję wezwano do podjęcia prac nad ograniczoną zmianą
traktatu wymaganą, by ustanowić stały mechanizm kryzysowy. W konkluzjach stwierdzono
też, że sektor prywatny będzie musiał się zaangażować, co wystraszyło rynki, gdyż kwestii
tej nie wyjaśniono w wystarczający sposób. Uwypukla to również problem regulacyjny,
o którym wspomniałam, czyli zerowej wagi ryzyka dla długu państwowego strefy euro,
która nadszarpnęła dyscyplinę rynkową i stworzyła patologiczne bodźce.

Następnie Eurogrupa oświadczyła, że stały mechanizm będzie oparty na Europejskim
Instrumencie Stabilności Finansowej i może w poszczególnych przypadkach uwzględniać
sektor prywatny zgodnie z praktyką MFW. Po pierwsze, czy moglibyśmy teraz uzyskać
precyzyjniejsze informacje o zmianie traktatu i procedurze? Parlament musi mieć pewność,
że będzie ona adekwatna. Dalsze majstrowanie przy art. 136 nie jest odpowiedzią. Po
drugie, czy nowy instrument będzie oparty na podejściu międzyrządowym – tak bowiem
działa Europejski Instrument Stabilności Finansowej – czy będzie on w istocie wspólnotowy,
co jest naszym zdaniem właściwym rozwiązaniem? Po trzecie, jakie są opcje i warunki
techniczne? Mechanizm ten musi opierać się na rzeczywistych warunkach technicznych
oraz być solidny, wiarygodny i trwały; dodałabym tu jeszcze, że jego koszt musi być
możliwy do przyjęcia. Po czwarte, czy do uczestnictwa w mechanizmie zostaną zaproszone
państwa członkowskie niebędące jeszcze członkami strefy euro? Wydaje się to szczególnie
istotne w przypadku tych, które zaciągają coraz większy dług w euro.

Pytaliśmy, kiedy to nastąpi, i powiedziano nam, że w styczniu 2013 roku, ale jaką rolę
Komisja przewiduje dla Parlamentu? Parlament i moja komisja są w istocie zdeterminowane
odegrać swoją rolę, tym bardziej że do tej pory byliśmy przez cały czas o krok do przodu.
Jeżeli nie są z nami przeprowadzane konsultacje i nie jesteśmy należycie informowani, w
jakiej sytuacji stawia to parlamenty krajowe i obywateli? Ta kwestia jest nierozłącznie
związana z pakietem zarządzania gospodarczego. Środki zmierzające do udoskonalenia
paktu stabilności i wzrostu, nadzoru oraz europejskiego semestru mają bez wyjątku na
celu zapobieżenie kolejnemu kryzysowi oraz monitorowanie wychodzenia z obecnego
kryzysu gospodarczego.

Ten mechanizm nie jest amuletem, który można powiesić na ścianie, by odegnać dyscyplinę
rynkową. W istocie rozwiązanie dla euro polega na uznaniu potrzeby wprowadzenia pełnej
dyscypliny politycznej w połączeniu z pełną dyscypliną rynkową. Powodem dzisiejszego
kryzysu jest pogwałcenie w przeszłości obydwu tych zasad.

Olli Rehn,    komisarz  − Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Pragnę podziękować pani
poseł Bowles za jej pytanie, jak również za projekt rezolucji w sprawie stałego mechanizmu.
Postaram się przedstawić Państwu pogląd Komisji na pięć pytań zawartych w pytaniu
ustnym.

Podczas październikowego szczytu Rady Europejskiej przewodniczącego Van Rompuya
poproszono o podjęcie wraz z Komisją konsultacji w sprawie ograniczonej zmiany traktatu
wymaganej, by ustanowić stały mechanizm kryzysowy. Ograniczona zmiana traktatu
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implikuje, jak rozumiemy, wykorzystanie uproszczonej procedury zmiany zgodnie z art.
48 traktatu.

Ograniczenia tej procedury są następujące: po pierwsze, zezwala ona wyłącznie na zmiany
traktatu, które nie zwiększają kompetencji przyznawanych Unii; po drugie, jest ona
ograniczona do zmian w części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
która odnosi się do polityk i działań wewnętrznych Unii.

Wydaje się, że państwa członkowskie preferują bardzo ograniczoną zmianę traktatu,
dotyczącą przypuszczalnie art. 136, którego postanowienia odnoszą się do państw
członkowskich należących do strefy euro. Kwestia ta zostanie oczywiście przedyskutowana
podczas szczytu Rady Europejskiej w tym tygodniu. Niezależnie od treści zasugerowanych
zmian zostaną one przedstawione Parlamentowi do formalnej konsultacji.

Po decyzji podjętej przez Radę Europejską w październiku Eurogrupa uzgodniła podczas
posiedzenia nadzwyczajnego w listopadzie główne zasady europejskiego mechanizmu
stabilności. Według uzgodnień Eurogrupy mechanizm ten ma mieć charakter
międzyrządowy, a zarządzanie nim ma być oparte na modelu Europejskiego Instrumentu
Stabilności Finansowej.

Konkretne szczegóły mechanizmu finansowego trzeba jeszcze określić i powinny one
zostać wypracowane w pierwszym kwartale nadchodzącego roku. Zasadniczą kwestią
będzie oczywiście finansowanie. Przyszły instrument musi być wystarczająco solidny i
cieszyć się dużą wiarygodnością na rynkach.

Wszelkie wsparcie w ramach mechanizmu będzie bazować na ścisłych warunkach. Pomoc
świadczona państwu członkowskiemu strefy euro powinna opierać się na rygorystycznym
programie oceny gospodarczej i fiskalnej oraz wnikliwej analizie zdolności obsługi
zadłużenia dokonanej przez Komisję wraz z MFW i we współpracy z Europejskim Bankiem
Centralnym.

Pomimo międzyrządowego charakteru części finansowej mechanizmu warunki wdrażania
tej polityki pozostaną silnie zakorzenione w traktacie, aby zapewnić pełną spójność ze
wspólnymi wielostronnymi ramami nadzoru, na których opiera się w istocie cała unia
gospodarcza i walutowa.

Aby odpowiedzieć na jedno z pięciu pytań pani poseł Bowles – decyzji o tym, czy państwa
członkowskie, które nie są członkami strefy euro, będą mogły uczestniczyć w tym
mechanizmie, jeszcze nie podjęto. Wydaje się niemniej, że większość państw członkowskich
preferuje przejrzyste i wyraźne ramy, zgodnie z którymi państwa członkowskie spoza
strefy euro byłyby objęte mechanizmem bilansu płatniczego, a państwa członkowskie
strefy euro obejmowałby europejski mechanizm stabilności.

Pomimo tego powinno wciąż być możliwe uwzględnienie niektórych państw
członkowskich spoza strefy euro w operacjach wsparcia na zasadzie dwustronnego wkładu,
co już dziś ma miejsce – w odniesieniu do Irlandii – w przypadku Wielkiej Brytanii, Szwecji
i Danii.

Chciałbym również odnieść się do dyskusji na temat euroobligacji. W kontekście
ustanowienia 9 maja zeszłego roku – w dniu Schumana – zabezpieczeń finansowych
należy pamiętać, że następnego wieczora Komisja złożyła wniosek w sprawie ustanowienia
europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej – instrumentu wspólnotowego, który
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w istocie zatwierdzono do wysokości 60 miliardów euro w oparciu o gwarancje kredytowe
z budżetu Unii na mocy decyzji w sprawie zasobów własnych.

Poza obrębem budżetu unijnego zaproponowaliśmy, aby mechanizm ten opierał się na
gwarancjach kredytowych państw członkowskich, które byłyby udzielane za jego
pośrednictwem krajom potrzebującym pomocy finansowej w związku z niestabilnością
finansową w całej strefie euro.

W dniach 9 i 10 maja Rada ECOFIN odrzuciła tę koncepcję. Dlaczego? Ponieważ wiele
państw członkowskich uznało, że ta propozycja zbyt przypomina euroobligacje.

Doprowadziło to następnie do stworzenia Europejskiego Instrumentu Stabilności
Finansowej, który jest narzędziem międzyrządowym; obecnie, w kontekście Irlandii,
używamy zarówno mechanizmu, jak i instrumentu.

Tak więc chociaż kwestia euroobligacji jest z pewnością bardzo ważna, musimy również
wziąć pod uwagę, że propozycja ta została niedawno odrzucona przez Radę podczas
majowych dyskusji dotyczących europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej.

Kończąc, pragnę podkreślić, że przyszły europejski mechanizm stabilności będzie
elementem kompleksowej reakcji na kryzys i wysiłków na rzecz stabilizacji gospodarki
europejskiej; mechanizm uzupełni nowe ramy usprawnionego zarządzania gospodarczego,
które skupią się przede wszystkim na zapobieganiu i znacząco zmniejszą
prawdopodobieństwo wyniknięcia kryzysu w przyszłości.

To zasadnicza funkcja nowego systemu zarządzania gospodarczego i jestem Państwu
bardzo wdzięczny za poparcie dla wniosków Komisji w tej dziedzinie.

Werner Langen (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący! Wysłuchawszy pierwszych
wypowiedzi mówców, odnosi się wrażenie, że znamy już odpowiedzialnych za kryzys
zaufania, gdyż do takiego kryzysu w istocie doszło. Po pierwsze, była to Komisja, po drugie
spekulanci, a wreszcie Rada, a w szczególności pani kanclerz Merkel. To wszystko bardzo
proste.

Na szczęście ktoś wskazał – i był to przewodniczący Grupy Postępowego Sojuszu
Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim – że euro jest stabilne nie tylko na
zewnątrz, ale i wewnętrznie, odnotowując najniższą inflację. Przyczyną problemów nie
mogą być spekulacje. Euro jest walutą stabilną. Chodzi o fundamentalne warunki traktatu
i poruszenie podczas obrad Rady ECOFIN. Na każdym posiedzeniu Rady ECOFIN aż wrze.

Pan komisarz Rehn wskazał właśnie, że Komisja zaproponowała wykorzystanie
mechanizmu europejskiego, ale Rada nie była gotowa wziąć w tym udziału. Teraz mówimy,
że Komisja pozostawała bezczynna. Nie należę do tych, którzy padają na kolana przed
Komisją, ale w 2008 roku podjęła ona prawidłową decyzję o dokonaniu szczegółowego
remanentu po 10 latach funkcjonowania euro.

Odniesiono się wówczas do czterech kwestii wymagających rozwiązania: po pierwsze,
spójnego europejskiego mechanizmu nadzoru, po drugie, spójnego zarządzania
gospodarczego, czy jak zechcemy to nazwać, po trzecie, spójnej reprezentacji zewnętrznej
i po czwarte, spójnego mechanizmu kryzysowego. O wszystkich tych rzeczach obecnie
dyskutujemy. Pragnę podkreślić, że to pozostałe strony nie wzięły ich pod uwagę. Jeżeli
szukamy winnych, jest jeden, o którym nie wolno zapominać, i są nim państwa
członkowskie, które pogrążyły się bez reszty w długach i nie wykorzystały zalet
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wprowadzenia euro, by wdrożyć reformy oraz obniżyć swój poziom zadłużenia, lecz
nadal żyły ponad stan.

Pragnę również podkreślić, że we wszystkich tych państwach członkowskich powtarza
się jeden motyw. Wszystkie one bez wyjątku miały przez długi czas socjaldemokratyczne
rządy – niektóre z nich mają je do dzisiaj. Dotyczy to Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
Węgier i Łotwy. W Grecji robią te same nierozsądne rzeczy od czterech lat. Taki jest rezultat.
Jeżeli nie będziemy mówić otwarcie o głównej przyczynie nadmiernego zadłużenia państw
członkowskich, nie uda nam się rozwiązać problemów.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki zgodnie z
art. 149 ust. 8 Regulaminu).

PRZEWODNICZY: Libor ROUČEK
wiceprzewodniczący

Martin Schulz (S&D)   – (DE) Panie Pośle Langen, może Pan już usiąść. Mówił Pan bardzo
elokwentnie i powiedział Pan swoją kwestię. Mam do Pana jedno pytanie. Z tego, co wiem,
Irlandia nie jest krajem południowoeuropejskim. Leży w Europie Północnej. Ma też ogromne
długi. Czy może nam Pan wyjaśnić, skąd wzięło się irlandzkie zadłużenie? Czy byłby Pan
uprzejmy nam przypomnieć, jaka partia rządzi w Irlandii od trzydziestu lat?

Werner Langen (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący! Chętnie odpowiem na to pytanie.
Rząd irlandzki popełnił błąd, udzielając gwarancji bez postawienia żądania reformy sektora
bankowego. Było to nieodpowiedzialne i dlatego deficyt budżetowy wynosi teraz 32%.
Wiemy o tym. Nie należy jednak mylić problemów innych państw z irlandzkimi. Irlandia
to przypadek zupełnie odmienny, ponieważ dotyczy on drugiego poziomu kryzysu
bankowego, nie zaś problemu strukturalnego, jak w innych krajach. Panie Pośle Schulz,
wie Pan o tym równie dobrze, jak ja. Proszę nie próbować odwracać naszej uwagi.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki zgodnie z
art. 149 ust. 8 Regulaminu).

Victor Boştinaru (S&D)   – (RO) Panie Przewodniczący! Mylić się jest rzeczą ludzką.
Tkwić w błędzie – diabelską. Czy wie Pan może, jak nazywał się grecki premier, za rządów
którego nagromadzono całą tę górę długu, która spowodowała kryzys w Grecji? Z
pewnością nie Papandreu. Pamięta Pan może, do jakiej rodziny politycznej należał ten
premier? Nazywał się Karamanlis.

Werner Langen (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący! Po czterech latach rządów
Karamanlisa… (Wzburzenie). Nie, problemy strukturalne Grecji zaczęły się wcześniej. W
roku 2000 w tej sali toczyła się dyskusja o tym, czy Grecja powinna przystąpić do strefy
euro. Opowiadali się za tym socjaldemokraci – rząd Niemiec. Z waszą pomocą w
Parlamencie znalazła się większość dwóch trzecich za przystąpieniem Grecji do strefy
euro. To fakt i nie ma to niczego wspólnego z nacjonalizmem.

Pragnę odpowiedzieć na pytanie pana posła Schulza dotyczące zadłużenia Niemiec i
Hiszpanii. Oczywiście poziom długu publicznego w Hiszpanii jest niższy niż w Niemczech.
Hiszpania nie musiała finansować procesu ponownego zjednoczenia, ale rząd Zapatero
w Hiszpanii ma inne problemy. Wpuścił do kraju sześć milionów ludzi i przyznał dwóm
milionom spośród nich obywatelstwo hiszpańskie, a teraz bezrobocie przekracza 20%.
To problem strukturalny i spowodował go jeden człowiek: premier Zapatero.
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Stephen Hughes (S&D)   – Panie Przewodniczący! Wielu członków Rady i Komisji sądzi,
że sukces w globalnej gospodarce możemy odnieść tylko kosztem praw pracowników,
naszych układów zbiorowych i emerytur. Innymi słowy, musimy – jak się nam mówi –
osłabić nasz model społeczny. Finanse publiczne należy zreorganizować pod kątem jednego
celu – ograniczenia długu publicznego do arbitralnej wartości 60% PKB – a deficyty mają
być zasadniczo wykluczone.

Mówi to ta sama Rada, która, jeżeli dobrze pamiętam, uzgodniła strategię Europa 2020,
ale nie wydaje się jej obchodzić, skąd wziąć pieniądze na wdrażanie tej strategii. Jeżeli
mamy znacząco ograniczać nasz dług publiczny rok po roku, jeżeli mamy unikać deficytów
przekraczających 1%, co proponuje Komisja, i jeżeli mamy robić to wszystko w warunkach
powolnego wzrostu i wysokiego bezrobocia, jak właściwie mamy realizować strategię
Europa 2020?

To błędna strategia gospodarcza polegająca na konkurencji kosztowej połączonej ze
skrajnymi oszczędnościami fiskalnymi i skieruje ona Europę na równię pochyłą w
kluczowym momencie jej dziejów. Przewodniczącego Barroso nie ma tu w tej chwili, ale
moim zdaniem musi on powiedzieć Radzie, iż konieczne jest przedefiniowanie jej programu
politycznego w co najmniej trzech obszarach.

Po pierwsze, musimy dokończyć budowę unii gospodarczej i walutowej, tworząc
odpowiedzialną za wspólne euroobligacje europejską agencję stabilności; cieszy mnie, że
przewodniczący Barroso nie wykluczył dziś emisji euroobligacji. Zakończy to ataki
spekulacyjne, poprawi płynność na rynku długu rządowego i ograniczy ogólny koszt
zadłużenia strefy euro.

Po drugie, musimy ponownie wyważyć wnioskowane prawodawstwo w dziedzinie
zarządzania gospodarczego. Zgadzamy się, że dyscyplina fiskalna będzie wymagać ścisłych
zasad i skutecznego wdrożenia, ale musimy również pogodzić to z należytą realizacją
celów strategii Europa 2020 w poszczególnych krajach i musi to znaleźć odbicie w
prawodawstwie.

Wreszcie, potrzebujemy nowych publicznych źródeł finansowania. Kryzys zniweczył całe
lata wysiłków budżetowych. Kwestia podatku od transakcji finansowych bardzo się
przeciągnęła; skandalem jest, że Rada wydaje się sparaliżowana i kompletnie niezdolna
podjąć decyzję w tej sprawie. Pilnie potrzebujemy tych reform.

Sylvie Goulard (ALDE)    – (FR) Panie Przewodniczący! W historii parlamentów rzadko
przyznawano im uprawnienia. Gdy parlamentom oferowano dodatkową władzę, te
generalnie ją przyjmowały. Dzisiejsza debata budzi we mnie przekonanie, że my,
sprawozdawcy pakietu zarządzania gospodarczego, słusznie idziemy dalej niż wysunięte
propozycje – ponieważ w istocie, Panie Komisarzu, Komisja mówi nam: „próbowaliśmy,
ale się nie powiodło”. Rada mówi nam z kolei: „Nie chcemy iść dalej”. Cóż, jak się okazuje,
jest jeszcze Parlament. Ponadto to Rada chciała zwiększyć uprawnienia Parlamentu, więc
Parlament nie uzurpuje sobie żadnych uprawnień. Na mocy traktatu lizbońskiego jesteśmy
współprawodawcami.

Mam więc po prostu przyjemność oświadczyć, że sprawozdanie, które przedkładam dziś
rano, obejmuje również euroobligacje, gdyż debata musi odbyć się tutaj, na sali plenarnej.
Nie przyjmuję do wiadomości stwierdzenia pana przewodniczącego Barroso: „Ojej, to
wszystko bardzo skomplikowane, zrobiliśmy już w Radzie wiele głupich rzeczy, więc teraz
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naprawdę musicie się zamknąć”. Zrobimy dokładnie na odwrót. Będziemy o tym rozmawiać
w kontekście demokracji.

Po drugie, pojawiła się też koncepcja Europejskiego Funduszu Walutowego, ponieważ w
istocie wszystkie te rozwiązania, które – jak powiedział pan poseł Schulz – mają charakter
przejściowy, niekoniecznie są tym, czego oczekują nasi obywatele. Można patrzeć, jak
przejeżdżają pociągi, lub można pracować. Ten Parlament spróbuje pracować. Nie mamy
jeszcze planu i nie twierdzimy, że jesteśmy powiernikami jedynej prawdy, ale uważam za
zupełnie nie do przyjęcia fakt, że debata ta toczy się w „Financial Timesie” czy w „Die Zeit”,
a nie w Parlamencie Europejskim. Wykonamy zatem naszą pracę.

(Oklaski)

Philippe Lamberts (Verts/ALE)   – (FR) Panie Przewodniczący! Z radością przyjmuję
wezwanie pana posła Schulza, abyśmy spróbowali odzyskać zaufanie naszych obywateli,
co oznacza mówienie prawdy bez uciekania się do nadmiernych uproszczeń.

Pierwszym nadmiernym uproszczeniem jest stwierdzenie, jakoby euroobligacje zdejmowały
ciężar odpowiedzialności z państw członkowskich. Jest to oczywista nieprawda, gdyż nikt
nie proponuje, aby państwa członkowskie zebrały w jedną pulę 100% swojego zadłużenia.
W ramach programu euroobligacji każde państwo członkowskie będzie musiało tak czy
inaczej zwracać się bezpośrednio do rynków w związku z częścią swoich długów i tam
też zostanie dokonana ocena wartości jego podpisu przekładająca się na wysokość żądanych
od niego stóp procentowych. To nadmierne uproszczenie, którego trzeba unikać.

Drugim nadmiernym uproszczeniem jest mówienie: „Ratujemy tych Greków, tych
nieodpowiedzialnych Irlandczyków”. Pragnę wskazać, że w istocie pożyczamy im pieniądze
i to na procent szczególnie korzystny dla wierzyciela. Robimy na tym dobry interes. Istnieją
więc dwie możliwości: albo uważamy, że dzięki naszym pożyczkom Grecja i Irlandia nie
stwarzają już ryzyka, a oprocentowanie ich pożyczek powinno odpowiadać ryzyku
zerowemu lub przynajmniej znikomemu, albo też istnieje ryzyko, że nie wykonają one
zobowiązań. Czyrak trzeba zatem przeciąć, to zadłużenie trzeba zrestrukturyzować i
położyć kres niepewności.

Pragnę zakończyć słowem skierowanym do naszych niemieckich przyjaciół, a zwłaszcza
do CDU. Panie Pośle Langen, mówił Pan o ponownym zjednoczeniu, i miał Pan rację. Gdy
Niemcy ponownie się zjednoczyły, cały obszar marki niemieckiej, do którego należała
Belgia, i wobec którego w pełni lojalna pozostawała Francja, zapłacił za to bardzo wysokimi
stopami procentowymi. Tak należało uczynić. Było to słuszne zarówno z historycznego
punktu widzenia, gdyż zjednoczenie Niemiec stanowiło ponowne zjednoczenie Europy,
jaką znamy, jak i gospodarczo, ponieważ w ostatecznym rozrachunku wszyscy mieli
skorzystać na uzyskanym dzięki temu szybszym tempie wzrostu.

Dziś mówię zatem CDU: „Pamiętajcie o tym” – i prosimy całe Niemcy o to samo.

(Oklaski)

Martin Callanan (ECR)   – Panie Przewodniczący! Mówiąc ironicznie, stosownym wydaje
się, aby Rada Europejska omawiała stały mechanizm kryzysowy, jako że euro wydaje się
istotnie popadać obecnie z kryzysu w kryzys. Chociaż wielu z nas, Brytyjczyków, zawsze
uważało euro za historyczny błąd zarówno z punktu widzenia naszego kraju, jak i całej
Europy, nie cieszy nas oczywiście ta sytuacja. Pragniemy, by rozwiązano tę kwestię na
szczeblu europejskim, przywracając w stanowczy sposób dyscyplinę fiskalną w całej Unii.
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Problemu nie rozwiążemy, zaciągając większe długi na szczeblu UE czy też lokalnym.
Należy jednak mieć jasność, na kim spoczywa odpowiedzialność za taką sytuację euro.
Obowiązkiem każdego państwa członkowskiego w strefie euro jest wypełniać swoje
zobowiązania wobec strefy, a inne uczestniczące państwa mają to zagwarantować. To
jeden z kluczowych powodów, dla których ministrowie strefy euro spotykają się osobno.
Mówiąc szczerze, odpowiedzialność za stabilne zarządzanie strefą euro należy przede
wszystkim do jej członków. Reszta może zapewnić wsparcie polityczne, ale niewiele więcej.
Nie może być uzasadnienia dla nakładania dodatkowych obciążeń lub sankcji na te państwa
członkowskie, które nie popełniły błędu i nie weszły do strefy euro w pierwszym rzędzie.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)   – (EL) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Minął
dokładnie rok od chwili, gdy gospodarka grecka zaczęła się walić, a Grecja weszła do
katastrofalnego mechanizmu porozumienia i wsparcia. Rok później, Panie Pośle Langen,
kraj stoi na skraju bankructwa: po pierwsze, bankructwa socjalnego, biorąc pod uwagę
fakt, że bezrobocie ma w przyszłym roku sięgnąć 15%, wczoraj rząd uchwalił ustawę
znoszącą układy zbiorowe, a dziś strajkuje cała Grecja; po drugie, bankructwa
gospodarczego – tym razem deficytu i długu nie zwiększyli „kłamliwi Grecy” z PASOK i
Nowej Demokracji; zwiększyli go alchemicy z Komisji, wykorzystujący statystyki Eurostatu
według własnego uznania, by powiększyć długi słabych i zmniejszyć zobowiązania silnych.

Jeżeli zatem zostanie przyjęty mechanizm taki jak wykorzystany w Grecji, podążymy z
pewnością ku bankructwu. Jeżeli Rada pracuje nad takim mechanizmem, pogrąży on kraje
w recesji, co poskutkuje bezrobociem oraz korzyściami dla banków i wielkiego biznesu.
Zastanawiam się, czy to jest ta europejska wizja, o której mówił na początku
przewodniczący Barroso, który teraz jest nieobecny i nie może nam tego wyjaśnić.

Timo Soini (EFD)   – (FI) Panie Przewodniczący! Moim zdaniem każdy kraj jest
odpowiedzialny za własną gospodarkę. Jeden kraj nie odpowiada za długi innych. To samo
mówi art. 125 traktatu. Gdy jest to wygodne, traktat się stosuje, ale w przeciwnym wypadku
ignoruje się go. Widzieliśmy to na przykładzie referendów: Francja powiedziała „nie”,
Holandia powiedziała „nie” i Irlandia powiedziała „nie”. Dwoma z tych wyników zajął się
Parlament, trzeci zaś załatwiono przez ponowne referendum. Interpretacja artykułów
traktatu wydaje się zależeć od tego, z której strony wieje wiatr.

Rząd fiński nałożył na krajowych podatników niesprawiedliwe zobowiązania gwarancyjne,
które będziemy musieli w końcu spłacić. Nie rozumiemy, dlaczego fińscy pracownicy oraz
mali przedsiębiorcy mają zapracowywać się na śmierć, aby spłacać długi hazardzistów i
kłamców. Tak być nie może.

Gdy w Związku Radzieckim pojawiały się problemy, ludzie żądali więcej socjalizmu. W
Moskwie gromadziły się tłumy: więcej socjalizmu. Kiedy kłopoty dotykają Europy, ludzie
zbierają się w Brukseli: więcej integracji. Wynik końcowy będzie dokładnie taki sam. To
nie zadziała.

Zdrowe społeczeństwa buduje się od dołu. Demokrację buduje się od dołu, a nie od góry,
ze szczytu niedostępnego zamku. Tak musi być. Wspólna polityka gospodarcza dla Europy
nie zadziała. Europa może funkcjonować tylko jako strefa gospodarcza i wolnego handlu,
którą powinna stać się z powrotem.

Chciałbym dodać jeszcze kilka słów o euroobligacjach. Kiedy byłem w helsińskiej dzielnicy
Mellunmäki, aby mówić o euroobligacjach, i wyjaśniłem, czym są, kobiety zaczęły mocniej
ściskać torebki, a mężczyźni sprawdzali, czy mają jeszcze portfele. To nie zadziała.
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Hans-Peter Martin (NI)   – (DE) Panie Przewodniczący! Usłyszeliśmy właśnie godne
ubolewania oskarżenia pod adresem Niemiec. To złowieszcze przypomnienie późnych
lat dwudziestych ubiegłego stulecia.

Jako euroentuzjasta i uparty zwolennik euro, pragnę Państwa zapytać: czy nie dostrzegacie,
że prowadzicie Unię Europejską – ten wielki projekt służący pokojowi i dobrobytowi
gospodarczemu – w przepaść? Pan poseł Cohn-Bendit słusznie powiedział, że zawsze
reagujemy zbyt późno i zawsze po fakcie. Teraz musimy spojrzeć w przyszłość. Czy nie
zauważyliście, co dzieje się na zewnątrz? Ludzi nie obchodzą już kłótnie między socjalistami
i konserwatystami – ani w mojej ojczyźnie, ani tutaj w Parlamencie Europejskim. Interesują
ich rozwiązania i to, czy ich pieniądze są nadal bezpieczne. Trzeba im uczciwie powiedzieć,
że tak już nie jest.

Musimy wykonać kolejny krok i przyznać, że trzeba zdobyć się na spisanie długów na
straty, trzeba wreszcie zmusić banki, by zapłaciły, nawet jeżeli uderzy to w nasze polisy
na życie, i trzeba ustanowić nowy europejski projekt polityczny, który nie będzie obciążony
problemami traktatu lizbońskiego.

Znaleźliśmy się w pułapce. Jeżeli zmienimy ten artykuł, okaże się, że Irlandia powie „nie”
w referendum. Tego samego można się spodziewać w moim kraju. Ponadto mamy wielki
problem w Wielkiej Brytanii. Panie i Panowie! Pora się obudzić.

Corien Wortmann-Kool (PPE)   – (NL) Panie Przewodniczący! W dzisiejszych czasach
kryzysu nie powinniśmy tracić z oczu faktu, że w ostatnich dziesięciu latach euro przyniosło
nam wielki dobrobyt i stabilność oraz wiele miejsc pracy. Dlatego warto stanowczo go
bronić. Będzie to jednak wymagać rozstrzygającego szczytu europejskiego i jeszcze bardzo
wiele jedności. Jedności rozpaczliwie brakuje nam zaś nie tylko, jeżeli chodzi o stały
mechanizm kryzysowy, ale też w kwestii solidnego zarządzania finansowego.

W tej debacie, Panie Przewodniczący, „euroobligacje” wydają się być magicznym słowem,
tak jak gdyby miały one spowodować, że problemy z długiem publicznym znikną niczym
śnieg w słońcu. Ci posłowie do Parlamentu, którzy wzywają do wprowadzenia euroobligacji,
powinni jednak mieć świadomość, że wiążą się one ze znaczącymi obowiązkami oraz
rygorystyczną dyscypliną budżetową, idącą znacznie dalej niż przedłożone nam obecnie
propozycje dotyczące wzmocnienia paktu stabilności i wzrostu.

Prezes Trichet mówił o „unii fiskalnej”. Czy ci posłowie i posłanki, którzy orędują za
euroobligacjami, są na to przygotowani? Mam co do tego wątpliwości.

Panie Przewodniczący! Musimy teraz poświęcić energię na rozpatrzenie przedłożonych
nam propozycji, by wzmocnić podstawy euro. To sprawa pilna i dokładamy wysiłków w
tym celu. Potrzebujemy również opartego bardziej na regułach podejścia w ramach
zapobiegawczej funkcji paktu stabilności i wzrostu, gdyż profilaktyka jest lepsza od leczenia.
Musimy też zagwarantować większą wspólną odpowiedzialność państw członkowskich
– nie tylko w odniesieniu do korzyści, ale też obowiązków oraz zaangażowania w ramach
paktu stabilności i wzrostu.

Udo Bullmann (S&D)   – (DE) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! W krytycznych
sytuacjach Europa zawsze znajdowała drogę wyjścia z kryzysu. Nie następowało to wskutek
rozgrywania jednych interesów przeciw innych, lecz dzięki łączeniu interesów, co
pozwalało nam obierać nowe drogi.
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Chciałbym zadać pytanie panu przewodniczącemu Barroso, ale niestety nie ma go już
tutaj. Wkrótce będą oczywiście organizowane ważne konferencje prasowe poświęcone
temu, jak możemy uratować Europę, posługując się najmniejszym wspólnym
mianownikiem, ale panu komisarzowi Rehnowi może się udać przekazać moje pytanie.
Nie rozumiem, dlaczego nie idziemy następującą drogą: euroobligacje są rozwiązaniem
sensownym. Pan poseł Schulz stwierdził to w imieniu naszej grupy, a w Niemczech, gdzie
jest to sprawą krytyczną, moja partia mówi to samo. Zastrzeżenia ma w szczególności
rząd niemiecki, pojawiają się one też w innych krajach, które płacą niższe odsetki. Dlaczego
nie postąpić następująco? Mówimy, że te problemy da się rozwiązać. Teraz planujemy
wdrożyć euroobligacje, ale konstruujemy sensowny pakiet. Czego potrzebujemy, aby
Europa mogła zacząć działać? Jak możemy wypełnić skarbce pieniędzmi? W jaki sposób
możemy stworzyć większy potencjał podatkowy dla sensownej, postrzeganej w
długoterminowej perspektywie gospodarki? Wyemitujmy euroobligacje i połączmy ich
emisję z wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych w Unii Europejskiej. Na
takim pakiecie mogliby zyskać wszyscy. Warto zapytać panią kanclerz Merkel podczas
szczytu europejskiego, czy jest na to gotowa. Dlaczego nie miałoby to być możliwe?
Dlaczego Komisja nie zgłasza takiej propozycji? Pomogłoby to wszystkim i pozwoliłoby
wznieść na gruzach kryzysu ważny nowy projekt europejski. Czekam na przedstawienie
takiego wniosku przez Komisję.

Komisja musi przestać się wykręcać. Czas działać w interesie obywateli Europy oraz w
interesie państw członkowskich, byśmy mogli powrócić na sensowną ścieżkę wzrostu.
Nasz los jest w Państwa rękach, ale to Państwo muszą teraz wykazać się odwagą, by przejąć
inicjatywę.

Carl Haglund (ALDE)   – (SV) Panie Przewodniczący! Moim zdaniem ostatni rok dowodzi,
że wspólna waluta wymaga jednoznacznych i wspólnych podstawowych zasad, a jest
oczywiste, że obecnie nimi nie dysponujemy. Wyraźnie widać też, iż strefa euro
zdecydowanie nie cieszy się zaufaniem zarówno ludzi, jak i rynków finansowych. Nie
zgadzam się z panem posłem Bullmannem, sądzę bowiem, że Komisja dobrze wykonała
swoją pracę i przedstawiła ambitne propozycje. Jeżeli chodzi o wyzwania, przed jakimi
obecnie stoimy, sądzę, że problem nie leży po stronie Komisji, lecz Rady. Radę czeka
oczywiście w najbliższych dniach trudne posiedzenie.

Pragnę wyrazić także swoje zadowolenie z faktu, że Komisja przedstawiła teraz również
propozycję, która pozwoli nam w przyszłości skorygować nierównowagę
makroekonomiczną. Do tej chwili skupialiśmy się wyłącznie na finansach i deficytach
miast, a to jest całkowicie niewystarczające, czego jasno dowodzi przykład Irlandii.

Mniej zadowolony jestem ze sposobu funkcjonowania Rady, którego symbolem są targi
między panem prezydentem Sarkozym a panią kanclerz Merkel służące uczynieniu
słusznych wniosków Komisji mniej wiążącymi, co oznacza, że przedstawione propozycje
nie zaowocują żadną poprawą sytuacji. Musimy pamiętać, co stało się w roku 2005, gdy
pakt stabilności i wzrostu uległ rozwodnieniu. Te same kraje stworzyły wówczas warunki,
które w długookresowej perspektywie mogły doprowadzić do tego, co wydarzyło się teraz
w Grecji. Mam nadzieję, że Rada weźmie się w garść i zda sobie sprawę z tego, jakiej decyzji
potrzebujemy – w przeciwnym razie nie znajdziemy wyjścia z tej sytuacji.

Derk Jan Eppink (ECR)   – (DE) Panie Przewodniczący! Flamandzki polityk Bart De Wever
powiedział w wywiadzie dla magazynu „Der Spiegel”, że Belgia stała się społeczeństwem
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transferowym. To właśnie ten fakt leży u źródła problemów w Belgii, a nie kwestia językowa.
Solidarność stała się ulicą jednokierunkową.

UE zmierza ku temu samemu. Zamieniamy społeczeństwo usług w społeczeństwo
transferowe i jednym ze środków do tego służących jest euro. Otwiera ono drogę do tanich
pieniędzy w wielu krajach. Jak powiedział przewodniczący Rady UE Herman Van Rompuy,
euro stało się tabletką nasenną. Podkopuje ono zdolność poszczególnych krajów do
konkurowania. Teraz wielu polityków europejskich wzywa do wprowadzenia kolejnej
tabletki nasennej: euroobligacji. To tylko pogłębi przepaść. Jeżeli pójdziemy dalej tą drogą,
UE znajdzie się w ciągu kilku lat w takim samym położeniu, jak teraz Belgia: społeczeństwa
transferowego, którego podstawy polityczne kruszą się.

Przez święta będę czytać książkę „Oszczędźcie nasze pieniądze” byłego prezesa Federacji
Przemysłu Niemieckiego Hansa-Olafa Henkla. Być może powinni Państwo też to uczynić,
by dowiedzieć się, co sądzą ludzie w Niemczech.

Mario Borghezio (EFD)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Po rewelacjach
„New York Timesa” w Stanach Zjednoczonych trwa dochodzenie dotyczące tajnego klubu
dziewięciu banków – w tym jednego europejskiego – których kierownictwo spotyka się
co środę, by uzgodnić, jakie działania należy podjąć w sprawie instrumentów pochodnych.
Komisja ds. kryzysu nie miała o tym pojęcia, a Europa jest zaledwie obserwatorem.

Rezerwa Federalna musiała rozliczyć 13 bilionów dolarów wydane na ratowanie banków.
Może powiedzą nam Państwo, ile Fed zażyczył sobie za pakiety ratunkowe dla banków
europejskich? Czy to nie krytyczna sytuacja banków – a nie budżetów państw – wymaga
podwojenia kwoty europejskiego funduszu ratunkowego i przygotowania akcji ratunkowej
opiewającej na dwa biliony euro?

Co powstrzymuje nas przed wezwaniem Europejskiego Banku Centralnego, aby rozliczył
swoje działania w przejrzysty i szczegółowy sposób tak, jak miało to miejsce w Stanach
Zjednoczonych z Rezerwą Federalną? Położyłoby to kres podejrzeniom, że działał on i
nadal działa uznaniowo, a nie we wspólnym interesie obywateli oraz podatników z państw
członkowskich Unii Europejskiej.

Dlaczego nigdy nie przedyskutowano kwestii przyjęcia środków, które zapewniłyby
rzeczywisty i skuteczny rozdział między bankami komercyjnymi i spekulacyjnymi jak w
ustawie Glassa-Steagalla?

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Alfredo Pallone (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Wszyscy zgadzamy
się co do potrzeby stworzenia instrumentu, który umożliwi interwencję w razie kryzysu.
Instrument ten musi być powiązany z rygorystyczną i ostrożną polityką budżetową państw
członkowskich. Mam nadzieję, że dzięki temu kryzysy podobne temu, jakiego
doświadczamy teraz, nie powtórzą się.

Dzisiejsza debata dotyczy najlepszego sposobu sfinansowania tego instrumentu. Jak
wszyscy zdajemy sobie sprawę, sektor prywatny ponosił częściową odpowiedzialność za
kryzys w niektórych krajach i w takich przypadkach słuszne jest, aby przyjął na siebie
część ciężaru, choć jego udział należy w każdym przypadku określić indywidualnie.

Sądzę jednak, iż potrzebujemy nowych, innowacyjnych sposobów finansowania
instrumentu antykryzysowego. Mogą to być na przykład euroobligacje, które niektórzy
postrzegają jako nowe obciążenie dla budżetów krajowych. Tak jednak nie jest. Wręcz
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przeciwnie – dzięki emisji euroobligacji instrument antykryzysowy mógłby być
finansowany za pośrednictwem rynków, przy wykorzystaniu kapitału zagranicznego i
środków chętnych inwestorów.

Mechanizm oparty wyłącznie na proporcjonalnym wkładzie wnoszonym przez proste
tworzenie rezerw celowych stanowiłby wielki ciężar dla państw członkowskich, które
byłyby zmuszone znaleźć zasoby i kapitał, ten zaś nie przyniósłby żadnych zysków. W
sytuacji takiej jak obecna, w której od państw członkowskich żąda się wdrażania ostrej
polityki budżetowej w celu zredukowania deficytów i zadłużenia, a zarazem wnoszenia
wkładu do funduszu antykryzysowego, istnieje realne ryzyko zapaści.

Gospodarki europejskiej nie uda się zrewitalizować, jeżeli nie wykorzystamy równocześnie
siły euro na rynkach międzynarodowych oraz wynikającego z niej wyższego ratingu
kredytowego, by ją uzdrowić.

Elisa Ferreira (S&D)   – (PT) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Usłyszeli Państwo
bardzo wyraźne przesłanie ze strony Parlamentu – wezwanie do działania, do interwencji
Komisji. Komisja nie powinna się już ograniczać do zatwierdzania minimalnego możliwego
do osiągnięcia konsensusu między państwami – innymi słowy, musi ona wyzbyć się
ograniczeń wynikających z woli najsilniejszych. Komisja musi przyjąć na siebie obowiązek
podjęcia inicjatywy.

Muszę stwierdzić z ubolewaniem, że konkluzje, jakich spodziewamy się po następnym
szczycie, nie przyniosą rozwiązania, przede wszystkim dlatego, że przewidywany
mechanizm interwencyjny musi zostać przyjęty jednogłośnie przez wszystkie państwa
członkowskie, tymczasem potrzebujemy wymiaru europejskiego, a nie wypaczeń
pozwalających niektórym krajom kontrolować inne. Z drugiej strony przegląd traktatu
otworzy teraz puszkę Pandory – chciałabym zresztą poznać odpowiedź na jedno pytanie:
czy nowy mechanizm umożliwi zakup obligacji skarbowych?

Panie Komisarzu! Niezbędny jest wnikliwy przegląd, a Komisja nie może ignorować toczącej
się debaty na temat euroobligacji, nie reagując na inicjatywy podejmowane tymczasem
przez różne strony, a mianowicie Jeana-Claude’a Junckera, Mario Montiego, niektóre
frakcje w Parlamencie oraz ośrodki analityczne. Komisja musi przedstawić wniosek i być
w stanie go bronić.

I wreszcie ostatnia uwaga: strefa euro nie boryka się z problemem globalnym – cóż, pewien
problem ma charakter globalny, ale dotyczy on niewystarczającego wzrostu, a nie
dysproporcji wzrostu w jej obrębie. Gdzie są środki, które musimy wdrożyć oprócz
zarządzania gospodarczego i sankcji, by skutecznie promować strategię Europa 2020 i
rzeczywiście ją zrealizować?

Wolf Klinz (ALDE)   – (DE) Panie Przewodniczący! Pan poseł Schulz ma rację.
Pogrążyliśmy się w ogromnym kryzysie zaufania, a członkowie Rady mydlą oczy
obywatelom. Mówią im, że wszystko jest pod kontrolą, musimy jedynie wprowadzić
niewielkie zmiany w traktacie, wdrażając stały mechanizm stabilności, i to rozwiąże
problem. W istocie sytuacja nie jest pod kontrolą. Państwa członkowskie nie podejmują
działań, a jedynie reagują. Rozpaczliwie walczą z pożarem, ale nie potrafią ugasić płomieni.
Rynki zadają sobie pytanie: kto tak naprawdę kontroluje Europę i strefę euro?

UE doszła do krytycznego punktu zwrotnego. Jeżeli nie wybierzemy teraz właściwej drogi,
nie uda nam się nawet zachować status quo, lecz cofniemy się o krok. Potrzebujemy dalszego
ruchu w stronę integracji. Potrzebujemy więcej Europy. Musimy dokończyć budowę rynku
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wewnętrznego, również w sektorze usług. W ślad za unią walutową potrzebujemy unii
gospodarczej, budżetowej i fiskalnej. Potrzebujemy też silnej Komisji, która miałaby prawa
i uprawnienia pozwalające kontrolować oraz monitorować tę unię gospodarczą oraz
automatycznie nakładać sankcje w uzasadnionych przypadkach. Jeżeli podejmiemy te
kroki zmierzające do integracji, będziemy mogli rozmawiać o wprowadzeniu euroobligacji.
To pozwoli nam położyć fundamenty pod nie. Musimy jednak podczas tego procesu
zagwarantować sobie niezbędne nakłady na inwestycje długoterminowe, aby – pomimo
wszystkich uzasadnionych środków oszczędnościowych – zapewnić Unii Europejskiej
zdolność konkurencyjną w perspektywie średnio- i długookresowej.

Musimy wreszcie powiedzieć obywatelom prawdę. Potrzebujemy rozwiązań bez klapek
na oczy, musimy mówić o sprawach bez mieszania w to ideologii i musimy przestać starać
się zatykać dziury na bieżąco. Potrzebujemy działań długoterminowych, a nie
krótkoterminowych reakcji.

PRZEWODNICZY: DAGMAR ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

Vicky Ford (ECR)   – Pani Przewodnicząca! Zacznijmy od dobrych wieści. W niektórych
sektorach gospodarki europejskiej pojawiają się oznaki pewnego ożywienia. Utrzymuje
się jednak niepewność grożąca wyczerpaniem się środków i wstrzymaniem inwestycji.
Wszystkie państwa Europy – w tym Wielka Brytania – mają interes w tym, by gospodarka
strefy euro pozostała silna.

Solidne i przejrzyste planowanie gospodarcze mające powstrzymać rozrzutność rządów
oraz zaciąganie niemożliwych do spłaty długów jest bardzo ważnym aspektem dla
wszystkich 27 krajów. Kraje strefy euro zdały sobie sprawę z potrzeby rozwiązania tego
kryzysu raz na zawsze, pojawia się jednak wiele pytań i częścią z nich zajęto się w rezolucji
Parlamentu.

Po pierwsze, na czym powinno polegać zaangażowanie sektora prywatnego? Podoba mi
się sugestia, aby pójść za przykładem MFW i chronić publiczne pieniądze poprzez status
uprzywilejowanego wierzyciela. Po drugie, o jakich zmianach traktatu jest mowa? Kwestię
tę trzeba wyjaśnić.

Wreszcie, stały mechanizm kryzysowy opisano jako narzędzie, które ma wzmocnić strefę
euro. Kraje, które pragną przystąpić do euro, powinny mieć możliwość uczestniczenia,
ale tych z nas, którzy zdecydowali się nie przyjmować jednej waluty, nie powinno się
zmuszać do wnoszenia wkładu.

Alain Lamassoure (PPE)   – (FR) Pani Przewodnicząca! Powodem niepokoju zarówno
obywateli Europy, jak i rynków finansowych jest zwątpienie. Czy teraz, gdy Europejczycy
związali się wspólnym przeznaczeniem, potrafią stawić mu czoła w duchu solidarności?

Objawem solidarności jest dziś głębokość trapiącego nas kryzysu. To dobrze, ale to nie
wystarczy. Zjednoczeni w przeciwnościach Europejczycy muszą również wykazać, że
działają solidarnie, planując drogę naprzód, gdyż jeżeli kryzys dotyka Europę silniej od
innych kontynentów, wynika to z tego, iż nasza gospodarka została wcześniej osłabiona
dziesięcioma laty powolnego wzrostu – średnio o zaledwie 1% rocznie. Dziesięć lat strategii
lizbońskiej było straconą dekadą.
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W ramach strategii Europa 2020 przywódcy europejscy przedstawili plan ożywienia naszej
gospodarki, nie mówiąc jednak, jak ma on być finansowany i kontrolowany, oraz jakie
mogą być bodźce lub ewentualne sankcje. Dlatego też nadszedł czas uzupełnienia paktu
stabilności i wzrostu o pakt solidarności, jak już powiedziano to tutaj na sali plenarnej.

Słowo „solidarność” występuje w traktacie 23 razy: przekujmy je w czyny. Jest
opracowywana procedura koordynacji polityki fiskalnej, która ma zagwarantować
stabilność, zapobiegając deficytom. Poszerzmy zatem jej zakres i skoordynujmy nasze
działania, by zagwarantować finansowanie w przyszłości. Musimy wydawać mniej, ale
lepiej – nie każdy z nas z osobna pod groźbą sankcji, lecz wszyscy razem. Jeżeli chcą
uniknąć najgorszego, Europejczycy muszą być zjednoczeni w poszukiwaniu najlepszego
wyjścia.

Zoran Thaler (S&D)   – (SL) Pani Przewodnicząca! My, Europejczycy, doświadczamy
ciekawego paradoksu. Z jednej strony w swojej 12-letniej historii euro okazało się
najstabilniejszą ze światowych walut. Zgodnie z oficjalnymi liczbami podanymi przez
Europejski Bank Centralny we Frankfurcie średnia inflacja w tym okresie wyniosła 1,97%,
czyli tylko o 3 punkty bazowe poniżej wynoszącego 2% celu. Wartość euro w stosunku
do dolara przez cały ten okres pozostała z praktycznego punktu widzenia wyższa niż w
chwili ustanowienia waluty europejskiej. Z drugiej strony słyszymy ostatnio, że euro może
nawet grozić upadek. Jak mogło dojść do takiej sytuacji?

Doprowadziły nas tu groteskowe i nieodpowiedzialne zachowania spowodowane
populizmem zarówno lewicy, jak i prawicy. Czy jednak broniąc naszej waluty pozwolimy,
aby okazało się, że demokracja jest słabsza od reżimów w znacznej mierze autorytarnych?
Potrzebujemy odpowiedzialnego postępowania – potrzebujemy pięciu złotych zasad
odpowiedzialnego postępowania, które pokierują naszą polityką. Powinniśmy przyjąć je
tutaj w Parlamencie, zadecydować, w jaki sposób będziemy mierzyć poziom
odpowiedzialnego postępowania i postępowania służącego wspólnemu dobru, które jest
celem polityki państw członkowskich.

Podstawą powinny zatem stać się podatek od transakcji finansowych i euroobligacje.
Dzisiaj jest naszym obowiązkiem przyjąć taką politykę w obronie naszej wspólnej waluty.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE)   – (ES) Pani Przewodnicząca! Potrzebujemy
teraz jasnych zasad, a to, co robimy, zmierza w dokładnie przeciwnym kierunku. Dlatego
pragnę przedstawić kilka propozycji, by przywrócić jasność.

W odniesieniu do europejskiego semestru Parlament pragnie skupić się na kilku dyskusjach,
które są obecnie chaotyczne i nie odzwierciedlają nastrojów opinii publicznej. Ustalając
sankcje przewidziane w pakiecie ustawodawczym dotyczącym zarządzania, pragniemy
uwzględnić reakcje polityczne na zalecenia kierowane w następnych sześciu miesiącach
do państw członkowskich.

Moja grupa pragnie jasno wskazać, że pakiet ustawodawczy nie zawiera magicznych
rozwiązań, które wydobędą nas z kryzysu. To dobrze znane metody dyscypliny budżetowej
i reformy strukturalne służące utrzymaniu konkurencyjności.

Zgodnie z tym, co powiedział Pan wczoraj, Panie Komisarzu, pan przewodniczący Barroso
obiecał nam tu, że mechanizm kryzysowy będzie mechanizmem europejskim. Dziś Rada
proponuje mechanizm międzyrządowy. Czy jest on europejski – posługując się terminologią
przewodniczącego Barroso – dlatego, że wydaje się, iż fundusz będzie miał siedzibę w
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Europie, nie zaś na Kajmanach, czy też Komisja ma zamiar pomóc nam w stworzeniu
mechanizmu zgodnie z procedurą UE, w którą Parlament będzie mógł wnieść wkład?

Jeżeli chodzi o euroobligacje, zarówno Komisja, jak i Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) oraz eksperci twierdzą, że to idea trafna, ale przedwczesna, i dlatego
spóźniliśmy się.

Chciałbym zaproponować Komisji, abyśmy zaczęli debatę o stworzeniu systemu
euroobligacji, który udostępni rozsądne finansowanie krajom idącym we właściwym
kierunku oraz ukarze te, które tego nie uczynią, zmuszając je do pożyczania na rynkach
po naprawdę odstraszających stawkach. To jedyny możliwy sposób połączenia dyscypliny
fiskalnej ze wzrostem gospodarczym.

Nie wracajmy do dyskusji, czy jest zbyt wcześnie, czy też za późno, gdyż teraz już wiemy,
że za każdym razem spóźniliśmy się. Sprawdźmy, czy choć raz uda nam się wyprzedzić
zdarzenia, zmieniając reguły.

Catherine Trautmann (S&D)    – (FR) Pani Przewodnicząca! Euro jest naszym wspólnym
bogactwem, tymczasem dzisiaj związki zawodowe oświadczyły Parlamentowi, że obawiają
się, iż pracownicy płacą cenę za kryzys w postaci słabego, atakowanego euro, nie zaś euro,
które działałoby na rzecz wzrostu i tworzyło miejsca pracy.

Dlatego nie może nam chodzić jedynie o prostą techniczną zmianę traktatów – trzeba
zaradzić dwóm głębszym dysfunkcjom strefy euro, które odsłonił kryzys.

Pierwsze podejście, jak już słyszeliśmy, polega na wprowadzeniu euroobligacji. Nie tylko
ustabilizują one wartość euro, ale pozwolą też natychmiast odeprzeć ataki spekulacyjne.

Drugim podejściem do zaprowadzenia sprawiedliwości fiskalnej i wymuszenia na rynku
finansowym zapłaty za kryzys jest właśnie wprowadzenie podatku od transakcji
finansowych, aby to nie pracownicy płacili za kryzys, co jest niesprawiedliwe z fiskalnego
punktu widzenia.

Wreszcie, trzeba ustanowić europejską agencję ds. zadłużenia, która musi mieć możliwość
zebrania w jedną całość części długu państwowego państw członkowskich.

Chciałabym też poprzeć pana premiera Junckera i powiedzieć, że zaproponowane przez
dyrektora generalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique’a
Straussa-Kahna powiększenie funduszu stabilności jest dobrym pomysłem.

Wczesna interwencja – jak słyszeliśmy – bez spóźniania się, jak też działania zmierzające
do tego, aby stać się mocnymi, nie zaś słabymi, pozwolą nam rządzić w sposób, który
przywróci zaufanie, do czego nawoływał przewodniczący naszej grupy pan poseł Schulz.

(Oklaski)

Paulo Rangel (PPE)   – (PT) Pani Przewodnicząca! Pierwszą kwestią, którą chciałem tutaj
wyjaśnić, i o której należy głośno mówić w Parlamencie, jest to, że wbrew temu, co czasem
czytamy w prasie i słyszymy w wystąpieniach niektórych przywódców europejskich, euro
jako waluta okazało się bardzo ważnym elementem naszej reakcji na obecny kryzys. Bez
euro znaleźlibyśmy się w niezwykle trudnej sytuacji – waluty słabszych krajów stanęłyby
w obliczu olbrzymiej dewaluacji, a marka niemiecka ogromnie zyskałaby na wartości, by
podtrzymać gospodarkę niemiecką i europejską. Euro okazało się zatem czynnikiem
stabilizującym nie tylko dla krajów strefy euro, ale również dla walut krajów, które nie
chciały do niej przystąpić.
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Ponieważ musimy bronić Wspólnoty, która potrafiła zareagować na kryzys, jakiego
wcześniej nie było, i ponieważ zobaczymy, co stanie się w przyszłości na przykład z
dolarem i Stanami Zjednoczonymi, dostrzeżemy także, że euro ma swoje zalety.

Spoczywa na nas obecnie odpowiedzialność, w obrębie Rady, by uczynić wszystko, co w
naszej mocy na rzecz obrony euro, a mianowicie stworzyć fundusz stabilizacyjny zgodny
z metodą wspólnotową i zdolny wymusić odpowiedzialność na krajach znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji, oraz solidarność na tych, które wywiązały się ze swoich
obowiązków, lecz nie zawsze okazały się, przynajmniej w swoich deklaracjach
zewnętrznych, zdolne okazać solidarność w kontekście strefy euro.

Juan Fernando López Aguilar (S&D)   – (ES) Pani Przewodnicząca! Rok, który dobiega
końca – rok 2010 – określano już nieraz mianem roku niebezpiecznego życia. Myślę
zatem, że dzisiejsza debata powinna pozwolić nam przypomnieć sobie lekcje z 2010 roku,
abyśmy mogli wyciągnąć wnioski na rok 2011.

Pierwszy wniosek dotyczy niemożliwej do utrzymania nierównowagi w sektorze
finansowym gospodarki europejskiej oraz zakłóceń w funkcjonowaniu sektora realnego.

Drugi – niemożliwej do utrzymania nierównowagi w odniesieniu do jednej waluty oraz
potrzeby koordynacji polityki gospodarczej, fiskalnej i budżetowej – w tych dziedzinach
wciąż występują problemy.

Trzeci i najważniejszy wniosek dotyczy dysproporcji między prędkością postępowania
kryzysu a powolnością reakcji nań. Z gospodarczego punktu widzenia oznacza to, że
Europejski Bank Centralny musi aktywniej odpierać ataki spekulacyjne na dług państwowy,
a w 2011 roku trzeba położyć podwaliny pod europejską agencję ds. zadłużenia, która
będzie mogła emitować euroobligacje.

Również w odniesieniu do paktu stabilności i wzrostu potrzebujemy debaty na temat
niezbędnego opodatkowania, podatku od banków i podatku od spekulacji, czyli
krótkoterminowych transakcji spekulacyjnych, jak też na temat potrzeby posiadania przez
Unię Europejską środków własnych.

Z punktu widzenia Parlamentu ważna jest jednak debata dotycząca konsekwencji
politycznych kryzysu, ponieważ dewiza Unii Europejskiej brzmi – podkreślam raz jeszcze
– „Jedność w różnorodności”, w żadnym wypadku zaś: „Podziały w obliczu przeciwności”.
Tak więc Parlament musi sprzeciwić się tym, którzy usiłują napiętnować część państw
członkowskich, dzieląc europejską opinię publiczną i nastawiając Europejczyków przeciw
sobie.

Parlament reprezentuje 500 milionów Europejczyków w Unii, która składa się z 27 państw
członkowskich i nie ma tu równych i równiejszych jak na Orwellowskim folwarku.

Othmar Karas (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Rozmawiamy o
szczycie, który odbędzie się 16 grudnia. Byłoby dobrze, gdyby Rada mogła powiedzieć
nam po szczycie: jesteśmy świadomi luk i błędów, wiemy, gdzie ponieśliśmy klęski, i
rozumiemy ograniczenia traktatu.

Samozadowolenie, oskarżenia, próby tuszowania błędów i powierzchowne podejście nie
rozwiążą żadnych problemów ani nie dadzą nam pewności siebie. Nie igrajmy więcej
Europą. Stawką naprawdę jest tu Europa. Podpisuję się pod wszystkim, co powiedział pan
poseł Klinz.
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Ponieważ zaledwie kilka dni dzieli nas od Bożego Narodzenia, pragnę powiedzieć: zapalmy
świecę determinacji i wspólnego interesu, świecę reprezentującą nową powagę, uczciwość
oraz ufność w przyszłość Unii Europejskiej. Zapalmy świecę za zmianę kierunku
politycznego Europy – przejście od kryzysu do konkurencyjności, od ducha Deauville do
unii politycznej, od oszczędności do inwestycji i reform, od unii walutowej do unii
politycznej.

Ze względu na problemy konstytucyjne Niemiec dodatek do traktatu jest ni mniej ni więcej
tylko polityczną protezą umożliwiającą dalszy rozwój pakietu ratunkowego. To nie jest
rozwiązanie. Nie próbujmy przedstawiać go jako czegoś ważniejszego. Należy zerwać z
polityką prowadzoną z dnia na dzień i przedstawić w reakcji na kryzys kompletną
koncepcję, która poprowadzi nas w kierunku unii politycznej. Należy skończyć z kłótniami.
To wystarczy, to nie wystarczy, a tak naprawdę nie wiemy, jaki kierunek przybiorą
zdarzenia. Musimy wezwać Komisję, aby opracowała koncepcję unii gospodarczej,
społecznej oraz finansowej, żebyśmy mogli pod koniec przyszłego roku uczynić kolejny
krok w kierunku integracji i wykonać nasze zadanie dobrze.

Anni Podimata (S&D)   – (EL) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Jutro zaczyna się
jeden z najważniejszych szczytów Rady Europejskiej w historii Unii Europejskiej jako
całości, a UGW w szczególności. Pytanie brzmi, czy szefowie państw lub rządów staną na
wysokości zadania. Bardzo w to wątpimy, ponieważ filozofia, jaką pewne głowy państw
wprowadziły do Rady Europejskiej, nie jest filozofią przezwyciężenia kryzysu w oparciu
o solidarność oraz, co oczywiste, odpowiedzialność. To filozofia zarządzania kryzysem,
skoncentrowana na szczegółach stałego mechanizmu i ograniczona do nich. Rada
Europejska nie poradzi sobie z tym zadaniem, gdyż nie wyśle koniecznego komunikatu
o spójności gospodarczej i politycznej, który trzeba wysłać nie tylko, by przekonać rynki,
ale przede wszystkim, by przekonać okopanych na swoich pozycjach obywateli Europy,
którzy patrzą na siebie z wzajemną podejrzliwością i ponownie wykazują pierwsze obawy
ksenofobii; musimy przekonać ich o wartości wizji europejskiej oraz przypomnieć, że
więcej rzeczy łączy nas niż dzieli.

Gunnar Hökmark (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Trudno mi zrozumieć, dlaczego socjaliści
usiłują uciec od odpowiedzialności za socjalistyczną politykę. To prawda, że powody
deficytów, jakie obserwujemy w Europie, różnią się. Prawdą jest też, że rządy socjalistyczne
pogrążyły się w deficycie budżetowym wskutek celowej polityki zwiększania wydatków
i deficytów.

Prowadziliśmy tę debatę w Parlamencie wiosną 2009 roku, toczyła się ona też w wielu
państwach członkowskich. Pamiętam, jak szwedzcy socjaldemokraci krytykowali rząd
szwedzki za niezwiększanie deficytu i wydatków.

Wiemy, co wydarzyło się później. Z mojego punktu widzenia to powód, dla którego
potrzebujemy stałych reguł dotyczących paktu stabilności i wzrostu, ale też stałych reguł
dotyczących konsekwencji. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której państwa
członkowskie powodujące kłopoty dla systemów finansowych i wzrost stóp procentowych
uciekają od konsekwencji swoich czynów, pozwalając innym obywatelom płacić za te
stopy procentowe.

Potrzebujemy stabilności, a euroobligacje nie rozwiążą tego problemu. Być może
potrzebujemy euroobligacji z innych powodów. Jeżeli chodzi o mechanizm finansowy,
trzeba go sfinansować i zaprowadzić w oparciu o ryzyko stwarzane przez państwa
członkowskie. Jeżeli podejmujesz większe ryzyko i doprowadzasz do większego deficytu,
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musisz również w nieco większej mierze sfinansować mechanizm finansowy. To sposób
przyjmowania odpowiedzialności za prowadzoną politykę. Należy pamiętać, że skutki,
jakie widzimy w wielu krajach, są konsekwencją debat prowadzonych w parlamentach
krajowych oraz na tej sali, gdzie część spośród nas nalegała na zwiększenie wydatków.
Teraz widzimy gorzkie efekty.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art.
149 ust. 8 Regulaminu)

Martin Schulz (S&D)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Panie Pośle Hökmark, rozumiem,
że musi pan wygłosić gładkie przemówienie na użytek mieszkańców Szwecji. Czy mógłby
Pan jednak odpowiedzieć mi na następujące pytanie: który kraj Unii Europejskiej ma
najwyższy poziom długoterminowego zadłużenia i jaka partia w nim rządzi?

Gunnar Hökmark (PPE)   – (Poseł Schulz przemawiał nadal z wyłączonym mikrofonem) Pani
Przewodnicząca! Mam nadzieję, że będę mógł kontynuować bez dalszego przerywania.
Po pierwsze, Panie Pośle Schulz, moja wypowiedź jest w znacznej mierze skierowana do
Pana, ponieważ pragnę, by przypomniał Pan sobie, co mówił Pan w tym Parlamencie dwa
lata temu. Twierdził Pan, że Unia i państwa członkowskie powinny zwiększyć wydatki.
Problem polega na tym, że częścią państw członkowskich rządzili socjaliści, i we wszystkich
tych krajach deficyt wzrósł wskutek zalecanej przez Pana polityki. Panie Pośle Schulz, czy
może Pan zaprzeczyć?

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art.
149 ust. 8 Regulaminu)

Martin Schulz (S&D)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Ponieważ pan poseł nie odpowiedział
na pytanie, odpowiem za niego. Ten kraj to Włochy, a jego premierem jest Silvio Berlusconi.
Chrześcijańscy demokraci pozostają u władzy we Włoszech niemal nieprzerwanie od
1946 roku.

Liisa Jaakonsaari (S&D)   – (FI) Pani Przewodnicząca! Ja również chciałabym zapytać
pana posła, w jaki sposób socjaliści w Irlandii i Grecji mogli spowodować pogrążenie się
swoich krajów w długach. Ponieważ w Europie dominują teraz partie prawicowe, a Komisja
też skłania się na prawo, czy zadaniem prawicy nie jest wskazanie drogi wyjścia z obecnego
kryzysu zamiast zrzucania winy na poprzednie rządy lub gabinety, które rządziły jeszcze
wcześniej?

Gunnar Hökmark (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Pragnę przypomnieć posłom i
posłankom, że – jak powiedziałem – istnieje kilka różnych powodów problemów z
deficytem, z którymi się borykamy, ale powiedziałem też – i ani pan poseł Schulz ani
członkowie jego grupy temu nie zaprzeczyli – że problemy te wyniknęły we wszystkich
krajach rządzonych przez socjalistów, gdyż była to celowa polityka. W pełni zgadzam się,
jeżeli mówimy na przykład o Irlandii, że popełniono tam wielkie błędy, ale interesującą
kwestią jest tutaj fakt, iż zwiększanie wydatków i deficytów było celową polityką radzenia
sobie z kryzysem i jego problemami, a teraz widzimy tego skutki. To moje przesłanie dla
pana posła Schulza i innych.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na trzy pytania zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy
art. 149 ust. 8 Regulaminu)

Przewodnicząca −   Koleżanki i koledzy! Chciałabym zwrócić uwagę mówcy i wszystkich
obecnych, że mamy jeszcze trzy osoby, które pragną zadać pytania zgodnie z regułą
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niebieskiej kartki. Możliwość tę wprowadziła grupa robocza ds. reformy parlamentarnej
i jestem jej wielką zwolenniczką, mamy też wystarczająco dużo czasu, muszę niemniej
zapytać mówcę, czy zgodzi się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Później zapytam
wszystkich, czy możemy zadawać pytania po kolei, a później poprosić pana posła
Hökmarka o odpowiedź. Następnie zakończymy tę część czasu wystąpień.

Philippe Lamberts (Verts/ALE)   – Pani Przewodnicząca! Pragnę zwrócić panu posłowi
Hökmarkowi uwagę, że to, co mówi o rządach socjalistycznych, może być w pewnym
stopniu prawdą, ale rządy prawicowe zdecydowały się właściwie na to samo, akumulując
dług prywatny w miejsce publicznego. W ogóle nie jest to lepsze dla gospodarki i jest tak
naprawdę inną odmianą tej samej, niemożliwej do utrzymania na dłuższą metę praktyki.

Werner Langen (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Chciałem zapytać pana posła
Hökmarka, który zasiada tu już od pewnego czasu, czy pamięta, że Belgia, Grecja i Włochy
cechowały się zadłużeniem sięgającym ponad 130% ich produktu narodowego na początku
unii walutowej, i wartość ta w Grecji wzrosła, podczas gdy w Belgii i Włoszech spadła
odpowiednio o ponad 30% oraz o ponad 25%. Czy pamięta o tym?

Anni Podimata (S&D)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Mam proste pytanie do panów
posłów Langena i Hökmarka, którzy chętnie ideologizują kryzys zadłużenia i biorą
najwyraźniej na cel wszystkie rządy socjalistyczne:

czy kiedykolwiek pytali Panowie swoich kolegów z Grupy Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańscy Demokraci), którzy rządzili moim krajem jeszcze rok temu, o oficjalne
statystyki, które przedstawili oni Panom i Komisji Europejskiej – mogą Panowie zapytać
pana komisarza Rehna – zgodnie z którymi deficyt Grecji za rok 2009 wynosił 6,9%, a
nie 15%, a taką wartość potwierdził niedawno Eurostat?

Gunnar Hökmark (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Ta dyskusja wyjaśniła część spraw, o
których trzeba pamiętać.

Pamiętajmy o moim pierwszym stwierdzeniu – co ciekawe, nikt z socjalistycznych posłów
i posłanek go nie zakwestionował – że wszystkie socjalistyczne rządy wdrażające
socjalistyczną politykę popadły w głęboki kryzys związany z deficytem. Widzimy teraz,
jak kryzys ten dotyka kraju za krajem na skutek celowej polityki, której pan poseł Schulz
i inni bronili w tym Parlamencie dwa lata temu. Możemy spojrzeć na stenogramy debat i
zobaczyć, że Pan, Panie pośle Schulz, oraz Pańscy koledzy i koleżanki mówili dokładnie
takie rzeczy. Teraz widzimy gorzkie efekty. Pragnąłem to podkreślić. Wszystko, co
powinniście powiedzieć, to: „tak, ma Pan rację, ale inne kraje też mają problemy”. Nie
kwestionujecie jednak mojego głównego stwierdzenia, że wasza polityka doprowadziła
do problemów. Warto to zapamiętać. Moim zdaniem należy ten fakt odnotować.

Pan poseł Lamberts również zwraca uwagę na te problemy. Interesującą kwestią jest jednak
to, że chociaż problemy spowodowane kryzysem finansowym dotykają wielu krajów,
prawdą jest też – co pan poseł Lamberts zapewne przyzna – że w większości krajów, które
cieszą się stabilnymi finansami publicznymi, nie rządzą gabinety socjalistyczne. Myślę, że
ani Pan, ani nikt inny w tym Parlamencie nie potrafi wskazać rządu socjalistycznego, który
nie miałby problemów z deficytem.

Ioannis Kasoulides (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Liczy się polityka, a nie to, kto ją
wdraża. Niech rzuci pierwszy kamień… Kryzys euro może nie zakończyć się w Irlandii, i
być może nie widzieliśmy jeszcze najgorszego.
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Drapieżnicy rynkowi będą bez końca atakować wszystkie podatne ofiary pomimo bolesnych
środków oszczędnościowych podejmowanych przez wszystkie państwa członkowskie.
Jeżeli jednak UE wygra bitwę i przezwycięży przeciwności, wykazując determinację, aby
uczynić solidarnie i wspólnymi siłami wszystko, co jest potrzebne w celu powstrzymania
organów regulacyjnych i przekonania rynków, będzie to sukces integracji europejskiej
oraz wielkie zwycięstwo.

Będzie to triumf zbiorowej mądrości. Dowiedźmy, że ci, którzy wieszczą koniec jednej
waluty oraz występowanie zarówno silnych, jak i słabych krajów ze strefy euro, mylą się.
Dyscyplina fiskalna, zarządzanie gospodarcze i ratunek dla euro będą niepełne bez
uzgodnionego przez wszystkich planu pobudzenia wzrostu na szczeblu europejskim. W
przeszłości gospodarkę Europy uratował amerykański plan Marshalla. Dzisiaj wyzwaniem
jest stworzenie jego odpowiednika rękami Europejczyków dla Europejczyków.

Gay Mitchell (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Irlandzka Izba Reprezentantów, czyli Dáil,
będzie dziś głosować nad pakietem pomocy finansowej UE i MFW. To bardzo ciężkie czasy
dla Irlandii – czasy podwyżek podatków i cięć wydatków. Zeszłotygodniowy budżet
odzwierciedlał tylko trudności, jakich doznaje obecnie wielu Irlandczyków. Płace w
sektorach publicznym i prywatnym zostały zmniejszone o 14%.

Jestem jednak przekonany, że pakiet finansowy UE i MFW pomoże Irlandii przywrócić
zaufanie dzięki ponownemu dokapitalizowaniu banków i wznowieniu ich akcji kredytowej
oraz dzięki naprawie finansów publicznych. Niekoniecznie zgadzam się ze wszystkimi
szczegółami planu, lecz Fine Gael popiera jego ogólny kształt. Fundamentalne tendencje
gospodarcze w Irlandii są dość dobre. Aby zapewnić utrzymanie naszych finansów w
ryzach, niezbędne będą dobre rządy i nadzór Dáil.

Konieczne będą też przemyślenia na szczeblu UE i EBC dotyczące wkładu niskich stóp
procentowych w inflację na rynku nieruchomości. Przez dwa i pół roku samotnie
zadawałem panu prezesowi Trichetowi pytania na temat tego problemu w Parlamencie.
W połączeniu z ustanowieniem stałego następcy europejskiego mechanizmu stabilizacji
finansowej, z którego Irlandia może otrzymać – jeżeli zdecyduje się je uruchomić – kredyty
opiewające na 22,5 miliarda euro, pakiet UE i MFW jest pozytywnym krokiem z punktu
widzenia strefy euro.

Na zakończenie pragnę też dodać, że zasiada tutaj wielu ludzi, którzy uważają się za
federalistów, a jednak pragną harmonizacji opodatkowania. W Stanach Zjednoczonych
ponad 50% firm zajmujących się prawami autorskimi zarejestrowanych jest w Delaware.
Dlaczego tak jest? Ze względu na tamtejsze uwarunkowania podatkowe. W Parlamencie
słyszy się pełne ignorancji komentarze wyrachowanych ludzi, którzy pragną forsować
partykularne interesy krajów, wygłaszając stwierdzenia niezgodne z prawdą, ale to się nie
uda.

Tunne Kelam (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Kryzys finansowy dowiódł, że coraz bardziej
potrzebujemy większej obecności Europy. Właściwy wniosek brzmi następująco: działanie
głównie w imię interesów własnego kraju nie pomaga żadnemu z państw członkowskich.
Jutro nadejdzie zatem sposobność do wspólnego działania, konsolidacji fiskalnej oraz
zawarcia paktu stabilności z sankcjami.

Nadejdzie też czas poradzenia sobie z wieloletnim paradoksem Europy. UE opiera się na
jednolitym rynku, ale ten rynek nadal nie jest ukończony. Teraz czas uruchomić jednolity
rynek cyfrowy. Musimy ustanowić stały mechanizm kryzysowy, w miarę możliwości
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bazujący na grupach. Po drugie, ponieważ powinniśmy się skupić na zapobieganiu i
wczesnej interwencji, trzeba lepiej zharmonizować warunki wczesnej interwencji oraz
uruchomienia mechanizmów kryzysowych, zapobiegając jednak oczywiście nadmiernej
regulacji. Po trzecie, należy jednoznacznie określić cel wykorzystania funduszy
kryzysowych. Ich zadaniem jest zapewnić stabilność makrofinansową i nie powinny one
służyć do rozwiązywania innych bieżących problemów. Po czwarte, prawa nadzoru na
szczeblu UE należy zdefiniować bardziej precyzyjnie, na przykład w odniesieniu do
ewentualnych interwencji dotyczących działania instytucji finansowych, w tym prawa do
wstrzymania wypłaty dywidend czy zablokowania działalności stwarzającej nieuzasadnione
ryzyko.

Jean-Paul Gauzès (PPE)   – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie Ministrze, Panie Komisarzu!
Tej długiej debaty słuchałem jako obywatel.

Propozycje przewodniczącego Barroso oceniłbym jako bardzo interesujące i chcielibyśmy,
aby doczekały się one wdrożenia. Jednoznaczna, zrozumiała wola polityczna w połączeniu
z prawdomównością to warunki niezbędne przywrócenia zaufania obywateli. Nie wolno
nam ukrywać rzeczywistości. Są wydatki publiczne, które trzeba sfinansować lub
zredukować. Są długi publiczne i prywatne, które trzeba spłacić.

Jest wielu ekspertów, którzy mają pomysły na wszystko. Ci, którzy nie przewidzieli nadejścia
kryzysu, przedstawiają teraz liczne doskonałe rozwiązania. W trudnej sytuacji należy
jednak posłużyć się zdrowym rozsądkiem. Nie powtarzajmy przy zarządzaniu finansami
publicznymi tych samych błędów sektora prywatnego, które doprowadziły do kryzysu
finansowego i bankowego. Wyrafinowane mechanizmy nie tworzą wartości ani bogactwa.
Tworzą iluzję, często przynosząc korzyści wyłącznie spekulantom.

Faktem jest, że państwa członkowskie żyły ponad stan. Musimy mieć odwagę wyciągnąć
z tego właściwe wnioski i zagwarantować, aby ciężar odbudowy został rozłożony
sprawiedliwie.

Seán Kelly (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Zacznę od skargi. Powiedziała Pani, że jest to
ważna debata, i tak też jest. Trudny do przyjęcia jest dla mnie fakt, że pan przewodniczący
Barroso wraz z wieloma przywódcami politycznymi opuścili salę bezpośrednio po
wygłoszeniu swoich przemówień. Trzeba przyznać panu posłowi Schulzowi, że pozostał
tutaj od początku do końca i należą mu się za to słowa uznania.

Po drugie, pragnę powiedzieć, że w ostatecznym rozrachunku jednym z głównych
powodów kryzysu finansowego jest fakt, że rządy nie rządziły, a przywódcy polityczni
nie przewodzili. Na szczęście zyskujemy teraz kontrolę nad sytuacją dzięki nowej
architekturze nadzoru, która powinna zostać wdrożona od 1 stycznia, sprawozdaniu na
temat agencji ratingowych, którym zajęliśmy się wczoraj wieczorem, oraz dzisiejszemu
stałemu mechanizmowi stabilności finansowej. Ze wszystkich tych rzeczy należy się
cieszyć.

Gdyby był tu obecny przewodniczący Barroso, zapytałbym go, czy może zagwarantować,
że aby dokonać minimalnych zmian traktatu, o których mówił, w Irlandii i innych krajach
nie będą niezbędne referenda.

Wreszcie, tym, którzy wnioskowali o podpisanie przez posłów i posłanki pisemnego
oświadczenia, pragnę powiedzieć, że stanowi to bezpośredni atak na podatek od osób
prawnych w Irlandii. Takich rzeczy nie należy robić.
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Csaba Sándor Tabajdi (S&D)   – (HU) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Doszło
tutaj do ideologicznej debaty, chociaż moglibyśmy dać kilku przykładów na to, jak rząd
Gerharda Schrödera wdrożył bardzo poważne reformy, a prawicowy gabinet rządzący
obecnie na Węgrzech robił po 2006 roku wszystko, co mógł, by uniemożliwić ówczesnemu
lewicowemu rządowi zaprowadzenie dyscypliny fiskalnej. Takie debaty prowadzą donikąd.
Ważne jest to, że Unia Europejska powinna wreszcie prowadzić politykę aktywną, a nie
reaktywną. Należałoby się cieszyć, gdyby szczytowi w ten weekend udało się osiągnąć
porozumienie w sprawie europejskiego mechanizmu stabilności. Prezydencja węgierska,
rząd węgierski, który obejmie przewodnictwo UE w styczniu, uczyni wszystko, by
przyśpieszyć proces ratyfikacji oraz zagwarantować, że Unia Europejska upora się z
ważnymi kwestiami takimi jak nadanie Europie dynamiki.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)   – (HU) Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Szanowna Komisjo!
Państwa członkowskie usiłują reagować na kryzys, w jakim się znalazły, szukając
indywidualnych rozwiązań i odpowiedzi. Po ustanowieniu kierunku strategicznego Rada
i Komisja powinny skonsolidować oraz skoordynować rozwiązania państw członkowskich.
Oznacza to, że w dziedzinie zarządzania gospodarczego karanie państw członkowskich
nie wystarczy. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby niektórzy komisarze wykazywali
konsekwencję i surowość, jaką dziś prezentują, również wcześniej, gdy patrzyli przez palce
na fałszowanie danych. Jestem przekonana, że odpowiedzialność za nieprzestrzeganie
paktu stabilności i wzrostu nie leży wyłącznie po stronie państw członkowskich, gdyż to
sama Komisja złagodziła jego mechanizmy kontrolne. Musimy przyznać, że prowadzona
jak do tej pory polityka oszczędnościowa nie odniosła nigdzie sukcesu. Dlatego też
oczekujemy od Państwa nowych i jasnych odpowiedzi – nowatorskich i motywujących
rozwiązań. Mogę was zapewnić, Koledzy i Koleżanki, że zbliżająca się prezydencja węgierska
odegra taką koordynującą rolę.

Proinsias De Rossa (S&D)   – Pani Przewodnicząca! W tej debacie wielokrotnie
wspominano o Irlandii. Pragnę zacząć od jednoznacznego stwierdzenia, że popieram
ściślejsze zarządzanie gospodarcze w ramach europejskiej społecznej gospodarki rynkowej.
Powinniśmy podziękować partnerom Irlandii w Europie za solidarność w czasach kryzysu
– kryzysu spowodowanego głównie przez wieloletnie niekompetentne rządy
konserwatystów.

Nie dziwi fakt, że eurosceptycy przedstawiają solidarność jako utratę niepodległości Irlandii.
Te zafałszowania przychodzą tym łatwiej, że Komisja ani Rada nie przedstawiły
Parlamentowi protokołu ustaleń w sprawie Irlandii. Panie Komisarzu Rehn! Czy ten
protokół trafi pod obrady Parlamentu Europejskiego?

Panie Komisarzu Rehn! Jednym z najbardziej małostkowych warunków i obowiązków
zawartych w protokole ustaleń jest zobowiązanie do obniżenia minimalnej płacy w Irlandii
o 2 tysiące euro rocznie. Rząd Irlandii twierdzi, że to Pan, Panie Komisarzu, zażądał tej
redukcji. Czy może Pan wyjaśnić tutaj tę sprawę?

Drugim niezrozumiałym aspektem porozumienia jest trzyprocentowa marża, której Pan
zażądał…

(Przewodnicząca wyłączyła mikrofon)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL)   – (PT) Pani Przewodnicząca! Nie do przyjęcia jest dalsze
odkładanie niezbędnych środków oraz ignorowanie wzrostu bezrobocia, ubóstwa,
nierówności, dysproporcji i recesji gospodarczej spowodowanych planami

15-12-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL32



oszczędnościowymi, podczas gdy grupy gospodarcze oraz finansowe osiągają coraz
większe zyski. Prowadzi to do kolejnych pytań:

Dlaczego nie zmieniono statutu i wytycznych Europejskiego Banku Centralnego w
odniesieniu do udzielania pożyczek bezpośrednio państwom członkowskim przy stopie
1%, takiej samej, jak dla banków prywatnych, które później żądają stóp trzy-, cztero- lub
pięciokrotnie wyższych, pogłębiając problem długu państwowego? Dlaczego nie
zadecydowano o opodatkowaniu przepływów kapitału i nie podjęto niezbędnych środków,
aby położyć kres rajom podatkowym i rynkom instrumentów pochodnych, co
zakończyłoby spekulację długiem państwowym? Dlaczego nie zadecydować o
podwyższeniu budżetu Wspólnoty w celu wdrożenia rzeczywistej polityki spójności
gospodarczej i społecznej, której celem byłoby zwiększenie produkcji i stworzenie
pełnoprawnych miejsc pracy…

(Przewodnicząca wyłączyła mikrofon)

Jaroslav Paška (EFD)    – (SK) Pani Przewodnicząca! Rozmawiamy tutaj o proponowanym
instrumencie stabilności finansowej dla strefy euro – instrumencie, który powinien pomóc
naszym przyjaciołom z krajów niezdolnych obecnie spłacać długi.

Wszyscy mówią o ustanowieniu wspólnego mechanizmu stabilności finansowej
gwarantowanego przez wszystkie kraje strefy euro, i oczekujemy, że ci, którym udało się
utrzymać dług pod kontrolą, okażą solidarność tym, którym jeszcze się to nie udało.

Po doświadczeniach z dotychczasowymi rozwiązaniami mającymi na celu pomoc Grecji
i jednorazową osłoną skonstruowaną poprzednim razem, zastanawiam się, co się stanie,
gdy czarodzieje z rynków finansowych wezmą kalkulatory, porachują rzeczywistą wartość
rozwiązania i odkryją, że nawet ono nie wystarczy, aby zechcieli zaryzykować inwestowanie
pieniędzy w tym obszarze?

Zastanawiam się, czy przemyśleliśmy dalsze rozwiązania i kroki. Wiarygodność tego
rozwiązania jest obecnie – zgodnie z takim scenariuszem – bardzo niska.

Andrew Henry William Brons (NI)   – Pani Przewodnicząca! Większość zwykłych ludzi
uznaje kryzysy za tragedie. Dla eurokratów są one sposobnością, by powiększyć zasięg
swej władzy. Rada Europejska ma podjąć decyzję w sprawie stworzenia stałego mechanizmu
kryzysowego służącego ochronie stabilności finansowej całej strefy euro, wspartego
oczywiście zmianami traktatu. Mamy informacje z wiarygodnych źródeł, że te mechanizmy
kontrolne, i oczywiście również zmiany traktatu, będą dotyczyć także krajów spoza strefy
euro.

Koalicyjny rząd Wielkiej Brytanii obiecał referendum w razie przekazania jakichkolwiek
dalszych uprawnień Unii Europejskiej. Ta obietnica jest jednak równie wiarygodna i zostanie
dotrzymana w równym stopniu, jak zobowiązanie konserwatystów do urządzenia
referendum w sprawie traktatu lizbońskiego. Dla konserwatystów obietnice to taktyka, a
nie zobowiązania.

Czesław Adam Siekierski (PPE)   – (PL) Zbliża się koniec roku. Warto głębiej
przeanalizować nasze działania. Przejrzyjmy nasze ustalenia, wypowiedzi i odpowiedzmy
na pytanie: co z tego zrobiliśmy? Niech każdy zrobi to na swoim poziomie decyzji i
odpowiedzialności. Dobrze, że chcemy wpisać do traktatu pewne zapisy dyscyplinujące
nasze działania. Ale przecież dotychczas mamy dalej obowiązujący pakt stabilizacji i
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wzrostu. Dlaczego nie przestrzegaliśmy zawartych tam zapisów? Dlaczego Komisja i jej
służby nie reagowały wcześniej w przypadku Grecji czy Irlandii?

Unia Europejska jest instytucją wielopaństwową, demokratyczną. Nie jest więc w stanie
działać tak operacyjnie, jak pojedyncze państwa – myślę tu choćby o Chinach, Stanach
Zjednoczonych czy innych państwach. Stąd brak zdecydowanych działań w obronie euro.
A więc trzeba wypracować nowe podejście do zarządzania gospodarczego, tworzyć
prawdziwą unię gospodarczą, wzmocnić koordynację, ujednolicać politykę finansową, a
nawet fiskalną.

George Sabin Cutaş (S&D)   – (RO) Pani Przewodnicząca! Jak wspomnieli już poprzedni
mówcy, Unia Europejska nie poczyniła najwyraźniej jak dotychczas wystarczających
postępów, jeżeli chodzi o zapewnienie stabilności finansowej jej rynków. W sytuacji, gdy
spekulanci zagrażają codziennie stabilności jednej waluty, izolując poszczególne państwa
członkowskie i wywierając presję na nie, rozwiązanie można znaleźć jedynie, zachowując
solidarność na szczeblu UE. W istocie stworzenie stałego mechanizmu chroniącego
stabilność finansową strefy euro stało się koniecznością i będzie on musiał podlegać
koordynacji metodą wspólnotową.

Interesy obywateli są chronione najlepiej, gdy instytucje Unii w pełni uczestniczą w procesie
decyzyjnym, a wspólne dobro przeważa nad interesami… Jednocześnie trzeba pamiętać,
że bardzo ważne jest, aby wszystkich 27 państw członkowskich było zaangażowanych w
ten przyszły mechanizm w ramach jednolitego rynku. Niestabilność innych walut będzie
zawsze wywierać znaczny wpływ na pozycję euro.

Diogo Feio (PPE)    – (PT) Pani Przewodnicząca! Następny szczyt Rady jest rzeczywiście
bardzo ważny. Ważna będzie jego reakcja na kryzys, który ma charakter ogólny i
międzynarodowy, ważna będzie też reakcja na konkretne kryzysy rządów, które nie
wypełniły swoich powinności na czas, wydawały zbyt wiele i nie wdrożyły niezbędnych
reform strukturalnych. Dlatego pragnę wesprzeć wprowadzenie stabilnego instrumentu,
który będzie chronić euro.

Reakcja nie może i nie powinna być różna w poszczególnych przypadkach. Dlatego też
opowiadam się za wykorzystaniem metody wspólnotowej, a nie międzyrządowej, gdyż
wówczas w ostatecznym rozrachunku wynagradzalibyśmy rządy za to, że nie uczyniły
na czas tego, co powinny były zrobić. Podkreślam potrzebę zwiększenia roli Parlamentu
Europejskiego w omawianiu tych spraw podczas debat takich, jak dzisiejsza: gorących i
ujawniających różnice, ale służących obronie silniejszej Unii Europejskiej i coraz lepszego
euro.

Zigmantas Balčytis (S&D)    – (LT) Pani Przewodnicząca! Zgadzam się w istocie ze
wszystkimi wymienionymi dzisiaj pomysłami na utworzenie mechanizmu kryzysowego
oraz wdrożenie dodatkowych środków, o których w przyszłości będzie zapewne
dyskutować Rada Europejska i Parlament. Słyszeliśmy dzisiaj wiele sprzecznych ocen, jak
też oskarżeń dotyczących przeszłych błędów. Popełniły je wszystkie strony. Winne były
państwa członkowskie, Komisja Europejska i Rada, jak też banki komercyjne, których
działania, jak sądzę, zostaną w przyszłości również poddane uważnej ocenie. Pragnę mówić
o czymś innym. Spodobała mi się idea wyrażona przez przewodniczącego Barroso, że w
tej trudnej sytuacji musimy działać wspólnie, ramię w ramię. Panie Komisarzu! Pragnę
szczerze poprosić, aby dołożył Pan wszelkich wysiłków w celu zagwarantowania, że w
nowo utworzonym mechanizmie kryzysowym udział będą mogły wziąć wszystkie kraje
niezależnie od tego, czy należą do strefy euro. Wchodząc do Unii Europejskiej,
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otworzyliśmy nasze rynki i wpłacamy do budżetu takie same sumy, wnosimy też wkład
na inne sposoby.

João Ferreira (GUE/NGL)   – (PT) Pani Przewodnicząca! Brakuje mechanizmu stabilności,
który dotyczyłby najważniejszych przyczyn niestabilności w Unii Europejskiej. Polityka,
która wpędziła nas w ten kryzys, ma teraz być kontynuowana i rozwijana. Unia gospodarcza
i walutowa, którą wprowadzono w interesie niektórych i na szkodę innych, poluzowanie
ograniczeń nałożonych na spekulacje finansowe, przy czym priorytet dano wolnym, a
wręcz nieskrępowanym przepływom kapitału, narzucenie zasad rynkowych we wszystkich
sferach społecznych, dewaluacja pracy jako źródła bogactwa, a tym samym tytułu do
pewnych praw.

Na początku drugiej dekady XXI wieku Unia Europejska nie zrywa z powodami największej
zapaści społecznej, jakiej Europa doświadczyła w ostatnich dziesięcioleciach – była ona
wynikiem bezprecedensowego ataku na prawa i warunki życia ludzi. Grupy gospodarcze
i finansowe nadal osiągają niesłychane zyski, bezrobocie wciąż rośnie, a miliony
pracowników pracują i stają się coraz uboższe. Właśnie takie przesłanie niosą protesty w
całej Europie i czas wsłuchać się w nie.

Angelika Werthmann (NI)    – (DE) Pani Przewodnicząca! Kryzys finansowy oraz
manipulacje polityczne poważnie nadszarpnęły zaufanie obywateli do Europy i do euro.
Europejczycy potrzebują zrozumiałych, jasnych perspektyw w dziedzinie bezpieczeństwa
walutowego, na których będzie można polegać na dłuższą metę. Pakt stabilności i wzrostu
określa wprawdzie granice deficytów i ogólnego zadłużenia, jest jednak dość nieskuteczny.
Nowe pakiety ratunkowe zyskają niezbędną powszechną akceptację wśród obywateli tylko
wówczas, gdy obejmą też skuteczne mechanizmy kontroli i sankcje. Jeżeli chodzi o kontrolę,
trzeba dodatkowo wzmocnić Eurostat, a mechanizmy nakładania sankcji muszą być łatwe
w stosowaniu i skuteczne. Obecny system przewiduje sankcje. Przyszłe pakiety ratunkowe
muszą uwzględniać stałą kontrolę, szybkie i skoordynowane działania oraz skuteczne
sankcje.

Jean-Pierre Audy (PPE)    – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Proponują
Państwo stworzenie stałego mechanizmu na mocy art. 136. Ubolewam, że nie posłużyli
się Państwo art. 122, który pozwoliłby nam uwzględnić wszystkie państwa członkowskie
– zapoczątkowujemy jednak debatę polityczną w ramach konsultacji z Parlamentem na
mocy art. 48 dotyczącego uproszczonej procedury przeglądu. Pragnę przedstawić tutaj
dwie kwestie polityczne.

Po pierwsze, sama strefa euro nie wystarcza. Panie Komisarzu, powinniśmy uwzględnić
przynajmniej wszystkie te państwa, które mają obowiązek niezwłocznego przyjęcia euro
jako swojej waluty, a więc 25 państw członkowskich.

Druga kwestia dotyczy kontroli politycznej Parlamentu. To nie jest mechanizm doraźny,
lecz stały. Logiczne jest zatem, aby Parlament miał nad nim pewną kontrolę polityczną na
właściwych warunkach, które powinni Państwo nam zaproponować – kontrola nad władzą
wykonawczą w odniesieniu do tego przepisu jest bowiem rolą parlamentów, a w
szczególności Parlamentu Europejskiego.

Edite Estrela (S&D)   – (PT) Pani Przewodnicząca! Oskarżenia nie rozwiążą naszych
problemów, a czasami ujawniają też brak znajomości pewnych realiów. Potrzebujemy
środków, które powstrzymają spekulację na długu państwowym. Wiele mówi się o sytuacji
Portugalii, ale w pochodzącym z tego miesiąca raporcie Międzynarodowego Funduszu
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Walutowego stwierdza się, że jest ona wśród krajów wdrażających najwięcej reform
mających zagwarantować stabilność finansów publicznych i systemu zabezpieczenia
społecznego.

W roku 2007, przed kryzysem, Portugalia osiągnęła wzrost PKB na poziomie 2,4%, a
deficyt wyniósł 2,6%. W latach 2005–2010 Portugalia znalazła się wśród krajów, które
najbardziej zwiększały eksport; potrzebujemy więcej jedności, odpowiedzialności i
solidarności, aby uspokoić rynki.

Bogusław Liberadzki (S&D)   – (PL) Koncentrujemy się na strefie euro, ale poza strefą
euro pozostaje 150 mln obywateli, czyli co 3 obywatel Unii Europejskiej jest poza strefą.
Stąd ważne jest dla nas zdrowie euro i zdrowie strefy euro. Chcemy się bardzo jasno określić
– mniej rządów narodowych, więcej Unii, więcej Parlamentu.

W Polsce dużo ważniejsza jest opinia pani kanclerz Niemiec niż opinia przewodniczącego
Van Rompuya, ważniejszy jest donośnie brzmiący głos premiera Camerona niż
przewodniczącego Barroso. Potrzebny jest nam zatem pakt stabilizacji, pakt stabilnej
europejskiej solidarności. Rację ma Martin Schulz, który chce więcej Europy w myśleniu,
nowych instrumentów w działaniu, takich jak podatek od transakcji finansowych,
euroobligacje, nadzór bankowy oraz skoordynowana dyscyplina budżetowa państw
członkowskich.

Olli Rehn,    komisarz − Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Pragnę najpierw
podziękować za bardzo merytoryczną i odpowiedzialną debatę na temat reakcji Europy
na obecny kryzys. Najnowszy etap kryzysu finansowego w istocie okazuje się mieć charakter
coraz bardziej systemowy, co wymaga równie systemowej reakcji Unii Europejskiej.

Dlatego też odpowiedź polityczna Europy musi być kompleksowa, konsekwentna i
stanowcza. Ogólniejsze środki dotyczące całej Unii Europejskiej trzeba będzie łączyć z
działaniami podejmowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

Co należy uczynić? Zdaniem Komisji mamy pięć możliwości działania. Po pierwsze,
potrzebujemy stanowczych, zbiorowych działań na rzecz dotrzymania uzgodnionych
zobowiązań budżetowych. Każde państwo członkowskie powinno trzymać się swoich
celów fiskalnych. Najlepszą ochroną przeciwko rozszerzaniu się zarazy jest bezpieczne
wyodrębnienie naszych pozycji budżetowych. Na przykład Hiszpania i Portugalia
podejmują obecnie bardzo wiarygodne kroki w tym kierunku.

Po drugie, musimy rozpocząć kolejną rundę testów warunków skrajnych w bankach i
przeprowadzić je w sposób jeszcze bardziej kompleksowy i rygorystyczny niż zeszłym
razem, wykorzystując nową europejską architekturę regulacji oraz nadzoru finansowego,
która wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku.

Po trzecie, potrzebujemy skutecznych zabezpieczeń finansowych, i dlatego właśnie w
maju Unia utworzyła europejski mechanizm stabilizacji finansowej oraz odpowiedni
instrument na okres trzech lat. Wkrótce ustanowiony zostanie stały europejski mechanizm
stabilności, który wejdzie w życie od połowy 2013 roku.

Aby pójść dalej i zagłębić się bardziej w ten temat, ostatnio wysunięto kilka inicjatyw
dotyczących euroobligacji. Są one bardzo ogólną koncepcją obejmującą szeroki zakres
możliwych zastosowań. Teraz działania polityczne skupiają się – co słuszne i rozsądne –
na usprawnieniu istniejącego Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej oraz
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uczynieniu go skuteczniejszym, co pomoże nam zareagować na kryzys na jego obecnym
etapie.

Musimy jednak z pewnością kontynuować analizę racjonalnych rozwiązań alternatywnych,
które mogą dopomóc Europie w przezwyciężeniu kryzysu systemowego, usprawniając
funkcjonowanie rynków obligacji, działając na rzecz konsolidacji fiskalnej przez obniżenie
kosztów zaciągania pożyczek, zapewniając podstawę dla lepszej koordynacji budżetowej
między państwami członkowskimi i wzmacniając bodźce na rzecz dyscypliny fiskalnej w
państwach członkowskich.

Czwartym elementem kompleksowej reakcji muszą być środki strukturalne wskazane w
strategii Europa 2020. Są one niezbędne, aby przyśpieszyć nasz potencjalny wzrost i
stworzyć trwałe miejsca pracy. Musimy w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku,
zwłaszcza w odniesieniu do usług i energetyki, sprawić, by systemy podatkowe i świadczeń
lepiej stymulowały wzrost zatrudnienia, oraz dokonywać inwestycji lepiej ukierunkowanych
na wiedzę i innowacje, upraszczając jednocześnie otoczenie regulacyjne.

Po piąte, niezwykle ważnym elementem reakcji systemowej, który w znacznej mierze
zależy od Państwa, jest szybkie i kierowane ambitnymi założeniami przyjęcie
przedstawionego przez Komisję we wrześniu pakietu ustawodawczego dotyczącego
usprawnienia zarządzania gospodarczego. Cieszę się, że Parlament i Rada zgodziły się
sfinalizować ten pakiet do lata przyszłego roku. To kwestia wiarygodności unii gospodarczej
i walutowej oraz całej Unii Europejskiej. To także najskuteczniejszy mechanizm
zapobiegania kryzysowi, gdyż zwiększy on długo- i krótkoterminowe zaufanie do
gospodarki europejskiej oraz ufność co do najbliższej przyszłości.

Ponadto, odpowiadając panu posłowi Karasowi, jest to też niezbędny etap dokończenia
unii gospodarczej i walutowej – ostateczne dopełnienie silnej unii walutowej rzeczywiście
funkcjonalną unią gospodarczą. Nadszedł najbliższy czas wypełnić treścią literę „G”
akronimu UGW poprzez ustanowienie rzeczywistej, skutecznej unii gospodarczej jako
ostatniego etapu integracji europejskiej polityki gospodarczej.

komisarz – (FI) Pani Przewodnicząca! Chciałbym jeszcze wygłosić kilka uwag po fińsku ze
względu na wystąpienie pana posła Soiniego. Być może udało mu się już wrócić, gdyż
chwilę temu opuścił to posiedzenie. Jak dotąd byliśmy w stanie – słusznie zresztą –
traktować przemówienia pana posła Soiniego jako zabawne, ale ponieważ zyskał on
ostatnio pewne poparcie, trzeba je niewątpliwie zacząć brać poważnie.

Po pierwsze, nie sądzę, aby umniejszanie Greków w sposób, w jaki uczynił to pan poseł
Soini, było wartościowe, czy nawet właściwe. Grecja wdraża obecnie ważne, a wręcz
epokowe reformy, które zasługują na nasz szacunek, a nie pogardę.

Myślę, że pan poseł Soini powinien przypomnieć sobie stare fińskie powiedzenie, które
każe nam mieć świadomość własnego położenia, a zarazem szanować innych. To znacznie
lepszy sposób budowy Europy pokojowej i opartej na współpracy.

Po drugie, nie uważam za właściwe porównywania Unii Europejskiej do Związku
Radzieckiego, co uczynił pan poseł Soini. Ktoś pozbawiony poczucia humoru mógłby
wręcz uznać to za obraźliwe. Wolność, demokracja i praworządność nie były
wyróżniającymi cechami Związku Radzieckiego, są natomiast podstawowymi wartościami
Unii Europejskiej, których Finowie bronili na przestrzeni swoich dziejów, Panie Pośle
Soini. Zbyt nisko ocenia Pan zdolności pojmowania Finów – nawet zwolenników Partii
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Prawdziwych Finów. Ludzie z pewnością zdają sobie sprawę, że UE to nie Związek
Radziecki.

(Oklaski)

Hannes Swoboda (S&D)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Myślę, że zgodzi się Pani ze mną,
że zadawanie pytań, a następnie wychodzenie z sali jest ze strony niektórych posłów
bardzo niegrzeczne. Pragnę przeprosić pana komisarza Rehna, gdyż naprawdę oburzający
jest fakt, że niektórzy posłowie zdążyli już wyjść, podczas gdy on udziela szczegółowych
odpowiedzi. Myślę, że w przyszłości musimy zadbać, aby więcej się to nie powtarzało – a
przynajmniej nie tak często.

Przewodnicząca −   Panie Pośle Swoboda, w pełni zgadzam się z Pańską wypowiedzią.
To zachowanie bardzo niegrzeczne i objaw braku szacunku. Panie Pośle De Rossa – wniosek
w sprawie przestrzegania Regulaminu?

Proinsias De Rossa (S&D)   – Pani Przewodnicząca! Z drugiej strony pan komisarz Rehn
nie odpowiedział na moje pytania, a wciąż jestem obecny.

Przewodnicząca   – To zaledwie zahacza o wniosek regulaminowy. Panie Komisarzu
Rehn, nie musi Pan odpowiadać. Oczywiście może Pan, ale to nie jest tura pytań do Komisji.
Teraz wystąpi pan urzędujący przewodniczący Chastel w imieniu Rady.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie
Komisarzu, Panie i Panowie! Osobiście uważam, że Komisja udzieliła bardzo wielu
odpowiedzi w tej niezwykle pouczającej debacie – wartościowej też dlatego, że Parlament
jest ściśle zaangażowany w reakcję na trwający kryzys. Uzupełniając wypowiedź Komisji,
pragnę odnieść się do dwóch spraw dotyczących tego, co będzie omawiane jutro i pojutrze
podczas szczytu.

Po pierwsze, pragnę wspomnieć o zarządzaniu gospodarczym i udziale Parlamentu
Europejskiego. Jak Państwo wiedzą, prezydencja nawiązała już kontakt z Parlamentem
Europejskim – z osobami odpowiedzialnymi za kwestię zarządzania gospodarczego w
Parlamencie. Ponadto prezydencji zależy na jak najlepszej współpracy z Parlamentem,
zwłaszcza poprzez nieformalne konsultacje przed rozpoczęciem formalnego etapu
negocjacji. Wobec znaczenia tej kwestii i potencjalnych reperkusji na rynkach prezydencja,
jak już powiedziano, zobowiązała się posłużyć procedurą przyśpieszoną zgodnie z
życzeniem Rady Europejskiej. Ponadto w celu przyśpieszenia prac prezydencja ustanowiła
grupę roboczą, która zajmuje się wyłącznie tą sprawą. Grupa ta rozpoczęła prace pod
koniec listopada, kontynuując działania podjęte przez Komisję Spraw Gospodarczych i
Monetarnych.

Drugim elementem, na którym jutro i pojutrze skupią się szefowie państw lub rządów,
będzie przyszły stały mechanizm kryzysowy. Rozumiem pytania zadawane w sprawie
tego mechanizmu – w sprawie zakresu reakcji na kryzys. Wczoraj w południe, gdy
uczestniczyliśmy wraz z przewodniczącym Van Rompuyem w posiedzeniu Rady do Spraw
Ogólnych, wielu z nas miało jeszcze pytania bez odpowiedzi. Mogę Państwa zapewnić o
pragnieniu państw członkowskich, by zareagować na ten kryzys, i o ich świadomości, że
dzisiaj stawką jest cały rynek europejski oraz euro – i nie chodzi tutaj po prostu o ratowanie
jednego kraju po drugim. Odpowiedź musi być kompleksowa i musimy uczynić wszystko,
co w naszej mocy, by ograniczyć niepewność wiszącą nad tym rynkiem.
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Musimy jednak też wystrzegać się budzenia lub tworzenia oczekiwań, których nie będzie
się teraz dało zaspokoić. Każdy przedstawił swój pomysł dotyczący reakcji na kryzys.
Wiadomo jednak, że na każdą nową koncepcję trzeba uzyskać zgodę pewnej liczby państw
członkowskich, więc nie wydaje się to dzisiaj najlepszym rozwiązaniem. Muszę Państwu
powiedzieć, że jutro i pojutrze, w piątek, na zakończenie szczytu Rady Europejskiej, ważne
będzie po pierwsze to, abyśmy byli w stanie wysłać rynkom jednoznaczny sygnał o woli
państw członkowskich, żeby zareagować na kryzys finansowy, na dzisiejszy kryzys euro;
po drugie to, abyśmy potwierdzili swoją wolę stworzenia prostego mechanizmu zmiany
traktatów. Wiedzą Państwo dokładnie, dlaczego musi być to prosty mechanizm ze względu
na ratyfikację, która musi nastąpić w poszczególnych państwach członkowskich; chodzi
wreszcie o stworzenie przyszłego stałego mechanizmu kryzysowego, który musi również
być przejrzysty, gdyż musi on być nie do podważenia, zwłaszcza przed Trybunałem w
Karlsruhe.

PRZEWODNICZY: Diana WALLIS
wiceprzewodnicząca (debata)

Przewodnicząca −   Otrzymałam cztery projekty rezolucji (1)  złożone zgodnie z artykułem
115 ust. 5 Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 16 grudnia 2010 r.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    na piśmie – (PL) Na najbliższym szczycie
Rady Europejskiej najprawdopodobniej podjęte zostaną decyzje dotyczące kształtu stałego
mechanizmu antykryzysowego, mającego po 2013 r. chronić stabilność finansową strefy
euro, oraz rozpocznie się proces wprowadzania poprawek do Traktatów założycielskich
Unii. Rozumiejąc potrzebę nadzwyczajnych działań – wywołaną kryzysem gospodarczym
– mam jednak obawy co do tempa zmian i sposobu, w jaki część państw stara się innym
narzucić pewne rozwiązania. Część pomysłów – jak na przykład emisja euroobligacji –
jest odrzucana bez przeprowadzenia rzetelnej dyskusji. Uważam, że pomimo wyjątkowej
sytuacji istotne dla Unii Europejskiej decyzje powinny być podejmowane w spokoju, z
zachowaniem zasady solidarności i poszanowaniem równości praw wszystkich członków.
Chciałabym również poprzeć stanowisko reprezentowane przez polski rząd w sprawie
zmiany sposobu liczenia wysokości długu publicznego. Polska (podobnie jak i dziesięć
innych państw UE) przeprowadziła reformy systemów emerytalnych, które obecnie
generują znaczne koszty dla budżetów narodowych. W przypadku Polski wprowadzenie
reform było wymuszone rosnącą niewydolnością starego systemu, który powodował coraz
większe koszty. Obecne zadłużenie nie jest więc przejawem braku gospodarności, ale
efektem zmian, których długookresowym celem jest ograniczenie wydatków budżetowych
przeznaczanych na wypłaty emerytur. Mam nadzieję, że przedstawiciele państw
członkowskich wyrażą zgodę na sugerowane przez Polskę zmiany. Dziękuję za uwagę.

Iliana Ivanova (PPE),    na piśmie – Ustanowienie stałego mechanizmu kryzysowego w
celu zwiększenia stabilności finansowej UE jest krokiem we właściwym kierunku. Wraz
ze sprawniejszym i lepiej skoordynowanym zarządzaniem gospodarczym stały mechanizm

(1) Patrz protokół.
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kryzysowy mógłby zagwarantować i zagwarantowałby stabilność strefy euro. Podczas
ustanawiania tego mechanizmu należy również brać pod uwagę szczególną sytuację w
nowych państwach członkowskich. Kraje te powinny aktywnie uczestniczyć w debacie i
zyskać możliwość udziału w tym mechanizmie, jeżeli taka będzie ich wola. Jednocześnie
państwa członkowskie powinny utrzymać własną krajową politykę podatkową. Ważne
jest, aby zachować konkurencję podatkową jako narzędzie działania na rzecz spójności i
stymulowania wzrostu gospodarczego UE. Zmiany w kierunku harmonizacji podatkowej
lub wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania pogłębią tylko przepaść w
rozwoju gospodarczym, szkodząc spójności. Państwa członkowskie, które stwarzają
większe ryzyko z racji swojego deficytu i zadłużenia, powinny wnosić większy wkład w
aktywa mechanizmu kryzysowego. Z pewnością zachęci to do ścisłej dyscypliny fiskalnej
oraz zwiększy wartość dodaną właściwej polityki gospodarczej i fiskalnej.

Astrid Lulling (PPE),    na piśmie – (FR) Podczas gdy wydarzenia ostatnich miesięcy
wymagały od rządów działań awaryjnych i podejmowania wdrażanych bezpośrednio
decyzji, ustanowienie stałego mechanizmu kryzysowego służącego ochronie stabilności
finansowej strefy euro musi opierać się na niepodważalnych podstawach prawnych.
Oczywiste jest zatem, że Parlament Europejski musi interweniować jako współprawodawca
w celu wdrożenia fundamentalnych reform, które stały się niezbędne dla stabilizacji unii
gospodarczej i walutowej. Rozwiązanie wyłącznie międzyrządowe nie może być właściwą
odpowiedzią.

Reforma unii gospodarczej i walutowej (UGW) jest zadaniem niezwykle ważnym i mającym
poważne implikacje. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wartości jednej waluty dla projektu
europejskiego. Obecna wątłość UGW wymaga jednak rozwiązań nowatorskich i
odważnych.

W takim kontekście odwołanie się do euroobligacji jest środkiem, który należy zbadać i
przedyskutować, nie zaś traktować jako nierealny. Obecnie istnieje niemniej wiele
przeszkód. Musimy mieć świadomość wagi wprowadzenia takiego instrumentu, który
zmieniłby charakter Unii Europejskiej, z punktu widzenia instytucjonalnego, prawnego
oraz finansowego. W przeciwieństwie do tego, co sądzi część jego orędowników,
oznaczałby on jeszcze większą dyscyplinę i rygor.

Ulrike Rodust (S&D),    na piśmie – (DE) Pragnę zwrócić uwagę Rady na problem, który
grozi paraliżem współpracy między dwiema naszymi instytucjami w sprawie polityki
rybołówstwa. Chodzi o rozporządzenia dotyczące wieloletnich planów zarządzania.
Rozporządzenia te leżą u podstaw wspólnej polityki rybołówstwa. Rada i większość państw
członkowskich nie przyjmują do wiadomości, że w traktacie lizbońskim przyznano
Parlamentowi Europejskiemu prawo współdecydowania w sprawie tych rozporządzeń.
Ministrowie działają wbrew Radzie i służbom prawnym Rady, wbrew opinii Komisji oraz
oczywiście wbrew woli Parlamentu Europejskiego. Rada ma obecnie dwa plany zarządzania,
których nie można przyjąć. Komisja nie może przedłożyć dalszych planów, które są pilnie
potrzebne w interesie naszych rybaków oraz naszych mórz; plany te są od dawna gotowe
i leżą w szufladzie. To sytuacja nie do przyjęcia. Wzywam prezydencję belgijską oraz
przyszłą prezydencję węgierską do niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem,
abyśmy mogli znaleźć rozwiązanie. Jesteśmy gotowi do rozmów. Dziękuję bardzo.

Edward Scicluna (S&D),    na piśmie – Należy pamiętać, że kryzys w strefie euro to przede
wszystkim kryzys związany z długiem państwowym, zaostrzony przez dwa ważne
zdarzenia. Jednym był ratunek dla prywatnych instytucji finansowych, w wyniku którego
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długi prywatne przejęto i włączono do długu państwowego, a drugim – pakiety bodźców
wykorzystywane przez rządy, by zahamować recesję. Ignorujemy te dwie kwestie i
traktujemy wszystkie kraje, jak gdyby były grupą beztroskich lekkoduchów wygrzewających
się w śródziemnomorskim słońcu. Jakikolwiek mechanizm, który wdrożymy, by zapobiegać
kryzysom i doprowadzić do ożywienia, powinien uwzględniać fakt, że w normalnych
czasach kraje wdrażały plany redukcji deficytu, a więc i długu. Krnąbrne kraje były wówczas
wyjątkiem, nie regułą. Zdecydowanie powinniśmy wzmocnić mechanizm nadzoru i
wprowadzić uzasadnione sankcje, ale nie powinniśmy tracić z oczu tego, co pragniemy
osiągnąć w perspektywie średniookresowej: wzrostu i zatrudnienia. Celów tych nie
osiągniemy przez sankcje i narzucane działania oszczędnościowe. W tym celu trzeba
zrozumieć, jak powstaje nierównowaga i jak się ją zmniejsza, a następnie współpracować,
by osiągnąć te cele. Tego oczekują od nas obywatele UE.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    na piśmie – (RO) Podczas szczytu Rady Europejskiej, który
odbędzie się 16 i 17 grudnia, zostaną omówione i przyjęte środki wymagane w celu
wzmocnienia filara gospodarczego unii gospodarczej i walutowej oraz konsolidacji
stabilności finansowej UE. W tym kontekście musimy również przyjrzeć się środkom
wymaganym w celu zapewnienia, aby europejski system bankowy mógł finansować
gospodarkę europejską, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa.

Obywatele Europy oczekują od instytucji UE bardziej zdecydowanych działań nie tylko
w celu przywrócenia stabilności finansowej, ale zwłaszcza powrotu na ścieżkę trwałego
wzrostu gospodarczego.

W 2008 roku ubóstwo i wykluczenie społeczne zagrażały 116 milionom Europejczyków.
Liczba ta wzrosła wskutek kryzysu gospodarczego i finansowego – najbardziej narażeni
na ubóstwo i wykluczenie społeczne są ludzie młodzi oraz w podeszłym wieku.

Podstawową kwestią dla obywateli Europy pozostaje utrzymanie miejsca pracy i
zapewnienie sobie godnego standardu życia. Kryzys gospodarczy i finansowy wywarł
poważny wpływ na budżety krajów, powodując zapaść systemów edukacji, opieki
zdrowotnej oraz zabezpieczenia społecznego. Nadeszła pora, aby UE wdrożyła środki
wymagane w celu zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego poprzez inwestycje w
politykę przemysłową, która tworzy miejsca pracy i gwarantuje konkurencyjność, jak
również poprzez odpowiednie inwestycje w badania, edukację i ochronę zdrowia.

6. Inicjatywa obywatelska (debata)

Przewodnicząca −   Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie pani poseł
Zity Gurmai i pana posła Alaina Lamassoure’a w imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie inicjatywy obywatelskiej (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))
(A7-0350/2010).

Zita Gurmai,    sprawozdawczyni  − Pani Przewodnicząca! Europejska inicjatywa obywatelska
jest sposobnością jedyną w swoim rodzaju. Obywatele europejscy mogą po raz pierwszy
wystąpić razem i jednogłośnie, w stanowczy sposób dać nam znać, jeżeli stwierdzą, że
my, decydenci europejscy, nie wykonujemy swojej pracy należycie lub pomijamy ważne
sprawy.

Bardzo tego potrzebujemy. W czasie, gdy zaledwie 42% osób uprawnionych do udziału
w wyborach europejskich rzeczywiście fatyguje się do urn, każdy nowy instrument
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europejski – zwłaszcza taki jak europejska inicjatywa obywatelska – ma wielkie znaczenie.
Zdajemy sobie jednak sprawę, że wysokie oczekiwania wiązane z europejską inicjatywą
obywatelską mogą prowadzić do rozczarowania i frustracji. Możemy tego uniknąć dzięki
rozporządzeniu zapewniającemu jej bezpieczne i efektywne wykorzystanie i możemy
pomóc zmniejszyć słynną przepaść między nami a obywatelami Europy. Pragnę gorąco
powitać obecnych tu obywateli.

Pan poseł Lamassoure, pani poseł Wallis, pan poseł Häfner oraz ja byliśmy wszyscy
świadomi spoczywającej na nas wielkiej odpowiedzialności. Podczas dyskusji poruszono
wiele kwestii, a nasze prace musiały opierać się na daleko idących kompromisach ze
wszystkich stron. Na szczęście towarzyszyli nam w tym sprawdzeni partnerzy, którzy
wykazali sporą elastyczność i kierowali się tym samym celem, co sprawozdawcy
Parlamentu, a mianowicie pragnęli jak najszybciej osiągnąć porozumienie, dbając zarazem
o jakość naszej pracy i dokładając wysiłków, abyśmy zyskali – rok po traktacie lizbońskim
– rozporządzenie dotyczące najściślej związanego z obywatelami postanowienia traktatu.

Pragnę podziękować panu komisarzowi Šefčoviciowi oraz prezydencji belgijskiej, a
zwłaszcza panu urzędującemu przewodniczącemu Chastelowi, jak też ich zespołom.
Należy również pamiętać o prezydencji hiszpańskiej, która wniosła wkład w skierowanie
dokumentacji do dalszych prac na samym początku procesu.

Dziś przedstawiamy Państwu kompromisowy dokument, który zyskał poparcie Komisji
i został również przyjęty przez Coreper. Jeżeli zdecydujemy się go poprzeć i przyjmie go
– na co mamy nadzieję – Rada, rozporządzenie może wejść w życie 1 stycznia i znaleźć
zastosowanie 12 miesięcy później, w 2012 r.

Z radością stwierdzamy, że w dyskusji przyjęto najważniejsze postulaty Parlamentu.
Sprawdzenie dopuszczalności inicjatywy będzie oparte na jasnych kryteriach i nastąpi w
chwili jej rejestracji, a nie już po zebraniu licznych podpisów. Aby zapewnić należyte
umotywowanie inicjatyw i ich wymiar europejski, w celu zarejestrowania inicjatywy
powinien powstać komitet obywatelski liczący co najmniej siedmiu członków z siedmiu
państw członkowskich.

Oprócz ograniczenia ryzyka niepoważnych inicjatyw, komitet obywatelski daje też
bezsporne korzyści organizatorom. Zakładając, że inicjatorzy są początkowo
niezorganizowani, zyskają oni tym samym sieć oraz wiele wersji językowych swojej
inicjatywy, będą zatem mieli znacznie mniej trudności z zebraniem miliona podpisów.

Jest oczywiste, że chociaż wymóg komitetu obywatelskiego wydaje się początkowo
ograniczeniem, w rzeczywistości usprawni on dalszy przebieg procedury. Komisja
wspomoże organizatorów inicjatywy, dostarczając przyjazny dla użytkowników
przewodnik oraz ustanawiając punkt kontaktowy. Jeżeli inicjatywa zbierze milion
podpisów, zagwarantowane będą właściwe dalsze działania, w tym wysłuchanie publiczne
w Parlamencie.

Przegląd rozporządzenia jest szczególnie ważny, gdyż jest to pierwsze narzędzie tego
rodzaju. Zgodnie z naszymi sugestiami bardzo dobrze poradzono sobie z trudnym
zagadnieniem weryfikacji podpisów. Sposób jej dokonania należy do państw
członkowskich, wezwaliśmy je jednak, aby wymagały w miarę możliwości jak najmniej
danych osobowych. Państwa członkowskie będą dysponować pewną elastycznością przy
określaniu informacji niezbędnych w poszczególnych krajach, z radością stwierdzam
jednak, że wiele z nich zadowoli się mniejszą ilością danych, niż pierwotnie planowano.
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Naszym zdaniem rozporządzenie zawarte w tekście kompromisowym jest przyjazne dla
obywateli, nie nakłada na organizatorów skomplikowanych obowiązków ani nie wywoła
u nich frustracji.

Alain Lamassoure,    sprawozdawca – (FR) Pani Przewodnicząca! Dziś Unia Europejska
otwiera się na demokrację uczestniczącą. Nie jest to jeszcze demokracja bezpośrednia,
gdyż obywatele nie będą samodzielnie podejmować decyzji, zyskują jednak prawo
bezpośredniego, publicznego i masowego zadawania pytań tym, którzy podejmują decyzje
w Europie ponad ich rządami oraz wybranymi przedstawicielami.

Od teraz obywatelom będą przysługiwać takie same prawa podejmowania inicjatyw
politycznych, jak Radzie Ministrów i Parlamentowi Europejskiemu. Jak powiedziała pani
poseł Gurmai, skorzystaliśmy z prac przygotowawczych wykonanych we wzorcowy
sposób przez pana komisarza Šefčovicia i jego zespoły oraz z inteligentnego i efektywnego
wsparcia prezydencji belgijskiej.

Ze strony Parlamentu dokument jest wynikiem pracy czwórki sprawozdawców – bandy
czworga, w tym Pani, Pani Przewodnicząca. Jesteśmy zaszczyceni Pani obecnością.

Pragnęliśmy stworzyć jak najprostszą i najprzyjaźniejszą dla obywateli procedurę na użytek
społeczny. Kto może wziąć udział? Obywatele, czyli osoby fizyczne, wszyscy obywatele,
w tym potencjalnie również wybrani przedstawiciele – ale wyłącznie obywatele europejscy.
Traktat nie pozostawia tu wątpliwości.

Prawo do udziału w inicjatywie obywatelskiej staje się kolejnym przywilejem obywateli z
całej Europy. Kto może uruchomić inicjatywę? Wystarczy zaledwie siedmiu obywateli w
komitecie organizacyjnym, a nie 300 tysięcy, jak wnioskowała Komisja, ani 100 tysięcy,
jak proponowała Rada – siedmiu obywateli z siedmiu różnych krajów, czyli z jednej
czwartej państw członkowskich.

Do kogo należy zwrócić się po informacje, jeżeli pragniemy uruchomić inicjatywę? Sama
Komisja opublikuje przewodnik po inicjatywach obywatelskich i ustanowi
wyspecjalizowany punkt kontaktowy. Jaka jest procedura? Nadzwyczaj prosta. Jeden
wniosek o zarejestrowanie inicjatywy i sprawdzenie jej dopuszczalności. Kryteria
dopuszczalności? Traktat, cały traktat i tylko traktat, włączając w to kartę praw
podstawowych. Jakim wsparciem może się posłużyć inicjatywa? Dowolnym: politycznym,
finansowym, lokalnym, ogólnokrajowym, europejskim, międzynarodowym, lobby,
organizacji pozarządowych, Kościołów i tak dalej.

Jest tylko jeden warunek: całkowitej przejrzystości. Ludzie proszeni o podpis muszą
wiedzieć, co kryje się za inicjatywą. Tak więc odpowiedzialność muszą przyjąć sami
obywatele. Jakie są formalności związane ze zbieraniem przepisów? Niewiarygodnie proste.
Podpisy na papierze, ale także przez Internet. Oczywiście monitorować je mogą tylko
państwa członkowskie, ale – jak powiedziała pani poseł Gurmai – dołożyliśmy starań, aby
zapewnić jak największą harmonizację formularzy.

Na dłuższą metę jest to prawdziwie jednolity system europejski, który będzie musiał zostać
przyjęty we wszystkich 27 krajach; jedna trzecia państw członkowskich jest już na to
przygotowana.

Jakie będą wreszcie rezultaty polityczne? W tej kwestii Parlament naciskał szczególnie
wytrwale. W zgodzie z traktatem jedyną instancją decydującą o tym, czy podjąć dalsze
działania ustawodawcze w związku z zakończoną powodzeniem inicjatywą, będzie
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Komisja. Dlatego też trzeba ją chronić przed presją polityczną na tworzenie nowego
prawodawstwa w sytuacji, gdy Unia reguluje już zbyt wiele spraw. Trzeba wszakże też
chronić obywateli przed ryzykiem braku dalszych działań politycznych w przypadkach,
w których Komisja uzna, że dodatkowe prawodawstwo nie byłoby właściwe. Dlatego też
stworzono dwa nowe prawa przysługujące autorom zakończonych powodzeniem inicjatyw:
prawo do przyjęcia przez Komisję i przedstawienia wniosku oraz prawo do wysłuchania
publicznego, które może mieć miejsce przed samym Parlamentem Europejskim.

Krótko mówiąc, mamy prostą, innowacyjną i demokratyczną procedurę. Czas, aby zabrali
głos obywatele.

(Oklaski)

Gerald Häfner,    sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Petycji – (DE) Pani
Przewodnicząca! Podobnie jak każda inna polityka, polityka europejska nie może wykluczać
obywateli, toczyć się nad ich głowami czy za ich plecami. Polityka europejska musi być
formułowana przez obywateli, dla obywateli i za pośrednictwem obywateli. Pragniemy
zasypać przepaść między obywatelami a polityką oraz między obywatelami a instytucjami.
Aby to uczynić, potrzebujemy procedur, które pozwolą obywatelom wziąć udział w
podejmowaniu decyzji oraz wyrazić swoją opinię. Udało nam się doprowadzić do
demokratyzacji Unii Europejskiej, ale nie zrobiliśmy wystarczająco wiele, by umożliwić
obywatelom skuteczniejszy udział w decydowaniu oraz debatach europejskich. Pozwoli
na to dzisiejsza decyzja o wprowadzeniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Twardo
negocjowaliśmy i wywalczyliśmy wiele znaczących udoskonaleń.

Panie i Panowie! Jeżeli spojrzycie na dokument, nad którym będziemy dzisiaj głosować,
zobaczycie, że wszelkie wytłuszczenia – o tym mówił również pan poseł Lamassoure – to
tekst, który zaproponowaliśmy i zastąpił on wyniki negocjacji, pierwotny projekt Komisji.
Zauważycie, ze przepisaliśmy około dwóch trzecich tekstu, wprowadzając znaczące
ulepszenia do dokumentu przedłożonego nam z entuzjazmem przez Komisję. Wspomnę
tylko o sprawach najważniejszych. Znacząco obniżyliśmy bariery. W szczególności podpisy
trzeba będzie zebrać tylko w co najmniej jednej czwartej, a nie w jednej trzeciej państw
członkowskich. Oczywiście wolelibyśmy, aby były one zbierane w całej Europie, ale
rozmawiamy tu o wymaganiach minimalnych. Co najważniejsze, udało nam się niemal
całkowicie usunąć przeszkodę, która groziła od samego początku bardzo poważnymi
problemami – chodziło o wymóg sprawdzenia dopuszczalności po zebraniu 300 tysięcy
podpisów, zanim obywatele mogliby zbierać kolejne podpisy. „Niemal całkowicie” oznacza,
że zaproponowaliśmy utworzenie na początku komitetu inicjatorów, co zagwarantuje,
że nie każdy e-mail otrzymany przez Komisję, w temacie którego znajdą się słowa
„inicjatywa obywatelska”, przejdzie pełną procedurę administracyjną. Inicjatywy muszą
być wystarczająco poważne. Innymi słowy, każdy, kto pragnie zebrać milion podpisów,
musi najpierw zaangażować w swój wniosek co najmniej siedem krajów.

Wprowadziliśmy większą przejrzystość i obowiązkowe wysłuchania na koniec procesu.
Wysłuchania te odbędą się w Parlamencie Europejskim w obecności Parlamentu i Komisji.
Da to obywatelom możliwość przedstawienia swoich obaw. Stanowi to wielki krok
naprzód. Walczyliśmy o to nie we własnym imieniu, ale – i nie wolno o tym nigdy
zapominać – w imieniu obywateli Europy, ich praw oraz skuteczniejszej i prostszej
procedury dla obywateli, którzy pragną się angażować w sprawy europejskie.

Pewnych rzeczy nie udało nam się osiągnąć i wiele z nich znalazło się teraz w poprawkach
złożonych przez lewicę. W każdym razie negocjacje zakończyły się. Osiągnęliśmy
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porozumienie z Radą i Komisją. Musieliśmy ustąpić w pewnych kwestiach, ale druga strona
również poczyniła ogromne ustępstwa; wiemy, że poprawki dotyczyły bardziej spraw
kosmetycznych niż merytorycznych. Oznacza to, że nie będzie już możliwości zmiany
rezultatów. Będziemy to mogli jednak uczynić w trakcie przeglądu za trzy lata.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział, w tym pracownikom, sekretariatom,
współsprawozdawcom, Komisji oraz Radzie, za tak skuteczną współpracę. Uważam, że
ten rodzaj współpracy między komisjami i grupami mógłby stanowić wzorzec na
przyszłość. Ogólnie chciałbym ujrzeć Europę dla obywateli, w której obywatele uważają
siebie za część Europy i angażują się w jej sprawy aktywniej niż w przeszłości.

Przewodnicząca −   Pragnę powiedzieć tylko, że wielkim zaszczytem dla mnie było
uczestniczenie w pracach zespołu parlamentarnego nad dokumentem, który uważam za
imponujące osiągnięcie dokonane w imieniu obywateli Europy.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie
Komisarzu, Panie i Panowie, a zwłaszcza Sprawozdawczynie i Sprawozdawcy! Jedną z
najważniejszych obietnic traktatu lizbońskiego było zbliżenie Europy do obywateli.

Sądzę, że nie muszę tutaj wymieniać przykładów, które udowodniły nam – przed
podpisaniem i po podpisaniu traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 roku – jak bardzo
potrzebne jest takie zbliżenie. Nie zaskakuje zatem, że każdy środek służący zainteresowaniu
obywateli integracją europejską i zaangażowaniu ich w nią stanowi priorytet dla wszystkich
instytucji, w tym Rady.

Szczególnie cieszy mnie zatem możliwość wystąpienia przed Państwem w związku z
rozporządzeniem wdrażającym inicjatywę obywatelską – najważniejszą nowość
wprowadzoną przez traktat lizboński w dziedzinie udziału obywateli w podejmowaniu
decyzji na szczeblu europejskim.

Rozporządzenie to było oczywiście jednym z priorytetów prezydencji belgijskiej Rady,
gdyż może się okazać, że inicjatywa obywatelska stanie się najtrafniejszym symbolem
nowej polizbońskiej roli obywateli w Unii. Dzięki inicjatywie obywatelskiej, jak powiedzieli
już sprawozdawcy, milion obywateli Europy będzie mógł przedłożyć Komisji wniosek
ustawodawczy, przy czym Komisja będzie miała obowiązek go przeanalizować i wyrazić
swoją opinię na jego temat.

Powinniśmy na moment zatrzymać się, aby docenić tę innowację, którą dziś wdrażamy –
a jest to zaledwie pierwszy element, jak ujął to pan poseł Lamassoure, demokracji
uczestniczącej na szczeblu ponadnarodowym. Jest to zatem nie tylko nowość europejska,
ale również i światowa.

Powróćmy do zagadnienia ustawodawczego, nad którym dziś debatujemy. Z zadowoleniem
przyjmuję kompromis osiągnięty w odniesieniu do tego rozporządzenia podczas negocjacji
między wszystkimi trzema instytucjami; cieszy mnie też oczywiście duch współpracy i
wola kompromisu, która przeważała ze wszystkich stron na wszystkich etapach negocjacji.

Pragnę oczywiście podziękować osobiście sprawozdawcom Komisji Spraw Konstytucyjnych
(AFCO) oraz Komisji Petycji (PETI), jak też rzecz jasna pani poseł Gurmai, panu posłowi
Lamassoure’owi, pani przewodniczącej Wallis oraz panu posłowi Häfnerowi za ich wysiłki
oraz konstruktywny wkład w opracowywanie projektu rozporządzenia.

Szczególnie cieszy mnie więc wynik poniedziałkowego głosowania w Komisji AFCO, w
którym przyjęto tekst zatwierdzony przez instytucje. Jeżeli w zbliżającym się głosowaniu
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zostanie przyjęty dokument zaakceptowany przez Komisję AFCO, będziemy mogli uznać
to porozumienie w pierwszym czytaniu za model szybkiego i efektywnego prawodawstwa
na szczeblu europejskim. Nie możemy w tym kontekście zapomnieć o pochwałach dla
pana komisarza Šefčovicia za jego obecność i aktywność.

Krótko mówiąc, uważam, że w tej kwestii wszyscy zyskaliśmy dzięki mnogości opinii
wyrażanych przy stole negocjacyjnym. Z tych rozmów trójstronnych i z tego porozumienia
zwycięsko wyszli obywatele Europy.

Jestem przekonany, że kompromis osiągnięty przez instytucje jest korzystny nie tylko pod
tym względem, że każdej z nich udało się uzgodnić ważne dla niej kwestie, o czym już
mówiliśmy, ale także pod tym względem, że poskutkuje on dobrym rozporządzeniem,
które pozwoli na elastyczną i efektywną organizację inicjatyw obywatelskich.

W imieniu Rady z zadowoleniem przyjmuję widoczną po stronie pozostałych dwóch
instytucji wolę uwzględnienia ograniczeń wiążących państwa członkowskie w związku z
zadaniem, jakie im przypadło – zadaniem weryfikacji podpisów, które muszą oczywiście
być autentyczne, oraz zagwarantowania, że podczas ich zbierania nie doszło do nadużyć
ani manipulacji.

Ponadto państwa członkowskie musiały otrzymać wystarczająco dużo czasu, by przyjąć
środki prawa krajowego niezbędne w celu wdrożenia rozporządzenia. Rozumiem
oczywiście pragnienie Parlamentu, by jak najszybciej wdrożyć inicjatywę obywatelską –
ja również je podzielam. Z drugiej strony oczywiste jest, że potrzebujemy środków
krajowych, jeżeli inicjatywa ta ma rozwijać się we właściwy sposób, a zatem państwom
trzeba dać wystarczająco dużo czasu, by przyjęły takie środki w zgodzie z obowiązującymi
ramami regulacyjnymi.

W istocie Rada uważa od samego początku, że inicjatywa obywatelska jako element udziału
obywateli w decyzjach europejskich powinna towarzyszyć drugiemu elementowi temu
procesu, a mianowicie wyborom do Parlamentu Europejskiego.

Wreszcie – aby podsumować – cieszy mnie kompromis osiągnięty podczas negocjacji i
mogę jedynie zarekomendować jego przyjęcie podczas dzisiejszego głosowania. Mam
nadzieję, że inicjatywa obywatelska odniesie taki sukces, jaki się jej wróży. Wiem, że są
już przygotowywane pierwsze inicjatywy, i mam nadzieję, że wielka ich liczba nada
ponownie impet integracji europejskiej, wnosząc nowe idee.

Pragnę jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim za współpracę nad tym
przedsięwzięciem.

(Oklaski)

Przewodnicząca −   Dziękujemy bardzo za Pańskie przywództwo, które pozwoliło
osiągnąć ten cel za kadencji Pańskiej prezydencji.

Maroš Šefčovič,    wiceprzewodniczący Komisji  − Pani Przewodnicząca! Również bardzo się
cieszę, że jestem dziś tutaj obecny, ponieważ razem osiągnęliśmy bardzo pozytywny
wynik. Zaledwie rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego dyskutujemy o zbliżającym
się przyjęciu rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Jak powiedział pan poseł
Lamassoure, wprowadzamy zupełnie nową warstwę demokracji uczestniczącej, która
uzupełni obowiązujący w Unii Europejskiej model demokracji przedstawicielskiej.
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Po raz pierwszy udostępniamy obywatelom nowy sposób wyrażania życzeń, interakcji z
instytucjami oraz kształtowania programu Unii Europejskiej. Uważam, że jest to bardzo
ważny sposób poszerzenia przestrzeni europejskiej. Jest to ogromnie znaczące wydarzenie
– przybliżenie tematów europejskich stolicom krajów i doprowadzenie do
ogólnoeuropejskiej debaty. Wszyscy wiemy, jak bardzo potrzebuje tego Unia Europejska.

Aby zrealizować potencjalne korzyści, które mogą nam dać traktat lizboński i inicjatywa
obywatelska, musimy ustanowić jednoznaczną procedurę. Z konsultacji społecznej oraz
konsultacji z Parlamentem Europejskim wynikało jednoznacznie, że potrzebujemy
procedury łatwej w stosowaniu, zrozumiałej, przyjaznej dla użytkownika i wyważonej.
Sądzę, że osiągnęliśmy ten cel. Nastąpiło to w istocie dzięki dogłębnym dyskusjom, jakie
prowadziliśmy – bardzo często tutaj w Parlamencie Europejskim. Pragnę podziękować
wszystkim z Państwa za zorganizowanie licznych przesłuchań – nie tylko w Komisji Spraw
Konstytucyjnych (AFCO) i Komisji Petycji (PETI), ale też w większości grup politycznych
– te przesłuchania były bowiem dla nas wszystkich bardzo ważne. Mogę Państwa zapewnić,
że posłużyły one jako podstawowe źródło inspiracji i nowych twórczych koncepcji, które
ostatecznie pomogły nam poprawić pierwotny wniosek Komisji.

Doceniam także nowatorski sposób, w jaki inicjatywą tą zajął się Parlament Europejski.
Mieliśmy czwórkę sprawozdawców z dwóch różnych komisji. Pan poseł Lamassoure
nazwał ich bandą czworga; muszę powiedzieć, że była to bardzo miła banda. Przyjemnie
się z wszystkimi Państwem pracowało. Z radością przyjmowałem Państwa twórczy wkład
w nasze wspólne myślenie, ponieważ każde z Państwa podchodziło do tematu z innej
strony oraz wykorzystywało własne doświadczenia, by udoskonalić pierwotny wniosek
Komisji. Doceniam to.

Dzięki temu nowatorskiemu podejściu osiągnęliśmy szeroki konsensus w Parlamencie
Europejskim. Cieszy mnie zwłaszcza bardzo jednoznaczny wynik głosowania w AFCO.

Jedną z ważnych kwestii poruszonych przez sprawozdawców było to, jakie dalsze działania
powinniśmy podejmować w związku z inicjatywą obywatelską. Wydaje mi się, że pomysł,
aby stosownie wysokiego szczebla przedstawiciel Komisji przyjął organizatorów inicjatywy
po jej pomyślnym zakończeniu, wyszedł od Parlamentu Europejskiego. Pomysł organizacji
wysłuchań jako obowiązkowego etapu, podczas którego moglibyśmy szerzej omówić
cele inicjatywy, również narodził się w Parlamencie.

Pragnę podkreślić, że jesteśmy bardzo zadowoleni, iż te wysłuchania publiczne będą
organizowane na gruncie neutralnym, a więc w Parlamencie Europejskim, gdyż
zagwarantuje to, że Komisja nie znajdzie się w niewygodnym położeniu związanym z
jednoczesnym pełnieniem roli sędziego i ławy przysięgłych. Komisja będzie reprezentowana
podczas tych wysłuchań na odpowiednio wysokim szczeblu – w miarę możliwości w
osobie komisarza lub dyrektora generalnego zajmującego się daną dziedziną – i będzie
uważnie śledzić debatę.

Pragnę zapewnić Państwa, a za Państwa pośrednictwem również wszystkich obywateli
Europy, że Komisja ma pełną świadomość znaczenia i wartości poparcia miliona obywateli
dla konkretnego wniosku. Potraktujemy je z szacunkiem i wielką uwagą.

Jedyną rzeczą, nad którą ubolewam, jest fakt, że będziemy musieli poczekać, zanim
inicjatywę obywatelską uda się w pełni wykorzystać. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że
jeżeli pragniemy zaoferować obywatelom lepszą usługę, trzeba zmienić pewne reguły
wewnętrzne w państwach członkowskich i trzeba opracować oprogramowanie dla systemu
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zbierania podpisów w Internecie. Jestem niemniej pewien, że uda się to uczynić w
wyznaczonym czasie, a obywatele Europy zyskają jak najszybciej sposobność, by skorzystać
ze swojej inicjatywy.

Bardzo cieszy mnie zatem fakt, że zmierzamy w stronę porozumienia w pierwszym
czytaniu, gdyż pozwoli to naszym obywatelom skorzystać z nowego instrumentu znacznie
szybciej, niż pierwotnie oczekiwano.

Pragnę ponownie podziękować za doskonałą współpracę wszystkim sprawozdawcom:
pani poseł Gurmai, naszej przewodniczącej pani poseł Wallis, panu posłowi Häfnerowi i
panu posłowi Lamassoure’owi. Jak powiedziałem, każde z nich wniosło nowe i ważne
pomysły, czyniąc obecny wniosek lepszym od pierwotnej propozycji Komisji.

Pragnę również podziękować osobiście panu urzędującemu przewodniczącemu Chastelowi,
gdyż dowiódł on swojej ogromnej zdolności budowania konsensusu. Wiem, jak trudno
było działać w Radzie i jak wiele rozbieżności musiał pogodzić, a dzięki jego wysiłkom i
doskonałej pracy prezydencji belgijskiej uzyskaliśmy szerokie porozumienie również w
Radzie.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,    sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji
Kultury i Edukacji – (PL) Dziękuję gorąco posłom sprawozdawcom za przygotowanie tekstu,
nad którym będziemy dziś głosować. Mam nadzieję, że dziś oddamy ten mechanizm w
ręce obywateli do dalszej obróbki przez Komisję. Zgadzam się oczywiście. Jest on tak
prosty, jak tylko było to możliwe. To, nad czym będziemy dziś głosować, to wynik
kompromisu, czasem trudnego kompromisu, i rozumiem, że Alain Lamassoure i inni
sprawozdawcy osiągnęli w naszym imieniu to, co jest realne i to, co jest możliwe. Ja
osobiście z żalem rezygnuję z zapisu dającego szesnastolatkom prawo do podpisywania
się pod inicjatywą, ale poprę ten tekst w wynegocjowanej formie , bo jestem przekonana,
że już nie należy dłużej zwlekać, należy oddać inicjatywę w ręce obywateli.

Wierzę, że dzisiaj tworzymy kolejny element właśnie po to, aby zrealizować to, o czym
nie raz na tej sali mówił śp. Bronisław Geremek – Europa jest zjednoczona, czas na
aktywnych Europejczyków. I dziś robimy dobry krok w tym kierunku. Nie piszemy tu
Biblii. Za 3 lata dziś proponowane procedury można przejrzeć, poprawić, pod warunkiem,
że będą wykorzystywane, i do tego wykorzystywania gorąco zachęcam.

Kinga Göncz,    sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych  −  (HU) Pani Przewodnicząca! Jako przedstawicielka
Komisji LIBE pragnę przyłączyć się do gratulacji dla sprawozdawców i chciałabym
podziękować Komisji za jej pracę, jak również panu komisarzowi Šefčoviciowi i panu
urzędującemu przewodniczącemu Chastelowi za ich pracę w Radzie, gdyż przyczynili się
oni wydatnie do opracowania solidnego oraz możliwego do wdrożenia dokumentu, który
naprawdę stanowi krok w kierunku uproszczenia procedur, i który zyska moim zdaniem
szerokie poparcie. Prowadzono gorące debaty i przedstawiono bardzo wiele dobrych
propozycji. Ta mnogość trafnych sugestii oznaczała również konieczność połączenia ich
w jedno, aby uczynić ostateczny wniosek jak najprzyjaźniejszym dla użytkownika. Zebranie
miliona podpisów to ogromne osiągnięcie wymagające olbrzymiej pracy. Pragniemy
również wyciągnąć rękę do tych, którzy nie mogą wziąć udziału za pośrednictwem
Internetu, a chcą wyrazić swoją opinię na papierze. Będziemy bardzo zadowoleni ze
wszelkich informacji zwrotnych i ucieszy nas możliwość jak najwcześniejszego
rozwiązywania ewentualnych pojawiających się problemów. Jestem pewna, że Europa
bardzo zyska dzięki temu instrumentowi.
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Cecilia Wikström,    sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – (SV) Pani Przewodnicząca! Przed decyzją o przyjęciu
traktatu lizbońskiego politycy z entuzjazmem wskazywali możliwości, jakie otworzą
inicjatywy obywatelskie. Teraz musimy zadbać, by stały się one ważnym środkiem
reformowania demokracji, a nie papierowym tygrysem.

Jako sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych chętnie przedstawiałam wnioski służące ułatwieniu
życia obywatelom. Pragnęliśmy na przykład zaangażować młodych ludzi, w związku z
czym zaproponowaliśmy limit wiekowy 16 lat dla zgłaszających inicjatywy. Zadecydowano,
by wynosił on 18 lat, nad czym mogę ubolewać, ale to wciąż młody wiek. Wydłużyliśmy
też ramy czasowe do 24 miesięcy. Obecnie jest to 12 miesięcy, niemniej cieszę się z
kompromisu, gdyż mam skłonność do dostrzegania aspektów pozytywnych.

Z drugiej strony należy zauważyć, że przedkładający inicjatywy będą musieli wykonać
wiele pracy, mam jednak nadzieję, że podejmiemy wyzwanie w celu zapewnienia, aby
inicjatywy obywateli były przyjmowane z szacunkiem oraz w konstruktywnym i
pozytywnym duchu przez instytucje UE.

Wreszcie pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za doskonałą współpracę
nad tą ważną inicjatywą.

Íñigo Méndez de Vigo,    w imieniu grupy PPE – (ES) Pani Przewodnicząca! Grupa
Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) zagłosuje z entuzjazmem za
przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, a ja pragnę pogratulować sprawozdawcom,
Komisji i Radzie osiągniętego porozumienia.

Panie i Panowie! W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku ukuliśmy frazę „deficyt
demokracji”. Chodziło nam o to, że decyzje w Unii Europejskiej były podejmowane tylko
przez Radę Ministrów w oparciu o wnioski Komisji, a Parlament uczestniczył jedynie w
konsultacjach.

Od lat osiemdziesiątych XX wieku Parlament starał się – poprzez traktaty z Maastricht,
Amsterdamu i Nicei, traktat konstytucyjny i traktat lizboński – zaradzić temu deficytowi
demokracji, i sądzę, że dzięki traktatowi lizbońskiemu, który przyznaje Parlamentowi
nowe uprawnienia oraz przewiduje udział parlamentów krajowych, osiągnęliśmy ten cel.

To osiągnięcie staje się dzisiaj jeszcze większe dzięki inicjatywie obywatelskiej, która
zawdzięcza powodzenie w konwencie pomyślnej współpracy między parlamentami
krajowymi i Parlamentem Europejskim. Pragnę przypomnieć tutaj dwa nazwiska: naszego
kolegi z niemieckiej socjaldemokracji Jürgena Meyera oraz pana posła Alaina Lamassoure’a,
którzy byli odpowiedzialni za przedstawienie tej inicjatywy na posiedzeniu plenarnym
konwentu i uzyskanie dla niej aprobaty.

Sądzę więc, Pani Przewodnicząca, że doszliśmy do kresu tej drogi. Myślę, że dziś, przyjmując
tę inicjatywę, podpiszemy wyrok śmierci na „deficyt demokracji”.

Teraz nasza kolej, aby zachować się odpowiedzialnie, Panie i Panowie – i dzisiaj mamy
sposobność, by tak uczynić. Przyjmując budżet Unii, wypełnimy rolę, jakiej się od nas
oczekuje: odpowiedzialnego Parlamentu z uprawnieniami współdecyzji.

Panie i Panowie! Moim zdaniem to dobry dzień dla Europy.
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Enrique Guerrero Salom,    w imieniu grupy S&D – (ES) Pani Przewodnicząca! Democracy:
The Unfinished Journey („Demokracja: niedokończona podróż”) to tytuł książki uznanego
analityka traktującej o zmianach teoretycznych i praktycznych w obrębie współczesnych
demokracji.

W istocie znajdujemy się pośrodku niedokończonej podróży – wiele etapów już
przebyliśmy, ale obecny okres pełen jest ryzyka, niepewności i wątpliwości. Wśród tych
wątpliwości znajdujemy jednak kilka pewników.

Pierwszym jest to, że strukturą, która przetrwała, okazała się demokracja przedstawicielska,
czyli nasze instytucje; demokracja nigdzie nie oparła się czasowi bez wolnych parlamentów
działających w oparciu o wolę ludzi.

Prawdą jest jednak również, że demokracja potrzebuje dziś innowacji, reform i zmian
służących poprawie jej jakości, przy zachowaniu struktur, które służyły nam do tej pory,
oraz siły ich fundamentów.

Jakiego rodzaju zmian potrzebujemy? Musimy podążać w kierunku demokracji w większym
stopniu uczestniczącej, aby obywatele byli czymś więcej niż wyborcami raz na cztery czy
pięć lat. Potrzebujemy demokracji poszerzającej przestrzeń debaty, w której obywatele
dyskutują, argumentują i wymieniają poglądy, oraz takiej, która powiększa kapitał
społeczny, w której obywatele nie są izolowani i mogą integrować się ze społecznością.
Potrzebujemy też europejskiego wymiaru dla takiej demokracji.

Myślę, że osiągnęliśmy to, formułując prawodawstwo w sprawie inicjatywy obywatelskiej.
Teraz nie będzie już dwóch rodzajów legitymacji, lecz dwa rodzaje głosów dla obywateli:
jeden tutaj w Parlamencie i drugi za pośrednictwem inicjatywy obywatelskiej. Da nam to
silniejszą, w większym stopniu opartą na uczestnictwie i dysponującą większą legitymacją
demokrację.

Anneli Jäätteenmäki,    w imieniu grupy ALDE – (FI) Pani Przewodnicząca! Pragnę
podziękować wszystkim za współpracę. Był to niezwykle owocny i bardzo prosty proces.
Inicjatywa obywatelska jest wartościowym uzupełnieniem aktywności obywatelskiej. Mam
nadzieję, że okaże się ważnym czynnikiem prowokującym debatę polityczną. Nie wszystkie
inicjatywy zyskują wystarczające poparcie, ale mogą wnieść do debaty nowe perspektywy.

Parlament pragnął uczynić inicjatywę obywatelską jak najbardziej przyjazną dla obywateli,
i w znacznej mierze udało mu się to. Szczególnie cieszy mnie fakt, że Komisja i Parlament
będą musiały organizować wysłuchanie publiczne po zebraniu miliona podpisów. Zmusi
to instytucje UE do zwrócenia uwagi na to, co mają do zaproponowania sygnatariusze.
Jednocześnie Komisja będzie musiała wyczerpująco uzasadnić swoje ewentualne negatywne
nastawienie.

Cieszyłoby mnie, gdyby pod inicjatywą obywatelską mogli podpisywać się nie tylko
obywatele, lecz również osoby mieszkające w danym kraju, ale dla tej koncepcji zabrakło
wystarczającego poparcia.

Rzeczywistego znaczenia inicjatywy obywatelskiej nie poznamy, póki nie wejdzie ona w
życie. Mam nadzieję, że pewnego dnia sprowokuje ona debatę na temat spraw europejskich
szerszą, niż ma to miejsce dzisiaj.

Indrek Tarand,    w imieniu grupy Verts/ALE – (ET) Pani Przewodnicząca! Cieszę się bardzo,
że ten spór, który jeszcze niedawno wydawał się niekończącą się opowieścią, znalazł teraz
rozwiązanie. Podobnie jak fokstrot z naszą ukochaną Europejską Służbą Działań
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Zewnętrznych, trwało to zbyt długo. Od powolnego fokstrota bolą plecy, a druga strona
może być rozczarowana. Drugą stroną są jednak w tym przypadku nasi obywatele. Mam
nadzieję, że ta nowa forma demokracji odniesie sukces i nie zawiedziemy oczekiwań
obywateli. Dla mnie najsmutniejszym aspektem całej debaty był fakt, że zbyt często
dostrzegaliśmy brak zaufania do obywateli, obawę, iż przedstawią oni bezsensowne
pomysły. Strach ten jest nieuzasadniony, o czym się przekonamy.

Panie Komisarzu Šefčovič! Chciałbym również, aby Komisja zaczęła bardziej ufać swoim
obywatelom. Jako przedstawiciel Estonii pragnę też podziękować Radzie, która utrzymała
możliwość użycia podpisu elektronicznego, gdyż jest to bardzo ważne dla moich rodaków.
Europa niecierpliwie oczekuje twórczych pomysłów swoich obywateli. Dziękuję bardzo.

Emma McClarkin,    w imieniu grupy ECR – Pani Przewodnicząca! Europejska inicjatywa
obywatelska jest bardzo potrzebnym objawem zaangażowania UE oraz doskonałą
sposobnością, by zwiększyć demokratyczne uczestnictwo w sprawach europejskich i
zacieśnić związki między obywatelami a politykami.

Chociaż przeszkoda w postaci obowiązku podania numeru paszportu nadal istnieje w
dwóch trzecich państw członkowskich, mnie oraz innym członkom grupy ECR udało się
uczynić inicjatywę obywatelską bardziej przyjazną użytkownikom – wyeliminowaliśmy
straszliwą biurokrację związaną z proponowanym przez Komisję podwójnym
sprawdzeniem dopuszczalności oraz zapewniliśmy, aby inicjatywa stała się dostępna dla
ruchów oddolnych, a nie tylko dużych, zorganizowanych grup interesu.

Teraz prawdziwie oddolne inicjatywy mają szansę powodzenia, nawet jeżeli nie są zgodne
z duchem europejskiego federalizmu. Co najważniejsze, Komisja będzie miała obowiązek
podania szczegółowych powodów odrzucenia inicjatywy obywatelskiej oraz dokładnego
wskazania, jakie dalsze działania zamierza podjąć w związku z zakończoną powodzeniem
inicjatywą. Kluczową sprawą jest przejrzystość tego procesu.

Najwyższa pora, aby Unia Europejska zaczęła rzeczywiście uwzględniać poglądy obywateli
Europy i słuchać głosu ludzi. Mam nadzieję, że to rozwiązanie wzmocni kulturę demokracji
i odpowiedzialności demokratycznej w Komisji Europejskiej, inspirując dyskusję na temat
przyszłego kierunku UE.

Helmut Scholz,    w imieniu grupy GUE/NGL – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu
Šefčovič, Panie i Panowie! Już dziś rano, podczas debaty na temat zbliżającego się szczytu
Rady Europejskiej, stało się oczywiste, że zmagamy się w UE z problemem legitymacji.
Wynika on przede wszystkim z tego, że polityka zbyt często pomija interesy zwykłych
obywateli, którzy słusznie domagają się większego udziału w jej stanowieniu. Wyraźnym
tego przejawem są protesty, do których dochodzi w licznych krajach UE. Wdrożenie
inicjatywy obywatelskiej, nad którą będziemy dziś głosować, oznacza, że po raz pierwszy
w historii UE powstanie instrument pozwalający obywatelom Europy bezpośrednio
wyrażać swoje oczekiwania i wymagania, niezwłocznie uruchamiać inicjatywy,
podejmować dalsze działania w związku z nimi i brać bezpośredni udział w formułowaniu
polityki.

Obecne rozporządzenie jest dobre, ale moja grupa jest zdania, że może i powinno być
lepsze. To, czy obywatele i mieszkańcy Europy będą rzeczywiście korzystać z inicjatywy
obywatelskiej, zależy w ostatecznym rozrachunku od naszej postawy w Parlamencie. Jak
poważnie traktujemy podjęte przez nas samych zobowiązanie do przyjęcia niezbędnego
w tym przypadku otwartego podejścia? Czy za trzy lata będziemy przygotowani i zdolni
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przedstawić Radzie oraz Komisji zdecydowane stanowisko w sprawie dalszego rozwoju
inicjatywy? Te kwestie zawarto już w obecnym rozporządzeniu i pragniemy ponownie
głosować nad nimi dzisiaj. O wartości inicjatywy obywatelskiej nie będzie stanowić
międzyinstytucjonalny kompromis wypracowany między Radą a Komisją, lecz to, czy
będzie ona rzeczywiście wykorzystywana. Fakt, że dzisiejszy wynik jest znacząco lepszy
– i pragnę tu podziękować w szczególności pani poseł Gurmai, pani poseł Wallis, panu
posłowi Lamassoure’owi i panu posłowi Häfnerowi – wynika też z faktu, iż wielu członków
społeczeństwa obywatelskiego wielokrotnie weryfikowało realizm i praktyczną wartość
naszych rozważań oraz debat. Pragnę tutaj skorzystać ze sposobności, by im też
podziękować.

Wzywam obywateli Europy, by przejęli inicjatywę.

Morten Messerschmidt,    w imieniu grupy EFD – (DA) Pani Przewodnicząca! Od chwili
wejścia w życie rok temu traktatu lizbońskiego instytucje UE otrzymały bezprecedensowe
uprawnienia kosztem odebrania ich państwom członkowskim, na czym, jak widzieliśmy
w zeszłym roku, zyskał w szczególności Parlament Europejski.

Gdy traktat lizboński wchodził w życie, dawało się dostrzec dwa promyki nadziei. Jednym
z nich była inicjatywa obywatelska. Dlatego też – w imieniu zarówno mojej partii w Danii,
jak i mojej grupy w Parlamencie Europejskim – przystąpiłem do tych negocjacji właśnie
po to, by doprowadzić do wdrożenia inicjatywy obywatelskiej, która była mimo wszystko
promyczkiem nadziei w mrocznej i sfederalizowanej UE.

Były obszary, co do których się nie zgadzaliśmy. Kilku sprawozdawców wspomniało już,
że ktoś chciał rozszerzyć prawo do przedkładania inicjatywy obywatelskiej na osoby, które
nie są obywatelami, ktoś inny chciał decydować o wieku wyborców w innych państwach
członkowskich i tak dalej – co do tego nie byliśmy w stanie osiągnąć zgody. Wypracowane
teraz ramy zawierają niemniej elementy pozytywne i dlatego, w duchu demokracji i aby
wesprzeć korzystne rozwiązania, które mimo wszystko zawarto w traktacie lizbońskim,
moja grupa również poprze tę inicjatywę.

Bruno Gollnisch (NI)   – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Inicjatywa
obywatelska w postaci zaproponowanej w traktatach i skodyfikowanej w przedmiotowym
rozporządzeniu jest parodią demokracji. Po pierwsze, każe ona obywatelom wierzyć, że
eurokracja naprawdę usłyszy ich głos pomimo tego, że systematycznie odmawiała
wysłuchania ich, gdy jasno stwierdzali w referendum, iż nie życzą sobie budowy
europejskiego superpaństwa. Dlatego należy zacząć od słuchania społeczeństwa, gdy mówi
ono „nie” lub nakazuje nam się zatrzymać.

To również parodia demokracji, jeżeli chodzi o ograniczenia dopuszczalności. Inicjatywy
obywatelskie muszą być zgodne z traktatami i tak zwanymi zasadami leżącymi u ich
podstaw. W związku z tym w imię traktatowych zasad swobody przemieszczania się z
bezlitosną odmową spotka się każdy wniosek o obronę naszych gospodarek – będzie to
odmowa przyhamowania finansowej globalizacji, które rujnujące skutki teraz odczuwamy,
odmowa jakiegokolwiek odwrócenia przepływów migracyjnych. Wszelkie inicjatywy
zmierzające do zatrzymania negocjacji z Turcją spotka zapewne taki sam los, gdyż możemy
wezwać Komisję do działania, ale nie możemy jej wezwać do wstrzymania działań. Jeżeli
inicjatywa zbierze wystarczająco wiele głosów, Komisja nie jest zobowiązana wcielić jej
w życie, a tylko uzasadnić swoją decyzję. To prawdziwa parodia demokracji.
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Mariya Nedelcheva (PPE)    – (FR) Pani Przewodnicząca! Po pierwsze, chciałabym wyrazić
tutaj szacunek dla ogromnej pracy wykonanej przez sprawozdawców. Panie i Panowie!
W Parlamencie Europejskim zdarzają się chwile bez precedensu. Taka chwila ma miejsce
dzisiaj. Pragnęliśmy dać obywatelom jasny, prosty i skuteczny instrument, by zbliżyć ich
do instytucji.

Po pierwsze, musimy podkreślić wysiłki, jakich dołożono, by uprościć procedurę. Faza
rejestracji jest obecnie szybka i jasna. Naszym obowiązkiem jest informować o kryteriach,
jakie musi spełniać inicjatywa, by zostać zarejestrowaną: poszanowanie wartości Unii i
poszanowanie uprawnień Komisji w zakresie zastosowania traktatów.

Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.
Spełnienie go i zagwarantowanie ochrony danych będzie wyraźnym sygnałem dla
obywateli.

Po trzecie, pragnę wyrazić swoje zadowolenie związane z trzymiesięcznym terminem,
przedstawionymi argumentami politycznymi i prawnymi oraz procedurą, której musi
przestrzegać Komisja w odniesieniu do organizacji wysłuchań publicznych wspólnie z
Parlamentem. W związku z tymi trzema aspektami można z pewnością stwierdzić, że w
rękach obywateli Europy znajdzie się wkrótce instrument prostszy od oczekiwanego,
jaśniejszy, niż wydaje się na pierwszy rzut oka, i przypuszczalnie skuteczniejszy.

Wreszcie, należy zachować czujność wobec możliwych patologicznych zjawisk związanych
z finansowaniem inicjatywy przez partie polityczne – ciągle uważam, że obywatele mogą
nam z tego powodu robić wyrzuty. Mimo to liczę, iż wszyscy podniesiemy alarm w obliczu
pierwszych objawów wykorzystywania tego narzędzia dla politycznych celów partii, gdyż
do tego właśnie się zobowiązaliśmy, i zagłosujemy za instrumentem demokracji
uczestniczącej, który należy wyłącznie do obywateli.

Victor Boştinaru (S&D)   – Pani Przewodnicząca! Pragnę zacząć od pogratulowania Pani
wkładu wniesionego w roli współsprawozdawczyni naszej Komisji Petycji.

Jak Pani zapewne wie, inicjatywa obywatelska stanowiła priorytet grupy S&D. Po pierwsze,
pragnę pogratulować wszystkim czterem współsprawozdawcom z Komisji Spraw
Konstytucyjnych i Komisji Petycji wspólnej pracy nad tym godnym uznania sprawozdaniem,
jak też sposobu prowadzenia negocjacji z Radą i Komisją, które przyniosły tak dobre
wyniki. Pragnę również wspomnieć o bardzo szczególnej roli odegranej przez
wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej pana komisarza Šefčovicia oraz o jego
gotowości, otwartości i zaangażowaniu w negocjacje zarówno z Radą, jak i z Parlamentem.

Cieszę się, że zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu procedury mogę dziś oddać głos za
tym jedynym w swoim rodzaju instrumentem stanowiącym podstawę demokracji
uczestniczącej w Unii Europejskiej. Parlament Europejski wniósł w ten dokument olbrzymi
wkład. Dwie trzecie tekstu pochodzi od posłów, co ponownie dowodzi ich nieustannych
wysiłków na rzecz zaangażowania obywateli Europy w debatę polityczną i przybliżenia
ich do Unii Europejskiej.

Uważam, iż jest to dokument wyważony i przybliża on nas do wspólnego celu, którym
jest przyznanie inicjatywie obywatelskiej ważnej roli w praktyce europejskiej demokracji
oraz zwiększenie zdolności obywateli Europy do wywierania wpływu na politykę
europejską. Instrument ten ma w istocie sprowokować dogłębną debatę w całym
społeczeństwie obywatelskim. Jak od początku podkreśla nasza grupa, jest on przystępny
i prosty, jak również jednoznaczny i szczegółowy, co ma zapobiec frustracji.
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W związku z tym pragnę podziękować i życzyć dalszych sukcesów po tym obiecującym
początku.

Andrew Duff (ALDE)   – Pani Przewodnicząca! Wbrew temu, co sądzi część mówców,
moim zdaniem inicjatywa obywatelska miała od początku w zamyśle być wykorzystywana
przez obywateli, aby przedstawiać Komisji wnioski dotyczące zmian traktatów.

Bardzo cieszy mnie fakt, że w swoim ostatecznym brzmieniu art. 2 rozporządzenia wiernie
powtarza sformułowania art. 11 ust. 4 traktatu. Składając wniosek dotyczący zmiany
traktatów, Komisja działa z pewnością w ramach swoich uprawnień, a wszyscy wiemy z
doświadczenia, że zmiana traktatów często bywa potrzebna, aby w pełni osiągnąć ich cele.

Obywatele powinni zatem śmiało i w pełni wykorzystywać ten wielki nowy eksperyment
w dziedzinie demokracji postnarodowej.

Marek Henryk Migalski (ECR)   – (PL) Jak powiedziała Emma McClarkin, nasza grupa
polityczna poprze ten projekt, dlatego, że jest on dobry i warto go poprzeć w tym
głosowaniu. Cieszę się, że w czasie prac nad nim wyeliminowano kilka rzeczy, które budziły
niepokój, m.in. zaostrzono ochronę danych osobowych, zrezygnowano z wieku 16 lat
na rzecz 18 lat. To dobra rzecz.

Natomiast kilka uwag krytycznych. Pierwsza to, jak powiedziała moja koleżanka Emma
McClarkin, że to rzeczywiście Komisja będzie decydować, który projekt jest akceptowany,
a który nie, a więc znowu głos ludzi będzie uzależniany od urzędników, nawet jeśli mają
bardzo dobrą wolę. Druga rzecz to, że należałoby się zastanowić, czy 300 tysięcy głosów
potrzebnych do tej inicjatywy i jedna czwarta krajów, które mają być reprezentowane –
czy to nie jest za niski próg? W Polsce do takiej inicjatywy potrzebne są podpisy 100 tysięcy
osób. W skali całej Unii Europejskiej, która jest o wiele większa – Polacy stanowią tylko
8% w tej grupie – wydaje się, że to jest dyskusyjne. Ale pomimo tych wątpliwości inicjatywę
warto poprzeć i ECR na pewno zagłosuje za nią.

Bairbre de Brún (GUE/NGL)   – (GA) Pani Przewodnicząca! Na początku pragnę
podziękować Pani, jak również sprawozdawcom. Dzięki ich pracy udało się znacząco
poprawić wniosek Komisji.

Jestem jednak rozczarowana faktem, że niektóre aspekty wniosku doprowadzą do
wykluczenia tych, których należy angażować. Parlament powinien wnikliwie rozważyć
poprawki przyjęte znaczną większością w Komisji Petycji, które ponownie przedłożyliśmy
na posiedzeniu plenarnym, a mianowicie poprawki 71, 72, 73 oraz 74. Należy zwłaszcza
zadbać o to, by nie sugerować mieszkańcom UE, którzy nie posiadają obywatelstwa, że
ich poglądy są niepotrzebne lub niepożądane. Do angażowania się w kwestie polityki UE
należy także zachęcać ludzi młodych.

W obecnej sytuacji nie wszyscy rezydenci UE – również długoletni – będą mogli podpisać
się pod inicjatywą obywatelską. Udział będą mogli wziąć tylko obywatele UE.

Celem poprawek 72 i 73, które przedłożyliśmy ponownie zgromadzeniu plenarnemu,
jest zagwarantowanie, że podpisy rezydentów zostaną uwzględnione wśród miliona
podpisów pod wnioskami kierowanymi do Komisji.

Daniël van der Stoep (NI)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Nie wiem, co sądzić o omawianej
inicjatywie obywatelskiej. Większe zaangażowanie obywateli w podejmowanie decyzji
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brzmi zachęcająco, choć oczywiście lepiej byłoby pozwolić tym samym obywatelom na
głosowanie w referendum w sprawie traktatu lizbońskiego.

Nazwanie traktatu, który wciśnięto na siłę naszym obywatelom, dialogiem z nimi, jest z
mojego punktu widzenia cyniczne i ironiczne zarazem. Pani Przewodnicząca! Obawiam
się, że inicjatywa obywatelska okaże się zaledwie wielkim mydleniem oczu. Komisja ma
carte blanche, by nie uwzględniać wniosków. Przyjęte zostaną oczywiście projekty będące
oczkiem w głowie lewicowych elit eurofilskich, które z pewnością reprezentują stanowisko
proeuropejskie.

A może pan komisarz ukoi moje obawy? Załóżmy, że pojawi się inicjatywa obywatelska,
aby wstrzymać negocjacje z Turcją lub znieść ten Parlament, co byłoby oczywiście
fantastyczne. Czy Komisja weźmie ją poważnie? Chciałbym usłyszeć Pańskie przemyślenia
na ten temat.

Pani Przewodnicząca! Zaufanie obywateli do Unii Europejskiej osiągnęło już dno.
Podejrzewam, że ta inicjatywa obywatelska bardzo niewiele zmieni, co w sumie mnie nie
martwi, ponieważ im więcej ludzi dostrzega zapaść Unii Europejskiej, tym lepiej.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Jako kontrsprawozdawczyni
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zaangażowałam
się w pełni w stworzenie tego nowego prawa obywateli Europy do inicjatywy politycznej,
by rzeczywiście umożliwić im wywieranie wpływu na wydarzenia.

Popieram ostateczny kompromis i gratuluję panu posłowi Lamassoure’owi. Inicjatywa
stała się przyjazna dla obywateli, prosta i dostępna. Szczególnie cieszy mnie przejrzystość,
jeżeli chodzi o wsparcie polityczne i finansowe. Ubolewam jednak nad faktem, że
dozwolone jest finansowanie ze strony partii politycznych i grup, a inicjatorami mogą być
politycy krajowi.

Nie chcę tutaj psuć nastroju, Panie i Panowie, ale potrzeba odrobiny realizmu. Istnieje
zagrożenie, że proces demokratyczny w Europie może zostać nie tyle ożywiony, co
wykolejony, a inicjatywę obywatelską mogą wykorzystać lub wręcz przejąć do własnych
celów ekstremiści i populiści.

Sądzę, że wszyscy musimy teraz wziąć na siebie wspólną odpowiedzialność za to, by
naprawdę korzystano z niej dla dobra obywateli. Wzywam obieralnych polityków z państw
członkowskich, by szanowali fakt, iż dysponują mechanizmami demokracji
przedstawicielskiej w celu wyrażania swoich poglądów, a ta inicjatywa jest dla obywateli.
Wzywam też Komisję do należytego informowania obywateli, aby nie budzić fałszywych
oczekiwań, oraz do przyjęcia ostrych kryteriów dopuszczalności.

Wzywam także media, by odegrały swoją rolę w rzetelnym informowaniu, oraz państwa
członkowskie, aby szanowały dane osobowe, dzięki czemu obywatele będą ufać całej
procedurze na tyle, żeby wziąć w niej udział. Mam naprawdę nadzieję, że uda nam się dać
obywatelom szansę wzięcia udziału w tej debacie i zachęcić ich do korzystania z tego
instrumentu.

Hannes Swoboda (S&D)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Nie jestem członkiem żadnej z
komisji bezpośrednio biorących udział w pracach, zaoferowałem jednak naszej
sprawozdawczyni pani poseł Gurmai pełne wsparcie i pragnę podziękować wszystkim
sprawozdawcom. Uważam, że uczyniliśmy znaczący krok naprzód w procesie
demokratyzacji Unii Europejskiej.
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Wiem, że wiele osób żywi obawy związane z możliwością niewłaściwego wykorzystania
tego instrumentu. Naszym zadaniem jest jednak uwzględnić zmartwienia i obawy obywateli
w kształtowaniu polityki, dzięki czemu inicjatywa obywatelska nie będzie nadużywana.
To naszym zadaniem jest przeciwstawić się politycznie inicjatywom obywateli, jeżeli w
naszej opinii będą one zmierzać w niewłaściwym kierunku. Sprzeciw jest z pewnością
lepszy niż ignorowanie ich.

W przeciwieństwie do pani poseł Corazzy Bildt sądzę, że osiągnęliśmy dobry kompromis.
Uważam, że partie polityczne nie powinny korzystać z instrumentu inicjatywy, gdyż
dysponują systemem partyjnym i Parlamentem. Polityków nie należy natomiast wykluczać
z debaty. Dlatego też sądzę, iż instrument ten stanowi krok we właściwym kierunku.

Zadaniem partii politycznych jest teraz wdrażanie właściwej polityki pod czujnym okiem
obywateli i inicjatywy obywatelskiej, śledzenie życzeń i trosk obywateli, dyskusja o nich
w Parlamencie oraz znacznie szerszy dialog z obywatelami. Instrument ten zmusza również
polityków do sensowniejszych działań oraz kształtowania Europy tak, aby naprawdę była
bliska obywatelom, nie zaś odległa, za co słusznie krytykuje ją wielu ludzi.

Pragnę ponownie podziękować sprawozdawcom za ich ciężką pracę. Moim zdaniem to
wielki krok naprzód dla demokracji w Europie, a o to właśnie walczymy w końcu w
Parlamencie: o demokratyczną Europę.

Tadeusz Cymański (ECR)   – (PL) Chciałbym się przyłączyć do głosów poparcia i pochwały
tej inicjatywy. Natomiast wyrażanie pewnych wątpliwości i uwag nie jest przejawem braku
poparcia, a jedynie troski o to, żeby ta inicjatywa znalazła właściwy sens. Chciałbym tu
zwrócić uwagę, że wiele szans i nadziei, ale także obaw, o których się mówi – m.in. kolega
poseł Migalski o tym wspomniał – dotyczy tego, aby ten instrument, tak bardzo potrzebny,
tak bardzo wzbogacający i uzupełniający demokrację, nie był właśnie w praktyce
nadużywany.

Paradoksalnie instrumentu tego mogą w praktyce łatwo nadużywać nie tylko ekstremiści,
ale również bardzo silne, potężne lobby interesów, bo uważamy, że próg miliona głosów
nie jest progiem wielkim, biorąc pod uwagę potencjał demograficzny Unii. Jeśli zwrócimy
uwagę na to, że decyzja o przyjęciu bądź nie inicjatywy będzie jednak w dużym stopniu
uzależniona od arbitralnej oceny, może to być również przedmiotem poważnej krytyki
ze strony samych obywateli. Reasumując, uważam, że powinniśmy przyśpieszyć prace,
nadać im priorytet, ale jednocześnie potrzebna jest bardzo dokładna, roztropna, mądra
analiza tego projektu.

Diane Dodds (NI)   – Pani Przewodnicząca! Stoję tutaj jako demokratka i osoba wierząca
w potrzebę zachęcania do szerszego udziału w procesie demokratycznym. Bądźmy szczerze
– między decydentami a obywatelami brakuje komunikacji. Dlatego bardzo ważne jest,
aby słyszeć głos zwykłych obywateli.

W teorii inicjatywa obywatelska jest koncepcją słuszną, ale mój entuzjazm chłodzi nieco
fakt, że Komisja nadal dysponuje wielką władzą. Nie możemy również zignorować faktu,
że proces zbierania podpisów w związku z inicjatywą, nawet po ograniczeniu wymogu
uczestnictwa do jednej czwartej państw członkowskich, może doprowadzić do tego, że
uzyskanie niezbędnej ich liczby okaże się trudne dla wszystkich z wyjątkiem wielkich
organizacji zajmujących się lobbingiem, które działają już w całej Europie. To powinno
być narzędzie dla obywateli, a nie organizacji pozarządowych.
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Paulo Rangel (PPE)    – (PT) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie i Panowie,
Członkowie Rady! Pragnę powiedzieć, że inicjatywa obywatelska stanowi bardzo ważny
krok w kierunku uznania konstytucyjnego charakteru Unii Europejskiej. Tylko byt
konstytucyjny – niezależnie od tego, czy posiada spisaną konstytucję – może dać swoim
obywatelom instrument o takich możliwościach, a w naszych działaniach widzę coś bardzo
wartościowego: chodzi tu o nadanie Unii Europejskiej konstytucyjnego charakteru.

Chciałbym też powiedzieć, że to bardzo ważny krok z punktu widzenia obywateli oraz
solidarności między obywatelami. Wymagając dla uruchomienia inicjatywy udziału co
najmniej jednej czwartej krajów, tworzymy również ruch transeuropejski i paneuropejski,
znacznie trudniejszy do przejęcia przez lobby czy interesy partyjne. Wbrew temu, co tutaj
powiedziano, jest to znacznie trudniejsze, gdy wymagamy, aby udział w inicjatywie wzięli
obywatele siedmiu czy ośmiu krajów, w związku z czym jestem przekonany, że będzie to
także sposób umocnienia solidarności między państwami europejskimi i solidarności
między obywatelami państw europejskich – solidarności, której teraz, dwa dni przed tak
decydującym grudniowym szczytem Rady Europejskiej, potrzebujemy bardziej niż
kiedykolwiek.

Roberto Gualtieri (S&D)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Procedury tworzą
tkankę demokracji, dlatego też wdrożenie inicjatywy obywatelskiej nie było zaledwie
zadaniem technicznym – wymusiło ono kluczowe wybory umożliwiające przekształcenie
inicjatywy obywatelskiej w instrument, który może nam pomóc zbudować prawdziwą
europejską przestrzeń polityczną.

Parlament bez wątpienia skorzystał ze swoich uprawnień we wzorcowy sposób, znacząco
ulepszając pierwotny wniosek. O najważniejszych rezultatach już wspomniano i nie muszę
o nich przypominać. Pragnę jednak położyć nacisk na inną kwestię, w którą nasza grupa
wniosła znaczący wkład: europejskie partie polityczne również będą mogły działać na
rzecz inicjatyw obywatelskich. To wynik niezwykle ważki, gdyż mający wpływ na los
demokracji w Europie – prawdziwa międzynarodowa demokracja nie może bowiem
zaistnieć do chwili, gdy europejskie partie polityczne odegrają skutecznie swoją rolę w
procesie demokratycznym. Dziś czynimy krok w tym kierunku i dlatego też jest to wielki
dzień europejskiej demokracji.

Erminia Mazzoni (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie Urzędujący
Przewodniczący Rady, Panie i Panowie! Pragnę podziękować wszystkim sprawozdawcom
za sprawne wykonanie pracy i osiągnięty korzystny kompromis. Jako przewodnicząca
Komisji Petycji chciałabym szczególnie podziękować pani poseł Wallis i panu posłowi
Häfnerowi oraz kontrsprawozdawcom, którzy, tworząc liczny zespół, trafnie wyrażali
wszystkie poglądy, jakie pojawiały się w dyskusjach prowadzonych w Komisji Petycji.

Sądzę, że pracowaliśmy z pełną świadomością znaczenia naszego zadania. Inicjatywa
obywatelska jest ważnym celem w procesie budowy Europy ludzi, Europy demokratycznej
i Europy opartej na prawdziwym uczestnictwie.

Członkowie Komisji Petycji mieli te cele na uwadze, współpracując z Komisją Spraw
Konstytucyjnych zgodnie z procedurą określoną w art. 50 Regulaminu. Jak podkreśliło
wielu posłów oraz sprawozdawców, staraliśmy się uczynić procedurę jak najbardziej
użyteczną, bezproblemową, przejrzystą i skuteczną.

W związku z tym chcieliśmy nałożyć na Komisję pewne obowiązki oraz ograniczyć zakres
oceny wprowadzonych przez nas kryteriów dopuszczalności. Pragnę uspokoić posłów i
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posłanki, którzy zgłaszali uzasadnione i zrozumiałe obawy – zajmowaliśmy się nimi
podczas debaty i staraliśmy się zaradzić wielu z nich.

Wreszcie, jako że jest to temat szczególnie mi bliski, pragnę podkreślić znaczenie
wprowadzenia wysłuchania publicznego dla przedstawicieli inicjatywy obywatelskiej,
które będzie organizowane przez Komisję wraz z Parlamentem Europejskim. Jako
przewodnicząca Komisji Petycji pragnę wyrazić tu satysfakcję, ponieważ na mocy
porozumienia między zaangażowanymi stronami zadanie to zostanie prawdopodobnie
powierzone w Parlamencie komisji, której przewodniczę.

Matthias Groote (S&D)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Po pierwsze, pragnę podziękować
wszystkim, którzy uczynili ten wynik możliwym, a w szczególności byłej pani
wiceprzewodniczącej Sylvii-Yvonne Kaufmann, która wykonała znaczną część prac
wstępnych podczas poprzedniej kadencji parlamentu, aby zagwarantować, że nadejdzie
dzień, gdy europejska inicjatywa obywatelska stanie się rzeczywistością.

Obywatele UE uważają czasem, że Europa i jej instytucje są bardzo daleko. Ten instrument
– europejska inicjatywa obywatelska – przybliży instytucje do ludzi. To doskonałe narzędzie,
które umocni demokrację, silniej zaangażuje ludzi i pozwoli im przejąć inicjatywę. Sądzę,
iż w następnych kilku miesiącach bardzo ważne staną się dwie rzeczy. Jedną jest
umożliwienie dostępu – w tym cyfrowego – do inicjatywy obywatelskiej przez Internet w
sposób, który uczyni ją łatwą w użyciu, a zarazem będzie bezpieczny. Drugą jest zasada,
że jeżeli inicjatywa obywatelska zakończy się powodzeniem, powinien iść za nią akt
prawny. Moje pytanie do Komisji brzmi zatem następująco: W jaki sposób będziemy w
przyszłości decydować, które inicjatywy poskutkują aktami prawnymi, a które tylko
wysłuchaniem? Być może wyjaśni Pan to, Panie Komisarzu Šefčovič. Pragnę ponadto
jeszcze raz podziękować Panu za Pańską pracę oraz pracę wykonaną przez Radę.

György Schöpflin (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Wdrożenie inicjatywy obywatelskiej
jest bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń procesu integracji europejskiej.
Stanowi ono jakościową zmianę podziału władzy w UE i ma potencjał wprowadzenia
znaczących nowości do polityki europejskiej.

Umieszczenie obywateli na tej samej płaszczyźnie co Parlamentu i Rady – poprzez danie
im prawa do wzywania Komisji, by przedstawiła prawodawstwo – ma daleko idące
implikacje. Po pierwsze, nowa instytucja daje możliwość zakwestionowania jednej z
fundamentalnych cech całego procesu integracji – był on mianowicie od samego początku
napędzany przez elity. Pod wieloma względami osiągnął wielki sukces, nie ma jednak teraz
również wątpliwości, że bez aktywnego wsparcia obywateli proces integracji napotyka
przeszkody. Obywatele coraz częściej twierdzą, że UE jest odległa, złożona i
nieprzenikniona. Nie mają żadnego powodu angażować się w dialog z nią, gdyż do tej
pory brakowało środków na to pozwalających.

Tym problemom zaradzi inicjatywa obywatelska. Ustanawia ona instrument zdolny
zasypać przepaść między UE a demos. W interesie wszystkich leży, by instrument ten
zadziałał teraz i to jak najskuteczniej.

Sylvie Guillaume (S&D)    – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Chciałabym
zacząć od gratulacji dla wszystkich sprawozdawców, a szczególnie dla mojej koleżanki i
sąsiadki pani poseł Gurmai za doskonałe wyniki ich pracy.
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Stworzenie inicjatywy obywatelskiej jest jedną z najciekawszych innowacji, jakie
wprowadził traktat lizboński. Moim zdaniem ustanawia ono nową władzę prawodawczą
w instytucjach europejskich, oddając ją w ręce obywateli.

W sytuacji, w której poczucie przynależności do Unii pozostaje zbyt słabe, a szczególnie
niepokojący jest odsetek obywateli, którzy nie biorą udziału w wyborach europejskich, to
nowe narzędzie pozwoli obywatelom Europy stać się pełnowartościowymi uczestnikami
demokracji europejskiej. Ta kwestia budzi ponadto ogromną ciekawość i niekłamane
zainteresowanie.

Dlatego też podkreślanie wyłącznie ryzyka stwarzanego potencjalnie przez inicjatywy
obywatelskie wysyłałoby niewłaściwy sygnał. Choć musimy oczywiście w należyty sposób
uporać się z takimi kwestiami, nie wolno nam się obawiać możliwych dyskusji.

Kompromis między Parlamentem a Radą jest doskonale wyważony, a kwestią będzie
zapewnienie –po wejściu omawianego dokumentu w życie – aby narzędzie to zaczęło jak
najszybciej funkcjonować, gdyż tego oczekują od nas obywatele i jest to ważna sposobność.

(Oklaski)

Carlo Casini (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Jako przewodniczący
Komisji Spraw Konstytucyjnych pragnę przede wszystkim podziękować wszystkim
członkom mojej komisji za doskonałą pracę – zwłaszcza panu posłowi Lamassoure’owi
i pani poseł Gurmai, którym udało się osiągnąć cel: wdrożyć jedną z najważniejszych
zmian wprowadzonych traktatem lizbońskim.

Komisja wysłuchała również opinii wszystkich parlamentów krajowych i ekspertów,
współpracując ściśle z Komisją – za co gorąco dziękuję panu komisarzowi Šefčoviciowi.
Należy też podkreślić gotowość Rady do dialogu, za co pragnę podziękować panu
urzędującemu przewodniczącemu Chastelowi.

Udało się też bardzo sprawnie zastosować art. 50 Regulaminu, co pozwoliło na skuteczną
współpracę z Komisją Petycji.

Osobiście popierałem odsunięcie wejścia rozporządzenia w życie o rok – nie po to, aby
opóźnić jego stosowanie, ale wręcz przeciwnie: zagwarantować od samego początku jego
wszechstronne i sumienne wdrożenie tak, aby wszystkie państwa członkowskie bez wyjątku
mogły spełnić wymóg przygotowania instrumentów umożliwiających uczestnictwo oraz
weryfikację.

Uważam, że największym pozytywnym efektem nowego systemu jest zwiększenie
świadomości obywateli UE, którzy zyskali teraz możliwość uczestnictwa w procesie
ustawodawczym oraz dania mu bodźca. Jestem też przekonany, że udostępnione
mechanizmy zagwarantują obywatelom możliwość łatwego wzięcia udziału, zapobiegając
zarazem nadużyciom.

Wreszcie sądzę, że teraz, gdy zaledwie kilka dni dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia,
przyjęcie tego rozporządzenia stanowi miły prezent dla obywateli i samej Europy.

Jo Leinen (S&D)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Cieszę się, że mogę tutaj przemawiać po
moim następcy w Komisji Spraw Konstytucyjnych, gdyż wspierałem ten projekt od 10
lat, a europejska inicjatywa obywatelska znalazła się w tekście traktatu niemal w ostatniej
chwili. Wówczas było to wynikiem inicjatywy podjętej w konwencie przez posłów do
tego Parlamentu oraz parlamentów krajowych. Otwieramy nowy rozdział w stosunkach
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między obywatelami a instytucjami europejskimi. Wszyscy mamy nadzieję, że zredukujemy
dystans między ludźmi a polityką w Europie. Inicjatywa obywatelska nie zaradzi wszystkim
naszym bolączkom, ale może być ogromnie pomocna. Przede wszystkim chciałbym
zobaczyć w Europie większą otwartość w postaci transgranicznej debaty na temat bieżących
kwestii zajmujących obywateli. W moim obszarze – środowiska naturalnego – przychodzi
mi na myśl kilka tematów, które można byłoby wprowadzić przy użyciu tego instrumentu
do programu Unii Europejskiej, a zwłaszcza do programu Komisji jako europejskiego
rządu lub władzy wykonawczej. Pragnę także zapytać Komisję, w jaki sposób przygotowuje
się na przyszłe inicjatywy. Nie wolno nam rozczarować ludzi.

Pragnę podziękować wszystkim, a zwłaszcza sprawozdawcom pani poseł Gurmai i panu
posłowi Lamassoure’owi za ich doskonałą pracę.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE)   – (LT) Pani Przewodnicząca! To naprawdę
pomyślny i ważny dzień dla Parlamentu Europejskiego. Mam wielką nadzieję, że
zatwierdzimy ten mechanizm, który umożliwi naszym obywatelom udział w budowaniu
przyszłości Unii Europejskiej – nie tylko w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale
także aktywne uczestnictwo w procesie jej tworzenia. Bardzo ważne jest, aby słyszeć głos
obywateli. Kilka lat temu sama miałam sposobność reprezentować dziesiątki tysięcy
obywateli Unii Europejskiej, przedstawiając petycję Parlamentowi Europejskiemu, i bardzo
cieszy mnie fakt, że Parlament Europejski przyjął wówczas rezolucję w oparciu o tę petycję.
To wspaniałe uczucie, gdy nasz głos – głos obywateli – zostaje usłyszany w instytucjach
Unii Europejskiej. Konieczny jest dialog między Komisją Europejską a obywatelami i nie
może dochodzić do sytuacji, które odbierałyby im motywację. To krok w kierunku
ściślejszej współpracy nie tylko między instytucjami a obywatelami, ale także między
samymi obywatelami. Chodzi tu o dostrzeżenie i wskazanie pewnych problemów oraz
znalezienie dla nich wspólnego rozwiązania, ale proces ten musi być bezpieczny i
przejrzysty, a poza tym musimy stosować zasadę pomocniczości.

Ioan Enciu (S&D)   – Pani Przewodnicząca! Po pierwsze chciałbym pogratulować
sprawozdania pani poseł Gurmai i panu posłowi Lamassoure’owi. Cieszy mnie opracowanie
mechanizmu inicjatywy obywatelskiej. To bardzo pozytywna inicjatywa oddolna. Przyczyni
się ona wydatnie do zmniejszenia deficytu demokratycznego między ludźmi a instytucjami
Unii Europejskiej. Udostępni ona, co ważne, platformę dla obywateli, która pozwoli im
wyrażać i proponować koncepcje związane z prawodawstwem europejskim. Wymaganie,
aby podpisy za inicjatywą zebrano w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich,
zagwarantuje, że będzie ona reprezentować zapotrzebowanie na wniosek ustawodawczy
ze strony pewnego przekroju społeczeństwa.

Wreszcie, pragnę podkreślić, że ważne jest zapewnienie pełnej przejrzystości w odniesieniu
do finansowania inicjatywy oraz źródeł wsparcia finansowego dla jej organizatorów.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)   – (ES) Pani Przewodnicząca! Pragnę pogratulować
sprawozdawcom, gdyż dzięki ich pracy mieszkańcy Europy zyskają sposobność, by
przełożyć swoje obawy na inicjatywy w Parlamencie Europejskim.

Dziś usprawniamy demokrację, przybliżamy procesy decyzyjne obywatelom oraz czynimy
je bardziej otwartymi i przemyślanymi, zawsze mając wzgląd na ludzi.

To rozporządzenie jest częścią strategii Europa 2020 i stanowi podstawowe narzędzie
zarządzania wiedzą oraz talentem w społeczeństwie. Będzie wymagać też od nas nowych
umiejętności, abyśmy stali się dostrzegalni jako przywódcy polityczni w społecznościach
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wirtualnych i społeczeństwie cyfrowym, obejmując przywództwo w inny – bliższy ludziom
i bardziej ludzki sposób. To nowość polityczna, która musi nam pomóc w zwiększeniu
przejrzystości oraz przywróceniu zaufania ludzi do polityki.

Wreszcie, inicjatywa obywatelska stanie się sposobnością dla regionów, aby naprawić błąd
nieuwzględnienia ich w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii. Jestem przekonana, że
dzięki determinacji i wyobraźni regiony również skorzystają z tego mechanizmu, aby
przedstawiać swoje wnioski bezpośrednio Parlamentowi.

Oreste Rossi (EFD)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Do chwili podpisania
traktatu lizbońskiego Unia Europejska nie była otwarta na wnioski obywateli, po części
dlatego, że dwie spośród jej głównych instytucji – Komisja i Rada – są mianowane, a nie
wybierane jak Parlament, a także dlatego, że nie było postanowień przewidujących
uczestnictwo społeczeństwa.

Wraz z wejściem w życie nowego traktatu obywatele europejscy mogą przedkładać
propozycje inicjatyw, zbierając wystarczającą liczbę podpisów. W pewnej mierze popieramy
rozporządzenie, gdyż ulepszono je w stosunku do pierwotnego tekstu Komisji. Procedura
badania dopuszczalności wniosku łączy się z procedurą rejestracyjną, po czym następuje
zbieranie i weryfikacja podpisów.

Sprawozdanie ma jednak niestety braki – nie przewidziano żadnego mechanizmu
weryfikacji autentyczności podpisów. Może to doprowadzić do przedkładania fałszywych
podpisów, a tym samym zmniejszyć wartość inicjatywy z punktu widzenia powszechnej
demokracji.

Andrew Henry William Brons (NI)   – Pani Przewodnicząca! Inicjatywa obywatelska
ma wiele obliczy. Czy jest ona petycją? Tak, ale nie można jej sporządzić w dowolny sposób.
Autorowi mówi się z góry, o co może prosić – o coś, co leży w kompetencjach Komisji, i
o co prosić nie może – o coś, co Komisja uznaje za niewystarczająco poważne lub sprzeczne
z tak zwanymi wartościami europejskimi.

Czy jest ona referendum? W żadnym razie. Błędnie opisano ją jako przykład demokracji
bezpośredniej. Nie będzie jednak powszechnego głosowania z udziałem wszystkich
obywateli. Nawet jeżeli zostanie zebrany milion podpisów, Komisja nie musi podjąć
działań.

To nawet nie jest tak naprawdę inicjatywa obywatelska. Zwykli obywatele raczej nie
zorganizują się samodzielnie. Tylko silnym grupom interesu uda się zmobilizować opinię
publiczną. Przede wszystkim będzie to quasi-demokratyczna fasada niedemokratycznej
instytucji.

Czy to znaczy, że sprzeciwiamy się jej? Nie. Jestem przekonany, że zdeterminowani
przeciwnicy wykorzystają ją, by zniweczyć projekt europejski.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)   – (PL) Europejska inicjatywa obywatelska ma być
narzędziem umożliwiającym obywatelom bardziej intensywne uczestniczenie w życiu
Unii, które ma wzmocnić wyraźnie nadszarpniętą łączność miedzy Unią Europejską a
obywatelami. Nazwisko, adres, narodowość i podpis – zgadzam się w pełni, że to powinno
wystarczyć w celu zapewnienia, że osoba podpisująca się istnieje i nie podpisywała się dwa
razy. Brak wymogu identyfikacji dowodem tożsamości, na czym niestety nie stanęło,
mógłby realnie wpłynąć na stworzenie instrumentu przyjaznego obywatelom.
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W czasach, kiedy ochrona danych osobowych rodzi szczególne obawy, zbieranie poufnych
danych osobowych, takich jak numery identyfikacyjne może zniechęcić wielu obywateli
do podpisywania się pod inicjatywą. Urzędnicy, którzy promują obowiązek okazywania
dowodu tożsamości wyraźnie nie docenili tej kwestii. Umożliwienie obywatelom
europejskim zgłaszania propozycji nowych przepisów w społecznie ważnej kwestii jest
bezcenną częścią demokracji i czuję się zaszczycony, że mogę być częścią procesu
dostarczania tego instrumentu mieszkańcom Europy.

Kriton Arsenis (S&D)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Pragnę pogratulować sprawozdawcom
doskonałej pracy. W naszej konstytucji europejskiej – traktacie lizbońskim –
zdecydowaliśmy się uwzględnić prawo obywateli do żądania inicjatyw ustawodawczych
ze strony Komisji. Nasi obywatele są tego świadomi i uruchomili już pierwszą inicjatywę,
zebrawszy ponad milion podpisów. Wybrali kwestię, która naprawdę dotyczy nas
wszystkich – zagadnienie, którym Komisja powinna się zająć nawet bez podpisów. Podnieśli
mianowicie kwestię niezależności EFSA od interesów firm biotechnologicznych, którą za
znaczącą uznał już komisarz Dalli, i zażądali moratorium na uprawy do chwili ustanowienia
wiarygodnych mechanizmów kontrolnych służących określeniu skutków organizmów
zmodyfikowanych dla zdrowia ludzkiego, bioróżnorodności oraz bezpieczeństwa
żywności. Wzywam Komisję do zajęcia się tą inicjatywą.

Constance Le Grip (PPE)   – (FR) Pani Przewodnicząca! Również pragnę podziękować
czwórce sprawozdawców, którzy doskonale wykonali swoją pracę i wnieśli w tekst
zaproponowany pierwotnie przez Komisję znaczną wartość dodaną – wkład Parlamentu
Europejskiego.

Ta inicjatywa obywatelska, którą my, jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy
Demokraci), poprzemy z entuzjazmem, jest wielkim krokiem naprzód wynikającym z
traktatu lizbońskiego. Nie ma wątpliwości – ten instrument może naprawdę odmienić
europejski pejzaż polityczny, jeżeli skorzystamy z niego rozsądnie, a zarazem odważnie.
Może on pomóc obywatelom Europy w bezpośrednim uczestnictwie w europejskiej debacie
politycznej. Może też pomóc w uzyskaniu informacji na temat nastrojów wśród europejskiej
opinii publicznej – wśród mieszkańców Europy, którzy zbierają się, by debatować, którzy
przyjmują wspólne stanowisko i którzy razem orędują za prawdziwie europejskimi
sprawami. Nie wolno nam jednak zawieść naszych obywateli.

Wzywajmy państwa członkowskie, by sprawnie podejmowały niezbędne środki w celu
wdrożenia inicjatywy. Nie zawiedźmy naszych obywateli, gdyż od tego zależy wzmocnienie
demokracji europejskiej.

Judith A. Merkies (S&D)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Ja również chciałabym
pogratulować wszystkim, a zwłaszcza naszym obywatelom, w oczekiwaniu na
konstruktywną współpracę.

Prawdą jest, iż potrzebne jest zwłaszcza utrzymanie niskiego progu, a to oznacza
umożliwienie wszystkim wzięcia udziału w inicjatywie obywatelskiej. Należy zatem
ubolewać, iż możliwości tej odmówiono osobom w wieku poniżej 18 lat, gdyż to są właśnie
ludzie, których tak bardzo pragniemy zaangażować w politykę.

Niedobrze stało się również, że decyzję o tym, czy inicjatywy będą organizowane w
Internecie, pozostawiono państwom członkowskim. Nie można oczekiwać, że będziemy
nadal posługiwać się papierem w epoce, gdy obecność w Internecie okazuje się bardzo
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efektywnym narzędziem organizacji ludzi – zarówno pod względem politycznym, jak i
zainteresowań.

Czego dokładnie oczekujemy od inicjatywy obywatelskiej? Sądzę, że Komisja powinna
być w stanie określić na bardzo wczesnym etapie, czy pewne wnioski, na przykład te
wysunięte tutaj, jak likwidacja Parlamentu, będą rzeczywiście stanowić inicjatywy
obywatelskie, czy też nie. Co można z tym zrobić? Kto opracuje te mechanizmy i kiedy
możemy się spodziewać wniosku ustawodawczego?

My, politycy, żyjemy w szklanych domach. Ludzie mogą zaglądać z zewnątrz, a teraz
dodatkowo będą mogli wejść do środka i wziąć udział w tym, co robimy. Mam nadzieję
na konstruktywną współpracę.

Przewodnicząca −   Koleżanki i Koledzy, którzy chcieli wziąć udział w debacie, zabierając
głos z sali! Nie mam możliwości dopuszczenia do głosu kolejnych mówców, przypominam
jednak, że na mocy Regulaminu mogą Państwo złożyć pisemne oświadczenie, które
zostanie załączone do pełnego sprawozdania z debaty, zachęcam więc do tego.

Maroš Šefčovič,    wiceprzewodniczący Komisji  − Pani Przewodnicząca! Po pierwsze, pragnę
podziękować posłom i posłankom za szerokie poparcie dla przedmiotowego
rozporządzenia. Pragnę również podziękować za bardzo pozytywną energię europejską,
jaką promieniował w czasie debaty Parlament. Jak dowiedzieliśmy się rano, jest to z punktu
widzenia Europy rok pełen wyzwań, ale sądzę, że ta debata pokazuje, iż dzień dzisiejszy
jest bardzo dobrym dniem dla obywateli europejskich, jak również dla Europy. Pragnę
podkreślić, że Komisji Europejskiej zależy na powodzeniu tej ważnej inicjatywy i
podejdziemy do niej w bardzo konstruktywny sposób.

W odpowiedzi na pewne pytania podniesione przez posłów i posłanki pragnę zapewnić,
że będziemy pomagać organizatorom. Zorganizujemy punkty kontaktowe, stworzymy
stanowisko pomocy, które będzie udzielać organizatorom porad, co jest możliwe, a co
nie, jakie rozporządzenia czekają na uchwalenie, jakie inicjatywy są organizowane oraz
jakie konkurencyjne lub przeciwne wnioski wpłynęły od innych komitetów
organizacyjnych. Będziemy starali się zaprezentować jak najprzyjaźniejsze oblicze wobec
inicjatyw obywatelskich.

Kwestie poruszone przez panią poseł Corazzę Bildt i pana posła Casiniego traktujemy
bardzo poważnie. Dlatego też w całym procesie będziemy nalegać na zachowanie
równowagi między instytucjami w przedmiotowym rozporządzeniu oraz przyznanie
Komisji wyłącznego prawa inicjatywy, gdyż Komisja jest odpowiedzialna wobec wszystkich
obywateli – nie tylko organizatorów inicjatywy, ale i szerszych interesów europejskich.
Tym również będziemy się musieli zająć w związku z omawianym procesem.

Odpowiadając panu posłowi Grootemu, pragnę go zapewnić, że w przypadku powodzenia
europejskiej inicjatywy obywatelskiej wdrożymy procedurę określoną w rozporządzeniu.
Przyjmiemy organizatorów na stosownym szczeblu – komisarza lub dyrektora generalnego
– a następnie wyślemy przedstawicieli jak najwyższego szczebla na wysłuchania
organizowane przez Parlament Europejski. W ciągu trzech miesięcy określimy w
komunikacie bardzo precyzyjne powody: dlaczego chcemy przedstawić wniosek
ustawodawczy w związku z inicjatywą, dlaczego chcemy bardziej wnikliwie zbadać sprawę
lub – jeżeli inicjatywa okazałaby się zbyt kontrowersyjna – dlaczego nie przedstawimy
wniosku.
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Mam nadzieję, że ten nowy instrument pomoże nam usprawnić debatę na szczeblu
europejskim i zwiększy liczbę europejskich tematów poruszanych w stolicach państw.
Mam też nadzieję, że europejska inicjatywa obywatelska odniesie sukces, o czym
przekonamy się przy jej pierwszym przeglądzie. Dziękuję za Państwa wsparcie.

(Oklaski)

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie i
Panowie! Pragnę powiedzieć kilka słów po panu komisarzu Šefčoviciu.

Jak pokazała debata, jest to temat fascynujący. Niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi,
nie wszystkie obawy udało się rozwiać. To prawdziwy kompromis.

Teraz powinniśmy tchnąć życie w inicjatywę obywatelską. Rozporządzenie trzeba oceniać
w długim horyzoncie czasowym, gdyż to pozwoli nam usprawnić jego mechanizm.

Ponownie dziękuję za współpracę. Życzę inicjatywie obywatelskiej wszystkiego najlepszego.

Zita Gurmai,    sprawozdawczyni  − Pani Przewodnicząca! Pragnę podziękować kolegom i
koleżankom za wszystkie uwagi. Bardzo się cieszę, że większość z nas przychylnie zapatruje
się na dodanie nowej warstwy do naszej demokracji europejskiej.

Jest zupełnie naturalne, że pojawiły się obawy – tego należało się spodziewać – jeżeli jednak
próbujemy czegoś zupełnie nowego, nie da się z góry odpowiedzieć na wszystkie pytania
i zażegnać wszelkich trosk. Jestem jednak pewna, że przedstawione dzisiaj rozporządzenie
podoła wielu wyzwaniom, które mogliśmy sobie wyobrazić podczas jego opracowywania.

Nie powinniśmy bać się tego nowego oblicza demokracji. Musimy uważniej wsłuchiwać
się w głosy obywateli Europy i nie powinniśmy się tego bać. To wszakże jeden z
długoterminowych celów. Należy tylko się obawiać, że inicjatywa będzie wykorzystywana
nie w duchu traktatu, a więc nie w zamierzonym celu, lecz w sprzeczności z nim lub też
w ogóle.

Uczyniliśmy, co w naszej mocy, by ograniczyć to ryzyko w rozporządzeniu z pomocą
Sylvii Kaufmann, która przedstawiła w Parlamencie pierwsze sprawozdanie dotyczące
europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Pragnę także podziękować zespołom pana komisarza
Šefčovicia i pana posła Lamassoure’a oraz innym naszym kolegom i koleżankom. Dziękuję
również za współpracę zespołowi obsługującemu prezydencję węgierską Unii Europejskiej.

Pragnę podkreślić, że wdrożenie tego rozporządzenia jest kwestią pierwszorzędną oraz
pragnę w tej dziedzinie zaoferować pomoc i współpracę zbliżającej się prezydencji
węgierskiej.

Jestem przekonana, że za godzinę poprzemy w głosowaniu kompromis wypracowany
między instytucjami europejskimi. To jedyny sposób, aby dać obywatelom Europy miły
prezent bożonarodzeniowy: solidne rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy
obywatelskiej. Nie każmy im czekać dłużej.

Dziękuję bardzo za uwagę i pragnę życzyć wszystkim Państwu, jak też wszystkim
obywatelom, którzy byli tutaj świadkami tej debaty, wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego
Roku.

Alain Lamassoure,    sprawozdawca  − Pani Przewodnicząca, jest późno i wszystko zostało
już powiedziane, więc zostawiam Pani ostatnie słowo w tej sprawie, którą zna Pani równie
dobrze, jak ja.
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Przewodnicząca −   Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się wkrótce.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Elena Băsescu (PPE),    na piśmie – (RO) Pragnę pogratulować autorom sprawozdania
wyniku głosowania w komisji. Inicjatywa obywatelska ma wielką wartość symboliczną i
daje nam jeden z najskuteczniejszych sposobów wzmocnienia demokracji w UE. Obywatele
muszą przekonać się, że nowy instrument jest łatwy w użyciu, dostępny i wiarygodny.
Pragnę tutaj wspomnieć, że podczas negocjacji z Radą Rumunii udało się wypracować
równowagę między dostępnością inicjatywy a przepisami zapobiegającymi jej nadużywaniu.
Ostatnie poprawki dotyczą szybszego sprawdzania dopuszczalności propozycji, obniżenia
progu liczby uczestniczących krajów oraz ułatwienia podpisywania petycji. Pragnę
podkreślić wagę uregulowania tego instrumentu w całej Europie. Musimy znaleźć
rozwiązanie, które zachęci społeczeństwo do udziału. Tak więc ważną rolę odegrają
działania komunikacyjne i kampanie informacyjne.

Dominique Baudis (PPE),    na piśmie – (FR) Inicjatywa obywatelska ujrzy wreszcie światło
dzienne. Ta niewiarygodna innowacja demokratyczna położy podwaliny pod nową
koncepcję obywatelstwa europejskiego. Stanie się ona instrumentem pozwalającym
społeczeństwu Europy bezpośrednio wyrazić swoje obawy w kwestiach, które mogą być
kluczowe dla naszej wspólnej przyszłości. Zakres interwencji jest tu równie ważny, jak
poszerzenie mandatu Unii. Parlament Europejski wzywa do szybkiego i skutecznego
wdrożenia rozporządzenia. Inicjatywę tę wprowadził traktat lizboński, natomiast
wypracowanie praktycznych rozwiązań pozostawiono instytucjom europejskim. Warunki
organizacji inicjatywy, które zgodnie z zamiarem Parlamentu uczyniono elastycznymi
(milion osób z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich, co równa się dzisiaj
siedmiu krajom), dadzą obywatelom wszystko, co niezbędne, by żądać od Komisji
propozycji nowych aktów prawnych. Stanie się to możliwe już w przyszłym roku.

Piotr Borys (PPE),    na piśmie – (PL) Traktatem z Lizbony nadaliśmy obywatelstwo
mieszkańcom UE. Drugim krokiem jest przyznanie obywatelom UE inicjatywy
obywatelskiej. To rzadka chwila, gdy władza legislacyjna lub egzekutywa przekazuje część
swoich uprawnień obywatelom. To wielka dojrzałość. W ten sposób odpowiemy na deficyt
demokracji.

Opieramy się nie tylko na demokracji przedstawicielskiej, ale również na demokracji
partycypacyjnej. Wcześniejsza polityka rozwojowa, konsultacje z obywatelami w procesie
podejmowania decyzji nie zawsze spełniały oczekiwania mieszkańców Unii Europejskiej.
Inicjatywa obywatelska wypracowana w trudnym kompromisie po pierwsze zapewniła
pełną transparentność. Po drugie uprościliśmy cały system. Dokonaliśmy również
innowacyjności w postaci możliwości składania podpisów drogą elektroniczną. Dziś czeka
nas również wielka promocja inicjatywy obywatelskiej, zarówno przez Komisję, Parlament
Europejski, jak również przez państwa członkowskie. Należy zastanowić się, czy otwartość
na inicjatywę obywatelską może być zagrożona propozycjami demagogicznymi czy
populistycznymi. Myślę, że nie. Każda z inicjatyw obywatelskich będzie wymagała
zwiększonej odpowiedzialności Komisji i Parlamentu Europejskiego.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    na piśmie – (CS) Traktat lizboński położył fundamenty pod
nową europejską inicjatywę obywatelską, której dotychczas brakowało w procesie
decyzyjnym w Unii Europejskiej. Osobiście cieszę się z tej nowej możliwości, która stanowi

65Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-12-2010



odpowiedź na częstą krytykę, że UE wykazuje deficyt demokracji w podejmowaniu decyzji.
Nowe narzędzie umożliwia obywatelom UE dotarcie bezpośrednio do Komisji i żądanie,
aby przedstawiła ona wniosek ustawodawczy w związku z konkretną kwestią. Pogłębia
to związki między obywatelami i instytucjami UE, eliminując krytykowany często deficyt
demokracji w procesach decyzyjnych, oraz bezpośrednio angażując obywateli w
podejmowanie decyzji. Moim zdaniem inicjatywa obywatelska zbliża instytucje europejskie
do obywateli, a więc jest zgodna z zasadą pomocniczości jako podstawą mechanizmów
decyzyjnych w Unii Europejskiej. Pragnę również wspomnieć, że zdaniem Komitetu
Regionów europejską inicjatywą obywatelską interesują się władze lokalne i regionalne.
Ciała te mogłyby zaangażować się w cały proces jako organizatorzy lub podmioty
udzielające wsparcia – ostatecznie to one są najbliżej obywateli UE. To tylko jeden z wielu
powodów, dla których popieram wprowadzenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Jim Higgins (PPE),    na piśmie – Chciałem, aby obywatele Europy mogli jak najszybciej
skorzystać z tego potężnego instrumentu, i cieszę się, że procedura legislacyjna zakończyła
się w rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Inicjatywa obywatelska jest wielką
innowacją wprowadzaną przez traktat. Przyznaje ona obywatelom nowe prawo – milion
osób może poprosić Komisję Europejską o przedstawienie nowego prawa UE, co przybliża
Europę obywatelom. Inicjatywa obywatelska stanowi wartościowe narzędzie, dzięki
któremu obywatele mogą realizować ambitne cele przez pracę zespołową, a to istota
projektu europejskiego. Inicjatywa ta zagwarantuje, że instytucje będą nadal pracować
nad kwestiami najbliższymi sercom obywateli, zachęcając jednocześnie do transgranicznej
debaty nad kwestiami europejskimi. Praca wciąż trwa i Komisja będzie co trzy lata
przedstawiać sprawozdania dotyczące wdrożenia inicjatywy.

Martin Kastler (PPE),    na piśmie – (DE) Dzisiejsze głosowanie nad europejską inicjatywą
obywatelską stanowi kamień milowy dla demokracji w Europie. Cieszę się z kompromisu
i poprę go, gdyż sprawozdanie autorstwa pana posła Lamassoure’a i pani poseł Gurmai
jest pierwszym krokiem we właściwym kierunku. Panie i Panowie, nie możemy bać się
tego, że obywatele zyskają nowe sposobności do wyrażania swojej woli. Musimy dać
obywatelom Europy większe prawo do współdecydowania – nie tylko co pięć lat z okazji
wyborów europejskich. Wymaga to odwagi, wytrwałości i siły. Odwagi, by kolejny raz
powracać do dialogu. Wytrwałości, ponieważ decyzje nie zawsze da się podejmować
szybciej, a siły, gdyż nasza demokracja przedstawicielska będzie w końcu zawierać – moim
zdaniem – więcej elementów demokracji uczestniczącej. Naszym celem musi być
usprawnienie europejskiego dialogu między obywatelami a politykami. Cieszę się, że
czynimy dziś krok w kierunku Europy obywateli dzięki europejskiej inicjatywie
obywatelskiej. Jestem przekonany, że pewnego dnia my, Europejczycy, będziemy
podejmować wspólne europejskie decyzje w formie decyzji obywatelskich.

Tunne Kelam (PPE),    na piśmie – To, jak zbliżyć Europę do obywateli, a obywateli do
Europy, jest jedną z najważniejszych kwestii omawianych chyba od zarania Wspólnoty
Europejskiej. Konwent ds. przyszłości Europy wypracował podstawy obecnego traktatu
lizbońskiego, kładąc też podwaliny pod mechanizm inicjatywy obywatelskiej. Dziś widzimy
go przed sobą w konkretnej postaci, a w najbliższej przyszłości wszyscy obywatele UE
będą mogli przedstawiać ważne dla nich kwestie europejskim decydentom. Inicjatywa ta
jest jednym z najskuteczniejszych sposobów jednoczenia obywateli Europy – jest to
inicjatywa wymagająca wspólnego działania, współpracy, koordynacji oraz woli, by
pracować razem na rzecz wspólnego europejskiego celu. Każdy głos w społeczeństwie
liczy się, ale tylko wspólny głos może coś zmienić. Wzywam Komisję i państwa
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członkowskie do działania na rzecz tej inicjatywy oraz zapewnienia, aby była ona łatwo
dostępna dla wszystkich. Szczególnie cieszy mnie propozycja wspólnych wysłuchań z
udziałem Komisji i Parlamentu. Jest bardzo ważne, aby wyłoniony w bezpośrednich
wyborach Parlament Europejski był ściśle zaangażowany i śledził troski oraz kwestie
nurtujące obywateli.

Ádám Kósa (PPE),    na piśmie – (HU) Jest bardzo ważne, aby obywatele mieli sposobność
podejmowania inicjatyw w związku z kwestiami, które wywierają największy wpływ na
ich życie – jak najszybciej, w z góry określony sposób i w stosownych ramach. Jak dobrze
wiadomo, stoję na czele jednej z najdłużej działających grup reprezentujących osoby
niepełnosprawne na Węgrzech – istniejącego od ponad stu lat Węgierskiego Związku
Głuchych i Słabosłyszących. W oparciu o doświadczenie, jakie zyskałem podczas mojej
pracy w związku, pragnę stwierdzić już teraz, że praca pana posła Lamassoure’a i pani
poseł Gurmai przyniesie wymierne rezultaty w formie inicjatyw obywatelskich. Ze
szczególnym ubolewaniem stwierdzam, że inicjatywa „million4disability” zapoczątkowana
w 2007 roku przez osiemdziesięciomilionową społeczność osób niepełnosprawnych
żyjących w Unii Europejskiej, w ramach której zebrano 1,35 miliona autentycznych
podpisów, nie zakończyła się powodzeniem. Obecnie taka inicjatywa przyniosłaby
konsekwencje i skutki – dziękuję zatem wszystkim za pracę nad tym zagadnieniem.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    na piśmie – (FI) Inicjatywa obywatelska jest wartościowym
uzupełnieniem aktywności obywatelskiej. Mam nadzieję, że obok inicjatyw prawnych
okaże się ona ważnym czynnikiem prowokującym debatę polityczną.

Zakres inicjatywy europejskiej nie został jednak jeszcze ostatecznie określony. Europejska
inicjatywa obywatelska powinna być sposobem dążenia do zmiany traktatów UE. Na mocy
traktatu lizbońskiego wnioski w tej sprawie może zgłaszać nawet Komisja. Dlatego też
inicjatywa obywatelska powinna również dysponować takim potencjałem. Można na
przykład wyobrazić sobie inicjatywy w dziedzinie społecznej, uzasadnienie dla których
może znaleźć się w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W związku z tym debata
na temat potrzeby zmiany traktatów nie powinna zakończyć się wąską interpretacją
inicjatywy obywatelskiej: musi ona być elastyczniejsza i brać pod uwagę punkt widzenia
społeczeństwa.

Cristian Dan Preda (PPE),    na piśmie – (RO) Wdrożenie europejskiej inicjatywy
obywatelskiej dowodzi, że zbliżenie Unii Europejskiej do obywateli, które było jednym z
najważniejszych celów procesu przeglądu traktatów skutkującego przyjęciem traktatu
lizbońskiego, jest czymś więcej niż abstrakcyjnym pojęciem. Europejska inicjatywa
obywatelska wniesie znaczący wkład w demokratyzację europejskiego ustroju politycznego,
ustanawia ona bowiem bezpośredni związek między obywatelami państw członkowskich
i instytucjami UE. Dokument przedstawiony przez Parlament spełnia kryteria udostępnienia
obywatelom prostego, łatwo dostępnego instrumentu, a możliwość zbierania podpisów
w Internecie dowodzi zdolności dostosowania się do realiów nowoczesnych społeczeństw.
Inicjatywa da europejskim partiom politycznym szansę ewolucji od struktur łączących
krajowe partie polityczne do organizacji mobilizujących obywateli w imię wspólnych
projektów. Efekty wprowadzenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej trzeba jednak
mierzyć w skali nie tylko europejskiej, ale i krajowej. W istocie faktu, że od teraz co najmniej
24 750 obywateli rumuńskich będzie mogło połączyć siły z innymi obywatelami z co
najmniej jednej czwartej państw członkowskich, aby proponować takie inicjatywy, nie da
się rozdzielić od faktu, że zgodnie z konstytucją Rumunii, aby przedłożyć inicjatywę
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ustawodawczą w kontekście stricte krajowym, wymagane są podpisy co najmniej 100
tysięcy obywateli rumuńskich.

Algirdas Saudargas (PPE),    na piśmie – (LT) Cieszy mnie fakt, że zaledwie rok po wejściu
w życie traktatu lizbońskiego osiągnęliśmy porozumienie co do rozporządzenia w sprawie
inicjatywy obywatelskiej. Rozporządzenie to jest wielkim osiągnięciem umacniającym
demokrację w Unii Europejskiej. Przyznanie prawa do inicjowania procesu legislacyjnego
milionowi obywateli zwiększy zainteresowanie polityką UE oraz zaangażowanie w nią.
Bardzo ważne jest, że Parlamentowi udało się uprościć procedury przedkładania i
organizacji inicjatyw. Inicjatywa osiągnie sukces tylko wtedy, gdy będzie łatwa do wdrożenia
i dostępna dla wszystkich. Procedura musi być jasna oraz zrozumiała, a obywatele muszą
móc i chcieć w niej uczestniczyć. Z drugiej strony konieczne jest zapewnienie przejrzystości
organizacji i finansowania inicjatywy, która musi pozostać wyrazem woli obywateli, a nie
grup politycznych lub innych. Moim zdaniem ostateczny tekst rozporządzenia, nad którym
będziemy dziś głosować, pomoże zagwarantować taką równowagę. Jednym z celów
traktatu lizbońskiego jest przybliżenie obywateli do Europy, a inicjatywa obywatelska
pomoże to osiągnąć, wprowadzając tę nową, jedyną w swoim rodzaju formę udziału w
polityce.

Olga Sehnalová (S&D),    na piśmie – (CS) Ustanowienie warunków funkcjonowania
europejskiej inicjatywy obywatelskiej wymagało złożonych negocjacji i kompromisu, jak
też wielu debat w Parlamencie Europejskim, Komisji oraz Radzie. Uczestniczył w tym
także sektor organizacji non-profit. Podczas debat wyłoniły się pewne problemy, na
przykład sposób utrzymania wymiaru europejskiego inicjatywy, kwestia przejrzystości,
metoda zbierania przepisów i inne kwestie proceduralne. Najważniejszą kwestią jest jednak
ogólne podejście do inicjatywy obywatelskiej. Jeżeli mamy w pełni wykorzystać to nowe
narzędzie, nie możemy się bać zakończenia debaty i wdrożenia go. Oczywiście pojawią
się populiści i kłopotliwe zagadnienia, ale właśnie dlatego ważne jest, aby proces rejestracji
inicjatywy poprzedzał zbieranie podpisów. W ramach tego procesu można ocenić, czy
wnioski są zgodne z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, czy też nie. Jako
kontrsprawozdawca Komisji Kultury i Edukacji z radością przyjmuję wypracowany
kompromis, zwłaszcza zmniejszenie minimalnej liczby krajów wymaganej w celu
zarejestrowania inicjatywy do jednej czwartej państw członkowskich, oraz fakt, że
Parlament Europejski odegra aktywną rolę w wysłuchaniu publicznym dotyczącym
zakończonych powodzeniem inicjatyw. Sądzę oczywiście, że wybrani przedstawiciele
powinni również mieć możliwość angażowania się w organizację inicjatyw. Jestem
przekonana, iż europejska inicjatywa obywatelska stanie się w przyszłości prawdziwym
wyrazem obywatelstwa europejskiego.

PRZEWODNICZY: Jerzy BUZEK
przewodniczący

7. Głosowanie

Przewodniczący   – Kolejnym punktem porządku jest głosowanie.

(Wyniki i inne szczegóły głosowania: zobacz protokół)

Jean-Pierre Audy (PPE)   – (FR) Panie Przewodniczący! Pragnę interweniować na podstawie
art. 146 i 148 Regulaminu w sprawie wielojęzyczności oraz pogorszenia standardów
wielojęzyczności w Parlamencie Europejskim.
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Powołuję się na fakt, że rezolucja w sprawie programu prac Komisji Europejskiej oraz
poprawki od 19 do 28 nie zostały do godz. 12.40 przetłumaczone na język francuski, aby
zwrócić Pańską uwagę na niemożliwe do przyjęcia pogorszenie standardów
wielojęzyczności w Parlamencie Europejskim.

(Oklaski)

Przewodniczący   – Dziękuję Panu! Weźmiemy to pod uwagę w przyszłości i zwrócimy
uwagę na takie sprawy. To jest bardzo ważne.

7.1. Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby uczenia się przez całe
życie, programu na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Palestyny
(A7-0367/2010, Reimer Böge) (głosowanie)

7.2. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po
zmianach wprowadzonych przez Radę (głosowanie)

– Przed głosowaniem nad poprawką 13:

Martin Schulz (S&D)   – (DE) Panie Przewodniczący! Pragnę przedstawić w imieniu naszej
grupy następujące wyjaśnienie dotyczące poprawki 13. Jest to poprawka przedstawiona
Komisji Budżetowej przez pana posła Färma w imieniu naszej grupy. Nie przedłożyliśmy
jej ponownie, lecz Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie przedłożyła ją
ponownie z 40 podpisami. Wstrzymamy się od głosowania nad tą poprawką. Udało mi
się jednak dojść do porozumienia w tej sprawie z zielonymi i jesteśmy dokładnie tego
samego zdania. Ponieważ oświadczyliśmy, że jako grupa nie przedstawimy żadnych
dodatkowych poprawek, wstrzymujemy się od głosu. Pragnę jednak jasno stwierdzić, że
popieramy ten punkt – podatek od transakcji finansowych – i mamy nadzieję, że posłowie
z przeciwnej strony sali poprą nas w głosowaniach w najbliższej przyszłości.

7.3. Stanowisko Parlamentu w sprawie nowego projektu budżetu na rok 2011
zmienionego przez Radę (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga
Trüpel) (głosowanie)

– Przed rozpoczęciem głosowania:

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE)   – (PL) Uważam, że należy się koleżankom i
kolegom jedno zdanie wyjaśnienia. Głosujemy bez zmian nad projektem przedstawionym
nam przez Radę, ponieważ ten projekt jest dokładnie taki sam jak stanowisko, które
Komisja Budżetowa przyjęła w zeszłym tygodniu. Jest zgodny z tym, co wynegocjowaliśmy
w bardzo długich, bo dziewięciomiesięcznych, negocjacjach.

Przy tej okazji chciałabym podziękować przede wszystkim wyspecjalizowanym
sprawozdawcom w komisjach Parlamentu Europejskiego, dziękuję Wam za zaufanie i
wsparcie, którym cały czas mnie obdarzaliście. Dziękuję, że dzisiaj udaje nam się przyjąć
budżet na 2011 rok tak, aby od 1 stycznia przyszłego roku mógł być już sprawnie
wdrażany.

– Po zakończeniu głosowania:

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady  −  (FR) Panie Przewodniczący, Panie i
Panowie! Tym samym Parlament zatwierdził bez poprawek stanowisko Rady w sprawie
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projektu budżetu na rok 2011. Oczywiście w imieniu Rady wyrażam radość z powodu
uzgodnienia przez nas budżetu na rok 2011.

(Oklaski)

Przewodniczący   – Bardzo proszę o wysłuchanie oświadczenia. Ono jest ważne. Pierwszy
raz w historii postępowaliśmy zgodnie z procedurą traktatu lizbońskiego. W ubiegłym
roku zastosowaliśmy uproszczoną procedurę. To była po raz pierwszy pełna procedura
traktatu lizbońskiego. A więc oświadczam, co następuje – Parlament Europejski zatwierdził
stanowisko Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie projektu budżetu przedstawionego
przez Komisję w dniu 26 listopada 2010 r. Procedura budżetowa została zakończona
zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 314 ust.
4 lit. a) Traktatu niniejszym stwierdzam, że budżet Unii Europejskiej na rok 2011 został
ostatecznie przyjęty i teraz oficjalnie podpiszę ten dokument.

Koledzy i Koleżanki! Kilka słów na koniec. Pragnę podziękować wszystkim 27 posłom z
komitetu pojednawczego Parlamentu Europejskiego za ich ciężką pracę i pogratulować
osiągniętego pozytywnego wyniku.

Pragnę poprosić do zdjęcia najważniejszą trójkę: przewodniczącego Komisji Budżetowej
Alaina Lamassoure’a oraz sprawozdawczynie Sidonię Jędrzejewską i Helgę Trüpel.

(Oklaski)

Chciałbym również wyrazić swoją wdzięczność prezydencji Rady – prezydencji belgijskiej
– za wzorcową współpracę i aktywność. Podziękowania kieruję zwłaszcza do nieobecnych
tutaj premiera Yvesa Leterme’a i sekretarza stanu Melchiora Watheleta. Działali Panowie
bardzo aktywnie w imieniu prezydencji belgijskiej.

Pragnę także podziękować nieobecnemu tu panu przewodniczącemu Komisji Barroso
oraz komisarzowi Lewandowskiemu za przygotowanie budżetu i działania na rzecz
osiągnięcia dzisiejszego porozumienia. Zapraszam do zdjęcia.

(Oklaski)

8. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

Przewodniczący −   Panie Urzędujący Przewodniczący Chastel, Pani Wysoka Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa/Wiceprzewodnicząca Komisji
Lady Ashton, Drodzy Goście!

(PL) Nagroda im. Sacharowa jest wizytówką Parlamentu Europejskiego w walce o
przestrzeganie praw człowieka na całym świecie. To puste krzesło stojące na środku naszej
sali świadczy o tym, jak bardzo jest ona potrzebna i jak bardzo potrzebne jest wskazywanie
największych dzisiaj na świecie ludzi walczących o wolność wypowiadania się. Pisałem
do prezydenta Kuby, by pozwolił panu Fariñasowi przyjechać do Strasburga – niestety
bez skutku. W piątek podobne puste krzesło stało w Oslo, przeznaczone dla więzionego
chińskiego dysydenta, laureata Pokojowej Nagrody Nobla Liu Xiaobo. Wcześniej Nagrody
im. Sacharowa nie mogli odebrać Hu Jia z Chin i „Damy w Bieli” z Kuby. Dziś nie ma z
nami Olega Orłowa, który w zeszłym roku odebrał Nagrodę im. Sacharowa w imieniu
Memoriału. Zaprosiliśmy go na tę uroczystość.

Panie i Panowie! Guillermo Fariñas został nagrodzony za walkę o przywrócenie wolności
słowa na Kubie. Od lat aktywnie przeciwstawia się on cenzurze, ryzykował swoim życiem
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i zdrowiem, rozpoczynał głodówkę 23 razy. Został skazany na 11 lat więzienia. Ostatnio,
głodując, był bliski śmierci, ale właśnie wtedy zaczęto zwalniać opozycjonistów, więźniów
sumienia na Kubie. To wielka zasługa kościoła katolickiego. Tak jak kiedyś nam, w mojej
ojczyźnie, Kościół zastępuje Kubańczykom instytucje społeczeństwa obywatelskiego.
Niestety 11 osób przebywa nadal w więzieniach, m.in. są to mężowie Dam w Bieli. Tu i
teraz, w imieniu nas wszystkich, wzywam do natychmiastowego ich uwolnienia.

(Głośne i długie oklaski)

Cytuję naszą rezolucję z marca, w której nalegamy, aby Wysoka
Przedstawiciel/Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
oraz Komisarz ds. Współpracy Międzynarodowej niezwłocznie nawiązały, zorganizowały
dialog z kubańskim społeczeństwem obywatelskim i z grupami popierającymi pokojowe
przemiany na wyspie. Jeszcze dziś czeka nas debata nad sprawozdaniem pani Andrikienė
o prawach człowieka na świecie w 2009 r. i polityce Unii w tej dziedzinie. Będziemy więc
mogli się dowiedzieć, jakie są plany lady Ashton, jeśli chodzi o wzmocnienie unijnej polityki
praw człowieka.

Szanowni Państwo! Mimo że działacze tacy jak Guillermo Fariñas doświadczają
prześladowań i są więzieni, ich głosu nie da się uciszyć. Rolą Parlamentu Europejskiego,
rolą nas wszystkich jest ten głos wzmacniać. Dlatego z wielką radością informuję Państwa,
że za chwilę wysłuchamy przesłania, krótkiego przemówienia, które nagrał dla nas na
dzisiaj tegoroczny laureat Nagrody im. Sacharowa Guillermo Fariñas. Teraz powinien
nastąpić moment wręczenia dyplomu naszemu laureatowi. Niestety będę zmuszony
położyć ten dyplom na pustym krześle, ale niech mi będzie wolno w imieniu nas wszystkich
życzyć naszemu laureatowi wiele sił i zdrowia, i także sukcesu w walce o wolność i wreszcie,
żeby mógł do nas, tutaj do Parlamentu Europejskiego, w przyszłości przyjechać i osobiście
odebrać dyplom i nagrodę. Dziękuję bardzo!

(Głośne i długie oklaski)

Guillermo Fariñas (PPE)   – (ES) Przesłanie do Parlamentu Europejskiego: Santa Clara,
14 grudnia 2010 r.

Szanowny Panie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,

Szanowni Wiceprzewodniczący i Posłowie do Parlamentu Europejskiego – tego
demokratycznego i wielonarodowego forum,

Ze szkodą dla tolerancji, której tak nam brakuje na tej targanej wstrząsami planecie, nie
mogę być z Państwem jako przedstawiciel niepokornego narodu kubańskiego i tej jego
części, która już przestała odczuwać strach przed uciskającym nas od 52 haniebnych lat
totalitarnym rządem, którego najświeższą ofiarą padł męczennik Orlando Zapata Tamayo.

Niestety dla tych, których rządy w naszej ojczyźnie wprowadzają nieład, uważam, że brak
możliwości swobodnego wyjazdu i powrotu na wyspę, na której się urodziłem, sam w
sobie jest najlepszym dowodem na to, że nic się jednak nie zmieniło w autorytarnym
systemie panującym w moim kraju.

Dla aktualnie rządzących Kubą osób, my, obywatele, jesteśmy tym, czym byli moi
przodkowie porwani w Afryce i siłą przywiezieni do Ameryki w minionych wiekach.
Abym ja lub jakikolwiek szary obywatel mógł
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podróżować za granicę, potrzebuję czegoś na kształt dawnego „listu wyzwoleńczego”
(Carta de Libertad), jak dawniej niewolnicy, tylko że dziś nazywa się go „białym listem”
(Carta Blanca).

Moją największą nadzieją jest, że nie dadzą się Państwo zwieść syrenim śpiewom okrutnego
reżimu „dzikiego komunizmu”, którego jedynym celem – kiedy udaje wprowadzanie
rzekomych reform gospodarczych – jest doprowadzenie do zniesienia przez Unię i
Parlament Europejski wspólnego stanowiska, aby móc korzystać z pożyczek i inwestycji,
które otrzymują kraje Trzeciego Świata w ramach umowy z Kotonu.

Obok Państwa z pewnością siedzieć będą byli więźniowie polityczni lub więźniowie
sumienia niedawno uwolnieni przez reżim „dzikiego komunizmu”. Błędem byłoby myśleć,
że zostali naprawdę wypuszczeni na wolność – oni i ich rodziny znoszą „psychologiczne
wygnanie”, ponieważ ich najukochańsi są represjonowani przez neostalinowski rząd
kubański.

Pokojowo nastawieni opozycjoniści, którzy pozostaliśmy w kraju, znosimy ze stoicyzmem
i cierpliwością wszystkie trudności materialne lub duchowe, a także groźby utraty wolności,
a nawet życia, gdyż jesteśmy znajdującą się w najtrudniejszej sytuacji grupą ludności. Tu,
na wyspie, cierpimy wszyscy, ale nie skarżymy się i liczymy na Wasze wsparcie.

Szanowni Posłowie, zwracam się do Was z prośbą, abyście nie uginali się pod naciskiem
kubańskich elit rządowych, jeśli nie zostanie spełnionych pięć następujących warunków:

Po pierwsze: kontynuowania uwalniania więźniów politycznych i więźniów sumienia, bez
skazywania ich na wygnanie, oraz publiczne zobowiązanie, że nieuciekający się do
przemocy opozycjoniści polityczni nie będą aresztowani.

Po drugie: natychmiastowego zaprzestania aktów przemocy i gróźb wobec pokojowo
nastawionej opozycji wewnętrznej stosowanych przez militarnych i paramilitarnych
zwolenników reżimu.

Po trzecie: ogłoszenia, że zostaną zweryfikowane i usunięte wszystkie kubańskie przepisy,
które stoją w sprzeczności z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

Po czwarte: zagwarantowania w codziennej praktyce udogodnień umożliwiających tworzenie
opozycyjnych partii politycznych, prasowych środków przekazu niepodlegających
systemowi socjalizmu państwowego, niezależnych związków zawodowych i innych
pokojowych podmiotów społecznych.

Po piąte: publicznego przyznania kubańskiej diasporze prawa do udziału w życiu
kulturalnym, gospodarczym, politycznym i społecznym Kuby.

W tym kluczowym momencie historycznym, w jakim znajduje się moja ojczyzna, Państwo,
wraz z mężczyznami i kobietami dobrej woli na całym świecie, musicie uważnie śledzić
ciągłe wybuchy społecznego protestu w naszym kraju, spowodowane frustracją wobec
wszechmocy rządu, który może w każdej chwili wydać nakaz eksterminacji moich rodaków.

Miejmy nadzieję, że Bóg nie pozwoli, aby na Kubie wybuchła nikomu niepotrzebna wojna
domowa, w zaślepieniu spowodowanym niemożnością zaakceptowania klęski, jaką
poniosło socjalistyczne państwo jako model polityczny we wszystkich strefach
geograficznych, w których próbowano go zaszczepić, co sam historyczny przywódca
wydarzenia błędnie nazywanego rewolucją kubańską przyznał przed prasą zagraniczną.
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Wiekowi przywódcy Kuby nie chcą zrozumieć w swej stałej pogardzie dla rządzonych, że
powinni służyć obywatelom i że wszyscy przywódcy prawdziwie pełniący służbę publiczną
umożliwiają swym rodakom swoją wymianę lub kontrolę. Żaden rządzący nie powinien
oczekiwać, że rządzone przez niego społeczeństwo będzie mu służyć, jak to ma miejsce
w przypadku Kuby.

Bracia i siostry, którzy towarzyszycie mi w walce i dzielicie moje prodemokratyczne ideały,
wy, którzy nadal przebywacie w więzieniach, którzy rzekomo jesteście wolni oraz wy,
którzy ruszyliście na ciężkie wygnanie, będziemy kontynuować naszą nierówną i pokojową
walkę z reżimem Castro i, z Bożą pomocą, zwyciężymy bez przelewu krwi.

Jeśli mam czegoś wspólnie dokonać z moimi kolegami dysydentami, to wyrzucić z mej
duszy wszelkie urazy w stosunku do mych politycznych przeciwników. Tym, co czyni
nas lepszymi istotami ludzkimi przygotowanymi, aby odbudować Ojczyznę, jest fakt, że
w tej walce nauczyłem się brać przykład ze słów pierwszego dysydenta w historii, jakim
był Jezus Chrystus: „miłujcie waszych nieprzyjaciół”.

Dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za to, że nie opuścił narodu kubańskiego w trwającej
ponad pół wieku mozolnej walce o demokrację. Przyznaną mi nagrodę im. Sacharowa za
wolność myśli za 2010 r. przyjmuję tylko dlatego, że czuję się niewielką cząstką buntu,
który odczuwa naród, do którego mam zaszczyt i honor należeć.

Bardzo dziękuję Szanownym Państwu za ten gest, który świadczy o tym, że pamiętacie o
naszym nieszczęściu i który przybliża blask wolności ku mojej Ojczyźnie.

Oby Bóg zechciał sprawić, że wkrótce na Kubie nastąpi pojednanie między jego dziećmi
i dostąpi ona błogosławieństwa demokracji.

Magister psychologii

Guillermo Fariñas Hernández

Bibliotekarz i niezależny dziennikarz, były trzykrotny więzień polityczny

(Oklaski)

PRZEWODNICZY: Stavros LAMBRINIDIS
wiceprzewodniczący

9. Głosowanie (kontynuacja)

Nicole Sinclaire (NI)   – Panie Przewodniczący! Przesyłając najlepsze życzenia panu
Fariñasowi i gratulując mu nagrody, pragnę przypomnieć Parlamentowi, że rok temu
witaliśmy tutaj przedstawicieli Memoriału, którzy również w pełni zasłużyli na nagrodę.
Od tego czasu dwójka spośród nich została aresztowana, a jednak Rosji przyznano
prestiżowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 roku, choć o ich organizację ubiegało
się pięć krajów UE.

Dlaczego Parlament Europejski nie wyraził wówczas zaniepokojenia? Jeżeli ta nagroda
ma cokolwiek oznaczać, trzeba sprzeciwiać się tym naruszeniom praw człowieka.

9.1. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Noord
Holland ICT/Holandia (A7-0353/2010, Barbara Matera) (głosowanie)
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9.2. Prawo właściwe dla rozwodów i separacji prawnej (A7-0360/2010, Tadeusz
Zwiefka) (głosowanie)

– Po zakończeniu głosowania:

Tadeusz Zwiefka,    sprawozdawca – (PL) Parę miesięcy temu Parlament Europejski po raz
pierwszy udzielił Radzie zgody na zastosowanie procedury wzmocnionej współpracy. Po
raz pierwszy w historii Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważny krok otwierający zupełnie
nową formułę współpracy części państw należących do Unii Europejskiej, jeżeli brak jest
możliwości uzyskania zgody wszystkich 27 państw członkowskich. To bardzo ważna
decyzja. Dzisiaj potwierdziliśmy, że ta procedura dobrze funkcjonuje.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim Radzie za stanowisko, które
zajęła w ramach współpracy z Parlamentem Europejskim. To przykład doskonałej
współpracy międzyinstytucjonalnej. Parlament przy pracy nad tym rozporządzeniem
występował jedynie jako ciało konsultacyjne, natomiast częstotliwość spotkań oraz
uwzględnienie przez Radę wszystkich wniosków, które zostały wypracowane w Parlamencie
Europejskim, przegłosowane w Komisji Prawnej, uwzględnienie ich w końcowym
dokumencie, to doskonały przykład dobrze wróżący procedurze wzmocnionej współpracy
na przyszłość. Dziękuję także Radzie za silne poparcie naszego wniosku o przeprowadzenie
szybkiej rewizji rozporządzenia Bruksela II bis, które jest niezbędne, aby rozwiązać np. w
szczególności kwestie forum necessitatis, która to sprawa pozwala jednocześnie państwom
członkowskim zachować pewność co do funkcjonowania swoich wewnętrznych
porządków prawnych, natomiast naszym obywatelom daje nadzieję, iż w przyszłości będą
mogli oni dokonywać swobodnego wyboru nie tylko prawa, ale także sądu. Dziękuję moim
koleżankom i kolegom kontrsprawozdawcom z Komisji Prawnej oraz sprawozdawcom
z komisji opiniujących.

9.3. Agencje ratingowe (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (głosowanie)

– Przed głosowaniem nad poprawką 81:

Jean-Paul Gauzès,    sprawozdawca – (FR) Panie Przewodniczący! To poprawka o charakterze
ściśle technicznym, której celem jest uwzględnienie daty wejścia w życie rozporządzenia
ustanawiającego Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz faktu,
że przedmiotowe rozporządzenie musi wejść w życie później.

W związku z tym powinniśmy dostosować jeden z motywów oraz jeden z artykułów
dokumentu, nad którym będziemy głosować. W motywie 22 należy usunąć drugie zdanie,
sugeruję również usunięcie drugiego zdania w art. 2. Ta ustna poprawka była przedmiotem
informacji oraz została uzgodniona przez poszczególne grupy, które podpisały
kompromisowe porozumienie. Dokument, nad którym będziemy dziś głosować, kończy
proces regulacji agencji ratingowych i jest elementem polityki Unii Europejskiej zmierzającej
do usprawnienia regulacji usług finansowych.

Pragnę skorzystać tu ze sposobności i podziękować panu komisarzowi Barnierowi oraz
prezydencji belgijskiej za ich głębokie zaangażowanie w tę kwestię.

(Parlament zgodził się przyjąć poprawkę ustną)

9.4. Uchylenie dyrektyw w odniesieniu do metrologii (A7-0050/2010, Anja
Weisgerber) (głosowanie)
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9.5. Inicjatywa obywatelska (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure)
(głosowanie)

9.6. Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0688/2010) (głosowanie)

– Przed głosowaniem nad poprawką 7:

Doris Pack (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący! Chciałabym przeformułować końcówkę
tej poprawki. Obecne sformułowanie ma bardzo negatywny wydźwięk i chciałabym, aby
brzmiało następująco:

Inicjatywa „Mobilna młodzież” podkreśla znaczenie tych programów.

(Parlament zgodził się przyjąć poprawkę ustną)

-  Przed głosowaniem nad poprawką 14:

József Szájer (PPE)   – Panie Przewodniczący! Chciałem jedynie powiedzieć, że wycofujemy
poprawkę 14.

-  Przed głosowaniem nad poprawką 16:

Hannes Swoboda (S&D)   – (DE) Panie Przewodniczący! Chodzi o Unię dla
Śródziemnomorza. Wiemy, że stanęła ona w tej chwili w miejscu i pragniemy ją
zrewitalizować. Obecne sformułowanie nie wyraża tego wystarczająco jednoznacznie,
pragniemy więc zamieścić następujący fragment:

Obecny impas Unii dla Śródziemnomorza.

(DE) Wiem, że jest tu sprzeczność. Być może dałoby się użyć innego sformułowania, ale
proponujemy:

Obecny impas Unii dla Śródziemnomorza.

(Parlament odrzucił poprawkę ustną)

9.7. Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego
szczytu Afryka/UE (B7-0693/2010) (głosowanie)

-  Przed głosowaniem nad punktem 8:

Michael Gahler (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący! Chodzi tylko o poprawną nazwę
tego, do czego odnosi się tekst. Powinna ona brzmieć: Inicjatywa Przejrzystości w Branżach
Wydobywczych. W tekście było błędne sformułowanie.

(Parlament zgodził się przyjąć poprawkę ustną)

- Po zakończeniu głosowania:

Paul Rübig (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący! Czy mógłby nam Pan podać, kto w
sekretariacie jest odpowiedzialny za rozmieszczenie miejsc, i czy ta osoba jest tu obecna?

Przewodniczący −   Poinformowano mnie, że o rozmieszczeniu miejsc decydują grupy
polityczne podczas posiedzenia plenarnego.
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9.8. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po
wejściu w życie Traktatu z Lizbony (A7-0344/2010, Kinga Gál) (głosowanie)

9.9. Wpływ reklamy na zachowania konsumentów (A7-0338/2010, Philippe Juvin)
(głosowanie)

9.10. Plan działania na rzecz efektywności energetycznej (A7-0331/2010, Bendt
Bendtsen) (głosowanie)

10. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Przewodniczący −   Koledzy i koleżanki, mamy mnóstwo wyjaśnień dotyczących sposobu
głosowania, więc będziemy musieli bardzo ściśle pilnować czasu. Po minucie będę wyłączać
mikrofon. Przepraszam za to, ale tak właśnie będzie.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach
wprowadzonych przez Radę

Ashley Fox (ECR)   – Panie Przewodniczący! Pragnę wyjaśnić, dlaczego głosowałem za
odrzuceniem budżetu na rok 2011. Głosowałem tak, gdyż w czasach oszczędności UE
powinna wykazać się powściągliwością. Powinniśmy ograniczać wydatki, a nie zwiększać
je. Moim zdaniem haniebne było, że Komisja zaproponowała początkowo wzrost o 6%,
a Parlament to poparł.

Uważam, że premier mojego kraju David Cameron osiągnął dobry wynik, wymuszając
ograniczenie tego wzrostu do 2,9%, ale wiemy, że był to kompromis. Brytyjscy
konserwatyści nie są szczególnie zadowoleni z tego kompromisu i z dumą zagłosowałem
przeciw rozrzutności UE.

Sirpa Pietikäinen (PPE)    – (FI) Panie Przewodniczący! Znaczące jest, że Parlament po
raz pierwszy zyskał możliwość zatwierdzenia budżetu. Sądzę, że przy ustalaniu dalszej
polityki budżetowej Parlament powinien priorytetowo traktować zdolność UE do
zwiększenia swojego wkładu oraz wspieranie przez budżet efektywnego wykorzystania
materiałów i polityki w sprawie zmiany klimatu poprzez obrany kierunek polityczny; w
ten sposób wesprzemy strategię Europa 2020 i uczynimy gospodarkę przyjaźniejszą
środowisku.

Syed Kamall (ECR)   – Panie Przewodniczący! Podobnie jak pan poseł Fox podzielam
niepokój wielu brytyjskich konserwatystów.

W czasach oszczędności, gdy rządy całej Unii Europejskiej – a w istocie całego świata –
starają się zaciskać pasa i ograniczyć wydatki, jak śmiemy żądać większych środków od
podatników? To przecież pora, by zacisnąć pasa i dać przykład. Nie powinniśmy byli prosić
o zwiększenie, a nawet o zamrożenie poziomu środków, należało wnioskować o
ograniczenie budżetu UE, aby podatnicy z całej Unii Europejskiej mogli traktować swoich
polityków poważnie i zobaczyć, że rozumiemy ból, jaki obecnie odczuwają, dzieląc go z
nimi, zamiast zachowywać się jak wybrana elita lekceważąca ludzi, którzy nas tutaj
wprowadzili.
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Sprawozdanie: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Peter Jahr (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący! Prawo formułowania budżetu jest
fundamentalnym prawem Parlamentu. Dotyczy to również Parlamentu Europejskiego.
Odpowiedzialność, zaufanie oraz partnerstwo są trzema najważniejszymi aspektami
współpracy między Parlamentem, Komisją i Radą. Proces konsultacyjny w związku z
budżetem na rok 2011 nie służył budowie zaufania. Wzywam Komisję, a w szczególności
Radę, do poszanowania praw Parlamentu Europejskiego, gdyż – jak już powiedziałem –
prawo formułowania budżetu jest fundamentalnym prawem Parlamentu Europejskiego.

Daniel Hannan (ECR)   – Panie Przewodniczący! Wczoraj zastanawiałem się, czy wpadłem
w zagięcie czasoprzestrzeni i trafiłem w lata siedemdziesiąte XX wieku. Dziś zastanawiam
się, czy jestem w latach siedemdziesiątych XVIII wieku.

Pragnę tutaj zacytować spostrzeżenie Thomasa Jeffersona o odległym rządzie. Powiedział
on, że „w takiej odległości i z dala od oczu wyborców” gubernatorzy nieodmiennie skłaniają
się ku „korupcji, rabunkowi i marnotrawstwu”. Cóż za doskonały opis tego, co dzieje się
w budżecie UE z jego niezatwierdzonymi sprawozdaniami, niewłaściwym przydziałem
środków i nieustannie rosnącymi liczbami pomimo wysiłków 27 państw członkowskich
na rzecz ograniczania własnych wydatków. Takie rzeczy dzieją się, gdy nie ma związku
między opodatkowaniem, reprezentacją i wydatkami oraz gdy UE spodziewa się pochwał
za swoje wydatki, ale nie nagany za sposób ich finansowania.

Jedynym sposobem przywrócenia zgodności tych liczb z zapatrywaniami społecznymi
będzie oddanie odpowiedzialności za budżet z powrotem parlamentom krajowym oraz
tamtejszym posłom i posłankom, którzy muszą tłumaczyć się przed swoimi wyborcami,
a zarazem podatnikami.

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

Cristiana Muscardini (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Popieramy
dany środek i dziękujemy sprawozdawcy za precyzję.

Uważamy jednak, że praca ta powinna zmusić europejskie instytucje do dalszego
monitorowania zmian w tej nowej dziedzinie, ponieważ w przeszłości zbyt często mieliśmy
do czynienia z niejasnymi sytuacjami, które miały negatywny wpływ na system finansowy,
szkodząc przedsiębiorstwom i oszczędzającym.

Uważamy, że to bardzo ważne, aby zapewnić nowy europejski system w odniesieniu do
agencji oraz nadzorować wszystkie centralne banki w celu skutecznego dostosowania
ratingów do nowoczesnego systemu finansowego oraz zapewnienia ich przydatności dla
ogółu społeczeństwa. Dziękuję zatem sprawozdawcy.

Peter Jahr (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący! Mam pytanie: kto monitoruje organy
monitorujące? Nawet sędziowie piłkarscy podlegają monitoringowi lub ocenie. Jeżeli
zasady takie stosuje się w piłce nożnej, to tym bardziej należałoby je stosować wobec
rynków finansowych. W tym przypadku cały proces oceny zdolności kredytowej i
słuszności produktów finansowych, oceny banków, a nawet całych krajów pozostawiono
agencjom ratingowym. Kiedy jednak agencje te zdobędą monopol i zdołają uniknąć
wszelkich form nadzoru, zyskają boski status i staną się obiektami kultu. Nie możemy do
tego dopuścić. W Biblii napisano: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. W
przedmiotowym sprawozdaniu próbuje się naprawić tę sytuację, wprowadzając nadzór
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nad agencjami ratingowymi. We właściwym czasie Parlament powinien zadać sobie pytanie,
czy przedmiotowe środki naprawdę okazały się skuteczne.

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

Barbara Matera (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Dzisiejszym
głosowaniem w sprawie budżetu na 2011 rok potwierdzono zamknięcie nowej procedury,
która mimo że bolesna, dowiodła odpowiedzialności i wytrwałości organów władzy
budżetowej.

Chociaż jest to rozwiązanie kompromisowe, które wymagało wyrzeczeń zarówno ze
strony Parlamentu, jak i Rady, to zapobiegło wprowadzeniu systemu dwunastej części
środków tymczasowych, który skutkowałby poważnymi konsekwencjami dla finansowania
programów Unii Europejskiej.

Parlament jest zadowolony z wypracowanego wyniku. Obarcza jednak winą tych, którzy
odpowiadają za niepowodzenie umowy w sprawie programu międzynarodowego
eksperymentalnego reaktora termojądrowego i w sprawie elastyczności. Unia w
rzeczywistości straciła wiarygodność w oczach swoich międzynarodowych partnerów i
ryzykuje niewypłacalność, jeśli chodzi o jej zobowiązania, jak również grozi jej brak
możliwości realizacji działań w nowych obszarach wynikających z traktatu z Lizbony.

W związku z tym musimy określić priorytety, począwszy od stycznia 2011 roku,
zapewniając ich finansową trwałość na nadchodzące lata.

Sprawozdanie: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Mario Pirillo (S&D)   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Konieczność
modernizacji systemów pomiarowych i tym samym udoskonalenia regulacji skłoniła nas
do uchylenia europejskich dyrektyw w sprawie metrologii.

Ja również jestem przekonany, że jest to pierwszy krok na drodze do rozpoczęcia radykalnej
i dokładniejszej reformy w danym obszarze. Nie ulega wątpliwości również to, że musimy
uzgodnić odpowiednie ramy czasowe, aby dać państwom członkowskim czas na ocenę
skutków uchylenia tych regulacji dla ich własnych przepisów oraz czas na konieczne
dostosowanie.

I sprawa ostatnia, choć nie mniej ważna, to fakt, że decyzja o uchyleniu różnych dyrektyw
doskonale pokrywa się z potrzebą wprowadzenia uproszczeń, tak bardzo oczekiwanych
we wszystkich sektorach. Mamy jednak nadzieję, że kuracja nie okaże się gorsza od samej
choroby.

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

Clemente Mastella (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Traktatem
z Lizbony wprowadzono kluczową innowację w funkcjonowaniu demokracji w Unii
Europejskiej, zapewniając nowe praktyczne narzędzie umożliwiające udział społeczeństwa
obywatelskiego.

W rzeczywistości za sprawą europejskiej inicjatywy obywatelskiej wprowadzono nową
koncepcję demokracji międzynarodowej, nadając Unii Europejskiej nową postać demokracji
uczestniczącej. Wszyscy nasi obywatele mogą składać wnioski prawodawcze bezpośrednio
do Komisji Europejskiej.
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Popieramy wniosek Komisji, ponieważ zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego
oraz formułowanie polityki w procesie decyzyjnym umacnia legitymację demokratyczną
naszych instytucji, przybliżając Unię Europejską do jej obywateli.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!
Przede wszystkim chcę wyrazić moje zadowolenie z zatwierdzenia europejskiej inicjatywy
obywatelskiej, w którym to przypadku występowałem w charakterze kontrsprawozdawcy
z ramienia Komisji Kultury i Edukacji, zarzucając Parlamentowi brak głosowania nad
dwiema sprawami, które moim zdaniem miały podstawowe znaczenie, a mianowicie nad
prawami młodych osób powyżej 16 roku życia do podpisania się pod przedmiotową
inicjatywą oraz nad prawem rezydentów do zabierania głosu.

Wiemy, że inicjatywy te nie podlegają zakresowi traktatu z Lizbony i dlatego
sprzeciwialiśmy się temu traktatowi.

Jens Rohde (ALDE)   – (DA) Panie Przewodniczący! Duńska Partia Liberalna zagłosowała
dzisiaj za inicjatywą obywatelską, ponieważ w ten sposób zachęca się obywateli do
uczestnictwa, zwiększając tym samym znacznie dostępność UE. Parlament zdołał
przedstawić kilka standardowych warunków zwiększających dostępność inicjatywy
obywatelskiej niezależnie od państwa członkowskiego oraz sprawiających, że instrument
ten jest łatwy w zastosowaniu. Ustalono jednak, że obywatele popierający inicjatywę muszą
pochodzić co najmniej z jednej czwartej państw członkowskich – liczba obywateli z
każdego państwa członkowskiego musi być co najmniej równa liczbie posłów do
Parlamentu Europejskiego z danego państwa członkowskiego pomnożonej przez 750, a
obywatele muszą być wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego. Uważamy, że warunki te są również ważne dla zapewnienia wiarygodności
inicjatywy obywatelskiej, aby postrzegano ją jako poważny wkład w rozwój demokracji.

Hannu Takkula (ALDE) -    (FI) Panie Przewodniczący! Chciałbym powiedzieć kilka słów
na temat inicjatywy obywatelskiej. To prawda, że w związku z traktatem z Lizbony
skorzystaliśmy z nowej inicjatywy, która zachęca naszych obywateli do udziału w życiu
demokratycznym. Komisja zgadza się rozpatrzyć petycję podpisaną przez milion obywateli,
ale czy to wszystko? Uważam, że to wspaniała inicjatywa, lecz musimy rozważyć, w jaki
sposób ją realizować.

Przesłanką jest udział naszych obywateli w demokratycznym procesie, polegający głównie
na głosowaniu w wyborach. To sposób, aby umożliwić nam załatwianie spraw, które są
ważne dla naszych obywateli. W konsekwencji ta nowa inicjatywa w oczywisty sposób
zachęci obywateli do uczestnictwa, chociaż z drugiej strony zastanawiam się, co w
przypadku, gdy Komisja będzie jedynie odpowiadała na inicjatywy przy braku konkretnych
propozycji. W tej sytuacji musimy ponownie zastanowić się, w jaki sposób możemy
naprawdę zachęcić obywateli do udziału w podejmowaniu decyzji o znaczeniu politycznym.

Morten Løkkegaard (ALDE)   – (DA) Panie Przewodniczący! W uzupełnieniu do tego,
co zostało już powiedziane w kwestii poparcia ze strony Duńskiej Partii Liberalnej
chciałbym zaznaczyć, że jest to niezmiernie ważna inicjatywa, o czym wspominali już
moi przedmówcy. To również eksperyment, który musimy bardzo dokładnie monitorować,
o co apeluję, jak również musimy zapewnić, aby faktycznie dotrzymano trzyletniego
terminu, który ustanowiono dla tej inicjatywy, rozważając jednocześnie, czy w
rzeczywistości jest to właściwa inicjatywa obywatelska, czy tak naprawdę jest
wykorzystywana do innych interesów, jeżeli wolno mi wyrazić się w ten sposób. Dla jej
powodzenia – a wszyscy mamy nadzieję, że dana inicjatywa odniesie powodzenie – bardzo
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ważne jest, aby z inicjatywą wychodzili zwykli obywatele. Pod tym względem chciałbym
również wyrazić osobistą nadzieję, że obywatele UE będą chcieli podnieść przyszłościowe,
konstruktywne i pozytywne aspekty dotyczące projektu UE, aby nie okazało się, że tylko
jeden obóz ma wieczny monopol na korzystanie z tego rodzaju inicjatywy.

Sonia Alfano (ALDE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Bardzo dokładnie
śledziłam procedurę ustawodawczą w odniesieniu do europejskiej inicjatywy obywatelskiej
i cieszę się – częściowo w oparciu o oświadczenia Rady i Komisji – że pierwsze wnioski
pojawią się za rok od chwili obecnej.

Z dumą mogę poinformować też Parlament Europejski, że w następstwie zatwierdzenia
skandalicznej dyrektywy w sprawie badań naukowych na zwierzętach we Włoszech wyrósł
szeroko zakrojony ruch zwykłych obywateli, stowarzyszeń i komitetów. Ruch ten nie
będzie siedział w tym roku z założonymi rękami, ale podejmie prace nad przygotowaniem
wniosku dla Komisji: wniosku o nowoczesne i cywilizowane przepisy prawa w Unii
Europejskiej, sprzeciwiające się badaniom na zwierzętach – tej okrutnej i nieefektywnej
pod względem naukowym praktyce – i jednocześnie zachęcające do stosowania
alternatywnych metod.

Unia Europejska musi powiedzieć „nie” wiwisekcjom, gdyż takie jest życzenie jej obywateli.

Ashley Fox (ECR) -   Panie Przewodniczący! Uważam, że inicjatywa obywatelska może
być pożyteczna, gdyż umożliwi obywatelom bezpośredni kontakt z Komisją, ale pozostaje
pytanie, jak Komisja będzie reagowała na wnioski.

Sądzę, że możemy się spodziewać całego szeregu inicjatyw wymagających od Komisji
podejmowania kolejnych działań, bardziej europejskiego podejścia, a Komisja bez wątpienia
nie będzie podchodziła entuzjastycznie do takich żądań.

W jaki sposób jednak będzie reagowała na wnioski dotyczące mniej europejskiego podejścia
czy może lepszych działań ze strony Europy lub mniejszego marnotrawienia pieniędzy
czy żądania zniesienia opodatkowania na skalę europejską? Z zainteresowaniem oczekuję
reakcji Komisji na takie wnioski. Czy będzie podchodziła do nich z szacunkiem? Jeżeli
będzie reagowała tylko na wnioski, które jej się spodobają, przedmiotowa inicjatywa okaże
się zbędna.

Seán Kelly (PPE)   – (GA) Panie Przewodniczący! Byłem szczęśliwy, głosując za przyjęciem
tych wniosków i uważam, że sprawozdawcy wykonali bardzo dobrą pracę, nie tylko dla
Unii Europejskiej, ale też dla wszystkich naszych obywateli.

.Inicjatywa obywatelska stanowiła bardzo ważny element traktatu z Lizbony, który przyjęto
w Irlandii nieco ponad rok temu, ale przez chwilę wydawało się, że komplikacje i regulacje
udaremnią cały proces Dzięki pracy sprawozdawców uproszczono cały proces, a
szczególnie mile widziany jest pomysł, aby proces ten zapoczątkował zespół składający
się z siedmiu członków pochodzących z siedmiu różnych krajów. Sądzę, że to oraz inne
środki zapewnią prawdziwy postęp, jeśli chodzi o obawy obywateli, eliminując tym samym
obawy w kwestii własnych interesów.

(GA) Na koniec chciałbym zatem przytoczyć przysłowie w moim własnym języku, które
mówi, że dobry początek to połowa roboty. Właśnie dobrze wystartowaliśmy.
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Nicole Sinclaire (NI) -   Panie Przewodniczący! Czyż to nie jest prawdziwa fikcja
demokracji? To wstyd, że przyjęli Państwo traktat z Lizbony wprowadzający przedmiotową
inicjatywę obywatelską, nie wysłuchawszy przedtem obywateli.

Chcę odpowiedzieć panu Foxowi na zadane kilka chwil temu pytanie: po pierwszym etapie
Komisja może zdecydować, że sprawa nie jest warta zachodu. Problem w tym, że brak tu
wiążącego mandatu. Komisja może po prostu wykazać postawę lekceważącą. Ponownie
doświadczamy sytuacji, w której Unia Europejska nie uwzględnia życzeń obywateli Europy.
Na miłość boską! Proszę słuchać obywateli, bo oni tego nie chcą.

Projekty rezolucji RC-B7-0688/2010

Jim Higgins (PPE) -   Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję program prac
Komisji na rok 2011 i głosowałem za jego przyjęciem.

Kryzys finansowy to wielkie wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Życzę Komisji
wszystkiego najlepszego w realizacji celów, które sobie wyznaczyła. Jeśli chodzi o euro,
to z punktu widzenia integralności i spójności Unii oraz solidarności z Unią Europejską
wspólna waluta ma bezwzględnie zasadnicze znaczenie i musimy za wszelką cenę ją
chronić.

W kwestii miejsc pracy i gospodarki cieszy mnie, że w styczniu 2011 roku Komisja przyjmie
swoją pierwszą roczną wizję wzrostu gospodarczego. Przedmiotowa roczna wizja wzrostu
gospodarczego będzie obejmowała analizę sytuacji gospodarczej Unii, w tym potencjalnej
nierównowagi i ryzyka systemowego. Ma to zasadnicze znaczenie dla przekształcenia
Europy w gospodarkę inteligentną i zrównoważoną.

I na koniec przypominam coś bardzo ważnego, a mianowicie, że jesteśmy wspólnotą
składającą się z 500 milionów obywateli. Musimy „uderzyć powyżej naszej wagi” zarówno
w wymiarze europejskim, jak i na skalę międzynarodową, w wymiarze światowym. Życzę
Komisji wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku.

Philip Claeys (NI) -    (NL) Głosowałem przeciwko przyjęciu tego projektu z wielu
powodów, ale przede wszystkim ze względu na ustęp, w którym stwierdza się, że zdaniem
tego Parlamentu państwa członkowskie należy zobligować do przeznaczenia 0,7 % dochodu
narodowego brutto na pomoc rozwojową, a Komisja ma dopilnować, aby wypełniły one
te zobowiązania.

Pomijając kwestię, czy pomoc rozwojowa ma jakikolwiek sens, to jest to również poważne
naruszenie zasady pomocniczości. Kolejny dziwny zapis znalazł się w ustępie 52, w którym
wzywa się Komisję do utrzymania dotychczasowego tempa procesu rozszerzenia. Czy
ktoś może mi powiedzieć, o jakie tempo chodzi? Czy mają tu Państwo na myśli nieustanne
prowokacje ze strony Turcji czy przypadki poważnego łamania praw człowieka w tym
kraju, nie wspominając już o coraz powszechniejszej islamizacji?

Projekty rezolucji RC-B7-0693/2010

Philip Claeys (NI) -    (NL) Przedmiotowa rezolucja bez wątpienia zawiera kilka dobrych
zapisów, takich jak ten potępiający prezydenta Mugabego, który uczestniczył w szczycie
lizbońskim, pomimo że jest kryminalistą, czy zapis nawiązujący do przykrych konsekwencji
drenażu mózgów, jakiego doświadcza kontynent afrykański.

W rezolucji również słusznie uwydatnia się zasadniczą rolę zwiększenia potencjału
rolnictwa. Z drugiej strony naprawdę musimy pozbyć się tego absurdu w postaci 0,7 %
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normy. Miliard dolarów pomocy rozwojowej przekazanej Afryce na przestrzeni 60 lat
posłużył wyłącznie do pogrążenia tego kontynentu w nędzy. Zamiast udzielać dalszej
pomocy, musimy skoncentrować nasze wysiłki między innymi na walce z nielegalnym
odpływem kapitału, co i tak podkreślono w przedmiotowej rezolucji.

Tak samo nie zrobił na mnie wrażenia ustęp w sprawie migracji, w związku z czym
zagłosowałem przeciwko.

Syed Kamall (ECR) -   Panie Przewodniczący! Kiedy przyglądamy się złej sytuacji wielu
narodów afrykańskich, my wszyscy w UE, w różnych państwach członkowskich UE,
chcemy pomóc im wydostać się z ubóstwa, ale uważam, że powinniśmy rozsądniej udzielać
pomocy. W przypadku klęski pomoc zdecydowanie odgrywa zasadniczą rolę w
perspektywie krótkoterminowej, lecz kiedy obserwujemy rozwój w perspektywie
długoterminowej, to widzimy, że nasza pomoc jest marnotrawiona.

To nie w porządku, aby nasi podatnicy z różnych państw członkowskich UE wysyłali
pieniądze rządom w Afryce, które nie sprawują swoich rządów prawidłowo i pieniądze
nie trafiają do tych naprawdę potrzebujących. W rozwoju najlepiej można pomóc,
pomagając przedsiębiorcom z biedniejszych krajów i umożliwiając im w ten sposób
generowanie majątku w ich własnych społecznościach, dzięki czemu będą mogli pomóc
swoim przyjaciołom i sąsiadom wydostać się z ubóstwa.

Otwórzmy nasze rynki, przeznaczmy naszą pomoc raczej na stymulowanie handlu i
rozwoju, a nie dawajmy wyłącznie pieniędzy.

Daniel Hannan (ECR) -   Panie Przewodniczący! Wraz z wieloma posłami do tego
Parlamentu miałem ostatnio okazję uczestniczyć w szczycie AKP w Kinszasie, w oficjalnie
drugim najgorszym kraju na świecie. ONZ prowadzi indeks szczęścia, w którym
Demokratyczna Republika Konga wyprzedza tylko Zimbabwe. W odróżnieniu od obywateli
Zimbabwe, Kongijczycy nie mogą sobie powiedzieć, że sytuację poprawiłaby zmiana
rządu: mają swoje wielopartyjne wybory, zatwierdzoną na arenie międzynarodowej
konstytucję itd.

W Demokratycznej Republice Konga kumuluje się i koncentruje cały dramat Afryki. Sądzę,
że za tę sytuację mogą Państwo winić doświadczenia kolonialne związane z użyciem nieco
większej siły niż w sąsiednich krajach, ale nie chcieliby Państwo doświadczyć tragedii
Wolnego Państwa Konga. Występuje tam oczywiście plaga zasobów naturalnych, skutkująca
brakiem powiązań między opodatkowaniem a dochodami oraz szamotaniną polityków
w walce o zaszczyty i bogactwo. Przede wszystkim jednak brakuje tam jednorodności,
poczucia narodowości, jedności językowej i etnicznej. W Kinszasie znajduje się żałosny
szyld o treści „jeśli kochasz swój kraj, płać podatki”. Oczywiście nikt nie płaci.

Jestem przekonany, że domyślają się Państwo, czemu o tym mówię. Przewodniczący Rady
Europejskiej powiedział, że patriotyzm prowadzi do wojny. Chciałbym zabrać go w miejsce
pozbawione patriotyzmu, żeby się przekonał, do czego to prowadzi.

Projekty rezolucji RC-B7-0688/2010

József Szájer (PPE).   – (HU) Panie Przewodniczący! Wszyscy wiemy, że wskutek kryzysu
finansowego coraz atrakcyjniejszy staje się w kilku krajach europejskich państwowy filar
systemu emerytalnego, który daje większe bezpieczeństwo. Wiele krajów dokonuje
przeglądu swoich systemów, podejmując wysiłki na rzecz umocnienia państwowego
systemu emerytur. Chociaż system emerytur to sprawa, która zasadniczo leży w
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kompetencjach krajowych, to ważny jest kierunek, w jakim zmierzają toczące się na ten
temat debaty w Europie. Popieram zatem fakt, że w pkt 30 decyzji w sprawie programu
prac Komisji, przyjętej za poparciem trzech najpopularniejszych, społecznych i liberalnych
grup w Parlamencie Europejskim, uwydatniono konieczność wzmocnienia państwowego
filaru systemu emerytalnego. W moim ojczystym kraju, na Węgrzech, wykonano ważny
krok we właściwym kierunku za sprawą przyjętej w dniu wczorajszym ustawy. W tym
duchu trzeba kontynuować debatę w UE dotyczącą białej i następnie zielonej księgi, i do
tego Parlament Europejski wzywa Komisję, zatem przedmiotowy wniosek bardzo mnie
cieszy.

Sprawozdanie: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Clemente Mastella (PPE). -    (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! W nowych
ramach instytucjonalnych stworzonych przez traktat lizboński podkreślono, że skuteczna
ochrona i upowszechnianie praw człowieka i wolności podstawowych stanowi fundament
demokracji i praworządności w Unii Europejskiej.

Poparłem przedmiotowe sprawozdanie, ponieważ jestem przekonany o potrzebie
sformułowania nowej wewnętrznej polityki UE w obszarze praw człowieka, skutecznej i
wszechstronnej oraz zapewniającej skuteczne mechanizmy odpowiedzialności na szczeblu
krajowym i unijnym w celu przeciwdziałania naruszaniu praw człowieka, które
obserwujemy na co dzień.

Chcemy podkreślić, że wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony nastąpiła radykalna
zmiana oblicza prawa Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych ma teraz taką samą
moc prawną jak traktaty i stanowi najnowocześniejszy kodeks praw podstawowych,
zapewniając odpowiednią równowagę między prawami a solidarnością, jak również
obejmując prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne oraz prawa
trzeciej generacji.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!
Postanowiłem zagłosować za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania nie tylko dlatego,
że taką decyzję podjęła moja grupa polityczna, ale też dlatego, że jestem zdecydowanie
przekonany o wielkim znaczeniu tego sprawozdania pod względem instytucjonalnym i
w czasie, kiedy określono już uprawnienia Parlamentu, ale potrzeba czasu na ich praktyczne
wdrożenie.

Wyraźnie chcieliśmy, aby nasze pierwsze zatwierdzenie budżetu na podstawie traktatu z
Lizbony było ważnym wydarzeniem. Musieliśmy zatem wszyscy ustalić wspólne
stanowisko; stąd też dążenia sprawozdawczyni do wypracowania kompromisowych
poprawek, aby zapobiec decyzjom, które skutkowałyby jedynie dłuższym czasem
ostatecznego dostosowania się do postanowień traktatu z Lizbony.

Dziękuję zatem pani Gál za wykonaną pracę i mam nadzieję, że przedmiotowe
sprawozdanie zaowocuje wspólną poprawą działalności instytucji europejskich.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chcę
pogratulować pani Gál wspaniałego sprawozdania w sprawie sytuacji praw podstawowych
w Unii Europejskiej. To jednak tylko sprawozdanie. Musimy pamiętać, że pozostało nam
jeszcze wiele do zrobienia w Unii Europejskiej. Niestety, w praktyce nie wdraża się
wszystkich praw podstawowych, mimo że teoretycznie mówi się o ich istnieniu. Za
przykład może tu posłużyć ogromna mniejszość romska, której praw podstawowych nie
przestrzega się we wszystkich obszarach.
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Mamy również problemy z wolnością poglądów. To ze względu na wolność poglądów,
za którą przyznaliśmy Nagrodę Sacharowa kubańskiemu dysydentowi, borykając się ciągle
z problemami w samej Europie. Nie wszędzie obywatele mogą swobodnie się wypowiadać
czy wyrażać swoje poglądy. Mamy konkretny przykład jednego z posłów do tego
Parlamentu, który przemieszcza się otoczony ochroniarzami, ponieważ obawia się o swoje
bezpieczeństwo. Musimy stać na straży praw podstawowych w Europie, walcząc o wolność
wypowiedzi dla każdego w Unii Europejskiej.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Dobrze wiadomo,
że działalność rządu włoskiego to pasmo niekończących się przypadków łamania Karty
praw podstawowych. Wystarczy tylko pomyśleć o umowie między Włochami a Libią,
która zdołała pogwałcić dziesiątki artykułów Karty praw podstawowych, czy o
proponowanej ustawie „bavaglio”, w której przewidziano ograniczenie wolności prasy i
systemu prawnego.

Mówimy o rządzie wspieranym przez demokratycznie wybrany parlament, który to rząd
nie pozwala obywatelom wyrażać swoich poglądów, o rządzie, który wczoraj otrzymał
wotum zaufania głosami posłów z opozycji, którzy publicznie przyznali, że obiecano im
start w przyszłych wyborach lub gotówkę za oddany głos.

(Wypowiedź przerwały okrzyki z sali)

Fakty dowodzą korupcji. Dla takiego korupcjonisty jak pan Berlusconi to zwykły biznes,
o czym świadczą wyroki w sprawach Mondadori i Mills.

(Proszę mi teraz nie mówić, że Parlament Europejski nie napuszcza przekupek)

Dnia 9 grudnia Parlament Europejski obchodził Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania
Korupcji. Wczoraj włoski parlament zapoczątkował prace nad zalegalizowaniem korupcji
wśród posłów do parlamentu.

Przewodniczący −   Pani Poseł Ronzulli! Proszę usiąść i przestać mówić. To nie jest
właściwe zachowanie na sali obrad Parlamentu Europejskiego. Nie ma Pani teraz głosu i
nie może Pani w ten sposób przeszkadzać innym mówcom. Proszę to uszanować. Pani
Poseł Alfano! Proszę kontynuować. Daję Pani dodatkowo 30 sekund.

Sonia Alfano (ALDE) -    (IT) Panie Przewodniczący! Dnia 9 grudnia Parlament Europejski
obchodził Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Wczoraj włoski parlament
zapoczątkował prace nad zalegalizowaniem korupcji wśród posłów do parlamentu.

Przewodniczący −   Pani Ronzulli! Ostatni raz zwracam Pani uwagę. Jeżeli jeszcze raz
Pani wstanie i będzie przerywała posiedzenie, poproszę Panią o opuszczenie tej sali. Czy
dostatecznie jasno się wyraziłem? Proszę tego więcej nie robić.

Sirpa Pietikäinen (PPE) -    (FI) Panie Przewodniczący! Wraz z przyjęciem traktatu z
Lizbony jednym z najważniejszych nowych obszarów służących dobremu samopoczuciu
naszych obywateli stała się Karta praw podstawowych, teraz wiążąca dla nas wszystkich.
W następnej kolejności różne instytucje UE powinny skoncentrować się na monitorowaniu
i propagowaniu praw podstawowych we wszystkich obszarach polityki unijnej oraz we
wszystkich państwach członkowskich, w możliwie najbardziej wiążący i skuteczny sposób.

Realizacja tego celu w dużym stopniu zależy od pracy poszczególnych osób i różnych
instytucji na rzecz postępu dyrektywy w sprawie równego traktowania, która obecnie
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utknęła w Radzie, jak również od pozyskania prawnie wiążących środków, które pozwolą
nam interweniować w przypadku dyskryminacji w państwach członkowskich.

Chciałabym też uwydatnić szczególne znaczenie podejmowania interwencji w przypadku
dyskryminacji cichej oraz rażącej. Cichej dyskryminacji doświadczają przykładowo osoby
starsze.

Philip Claeys (NI) -    (NL) Panie Przewodniczący! Oczywiście zagłosowałem przeciwko
przyjęciu tego politycznie poprawnego sprawozdania. Jako flamandzki nacjonalista
uważam, że to niedopuszczalne, aby Parlament automatycznie utożsamiał nacjonalizm
z ksenofobią i dyskryminacją.

Propozycja uzupełnienia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego procedurą blokowania niektórych środków politycznych do czasu podjęcia
przez Komisję decyzji o formalnym wszczęciu procedury w sprawie uchybienia jest wręcz
niebezpieczna. To sprowadza się do pilnowania państw członkowskich, a taka sytuacja
jest niedopuszczalna.

W przyszłości Komisja Europejska będzie mogła blokować skuteczną politykę w obszarze
deportacji, przekraczając tym samym znacznie swoje uprawienia. Wdrażanie i realizację
tych zadań należy pozostawić w gestii poszczególnych państw członkowskich, a nie w
rękach Komisji Europejskiej.

Daniel Hannan (ECR) -   Panie Przewodniczący! W dodatku do Roku 1984 George Orwell
zamieścił rozdział o „nowomowie”, w którym pisał, w jaki sposób można wypaczyć i
zmienić język, aby wpłynąć na zmianę naszych poglądów. Za przykład podał słowo
„wolny”. Mógł jedynie przewidywać, że słowo „wolny” będzie używane w nowomowie w
znaczeniu psa bez smyczy i ten kontekst pozbawiony jest chwastów; zniknęła zatem
koncepcja wolności intelektualnej czy politycznej, ponieważ brakowało słów na jej
określenie. To był niezwykle proroczy przykład, ponieważ przedstawiał mniej więcej to,
co się stało ze słowem „wolny” za naszych czasów.

Oznaczało ono wolność od przymusu państwowego: wolność wypowiedzi, wolność
zgromadzeń, wolność kultu; teraz oznacza swobodę podejmowania pracy; określa się nim
prawo. Jestem wolny, więc mogę pracować; jestem wolny, więc mogę korzystać z krajowego
systemu opieki zdrowotnej czy z innych praw. W przedmiotowym sprawozdaniu koncepcję
praw jako gwarancji wolności osobistej sprowadzono do prawa do roszczeń wobec
wszystkich. Zamiast zagwarantować nam równe traktowanie naszych praw, zaznacza się
różnice w tym traktowaniu. W Europie nie ma kryzysu w obszarze praw człowieka, ale
jest kryzys demokracji; my natomiast nie stawiamy czoła temu kryzysowi, zabierając
władzę wybranym przedstawicielom i przekazując ją niewybranym prawnikom.

***

Licia Ronzulli (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Przepraszam za
to, co miało miejsce wcześniej, ale jako Włoszka nie mogę znieść tego typu postaw. Mam
dość tego, że pani Alfano wykorzystuje czas na ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu
głosowania, aby opowiadać kłamstwa i wypaczać faktyczną sytuację we Włoszech.
Głosowanie nad wotum zaufania odbyło się we włoskim parlamencie wczoraj, uczestniczyło
w nim po jednym pośle z każdego okręgu wyborczego i przebiegało ono jak najbardziej
zgodnie z zasadami demokracji. Zrzekam się zatem mojego czasu na wyjaśnienie dotyczące
sposobu głosowania i oświadczam, że opowiedziałam się za przyjęciem sprawozdania
pana Juvina.
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Sprawozdanie: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

Mario Pirillo (S&D)   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Ja również jestem
przekonany o ważnej roli, jaką reklama może odgrywać w stymulowaniu konkurencji i
konkurencyjności między przedsiębiorstwami w celu zwiększenia możliwości wyboru
oferowanych konsumentom.

Europa musi jednak dążyć do zaostrzenia przepisów w danym sektorze, gdyż w innym
wypadku zagrożenia przybiorą bardziej inwazyjną formę, zwłaszcza wskutek stosowania
nowych technologii. W rzeczywistości coraz częściej się zdarza, że konsumenci podają
do wiadomości wrażliwe dane, nieświadomi skutków takiego postępowania.

Popieram zatem sprawozdanie pana Juvina, zwłaszcza z uwagi na fakt, że skoncentrował
się na osobach najbardziej narażonych, takich jak dzieci, które nie są zdolne dokonać
niezależnej oceny ofert handlowych przedstawianych za pośrednictwem coraz
agresywniejszych reklam.

Sirpa Pietikäinen (PPE) -    (FI) Panie Przewodniczący! Reklama to często przydatne źródło
informacji dla konsumentów, pomagające im dokonywać rozsądnych wyborów. Branża
ta stosowała też wspaniałe procedury samokontroli w zakresie kodeksów etycznych, w
których określa się dopuszczalne i prawidłowe formy reklamy.

W ostatnich latach jednak praktyka ta podupadła, o czym możemy przykładowo przekonać
się, obserwując sposób wykorzystania dzieci oraz reklamy kierowane do dzieci. Uważam
zatem, że Parlament powinien interweniować w tym obszarze i wykorzystać na
późniejszym etapie to wspaniałe sprawozdanie jako podstawę do zbadania, czy należy
dokonać zmiany dyrektywy i zaostrzyć przepisy.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE) -   Panie Przewodniczący! Reklama to bardzo ważny
element dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego, stymulujący konkurencję i
umożliwiający konsumentom dokonywanie wyborów. Głosowałam za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania w sprawie reklamy. Nie proponuje się w nim nowego
prawodawstwa ani regulacji w obszarze reklamy, tak jak nie wprowadza się kontroli
Internetu czy jego ograniczeń.

Sprawozdanie zwiększa świadomość konieczności zapewnienia odpowiedzialnej reklamy
w celu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w reklamie oraz poszanowania
danych osobowych i prywatności konsumentów.

Apeluję do społeczności handlowej, aby przyjęła na siebie odpowiedzialność za sprawą
samoregulacji oraz dobrowolnych działań mających na celu uniknięcie mylących, ukrytych
i natrętnych reklam. Szczególnie apeluję o uwolnienie dzieci od reklamy. Skończmy z
wykorzystywaniem Batmana, Spidermana i Bamse’a przeciwko naszym dzieciom.

Sprawozdanie: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Jim Higgins (PPE)   – (GA) Panie Przewodniczący! Popieram sprawozdanie pana Bendtsena
i głosowałem za jego przyjęciem. Musimy położyć nacisk na oszczędność energii, by
zmniejszyć na nią popyt i tym samym zapewnić efektywność energetyczną w całej Unii
Europejskiej. Często rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii, ale łatwo zapominamy
o energii elektrycznej, którą zużywamy. Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ uważam że jest ono niezmiernie ważne. Chcę pogratulować
sprawozdawcy.
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Jens Rohde (ALDE) -   Panie Przewodniczący! Doświadczamy tu pewnej interesującej
agresji ze strony naszej włoskiej koleżanki.

W ubiegłym tygodniu wiele osób udało się w długą podróż do Cancún, ale nie osiągnęły
one zbyt wiele, jeśli chodzi o walkę ze zmianą klimatu. Za sprawą dzisiejszego głosowania
w sprawie efektywności energetycznej dokonaliśmy faktycznego postępu. Jak słusznie
zaznaczono w przedmiotowym sprawozdaniu, efektywność energetyczna jest najbardziej
opłacalnym i najszybszym sposobem zmniejszenia emisji CO2. Dotychczasowe środki
podejmowane w państwach członkowskich są dalece niewystarczalne. Za sprawą naszych
obecnych wysiłków zrealizujemy nasz cel 20 % do 2020 roku zaledwie w połowie.
Potrzebujemy zatem wiążącego celu w obszarze efektywności energetycznej. W
przedmiotowym sprawozdaniu przedstawiono wiele rozwiązań. Teraz należy je wdrożyć.
Chciałbym podziękować panu Bendtsenowi i pogratulować mu pracy, jaką wykonał nad
tym wspaniałym sprawozdaniem.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE) -    (LT) Panie Przewodniczący! Chciałabym
pogratulować sprawozdawcy – panu Bendtsenowi tego bardzo ważnego sprawozdania
w sprawie przeglądu planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii. Głosowałam
za jego przyjęciem, ponieważ uważam, że jest to ważne nie tylko z uwagi na
uwarunkowania gospodarcze, ale również w świetle konferencji w Cancún. Zdołaliśmy
wypracować tu pewny wspólny mianownik i dlatego teraz najważniejsze jest, aby
kontynuować prace, które Unia Europejska zainicjowała na rzecz ograniczenia emisji CO2.
Efektywność energetyczna to jeden z najwłaściwszych kierunków. Państwa członkowskie
muszą mieć skuteczne plany działania w tym obszarze oraz mechanizmy finansowe.
Koniecznie należy wypracować porozumienie między państwami członkowskimi a Komisją
Europejską w sprawie konkretnej pomocy. Wszyscy Europejczycy skorzystaliby na takich
decyzjach jak ta dzisiejsza, ponieważ rozmawiamy o wielu ważnych obszarach – o
transporcie, nowych technologiach, efektywności energetycznej budynków oraz o produkcji
i infrastrukturze przesyłowej. Przedmiotowy dokument to zbiór środków mających na
celu nie tylko ochronę środowiska, ale również pomoc gospodarkom narodowym.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Panie Przewodniczący! Ja również głosowałem za
przyjęciem sprawozdania w sprawie efektywności energetycznej autorstwa pana Bendtsena.
Program Europa 2000 zobowiązał nas w Unii Europejskiej do podjęcia działań na rzecz
efektywności energetycznej, oszczędności energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł
energii. Musimy jednak pamiętać, że wyznaczając sobie takie cele, wszyscy musimy dążyć
do ich realizacji. To stanowi problem w Europie: mieliśmy dobre cele, ale państwa
członkowskie nie zobowiązały się do ich realizacji.

Oczywiście trzeba mieć nadzieję, że nasze rozmowy o racjonalnym zużyciu energii nie
ograniczą się wyłącznie do Europy, ale będą miały znacznie szerszy wymiar. Oczywiście
nie można dopuścić do sytuacji, w której efektywność energetyczna i oszczędność energii
stanowiłyby przeszkodę dla konkurencyjności: musimy sobie też zapewnić możliwość
konkurowania na światowych rynkach, zapewniając tym samym Europie dobrą koniunkturę
i konkurencyjność. Jak już powiedziałem, ważne jest, abyśmy wywiązywali się ze
zobowiązań, które na siebie przyjęliśmy.

Sonia Alfano (ALDE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Uważam, że
Unia Europejska nie może wycofywać się z działań mających na celu sprostanie wyzwaniu
w obszarze energii, które zadecyduje o losach naszej planety.
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Musimy obalić mit, że rozwój gospodarczy kraju jest ściśle powiązany z większym zużyciem
energii. Europa musi utorować drogę nowemu zrównoważonemu modelowi
gospodarczemu, opartemu na mniejszym wykorzystaniu zasobów, w tym energii, i zarazem
większej wydajności. Musimy zatem skończyć z kojarzeniem wzrostu gospodarczego z
większym zużyciem energii sprzedawanej do wykorzystania przez przemysł i ogół
społeczeństwa, kojarząc go z rozwojem usług w dziedzinie energii sprzyjających tworzeniu
miejsc pracy i efektywności energetycznej.

Z tych powodów jestem przekonana, że efektywność energetyczna stanowi priorytet, jeśli
chodzi o przyszłość UE zarówno pod względem rozwoju gospodarczego, jak i ochrony
środowiska, i mam nadzieję, że Komisja niezwłocznie podejmie działania konieczne do
wdrożenia wiążących celów, które Parlament dzisiaj ustanowił.

Sirpa Pietikäinen (PPE) -    (FI) Panie Przewodniczący! Głosowałam za bardziej wiążącą
i ambitniejszą polityką przewidzianą w przedmiotowym planie działania na rzecz
racjonalizacji zużycia energii i bardzo mnie cieszy ostateczne stanowisko Parlamentu w
tej sprawie.

Zmianom klimatu nie da się zapobiec wyłącznie za sprawą międzynarodowych zobowiązań
czy deklaracji: dla realizacji celów w obszarze ograniczenia emisji potrzebujemy rozwiązania
praktycznego. Zwiększona wydajność energetyczna to bardzo ważny projekt w tym
przedsięwzięciu. Abyśmy mogli je zrealizować, potrzebujemy bardzo wszechstronnej i
kompleksowej polityki na rzecz większej efektywności energetycznej, polityki, która będzie
wiążąca i zarazem, w razie konieczności, zmotywowana finansowo, jak również będzie
uwzględniała sankcje. Przedmiotowy plan działania do właściwy krok w tym kierunku.

***

Przewodniczący −   Panie Silvestris! Czy Pan bije mi brawo, czy może zgłasza Pan wniosek
w sprawie przestrzegania Regulaminu w trakcie wyjaśnień dotyczących sposobu
głosowania? To niezwykłe zachowanie, ale proszę Pana.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!
Mogą Państwo zauważyć, że biję brawo, ale korzystam również z okazji, by zgłosić wniosek
w sprawie przestrzegania Regulaminu.

Panie Przewodniczący! Czy zamierza Pan podjąć działania przeciwko posłom, którzy są
w dość szczęśliwym położeniu, aby wykorzystywać udostępniony im czas na obrażanie
rządów swoich krajów?

Włoska posłanka właśnie obraziła w naszej obecności rząd włoski, któremu parlament
włoski udzielił wczoraj wotum zaufania i który cieszy się również zaufaniem włoskiego
społeczeństwa. Może się to nie podobać tej posłance, ale to jej problem i może go
rozwiązywać ze swoimi przyjaciółmi. Posłanka ta skorzystała z przyznanego jej czasu i
zamiast przedstawić wyjaśnienia do sposobu głosowania, znieważyła rząd swojego kraju,
który jest również moim krajem.

Panie Przewodniczący! Chciałbym zapytać Pana, czy zamierza Pan tolerować takie
zachowania wbrew Regulaminowi, ponieważ jeżeli Pan zamierza, to na przyszłość będę
zabierał głos we wszystkich wyjaśnieniach dotyczących sposobu głosowania i będę
wypowiadał się na korzyść naszego rządu, który zgodnie z prawem kieruje państwem
włoskim, w zgodzie z krajem i jego parlamentem.
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Przewodniczący −   Mam nadzieję, że docenia Pan fakt, iż pozwoliłem Panu się
wypowiedzieć, chociaż w rzeczywistości nie był to wniosek w sprawie przestrzegania
Regulaminu. Moja praca nie polega na sprawdzaniu tego, co posłowie decydują się
powiedzieć. Moim obowiązkiem jest dopilnować, aby wypowiadali się w swoim czasie, a
nie przerywali sobie nawzajem, czyniąc to, mogę dodać, w sposób raczej niegrzeczny i
głośno. Dziękuję zatem Panu za uwagę. Będę nalegał, przynajmniej wtedy, kiedy będę
przewodniczył obradom, aby posłowie zachowywali się wobec siebie w cywilizowany
sposób, tak jak możliwie najlepiej będę się starał przestrzegać czasu. To, co posłowie
mówią na sali, na tak demokratycznej sali jak ta, to ich sprawa, a nie moja.

***

Seán Kelly (PPE)   – (GA) Panie przewodniczący! Chciałbym poruszyć kilka spraw
dotyczących omawianego tematu.

.Sądzę, że w dotychczasowej walce ze zmianą klimatu prawie cały nacisk położono na
energię odnawialną, która jest oczywiście bardzo ważna W obszarze efektywności
energetycznej można jednak zrobić dużo więcej i dlatego popieram przedmiotowe
sprawozdanie.

Można jeszcze tak wiele zrobić w kwestii budynków, zwłaszcza w kwestii budynku, w
którym się znajdujemy, budynków w Brukseli i wielu innych obiektów użyteczności
publicznej. To bardzo ważne, abyśmy zwiększyli ich efektywność energetyczną. To samo
dotyczy tak wielu rodzajów transportu. Tak wielu silników napędzanych ropą. Należy
zmusić producentów, aby zwiększyli ich efektywność energetyczną.

Chcę jednak pochwalić jedną grupę. W moim kraju fantastyczną pracę w obszarze zielonej
flagi wykonują szkoły. Należałoby to dostrzec i do tego zachęcać, gdyż szkoły docierają
do dzieci i ich rodziców, pozytywnie ich nastawiając.

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Sprawozdanie: Reimer Böge (A7-0367/2010)

Sophie Auconie (PPE),    na piśmie – (FR) Praktyka budżetowa Unii Europejskiej jest
obwarowana licznymi zasadami, w tym zasadą specjalizacji. Oznacza to, że suma przyznana
na konkretną politykę może zostać wykorzystana tylko na tę politykę. Zasada ta, podobnie
jak inne zasady, stoi na straży należytego zarządzania finansami Unii. Stwarza też jednak
w budżecie pewną nieelastyczność. W rocznym budżecie, a tym bardziej w wieloletnich
ramach finansowych nie da się przewidzieć wszystkich wydatków, jakie czekają Unię.
Dlatego też już od kilku lat istnieje instrument elastyczności. Składa się on z rezerwy
finansowej, której kwota każdego roku jest ujmowana w budżecie. Umożliwia finansowanie
polityk i projektów, których kosztów nie dało się przewidzieć. Sprawozdanie mojego
kolegi, posła Bögego, zawiera zalecenie, by instrumentu tego użyć do sfinansowania
programu uczenia się przez całe życie, programu na rzecz konkurencyjności i innowacji
oraz pomocy dla Palestyny. Jako że wierzę w pozytywne działanie Unii w tych trzech
dziedzinach, nie wahałam się zagłosować za przyjęciem tego tekstu.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie − (LT) Zgadzam się z decyzją Parlamentu
Europejskiego o przyznaniu dodatkowej pomocy finansowej na realizację programu
uczenia się przez całe życie oraz programu na rzecz konkurencyjności i innowacji w 2011
roku. Realizacja tych programów przyczyni się do osiągnięcia przewidzianego w strategii
lizbońskiej celu zmienienia Unii Europejskiej w konkurencyjną gospodarkę światową
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opartą na wiedzy, zrównoważonym rozwoju gospodarczym i nowych miejscach pracy
oraz dążącą do większej spójności społecznej.

Aby zwiększyć ogólnoświatową konkurencyjność Unii Europejskiej, ze szczególną uwagą
należy traktować małe i średnie przedsiębiorstwa, zapewniając im wymaganą pomoc i
wsparcie finansowe. Ponadto inwestycje w ekoinnowacje oraz w rozwój badań naukowych
pozwolą stymulować korzystanie z odnawialnych źródeł energii, co ułatwi tworzenie
nowych, zrównoważonych miejsc pracy w różnych sektorach, w tym w energetyce,
wytwórstwie i transporcie.

Bastiaan Belder (EFD),    na piśmie − Sprawozdanie posła Bögego w sprawie uruchomienia
instrumentu elastyczności nie uzyska mojego poparcia. Projektowi Komisji Europejskiej
brakuje odpowiedniego uzasadnienia konieczności dodatkowego finansowania. Poza tym
jestem w ogóle bardzo krytyczny wobec korzystania z instrumentu elastyczności. Aby
umożliwić finansowanie tych linii budżetowych, w których pojawi się uzasadnione
zapotrzebowanie na dodatkowe fundusze, właściwym rozwiązaniem jest zmniejszenie
innych linii budżetowych.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Instrument elastyczności przewiduje możliwość
finansowania jasno określonych wydatków, których nie można byłoby pokryć w ramach
dostępnych pułapów jednego bądź kilku działów wieloletnich ram finansowych. Stąd też
jego wykorzystanie w budżecie na 2011 rok jest związane z potrzebą finansowania
programu uczenia się przez całe życie oraz programu na rzecz konkurencyjności i innowacji
− w ramach strategii UE 2020 − oraz udzielenia pomocy finansowej Palestynie,
finansowania procesu pokojowego i Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy
Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). Mając na względzie znaczenie
tych programów, zamierzam zagłosować za przyjęciem wniosku.

Mario Mauro (PPE),    na piśmie − (IT) Parlament niewątpliwie dobrze ocenia sprawozdanie
posła Bögego w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności z zamiarem finansowania
programu uczenia się przez całe życie, programu na rzecz konkurencyjności i innowacji
oraz pomocy dla Palestyny. Zgadzam się z potrzebą konsekwentnego przyznania
dodatkowych wydatków powyżej pułapów w dziale 1 i 4. Z uwagi na bieżącą sytuację
gospodarczą wydatki te są nieodzowne z różnych punktów widzenia, na walkę kryzysem
oraz poprawę naszej międzynarodowej wiarygodności.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) To niedopuszczalne, że finansowanie
pomocy dla Palestyny, europejskich programów edukacyjnych i szkoleniowych oraz
programów na rzecz konkurencyjności i wolnej konkurencji ujmuje się w jednym tekście.
Łatwo w tym dostrzec złe zamiary. Taka kombinacja zmusza mnie do wstrzymania się od
głosu. Potwierdzam moje pełne poparcie dla sprawy ludności palestyńskiej.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie – (ES) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w
celu zapewnienia uruchomienia funduszy UE w łącznej kwocie 70 milionów euro w
środkach na zobowiązania i środkach na płatności z Europejskiego Funduszu Solidarności
na klęski żywiołowe w Portugalii, która wnioskowała o fundusze w związku z katastrofą
spowodowaną osuwiskami i powodziami na Maderze, jak również funduszy dla Francji,
która złożyła wniosek w związku z katastrofą spowodowaną przez huragan Xynthia.
Uważam, że powinniśmy okazać tym państwom członkowskim wsparcie, aby mogły
usuwać i minimalizować skutki klęsk żywiołowych. Fundusz Solidarności UE powstał po
to, by okazywać solidarność Unii Europejskiej z ludnością regionów zniszczonych przez
katastrofy. Zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania, ponieważ uważam, że wzywa się
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w nim do uruchomienia funduszy na ten cel, co stanowi prawidłowe wykorzystanie
dostępnego mechanizmu.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie − (DE) Kwoty wymienione w sprawozdaniu są zupełnie
oderwane od rzeczywistości. Pomijając to, że obecne ramy finansowe powinny wystarczyć
na pokrycie tych celów, jeśli ma dojść do ich zwiększenia, przewidziano na to znacznie
mniejsze kwoty. Dostosowanie ram finansowych do propozycji zawartych w sprawozdaniu
nie zwiększy elastyczności Unii, lecz ją zmniejszy. Dlatego oddałem głos przeciwko
przyjęciu sprawozdania.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    na piśmie – (PL) Chciałbym przede wszystkim
wyrazić moje zadowolenie z faktu, iż Parlament Europejski i Rada porozumiały się w
sprawie finansowania programu uczenia się przez całe życie oraz programu na rzecz
konkurencji i innowacji. Zwracam szczególną uwagę na program uczenia się przez całe
życie. W jego skład wchodzą cztery programy sektorowe. Szczególnie istotny jest, w mojej
ocenie, program Erasmus umożliwiający na skalę masową wymiany studenckie. Jest to
niezwykle ważne zarówno w wymiarze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, jak i
zawierania nowych znajomości oraz poznawania kultur państw członkowskich. Podobną
rolę – w odniesieniu do młodzieży szkolnej – odgrywa program Comenius.

Programy te nie tylko opłacają się europejskiej gospodarce, ale zapewniają tworzenie
europejskiej świadomości w oparciu o ponadnarodową sieć znajomości. Programy te
powinny posiadać wysoki priorytet niezależnie od sytuacji budżetowej. Stanowią one
bowiem inwestycję, która zwróci się Unii Europejskiej w wielu wymiarach. Nie tylko w
wymiarze gospodarczym, ale i kulturalnym i politycznym. Decyzja dotycząca pomocy
dla Palestyny ma inny wymiar, jednak również uznaję ją za uzasadnioną.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie − (IT) Komisja Europejska przedłożyła projekt
uruchomienia instrumentu elastyczności w ramach manewrów dotyczących nowego
budżetu na 2011 rok, po porażce procedury pojednawczej. Zagłosowałem za jego
przyjęciem przede wszystkim dlatego, że podwyżka dotyczy dwóch programów −
mianowicie programu uczenia się przez całe życie oraz programu na rzecz
konkurencyjności i innowacji, które zasługują na jak największe wsparcie oraz zasoby od
Unii Europejskiej. Instrument elastyczności został przewidziany w porozumieniu
międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej. Porozumienie zawarte między
oboma organami władzy budżetowej (Parlamentem Europejskim i Radą) umożliwia
finansowanie powyżej pułapów ustalonych w perspektywach finansowych, wobec potrzeb
nie do przewidzenia w czasie ustalania wieloletnich ram finansowych, do rocznej kwoty
nie nieprzekraczającej 200 milionów euro. Jest to ważny rezultat dla Parlamentu
Europejskiego, ponieważ oznacza on sukces w dialogu nad budżetem z Radą.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Pochwalam osiągnięte w toku procedury
pojednawczej porozumienie, które dotyczy stosowania instrumentu elastyczności w celu
finansowania m.in. programu uczenia się przez całe życie. Uważam, że inwestowanie w
rozwój jakości kształcenia i szkolenia oraz motywowanie do wysokiego poziomu osiągnięć
są kluczowe dla Unii Europejskiej. Tylko wymagające podejście i dobra jakość nauczania
mogą zwiększyć konkurencyjność Europy.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie − Porozumienie międzyinstytucjonalne
z dnia 17 maja 2006 roku pozwala na uruchomienie instrumentu elastyczności w celu
sfinansowania jasno określonych wydatków, których nie można byłoby pokryć w ramach
dostępnych pułapów jednego bądź kilku działów wieloletnich ram finansowych. W
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budżecie na rok 2011 niezbędne są dodatkowe wydatki wykraczające poza pułapy w
dziale 1a i 4. Proponuje się zatem uruchomienie instrumentu elastyczności zgodnie z pkt.
27 porozumienia międzyinstytucjonalnego. Kwoty, które zostaną uruchomione, kształtują
się w następujący sposób: 18 milionów euro na program uczenia się przez całe życie w
ramach działu 1a; 16 milionów euro na program na rzecz konkurencyjności i innowacji
w ramach działu 1a; 71 milionów euro dla Palestyny w ramach działu 4. Niniejszym
przypomina się obydwu organom władzy budżetowej, że publikacja podjętej tu decyzji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi nie później niż publikacja budżetu na
rok 2011.

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach
wprowadzonych przez Radę

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Budżet wspólnotowy na 2011 rok
obejmuje 141,8 miliarda euro środków na zobowiązania i 126,5 mld euro środków na
płatności. Można uznać, że priorytetami Parlamentu w odniesieniu do przedmiotowego
budżetu są potwierdzenie i wzmocnienie środków na kształcenie i innowacje. Dlatego w
ramach działu 1a – „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia” o 18 milionów
euro zwiększono budżet na program „Uczenie się przez całe życie”, a w ramach działu 3b
– „Obywatelstwo” o 3 miliony zwiększono środki na program „Młodzież w działaniu”.

Cieszę się ze zobowiązania przyjętego przez cztery następne prezydencje w UE (rządy
Węgier, Polski, Danii i Cypru) do włączenia Parlamentu Europejskiego w przyszłe dyskusje
i negocjacje dotyczące następnych wieloletnich ram finansowych (MFF).

Pochwalam działania Komisji Europejskiej na rzecz przedstawienia pod koniec czerwca
2011 r. formalnej propozycji, zapewniającej jednoczesne omówienie propozycji
odnoszących się do środków własnych i MFF. Również na mocy traktatu z Lizbony
przewidziano zaangażowanie Parlamentu w te kwestie (art. 312 ust. 5, art. 324 i 311).

Mam nadzieję, że jednomyślność na forum Rady, jakiej wymaga się, by przyjąć kolejne
wieloletnie ramy finansowe oraz ramy dla nowych środków własnych, nie przełoży się na
blokowanie decyzji.

Bogusław Liberadzki (S&D),    na piśmie – (PL) Zostało zawarte porozumienie pomiędzy
Radą a Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu na rok 2011. Głosowałem za
przyjęciem budżetu z uwagi na postulaty polityczno-instytucjonalne, które wnoszą m.in.
o wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego w negocjacjach nowej perspektywy
finansowej po 2013 roku, udział w debacie o nowych źródłach dochodu, co obejmuje
europodatek. Dodatkowym atutem budżetu jest jego większa elastyczność w
nieprzewidzianych sytuacjach. Zażegnaliśmy groźbę działania na podstawie prowizorium
budżetowego, które paraliżowałoby w znacznym stopniu funkcjonowanie Unii. Taki stan
rzeczy byłby szczególnie niekorzystny w czasie potrzeby intensywnej walki z kryzysem
gospodarczym oraz wdrażania traktatu lizbońskiego. Duża w tym zasługa stanowiska
Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.

Bogusław Sonik (PPE),    na piśmie – (PL) Przegłosowanie budżetu na rok 2011 świadczy
o tym, że możliwe jest zawarcie kompromisu na łonie Unii Europejskiej. Projekt planu
finansowego na 2011 rok został zaakceptowany i przegłosowany dzięki dobrej woli
wszystkich współtworzących go instytucji. Ten kompromis trzeba szczególnie docenić
ze względu na to, że procedury decyzyjne po wejściu w życie traktatu z Lizbony są nowe
i po raz pierwszy w historii Parlament Europejski współdecydował o wydatkach na równi
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z Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską. Nie jest to budżet idealny, jednak uważam,
że wydatki zostały rozlokowane w sposób rozsądny i pokrywają one wszystkie priorytety
Unii Europejskiej. Głosując za przyjęciem budżetu na 2011 rok wyraziłem również swoje
poparcie dla dalszego rozwoju oraz idei integracji europejskiej.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ budżet wspólnotowy na 2011 rok, w wersji prezentowanej przez
Komisję Budżetową Parlamentu w trakcie ostatniej sesji miesięcznej, służy wzmocnieniu
priorytetów wskazanych przez Parlament Europejski, na przykład kształcenia, innowacji,
procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie i w Palestynie, programu „Uczenie się przez
całe życie”, programu badawczego „Ludzie” oraz programu na rzecz konkurencyjności i
innowacji. Ponadto gratuluję Parlamentowi, Radzie i Komisji uzgodnienia, że w przypadku,
gdyby dalsze środki były konieczne do zrealizowania zobowiązań prawnych UE, w trakcie
2011 roku zostaną przedstawione budżety korygujące, z uwzględnieniem, że z prawnego
punktu widzenia budżet UE nie może mieć deficytu. Oprócz budżetu Parlament ma pewne
wymagania polityczne, dotyczące wdrożenia przepisów zawartych w traktacie z Lizbony,
mianowicie odnoszących się do nowego systemu środków własnych, a w tym kontekście
dobrze wiedzieć, że KE ogłosiła obecnie, iż pod koniec czerwca 2011 roku przedłoży
formalną inicjatywę, zapewniającą omówienie wniosków odnoszących się do środków
własnych jednocześnie z debatą na temat kolejnej perspektywy finansowej.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  − Głosowałam za przyjęciem przedmiotowej
rezolucji i poparłam budżet UE na 2011 rok. Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie
osiągnięte wreszcie między Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim oraz mam nadzieję,
że uzyskamy zrównoważony budżet, który może być w pełny i przewidywalny sposób
wdrożony od początku roku finansowego. Wraz z przyjęciem przedmiotowej rezolucji
jako Parlament Europejski zapewniamy finansowanie i ciągłość budżetu uzgodnionego
przez Radę i Komisję Budżetową. Jestem przekonana, że należało przyznać większe środki
na kształcenie, badania i innowacje, ponieważ UE musi zwiększyć swoją wydajność i
konkurencyjność, by móc wyjść z kryzysu finansowego i gospodarczego. Zrealizowanie
tego celu wymaga od UE wypracowania długofalowej strategii, a przedmiotowy budżet
powinien być jej elementem.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    na piśmie – (EL) Zatwierdzenie budżetu
Wspólnoty na 2011 rok przez Parlament Europejski, zaledwie kilka dni po jego odrzuceniu,
jest dowodem, że cała procedura to tylko źle zorganizowana zagrywka w celu
zdezorientowania co do sedna budżetu, które polega na lepszym pomaganiu wielkiemu
kapitałowi w podejmowanych przez niego próbach przerzucenia ciężaru kryzysu
gospodarczego na robotników i zintensyfikowania imperialistycznych interwencji wobec
nich. Jednocześnie ta dobrze wykoncypowana gra ujawniła poważną konkurencję między
imperialistami i fakt, że organy Wspólnoty rywalizują między sobą o to, kto potrafi lepiej
służyć interesom plutokracji po przyjęciu traktatu z Lizbony. Już jakiś czas temu podjęto
decyzję o zmniejszeniu jakichkolwiek minimalnych środków, które mogły zostać
wykorzystane na rzecz ubogich rolników, pracowników i osób samozatrudnionych, a
także o zwiększeniu środków przekazywanych bezpośrednio na rzecz grup
monopolistycznych, służb i infrastruktury interwencji cywilno-wojskowych oraz na
prześladowanie klasy pracującej i ruchów obywatelskich.
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Polityczni rzecznicy kapitału nie będą w stanie uratować się przed kalumniami za pomocą
takich sztuczek. Ich rola z każdym dniem staje się jaśniejsza. Klasy robotnicze i obywatelskie
wzmagają swoją walkę z polityką UE i burżujskimi rządami, w ten sposób tworząc nowe
perspektywy dla gospodarki obywatelskiej, która będzie służyć ich potrzebom, a nie
potrzebom kapitału.

Sophie Auconie (PPE),    na piśmie – (FR) Proces przygotowywania rocznego budżetu na
2011 rok po raz kolejny wywołał prawdziwe negocjacje polityczne między posłami do
PE a rządami państw członkowskich. W obecnym kontekście cięć budżetowych Rada Unii
Europejskiej, reprezentująca rządy państw członkowskich, chciała zmusić Unię do
uczestnictwa w działaniach oszczędnościowych, które narzuciły sobie państwa
członkowskie. Chociaż Parlament Europejski, a także Komisja, chciały z kolei, aby
przeciwdziałać kryzysowi za pomocą dobrowolnej polityki, to dla jasnego wyrażenia
solidarności z państwami członkowskimi zgodziły się ze stanowiskiem Rady. W zamian
za to ustępstwo Parlament domagał się przeprowadzenia debaty dotyczącej środków
własnych Unii, a zwłaszcza możliwości posiadania własnych środków finansowych,
niezależnych od składek państw członkowskich. Początkowo Rada zajęła nieprzejednane
stanowisko, ale ostatecznie przychyliła się do naszych uprawnionych żądań. Właśnie
dlatego wspólnie z innymi posłami do PE mogliśmy udzielić zgody na przedmiotowy
budżet, którego ambicje są ograniczone do krótkiego okresu, ale który umożliwia
stworzenie perspektyw dla polityki Unii.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałem za przyjęciem budżetu na
2011 rok. Został on wzmocniony za pomocą nowych procedur ustanowionych na mocy
traktatu z Lizbony. Te długie i trudne negocjacje służące osiągnięciu porozumienia w
zakresie budżetu na 2011 rok pokazują, że wraz z nabieraniem skuteczności przez te
nowe zasady budżetowe będziemy zmuszeni znaleźć racjonalne kompromisy
instytucjonalne w najważniejszych obszarach polityki UE. Po raz pierwszy od wejścia
nowego traktatu w życie Parlament Europejski w pełni wykorzystał przyznane mu
uprawnienia do pełnego udziału w tworzeniu budżetu Unii Europejskiej. Pierwsza nieudana
próba dojścia do porozumienia oraz uwzględnienia uzasadnionych żądań Parlamentu
Europejskiego ujawnia nadal utrzymujący się między instytucjami konflikt, który właściwie
nie powinien istnieć, ponieważ utrudnia skuteczną współpracę międzyinstytucjonalną.
Celem wszystkich instytucji UE jest zapewnienie możliwie jak najsprawniejszego
przyjmowania porozumień, które są szczególnie istotne dla całej UE i jej obywateli. Dlatego
uważam, że w przyszłości należy przeprowadzić zasadnicze zmiany zasad funkcjonowania
samych instytucji, a uczestnictwo Parlamentu Europejskiego we wszystkich etapach
negocjacji, zwłaszcza budżetowych, musi zostać uznane za szczególnie ważne dla realizacji
zasady demokracji pośredniej.

Dominique Baudis (PPE),    na piśmie – (FR) Unia Europejska musi zapewnić sobie budżet
odpowiadający jej ambicjom. Nie może pozwolić, aby jej ruchami kierował kryzys, lecz
musi sprostać stojącym przed nią wyzwaniom. Dzięki traktatowi lizbońskiemu Parlament
dysponuje obecnie jednakowymi uprawnieniami jak Rada i odcisnął swoje piętno jako siła
proaktywna. Głosowałem za przyjęciem budżetu na 2011 rok, ponieważ to na nas, jako
posłach do PE, spoczywa obowiązek nadania Europie jasnego kierunku politycznego. W
2011 roku Europa nadal będzie się trzymać swoich priorytetów. Będzie w stanie zwiększyć
swoje potrzeby finansowe, aby zrealizować swoje nowe uprawnienia. Pomimo trudnych
okoliczności gospodarczych Parlamentowi udało się uzyskać mocne zobowiązanie ze
strony państw członkowskich.
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Na wniosek Parlamentu Komisja rozpocznie w 2011 roku dyskusje dotyczące różnych
rodzajów środków własnych, potrzebnych Europie w celu zagwarantowania w przyszłości
autonomii finansowej. Jestem jednak głęboko zaniepokojony, że Parlament nie doszedł
do konsensusu w zakresie dodatkowego finansowania, którego od 2012 roku będzie
potrzebował projekt ITER. Eksperymentalny reaktor termojądrowy, flagowy projekt
międzynarodowych badań i europejskiej dynamiki naukowej, mógł skorzystać z
niewykorzystanej i dodatkowej części budżetu na 2011 rok.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    na piśmie – (FR) Po dobrym spisaniu się w negocjacjach
z Radą, dotyczących budżetu na 2011 rok i warunków tworzenia kolejnych wieloletnich
ram finansowych oraz w kwestii zasobów własnych Unii, Parlament przegrał bitwę.
Przyjmując budżet w trakcie grudniowej sesji miesięcznej pokazaliśmy, że Rada miała
rację. Nasze obawy nie dotyczyły liczb, ale raczej żądań politycznych. Nie zapomnieliśmy
o naszych siedmiu żądaniach przyjętych w trakcie poprzedniej sesji miesięcznej.
Korzystnym aspektem jest to, że wiosną 2011 roku Komisja przedstawi również wniosek
dotyczący zagadnienia środków własnych. Parlament zostanie włączony do tych dyskusji,
podobnie jak do tych dotyczących opracowania perspektywy finansowej. Ale nadal należy
określić warunki, dlatego walka o przestrzeganie zasad współdecyzji w tej dziedzinie
dopiero się rozpoczęła.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie – (RO) Przyjęcie budżetu na 2011 rok przez
Parlament świadczy o tym, że po ustanowieniu dialogu między Komisją a organami
prawodawczymi możliwe jest ułożenie spraw z korzyścią dla obu stron. Komisja
uświadomiła sobie, że Parlament Europejski ma obecnie więcej do powiedzenia w zakresie
finansów Unii, i podjęła decyzję, wprawdzie z opóźnieniem, aby respektować tę sytuację.
W kwestiach praktycznych budżet pozostaje w ramach ograniczeń określonych przez
Radę, ale jednocześnie uwzględniono w nim kilka priorytetów prawodawców. Przed
dojściem do porozumienia znajdowaliśmy się w dziwacznej sytuacji: dysponowaliśmy
wszelkimi strategiami i programami, które w ogóle nie zawierały jakichkolwiek prognoz
budżetowych na następny rok. Te strategie i programy nie mogą pozostać wyłącznie na
papierze, ponieważ służyłoby to wyłącznie podkreśleniu niespójności i braku zaufania do
aktów przyjmowanych przez samą Unię Europejską.

To oczywiste, że nie można opracowywać programów wspierających młodzież, innowacje
i badania oraz twierdzić, że jest się aktywnym graczem w międzynarodowej polityce
zagranicznej, bez środków przeznaczonych na sfinansowanie tych wszystkich planów.
Parlament skutecznie przekonywał Radę o potrzebie regularnego przeprowadzania oceny
korzyści wynikających z nowego prawodawstwa i jego finansowania. Dla nas, jako
przedstawicieli wybranych bezpośrednio przez obywateli Unii Europejskiej, istotne jest,
aby podatnicy widzieli, że ich pieniądze są dobrze wydawane.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie – (PT) Jestem zadowolona z zatwierdzonego
dzisiaj budżetu, ponieważ utrzymano w nim priorytetowe kierunki przyjęte przez Parlament
w październiku, wzmacniające najważniejsze dziedziny, na przykład kształcenie, młodzież,
badania i innowacje. Trzeba zapewnić UE zrównoważony budżet, który może być w pełny
i przewidywalny sposób realizowany od początku roku finansowego, w przeciwieństwie
do systemu dwunastych części środków tymczasowych, które stanowiłyby zagrożenie dla
realizacji jej polityki w różnych dziedzinach. Równie istotne jest dążenie do takiego budżetu,
który byłby wizjonerski w czasie kryzysu i który wzmacnia obszary przyczyniające się do
wzrostu gospodarczego oraz do tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy, na
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przykład naukę i innowacje. Naprawa gospodarcza w Europie będzie możliwa jedynie z
pomocą ambitnego budżetu.

Frédéric Daerden (S&D)    na piśmie – (FR) Budżet na 2011 rok został przyjęty z poczuciem
odpowiedzialności, goryczy i przekonania. Odpowiedzialność: grupa Postępowego Sojuszu
Socjalistów i Demokratów w Parlamencie spełniła swój obowiązek, głosując za przyjęciem
tego budżetu, aby uniknąć impasu instytucjonalnego i odwoływania się do systemu
dwunastych części środków tymczasowych. Gorycz: współdecydowanie w kwestiach
budżetowych to przegrana bitwa. Pomimo ustępstw poczynionych przez Parlament
niektóre państwa członkowskie, które w przeciwieństwie do mnie nie wierzą w wartość
dodaną budżetu europejskiego, utrzymały nieelastyczne stanowisko. Przekonanie:
przyszłość Unii zależy od nowych środków własnych i podatku od transakcji finansowych.
Potrzebujemy Komisji, i to takiej, która byłaby jego zwolennikiem, jeżeli mamy
urzeczywistnić ten zasadniczy cel. Potrzebujemy mechanizmu ułatwień w handlu i
transporcie (TTF), a także budżetu na 2011 rok, dlatego wstrzymałem się od głosowania
nad poprawką ponownie przedłożoną w tej kwestii przez Zielonych, która była
symboliczna, acz nieodpowiedzialna. TTF jest zagadnieniem zbyt poważnym, by stroić
sobie z niego żarty w ramach politycznych strategii przedkładania cudzych poprawek, z
pozycją budżetową wynoszącą zero. Ta poprawka, pierwotnie zgłoszona przez socjalistów,
służyła popchnięciu przedmiotowej debaty naprzód w trakcie procedury budżetowej, ale
gdyby została dzisiaj przyjęta, to oznaczałaby wybranie Unii bez budżetu.

Christine De Veyrac (PPE),    na piśmie – (FR) Głosowałam za przyjęciem budżetu, który
praktycznie w ogóle nie zwiększył się w porównaniu do 2010 roku, aby pokazać, że
Parlament jest w stanie okazać dojrzałość i odpowiedzialność w kontekście kryzysu
gospodarczego paraliżującego rządy krajowe. Niesłuszne jest rozpoczynanie zwiększania
budżetu na 2011 rok w okresie, kiedy większość państw członkowskich wchodzi w okres
ścisłej kontroli budżetowej. Ogromnie się cieszę, że trudne negocjacje, do których w tej
sprawie doszło między różnymi instytucjami, doprowadziły do kompromisu, i że udało
się uniknąć kryzysu budżetowego w 2011 roku.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania
dotyczącego nowego projektu budżetu na 2011 rok, ponieważ za jego pomocą wzmacnia
się finansowanie dziedzin uznanych przez Parlament Europejski za priorytety, na przykład
kształcenie, innowacje, konkurencyjność i spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia, a
także ochronę zasobów naturalnych i zarządzanie nimi.

Göran Färm (S&D),    na piśmie  −  (SV) My, szwedzcy socjaldemokraci, głosowaliśmy
dzisiaj za przyjęciem projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok finansowy 2011.
To budżet ograniczony, ale obejmuje również ważne inwestycje w zakresie badań, inicjatyw
na rzecz młodzieży oraz potrzebne inicjatywy pomocowe dla Palestyny, a także umożliwia
ustanowienie nowej unijnej Służby Działań Zewnętrznych oraz nowych organów nadzoru
finansowego.

Wstrzymaliśmy się jednak od głosowania nad tekstem i proponowanymi pozycjami
budżetowymi dotyczącymi nowych środków własnych dla UE. Jesteśmy zwolennikami
przeglądu unijnego systemu środków własnych i przeanalizowania podatku od transakcji
finansowych, ale uważamy, że obecnie dysponujemy zbyt skąpymi informacjami, aby
przyjmować szczegółowe stanowisko w tej sprawie.
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Bez względu na formę, jaką mógłby przyjąć nowy system dochodów UE, chcielibyśmy
podkreślić, że musi on być neutralny dla budżetu i respektować właściwości państw
członkowskich w dziedzinie opodatkowania.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Budżet na 2011 rok będzie pierwszym budżetem
Unii uzgadnianym po wejściu w życie traktatu z Lizbony. Chociaż to porozumienie,
osiągnięte w ramach nowej procedury współdecyzji, nie dotyczy wszystkich uwag
zgłaszanych przez Parlament Europejski, to stanowi podstawę wspólnego zrozumienia
w zakresie priorytetów budżetowych Unii. W kontekście nowych wyzwań stojących przed
Unią bezwzględnie konieczne stało się ustanowienie mechanizmu umożliwiającego Komisji
wprowadzanie zmian w budżecie, kiedy przyznane środki finansowe są niewystarczające
do zrealizowania strategicznych celów, zwłaszcza w ramach priorytetów określonych w
strategii UE 2020.

W ten sam sposób zadaniem Parlamentu Europejskiego i Rady będzie znalezienie wspólnego
języka w zakresie szybkiego i skutecznego reagowania oraz stworzenia warunków dla
równiejszej i bardziej konkurencyjnej Unii, mogącej stawić czoła nowym wyzwaniom.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Można było przewidzieć efekt debaty nad
budżetem na 2011 rok, biorąc pod uwagę zadania Rady i najważniejszych grup
politycznych w Parlamencie, w odniesieniu zarówno do określania i zatwierdzania obecnych
wieloletnich ram finansowych, jak i do zatwierdzania kolejnych budżetów obejmujących
ten okres.

Ale to porozumienie nie usuwa, a wręcz wzmacnia wiele powodów, dla których należy
krytycznie odnosić się do tego budżetu, a które pozostały nierozwiązane. W kontekście
pogłębiania się kryzysu gospodarczego i społecznego, bezrobocia i pogarszania się
warunków życia milionów ludzi – do czego w znacznej mierze przyczyniają się plany
prawdziwego terroru społecznego, jakie UE ma zamiar narzucić państwom członkowskim
– niedługo wszyscy po raz kolejny wspólnie się przekonamy, jakie jest prawdziwe znaczenie
tak bardzo wychwalanej solidarności europejskiej: budżet, który nie przekracza 1 % DNB
(dochodu narodowego brutto) Wspólnoty, niezdolny do realizacji swoich funkcji
redystrybucji bogactwa, niezdolny do zapewnienia spójności gospodarczej i społecznej,
co niewątpliwie uwypukli szkodliwe efekty polityki realizowanej przez UE. Po raz kolejny
przypominamy, że istnieje alternatywa dla tego budżetu, która jest nie tylko możliwa, ale
naprawdę potrzebna. Alternatywa, która wiązałaby się ze znacznym wzmocnieniem
budżetu wspólnotowego, opierającym się na sprawiedliwych składkach ze strony państw
członkowskich, zgodnych z ich DNB.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    na piśmie – (GA) Z zadowoleniem przyjmuję
porozumienie między Parlamentem Europejskim a rządami 27 państw członkowskich,
zwłaszcza z tego względu, że brak takiego porozumienia oznaczałby opóźnienie płatności,
jakie w przyszłym roku mają otrzymać irlandzcy rolnicy.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    na piśmie – (PL) Szanowny Panie
Przewodniczący! Groźba wprowadzenia prowizorium budżetowego na 2011 rok
zmobilizowała Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej do wzmożonej dyskusji,
której wynik – projekt budżetu poddany dzisiaj pod głosowanie – można uznać za
pragmatyczny kompromis. Negocjacje między instytucjami doprowadziły do uwzględnienia
większości postulatów forsowanych przez Parlament. Uzyskaliśmy zapewnienie Rady o
woli współpracy podczas tworzenia perspektywy finansowej na lata 2014−2020, co będzie
stanowiło praktyczne wypełnienie zapisów traktatu lizbońskiego. Parlament porozumiał
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się w tej sprawie także z premierami Węgier, Polski, Danii oraz Cypru, czyli z państwami,
które w najbliższych dwóch latach obejmą prezydencję w Radzie UE. Z satysfakcją
przyjmujemy także decyzję Rady o utrzymaniu mechanizmu elastyczności w budżecie
Unii Europejskiej na poziomie 0,03 % unijnego PKB. Fundusze te pozwolą na sfinansowanie
– nieprzewidzianych podczas negocjowania poprzedniej perspektywy finansowej –
kluczowych wydatków, jak np. Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych czy systemu
Galileo. Ustępstwem ze strony Parlamentu jest odłożenie w czasie debaty na temat
przyszłych źródeł finansowania Unii Europejskiej, do czego nawołuje również Komisja
Europejska. Idea odciążenia narodowych składek do unijnego budżetu przepadła w obliczu
stanowczego sprzeciwu grupy państw obawiających się reakcji opinii publicznej. Do tej
debaty powrócimy zapewne latem 2011 roku, gdy Komisja przedstawi kilka nowych
wariantów finansowania UE.

Julie Girling (ECR),    na piśmie  −  (w imieniu delegacji konserwatystów Zjednoczonego Królestwa)
Brytyjscy konserwatyści głosowali dzisiaj przeciwko zwiększeniu budżetu o 2,9 %,
ponieważ uważamy, że kiedy władze w stolicach krajów szukają sposobów ograniczenia
swoich deficytów i poprawy sytuacji fiskalnej, posłowie do PE postępują niewłaściwie,
domagając się zwiększenia wydatków europejskich. Wbrew twierdzeniom niektórych
posłów do PE, budżetu europejskiego nie można wykorzystywać jako dodatku do budżetów
krajowych w okresie oszczędności; powinien on raczej odzwierciedlać trudną sytuację, w
jakiej znalazły się same państwa członkowskie. Właśnie dlatego konserwatyści pierwotnie
przedłożyli poprawkę wzywającą do długookresowego zamrożenia płatności na poziomie
z 2010 roku, kroku, który w znacznej mierze przyczyniłby się do upewnienia obywateli,
że UE wykonuje swoje zadania służące uzyskaniu kontroli nad długoterminowymi
wydatkami publicznymi i oparciu ich na bardziej zrównoważonych podstawach.

Estelle Grelier (S&D),    na piśmie – (FR) Przyjęcie dzisiaj budżetu na 2011 rok ujawniło
podwójną porażkę Parlamentu Europejskiego. Przyjęty przezeń budżet jest za mały:
+2,91 %, czyli zdecydowanie mniej niż w pierwszym czytaniu (+6 %) oraz pierwotnym
wniosku Komisji (+5,8 %). Przyjęte kwoty dokładnie odpowiadają propozycjom przyjętym
przez Radę bez najmniejszego marginesu negocjacyjnego, co praktycznie nie daje
perspektyw ewentualnego negocjowania przyszłych budżetów. Od samego wejścia w
życie traktatu lizbońskiego Parlament współpracował z Radą w procedurze współdecyzji
w kwestiach budżetowych: ponieważ dotychczas nie określiliśmy, jaką rolę będziemy –
jako posłowie do PE – odgrywać w przygotowywaniu kolejnych ram finansowych i w
zapewnianiu niezbędnej refleksji w zakresie nowych środków własnych, to ryzykujemy,
że damy Radzie szansę stania się panem i władcą przyszłości projektu europejskiego.
Zatem, uwzględniając stanowisko niektórych państw członkowskich, istnieje realne
zagrożenie, że projekt poniesie porażkę. Tym, co mnie najbardziej niepokoi, jest nastawienie
europejskiej prawicy, ponieważ na początku negocjacji była ona więcej niż zdeterminowana
wycofać się w chwili, kiedy zaczęły dzwonić telefony od szefów państw i rządów. Każdy
może samodzielnie zastanowić się nad polityczną spójnością takiego zwrotu.

Małgorzata Handzlik (PPE),    na piśmie – (PL) Z zadowoleniem przyjmuję fakt przyjęcia
zdecydowaną większością głosów budżetu UE na rok 2011. Osiągnięcie porozumienia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE pozwoliło uniknąć tzw. prowizorium budżetowego,
które mógłoby zachwiać realizacją polityki spójności i rolnictwa UE. To szczególnie dobra
wiadomość dla polskich samorządów, rolników i przedsiębiorców, którzy coraz liczniej
korzystają z funduszy unijnych, ponieważ mimo kryzysu gospodarczego płatności wzrosną
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o 2,91 % w porównaniu do roku 2010. Cieszy mnie również zwiększenie środków na
priorytetowe kierunki przyjęte przez PE, m.in. młodzież, edukację, badania, innowacyjność.

Constance Le Grip (PPE)  , na piśmie – (FR) Głosowałam za przyjęciem nowego budżetu
i cieszę się, że instytucje europejskie wreszcie znalazły jakiś kompromis. Za pomocą tego
głosowania Parlament Europejski stara się zapewnić Unii Europejskiej stabilny budżet,
który można wdrożyć natychmiast od początku 2011 roku, co pozwoli uniknąć
wykorzystywania systemu dwunastych części środków tymczasowych, który zagrażałby
realizacji polityki europejskiej w wielu dziedzinach. Ubolewam jednak nad narzucanym
przez ten budżet brakiem elastyczności, a także decyzjami podjętymi przez niektóre grupy
polityczne, zwłaszcza socjalistów, dotyczącymi narażenia na szwank ITER − jedynego
podstawowego długookresowego projektu badawczego, w którym Unia Europejska
odgrywa wiodącą rolę − poprzez odłożenie głosowania nad jego finansowaniem. Poprzez
odmowę kredytów w wysokości 600 milionów euro dostępnych na finansowanie ITER
w kontekście kryzysu, w którym publiczne środki europejskie są skąpe, socjaliści pokazali
swój brak odpowiedzialności i spójności oraz narazili na szwank strategiczny projekt
służący tworzeniu miejsc pracy.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    na piśmie – (PL) Cieszę się, że mimo wielu
komplikacji udało się uzgodnić i przyjąć budżet UE na 2011 rok po zmianach
wprowadzonych przez Radę. Jest to bardzo ważne nie tylko z uwagi na uniknięcie
prowizorium budżetowego, ale przede wszystkim na możliwość bezpiecznego
programowania wydatków związanych z polityką spójności, co jest niezmiernie ważne
dla mieszkańców UE, a przede wszystkim dla beneficjentów funduszy unijnych. Dodatkowo
chciałabym podkreślić, że środki na politykę spójności zostały powiększone o 10 %. Ważne
jest, że osiągnęliśmy porozumienie polityczne, a dzięki temu pokazaliśmy solidarność
europejską, co teraz daje nam stabilność finansową w 2011 roku.

Véronique Mathieu (PPE),    na piśmie – (FR) Głosowałam dzisiaj za przyjęciem budżetu
na 2011 rok. Po długich negocjacjach udało się nam dojść do porozumienia
satysfakcjonującego Parlament. Parlament faktycznie czeka na wdrożenie postanowień
traktatu lizbońskiego. Na mocy traktatu nasza instytucja powinna zostać włączona do
negocjacji dotyczących kolejnego budżetu długoterminowego i na wszystkich szczeblach
należy zaakceptować tę zmianę. Ponadto w budżecie na 2011 rok Parlament chciał
zachować pewne rezerwy. Przedmiotowy aspekt dotyczy kwoty 425 tysięcy euro
zarezerwowanych w 2011 rok na budżet dla Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL),
które obecnie można uruchomić dopiero po spełnieniu określonych warunków. Z tego
względu, po udzieleniu przez Parlament odmowy zatwierdzenia wykonania budżetu
agencji, będzie ona musiała zrealizować zalecenia posłów do PE, aby umożliwić podjęcie
decyzji dotyczącej przyznania pełnego budżetu CEPOL na 2011 rok.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Budżet na 2011 rok – pierwszy,
wobec którego Parlament ma prawo kontroli – pokazał jedynie, jak niewielkie są
uprawnienia naszego zgromadzenia. Mimo niezadowolenia z aprobaty dla neoliberalnych
kontrreform i podejmowania działań raczej we współpracy z rynkami finansowymi, niż
na rzecz wybierających je obywateli, w tym przypadku posuwa się ono nawet do kapitulacji
w imię pośpiechu. Mój głos nie ułatwi realizacji tych podłych działań.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Po zażartych negocjacjach wreszcie udało się dojść
do porozumienia w odniesieniu do budżetu na 2011 rok; choć ten budżet nie jest idealny,
to jednak stanowi dokument umożliwiający realizację celów zaproponowanych przez UE.
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Za pomocą przedmiotowego budżetu na 2011 rok, przyjętego dzisiaj w ramach obecnej
sesji miesięcznej, wzmacnia się finansowanie priorytetów wskazanych przez Parlament
Europejski, na przykład kształcenia, innowacji oraz procesu pokojowego na Bliskim
Wschodzie i w Palestynie.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Biorąc pod uwagę niezmierzoną liczbę
biurokratów w Parlamencie Europejskim, a także w Komisji Europejskiej, przedmiotowa
rezolucja przybliża Wspólnotę Europejską do przemyślanej i skutecznej alokacji zasobów
WE w czasie. Dokładnie sprawdziłem inne stwierdzenia w sprawozdaniu i z radością
odkryłem, że w Parlamencie niektóre osoby rozumieją potrzebę wykorzystywania środków
na czas, a nie kiedy jest zbyt późno. Głosowałem za jego przyjęciem.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie − (DE) Analogicznie jak w przypadku ostatniej propozycji
zwiększenia budżetu na 2011 rok, również teraz musiałem sprzeciwić się tej propozycji
w interesie obywateli Europy. Nie można zrozumieć, jak UE może sobie pozwolić na
zwiększenie swojego budżetu, kiedy w całej Europie wdraża się programy oszczędnościowe.
Ostatni wzrost uzasadnia się wejściem w życie Traktatu z Lizbony i utworzonymi na jego
mocy nowymi instytucjami, na przykład Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. Z
ogromną dalekowzrocznością austriacka Partia Wolności głosowała przeciwko traktatowi
z Lizbony, który – pomimo zapewnienia kilku korzyści – spowodował przede wszystkim
wzrost biurokracji i kosztów ponoszonych przez obywateli. Dlatego głosowałem przeciwko
budżetowi na 2011 rok.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    na piśmie – (FR) Poparłam głosowanie Parlamentu
Europejskiego, odbywające się w środę, 15 grudnia 2010 r., w którym po debacie odbytej
we wtorek, w trakcie posiedzenia w Strasburgu przyjęto budżet na 2011 rok. Przyjęty
budżet obejmuje zwiększone finansowanie większości priorytetów określonych przez
Parlament, a jednocześnie uwzględnia ogólne ograniczenia narzucone przez Radę. W
ramach tegorocznych negocjacji budżetowych moje koleżanki i moi koledzy z Parlamentu
Europejskiego przyjęli również porozumienia z Rada i Komisją, dotyczące szeregu żądań
politycznych związanych z budżetem.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie − (IT) W zmienionym przez Radę Europejską projekcie
budżetu nie w pełni uwzględnia się potrzeby i wymogi określone przez Parlament, ale nie
można pozwolić, aby w pierwszych miesiącach 2011 roku Unia Europejska była
pozbawiona zatwierdzonego budżetu. Właśnie dlatego w ramach rozmów trójstronnych
przeprowadzonych 6 grudnia Komisja, Rada i Parlament znalazły właściwy kompromis,
czego efektem jest budżet, który można w pełni realizować od samego początku roku
finansowego 2011. Głosowałem za jego przyjęciem, ponieważ to odpowiedzialne
stanowisko jest zgodne z wysiłkami Parlamentu, służącymi zapewnieniu obywatelom Unii
odpowiednich zasobów finansowych, czego potwierdzeniem jest zatwierdzenie wspólnego
oświadczenia dotyczącego środków na płatności.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
Parlamentu, ponieważ uznałam, że choć zmieniony przez Radę projekt budżetu nie w
pełni spełnia rzeczywistą potrzebę przyjęcia zrównoważonego, spójnego i skutecznego
budżetu, to udało się zrealizować cel Parlamentu, polegający na zapewnieniu Unii budżetu,
który można w pełny i przewidywalny sposób realizować od samego początku roku
finansowego.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałem za przyjęciem rezolucji Parlamentu,
ponieważ zgadzam się, że choć zmieniony przez Radę projekt budżetu nie w pełni spełnia

15-12-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL100



rzeczywistą potrzebę przyjęcia zrównoważonego, spójnego i skutecznego budżetu, to
celem Parlamentu było zapewnienie Unii budżetu, który można w pełny i przewidywalny
sposób realizować od samego początku roku finansowego.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – (FR) W zeszłym miesiącu byliśmy
świadkami niezwykłego momentu, kiedy wszystkie grupy polityczne poszły na kompromis,
aby dojść do wykraczającego poza budżet na 2011 rok porozumienia politycznego w
sprawie przyszłego finansowania UE. Zatem po całym rejwachu wywołanym w trakcie
negocjacji trzy największe grupy polityczne uległy na ostatniej prostej. Chociaż Parlament
Europejski skorzystał ze swoich nowych uprawnień, to po prostu wypuścił z rąk szansę
narzucenia swojej woli jako podmiot decydujący o sprawach budżetowych. List premiera
Belgii, pokazany nam przez prezydencję belgijską i zapewniający o przestrzeganiu Traktatu
(sic!) oraz włączeniu Parlamentu w przyszłe rozmowy, nie daje nam żadnej gwarancji
dobrych skutków politycznych. Nasze głosowanie za odrzuceniem stanowi
odzwierciedlenie tej straconej szansy i przyszłej klauzuli rendez-vous.

Najlepszym instrumentem osiągnięcia tego celu – analogicznie jak w przypadku Konwentu
– jest zgromadzenie Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, rządów
narodowych i Komisji Europejskiej. Nie jest nam przykro z powodu opóźnienia wielkiego
projektu ITER, który wymaga i będzie nadal wymagał niebotycznych nakładów
finansowych. Jak tylko ponownie trafi pod obrady Komisji Budżetowej PE, będziemy
ponownie starali się pokazać, że oznacza on wyłącznie marnowanie pieniędzy.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie – (PT) Za chwilę zatwierdzimy budżet Unii Europejskiej
na 2011 rok, co po raz pierwszy odbywa się zgodnie z nowymi zasadami na mocy traktatu
z Lizbony. Cieszę się z potwierdzenia roli Parlamentu Europejskiego w tej dziedzinie i
popieram najważniejsze priorytety, na które zwraca się uwagę w dokumencie, nad którego
przyjęciem dzisiaj głosujemy. W 2011 roku należy zwrócić szczególną uwagę na
zagadnienie młodzieży, kształcenia i mobilności, będące priorytetem wziętym pod uwagę we
wszystkich działach budżetu. Musimy inwestować w młodzież i w szkolenie wszystkich
obywateli europejskich właśnie za pomocą programów „Uczenie się przez całe życie”,
Erasmus Mundus i Eures.

Trzeba również wspierać inwestycje w badania i innowacje oraz rolę MŚP jako napędu
służącego nadaniu naszej gospodarce większej dynamiki. Uwzględniając znaczenie naszej
polityki spójności jako nadrzędnego elementu polityki europejskiej we wszystkich
dziedzinach, z zadowoleniem przyjmuję planowane włączenie jej do dokumentu mającego
kluczowe znaczenie dla udanej realizacji tej polityki. Głosuję za przyjęciem przedmiotowego
projektu przedłożonego przez Parlament z uwagi na powyższe argumenty oraz ponieważ
uważam, że Unia Europejska przechodzi przez okres wymagający wzmożonych wysiłków,
służących uczynieniu Europy mocniejszą i bardziej konkurencyjną, a jednocześnie
zachowania konieczności wzmocnienia dialogu międzyinstytucjonalnego.

Thomas Ulmer (PPE),    na piśmie − (DE) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania. W
trakcie negocjacji prowadzonych z Radą Parlament pokazał pazury. W zeszłym roku, w
związku z traktatem lizbońskim, Rada poczyniła znaczne ustępstwa wobec Parlamentu.
Za pomocą przedmiotowej decyzji o budżecie Parlament zbliżył się do stanowiska Rady.
Wydaje się, że kompromis jest wykonalny.

Derek Vaughan (S&D),    na piśmie  − Decyzja w sprawie budżetu na 2011 rok zapada w
okresie wyzwań i niestabilności. W chwili, kiedy jesteśmy świadkami wprowadzania
poważnych cięć w budżetach państw członkowskich, jeszcze istotniejsze niż kiedykolwiek
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jest zapewnienie, aby Europa dysponowała zasobami umożliwiającymi sprostanie skutkom
kryzysu. W całym moim okręgu wyborczym można dostrzec korzyści związane ze
środkami UE, które są wsparciem dla osób ponoszących straty na skutek obecnie
realizowanej w Zjednoczonym Królestwie polityki „ognia i miecza”.

Jednak nie mogę zgodzić się z niektórymi częściami przedmiotowego budżetu. Na przykład
nie sądzę, aby właściwe było głosowanie za przyjęciem marnotrawnych dopłat rolnych
oraz zwiększeniem wydatków na rozrywkę. Uważam, że w tych niepewnych czasach
gospodarczych należy okazywać umiar w wydatkach. Właśnie dlatego zdecydowałem się
wstrzymać od głosowania nad przyjęciem budżetu na 2011 rok.

Glenis Willmott (S&D),    na piśmie  − Posłowie do PE reprezentujący Partię Pracy głosowali
za odrzuceniem pakietu budżetowego, ponieważ nie uważamy, aby w okresie tak
poważnych cięć w krajowych wydatkach publicznych słuszne było zwiększanie budżetu
UE.

Z pewnością nie popieramy stosowanej przez wiele rządów metody wystawiania swoich
gospodarek na szwank za pomocą cięcia wydatków publicznych. Ale to nie oznacza, że
automatycznie powinniśmy poprzeć zwiększenie ogólnych wydatków Unii Europejskiej.

W przyszłym roku UE podejmie wiele ważnych zadań, w wielu przypadkach zapewniając
wsparcie w tych dziedzinach, które poniosą największe straty na skutek cięć krajowych.
Uważamy jednak, że w przypadku zapotrzebowania na nowe wydatki możliwe było
znalezienie oszczędności w celu wygospodarowania środków na ważne projekty.

Uwzględniając obecną presję na gospodarki krajowe, te negocjacje budżetowe mogły być
szansą skłonienia przywódców UE do zajęcia się rozrzutnymi wydatkami UE w takich
dziedzinach, jak dopłaty rolne, które często osłabiają gospodarkę tych samych krajów,
którym staramy się pomóc za pośrednictwem unijnego budżetu na pomoc
międzynarodową. A jednak ten pakiet budżetowy praktycznie w ogóle nie odnosi się do
tych dopłat.

W tym kontekście posłowie do PE reprezentujący Partię Pracy nie mogli poprzeć
zwiększenia budżetu UE.

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0353/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie – (PT) Uwzględniając fakt, że Holandia
zwróciła się o pomoc w związku z 613 zwolnieniami w dwóch przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w dziale 46 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (handel hurtowy,
z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) w regionie Noord
Holland (Niderlandy) według klasyfikacji NUTS II, głosowałam za przyjęciem rezolucji,
ponieważ zgadzam się z wnioskiem Komisji Europejskiej i z właściwymi poprawkami
przedłożonymi przez Parlament Europejski. Zgadzam się też, że należy ocenić
funkcjonowanie i wartość dodaną Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
w kontekście ogólnej oceny programów i różnych innych instrumentów utworzonych na
mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. w ramach procesu
śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2007−2013.

Mário David (PPE),    na piśmie – (PT) Pomoc udzielana pracownikom zwalnianym na
skutek restrukturyzacji i przenoszenia produkcji powinna być dynamiczna i elastyczna,
aby można ją było szybko i skutecznie wdrożyć. W kontekście zmian strukturalnych w
handlu międzynarodowym gospodarka europejska musi być w stanie szybko stosować
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instrumenty wspierania pracowników poszkodowanych takimi zmianami, a jednocześnie
zapewnić im umiejętności potrzebne do szybkiego powrotu na rynek pracy. Dlatego
pomoc finansowa powinna być zindywidualizowana. Należy też podkreślić, że pomoc
nie jest substytutem odpowiedzialności spoczywającej zwykle na przedsiębiorstwach, ani
nie jest przeznaczona na ich finansowanie i restrukturyzację. Pamiętając, że Holandia
zwróciła się z wnioskiem o pomoc w związku z 613 zwolnieniami w dwóch
przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 18 według klasyfikacji NACE Rev.
2 (handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami)
w regionie Noord Holland (Niderlandy) według klasyfikacji NUTS II, głosuję za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania lub – mówiąc inaczej – za uruchomieniem środków EFG
w celu wsparcia Holandii.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Przeżywany obecnie kryzys finansowy i gospodarczy,
w powiązaniu ze stałymi zmianami na rynku pracy wywołanymi zmianą struktury handlu
międzynarodowego, spowodował niezliczone ofiary bezrobocia, które w wielu przypadkach
ma charakter długookresowy. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono
w celu reagowania właśnie na takie sytuacje. W tym przypadku mówimy o uruchomieniu
nieco ponad 2 500 000 euro na rzecz Holandii, aby wesprzeć 613 przypadków zwolnień
w dwóch przedsiębiorstwach handlu detalicznego, do których doszło w okresie od 1 maja
2009 r. do 31 stycznia 2010 r. Uwzględniając, że Komisja, analizując ten wniosek, uznała
go za uzasadniony i spełniający określone wymagania, a zatem zalecając jego zatwierdzenie,
głosowałem za jego przyjęciem.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Biorąc pod uwagę społeczne skutki
światowego kryzysu gospodarczego, który wywarł szczególny wpływ na zatrudnienie,
właściwe wykorzystanie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji ma
kluczowe znaczenie dla ulżenia ciężkiemu losowi wielu obywateli i rodzin europejskich,
przyczyniając się do ich ponownej integracji społecznej i rozwoju zawodowego, a
jednocześnie zapewniając nowe zasoby spełniające potrzeby przedsiębiorstw i
wzmacniające gospodarkę. Właśnie w tym kontekście przedkłada się przedmiotowy plan
interwencji na rzecz Holandii, odnoszący się do 613 przypadków zwolnień, do których
doszło w dwóch przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 46 według
klasyfikacji NACE Rev. 2 (handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami
samochodowymi i motocyklami) w regionie Noord Holland (Niderlandy) według klasyfikacji
NUTS II. Z tego względu mam nadzieję, że instytucje europejskie zwiększą swoje
zaangażowanie na rzecz wdrażania środków służących przyspieszeniu i poprawie stopnia
wykorzystania tak ważnego zasobu, jakim jest EFG, obecnie wykazującego bardzo niski
stopień wykorzystania. W tym roku złożono wnioski obejmujące zaledwie 11 % z
dostępnych 500 milionów euro.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) UE jest obszarem solidarności, czego elementem jest
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. To wsparcie ma kluczowe znaczenie
dla udzielenia pomocy bezrobotnym i ofiarom przenoszenia przedsiębiorstw, do którego
dochodzi w epoce globalizacji. Coraz większa liczba przedsiębiorstw przenosi działalność,
korzystając z niższych kosztów pracy w wielu krajach, zwłaszcza w Chinach i Indiach, co
ma szkodliwy wpływ na kraje, w których przestrzega się praw pracowniczych. Celem EFG
jest wsparcie pracowników, którzy padają ofiarą przenoszenia przedsiębiorstw, co ma
ogromne znaczenie dla ułatwienia dostępu do nowego zatrudnienia. W przeszłości inne
kraje UE wykorzystywały EFG, zatem należy udzielić pomocy Holandii, która zwróciła się
o uruchomienie EFG w związku z 613 zwolnieniami w dwóch przedsiębiorstwach
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prowadzących działalność w dziale 46 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (handel hurtowy,
z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) w regionie Noord
Holland (Niderlandy) według klasyfikacji NUTS II.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie − (DE) Pracownikom, którzy stracili pracę na skutek
kryzysu finansowego i gospodarczego, należy zapewnić szansę szybkiego powrotu do
świata pracy. Państwa członkowskie są zobowiązane przyjąć odpowiednie środki, aby
pomóc tym ludziom. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji zapewnia środki
na ten cel, o które zwracać się mogą państwa członkowskie. Głosuję za przyjęciem
sprawozdania, ponieważ uruchomienie środków Funduszu na rzecz Holandii jest w pełni
uzasadnione, a wszystkie kryteria zostały spełnione.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie  –  (PT) Biorąc pod uwagę, że Holandia
zwróciła się o pomoc w związku z 613 zwolnieniami w dwóch przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w dziale 46 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (handel hurtowy,
z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) w regionie Noord
Holland (Niderlandy) według klasyfikacji NUTS II, głosowałam za przyjeciem rezolucji,
ponieważ zgadzam się z wnioskiem Komisji Europejskiej i z właściwymi poprawkami do
niego, przedłożonymi przez Parlament Europejski.

Ponadto zgadzam się, że:

− EFG powinien wspierać powrót na rynek pracy zwolnionych pracowników i chciałabym
ponownie podkreślić, że wsparcie z EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których – na
mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa,
ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

− należy dokonać oceny funkcjonowania i wartości dodanej EFG w kontekście ogólnej
oceny programów i różnych innych instrumentów utworzonych na mocy porozumienia
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Z zadowoleniem przyjmuję przedłożoną przez Komisję Europejską propozycję
ustanowienia źródła środków innego, niż niewykorzystane środki EFS, będącego reakcją
na powtarzające się oświadczenia Parlamentu Europejskiego, że należy określić właściwe
mechanizmy budżetowe służące przenoszeniu środków, uwzględniając, że EFG utworzono,
aby był konkretnym i odrębnym instrumentem, mającym własne cele i okresy finansowania.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie − (IT) W pełni zgadzam się ze sprawozdawczynią, panią
poseł Materą, która z zadowoleniem stwierdza, że Komisja stara się znajdować źródła
środków na płatności, które byłyby alternatywne wobec niewykorzystanych zasobów
Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie ze zgłaszanymi często w przeszłości
wnioskami Parlamentu Europejskiego.

Zgadzam się też ze sprawozdawczynią, że alternatywy wybrane w ostatnich przypadkach
(pozycje budżetowe przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości i innowacji) nie są
zadowalające, jeżeli uwzględnimy poważne problemy, z jakimi Komisja styka się przy
wdrażaniu programów na rzecz konkurencyjności i innowacji. W okresie kryzysu
gospodarczego należałoby raczej faktycznie te środki zwiększyć. Dlatego sprawozdawczyni
zachęca Komisję do dalszych wysiłków na rzecz znalezienia odpowiedniejszych pozycji
budżetowych na przyszłe płatności.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Przedłożony przez Holandię wniosek o wsparcie
z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, w związku z 613 zwolnieniami
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w dwóch przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 46 według klasyfikacji
NACE Rev. 2 (handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i
motocyklami) w regionie Noord Holland (Niderlandy) według klasyfikacji NUTS II, spełnia
wszystkie określone w przepisach kryteria kwalifikowalności. Faktycznie, zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca
2009 r., zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, tymczasowo
rozszerzono zakres EFG, ponieważ oczekiwano, że w jego ramach można będzie
podejmować interwencje w takich sytuacjach, jak ta, gdzie bezpośrednio wskutek
światowego kryzysu finansowego i gospodarczego dochodzi do „co najmniej 500 zwolnień
w okresie dziewięciu miesięcy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach w
dziale według klasyfikacji NACE 2, w jednym regionie lub dwóch sąsiednich regionach na
poziomie NUTS II”. Z tego względu głosowałem za przyjęciem przedmiotowej rezolucji
i mam nadzieję, że uruchomienie EFG przyczyni się do udanego powrotu tych pracowników
na rynek pracy.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Za pomocą przedmiotowego głosowania
PE: 1) zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających
na celu przyspieszenie uruchomienia EFG; 2) przypomina o zobowiązaniu instytucji do
zapewnienia sprawnej i szybkiej procedury przyjmowania decyzji w sprawie uruchomienia
EFG, zapewniających jednorazowe, ograniczone w czasie indywidualne wsparcie mające
na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego
i gospodarczego; podkreśla rolę, jaką może odegrać EFG w powrocie zwolnionych
pracowników na rynek pracy; 3) podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie
EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy zwolnionych
pracowników; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie zastępuje działań, za podjęcie
których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są
przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    na piśmie – (RO) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
Parlamentu Europejskiego w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania
do Globalizacji na rzecz pracowników sektora technologii informacyjnych i
komunikacyjnych (TIK), zwolnionych w regionie Noord Holland w Niderlandach.

Sektor TIK w Europie poniósł straty na skutek zarówno światowego kryzysu finansowego
i gospodarczego, jak i zmian strukturalnych na światowym rynku informatycznym,
związanych w szczególności z przenoszeniem działalności do Chin i Indii, co znalazło
odzwierciedlenie również we wskaźniku TIK 5.

Wskaźnik TIK 5 stanowi podsumowanie najważniejszych wyników analiz związanych z
cyklem działalności gospodarczej, kosztami i środkami przeznaczanymi na sektor TIK.
W przypadku Europy Zachodniej wartość tego wskaźnika spadła z około 160 w sierpniu
2008 roku do około 30 w kwietniu 2009 roku.

Holandia przygotowała skoordynowany pakiet spersonalizowanych usług dla 613
pracowników zwolnionych z dwóch przedsiębiorstw należących do firmy Randstad,
obejmujący na przykład poradnictwo przy przekwalifikowaniu z jednego zawodu na inny,
ustanowienie centrów mobilności, zatrudnianie zwolnionych pracowników, zapewnienie
szkoleń zawodowych i analizę możliwości zatrudnienia. Ogólna kwota potrzebnych
środków to 3 934 055 euro, a 8 kwietnia 2010 r. Holandia zwróciła się o wsparcie
finansowe z EFG w wysokości 2 557 135 euro.
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Thomas Ulmer (PPE),    na piśmie − (DE) Głosowałem za przyjęciem projektu
sprawozdania. Po raz kolejny możemy pomóc znaleźć nową pracę obywatelom UE, którzy
zostali zwolnieni po znalezieniu się przez ich przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie − (DE) Przedmiotowy wniosek jest zaledwie
jednym z ogromnej liczby wniosków spływających z Holandii, które niedawno zostały
zatwierdzone przez Komisję Budżetową. Oczywiście głosowałam za przyjęciem
sprawozdania pani poseł Matery, dotyczącego uruchomienia Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby pomóc zwolnionym mieszkańcom regionu
Noord Holland. Celem EFG jest udostępnianie środków finansowych na pomoc dla
poszczególnych obywateli, którzy utracili pracę w wyniku procesu globalizacji. W trakcie
toczących się w ubiegłych tygodniach negocjacji budżetowych rząd Holandii wyróżnił się
upartą postawą wobec uzasadnionych stanowisk przyjmowanych przez Parlament
Europejski, który zawsze jest gotowy do kompromisu. Chciałabym w tym miejscu
powiedzieć, że z jednej strony występowanie o dziesiątki milionów euro pomocy z UE, a
z drugiej odmowa uzasadnionej dyskusji o uwagach przedkładanych przez Parlament
wydaje się zgodne z krajowym sposobem postrzegania polityki.

Sprawozdanie: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem
przedmiotowej rezolucji, ponieważ uważam, że w UE powinna istnieć wzmocniona
współpraca w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji. Sądzę, że przepisy
UE w tej dziedzinie powinny być uniwersalne. Inaczej mówiąc, opierając się na powszechnie
obowiązujących normach kolizyjnych powinno być możliwe stwierdzenie, prawo którego
państwa jest właściwe – prawo uczestniczącego w niej państwa członkowskiego,
nieuczestniczącego państwa członkowskiego lub kraju trzeciego. Jednym z celów, które
Unia sobie postawiła, jest utrzymanie i dalszy rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości, w której zagwarantowany jest swobodny przepływ osób, dlatego – aby
małżonkowie mieli możliwość wyboru prawa właściwego, z którym mają ścisły związek,
a w przypadku gdy nie dokonali wyboru, aby prawo takie miało zastosowanie do ich
rozwodu lub separacji prawnej – powinno ono mieć zastosowanie, nawet jeśli nie jest to
prawo uczestniczącego państwa członkowskiego. Zwiększenie mobilności obywateli
wymaga większej elastyczności i pewności prawnej, co może zapewnić nowe
rozporządzenie UE.

Roberta Angelilli (PPE),    na piśmie − (IT) Konieczność ustanowienia jasnych i
kompletnych ram prawnych w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji
prawnej wynika z pilnej potrzeby rozwiązania problemów pojawiających się w przypadkach
rozwodów „międzynarodowych”. Jak dotąd różnice między przepisami krajowymi nie
ułatwiały zagwarantowania małżonkom równych praw oraz nie chroniły najlepszych
interesów ich dzieci. Wręcz przeciwnie, raczej zachęcały do „wyścigu do sądu”. Jako
mediatorka Parlamentu Europejskiego do spraw dzieci, o które spierają się rodzice różnych
narodowości, oraz opierając się na doświadczeniu zdobytym w trakcie wykonywania
pracy, popieram przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia, służący
zagwarantowaniu pewności prawnej zainteresowanym parom oraz przewidywalności i
elastyczności.

Jednym z innowacyjnych pomysłów zawartych w tekście rozporządzenia jest możliwość
skonsultowania się z mediatorem rodzinnym przed, w trakcie oraz po procedurze
rozwodowej. Wynika to nie tylko z tego, że taka osoba stanowi ogromną pomoc w
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informowaniu małżonków o różnych formach i warunkach rozwodu oraz rozstrzygania
sporów między nimi, ale również z zapewnianej przez nią ochrony praw zainteresowanych
dzieci; pomaga im dokonać właściwych i polubownych decyzji chroniących interesy ich
potomstwa.

Sophie Auconie (PPE),    na piśmie – (FR) Trudno jest pogodzić interesy 27 państw
członkowskich w odniesieniu do zwiększenia spójności między europejskimi przepisami
dotyczącymi spraw małżeńskich. Na szczęście od czasu pochodzącego z 1997 roku traktatu
z Amsterdamu zainteresowane państwa członkowskie mogą wspólnie dokonać postępu
w wybranej dziedzinie za pomocą „wzmocnionej współpracy”, poprzez ustanowienie
grupy państw wiodących w celu popchnięcia Unii naprzód. Problemy, z jakimi stykają się
małżonkowie przy uznawaniu ich statusu w całej Europie, zwłaszcza w przypadku rozwodu
lub separacji prawnej, skłoniły niektóre państwa do podjęcia wspólnych działań służących
poprawie koordynacji przepisów krajowych. Naprawdę cieszę się na myśl o wdrożeniu
takiej wzmocnionej współpracy, do której chce przystąpić Francja. Moim zdaniem
przedmiotowa inicjatywa służy zbliżeniu Europejczyków w dziedzinie dotyczącej nas
wszystkich, a w której kluczowe znaczenie ma pewność prawa. Dlatego głosowałam za
przyjęciem proponowanego rozporządzenia ustanawiającego tę wzmocnioną współpracę.
W przyszłości należy ją stosować jak najczęściej.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    na piśmie – (ES) Głosowałam za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania, ponieważ celem rozporządzenia jest zagwarantowanie
pewności prawa dla par pochodzących z różnych państw członkowskich, które chcą
przeprowadzić rozwód lub separację, zapewniającego im przewidywalność i elastyczność.

W tym kontekście przyjęta inicjatywa stanowi krok naprzód, ale to godne ubolewania, że,
po pierwsze, zmarnowano szansę rozszerzenia zakresu jej stosowania na uznawanie
małżeństw, ich unieważnianie, opiekę nad dziećmi oraz dziedziczenie. Nie obejmuje ona
również istnienia innych rodzajów związków, na przykład par homoseksualnych, które
są uznawane w niektórych państwach członkowskich.

Po drugie, należy ubolewać także, że tylko 15 spośród 27 państw członkowskich jest
gotowe przystąpić do tej wzmocnionej współpracy, co będzie niekorzystne dla obywateli
tych państw, które tego nie uczynią.

Dlatego mam nadzieję i chciałabym, aby w przyszłości rozszerzono zakres stosowania
oraz aby zwiększyła się liczba krajów uczestniczących w tej wzmocnionej współpracy: są
one to winne reprezentowanym przez siebie obywatelom.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie − (LT) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie wzmocnionej współpracy w dziedzinie
prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej, ponieważ konieczne jest przyjęcie
jasnej i jednoznacznej podstawy prawnej, zgodnie z którą stosowane byłyby przepisy
odnoszące się do prawa właściwego. Chciałabym zwrócić uwagę, że jednym z
najważniejszych celów Unii Europejskiej jest utrzymanie i rozwój przestrzeni wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której zagwarantowany jest swobodny przepływ
osób. Obecna sytuacja prawna na szczeblu europejskim w zakresie prawa właściwego dla
rozwodów i separacji prawnej jest bardzo myląca, ponieważ nie wiadomo, które prawo
należy stosować. Często skutkuje to „wyścigiem do sądu”, w którym jedno z małżonków
składa pozew rozwodowy zanim uczyni to drugie, aby zapewnić, że proces będzie
prowadzony zgodnie z prawem uznawanym przezeń za korzystniejsze dla własnych
interesów. Chciałbym podkreślić, że proponowane nowe rozporządzenie powinno
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zagwarantować pewność prawa zainteresowanym parom oraz zapewnić przewidywalność
i elastyczność.

Vito Bonsignore (PPE),    na piśmie – (IT) Chciałbym pogratulować panu posłowi Zwiefce
opracowania przedmiotowego sprawozdania, którego przyjęcie popieram. Jego celem jest
ustanowienie jasnych i kompletnych ram prawnych w zakresie prawa właściwego dla
rozwodów i separacji prawnej, dającego parom pewien zakres autonomii. Zróżnicowany
charakter tych przepisów w państwach członkowskich może w rzeczywistości powodować
problemy w przypadku rozwodów „międzynarodowych”.

Faktycznie, oprócz braku pewności prawa w zakresie wskazania prawa właściwego w
każdym odrębnym przypadku, może dochodzić do „wyścigu do sądu”, służącego
zapewnieniu prowadzenia procesu na mocy prawa lepiej chroniącego interesy jednego z
małżonków. Z tego względu Unia Europejska powinna ograniczyć takie zagrożenia i
niedociągnięcia poprzez stworzenie możliwości wyboru prawa właściwego w drodze
porozumienia między stronami. Z tego względu zgadzam się z potrzebą zapewnienia
stronom uczciwej i dokładnej informacji, gwarantującej im możliwie jak najszybsze
uświadomienie sobie swoich wyborów.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    na piśmie – (CS) Na mocy traktatu z Lizbony państwa
członkowskie mogą obecnie przystąpić do wzmocnionej współpracy w dziedzinie wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a konkretniej – w kwestii rozwodów i separacji prawnej.
W przedmiotowym rozporządzeniu ustanawia się wzmocnioną współpracę między
niektórymi państwami członkowskimi (Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Węgry,
Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Hiszpania). Jego
głównym celem jest likwidacja wszelkiej dyskryminacji na podstawie płci, zapewnienie
równych szans obojgu małżonkom oraz nadanie najwyższego priorytetu dobru dzieci.
Małżonkowie często rywalizują o to, które z nich jako pierwsze złoży pozew rozwodowy,
aby zapewnić prowadzenie sprawy rozwodowej zgodnie z prawem najlepiej chroniącym
interesy danej strony. Celem przedmiotowego rozporządzenia jest zwiększenie pewności
prawa dla zainteresowanych par, a jednocześnie zapewnienie większej przewidywalności
i elastyczności postępowania. Poparłam przedmiotowe rozporządzenie, nawet jeżeli
obecnie nie dotyczy ono Republiki Czeskiej. Ogólnie uważam, że przyjęcie przedmiotowego
rozporządzenia będzie dobrym przykładem dla innych państw członkowskich, w tym dla
Czech. W przyszłości inne państwa członkowskie będą miały możliwość przystąpienia
do rozporządzenia i skorzystania z doświadczeń państw członkowskich torujących drogę.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Celem przedmiotowego wniosku nie jest harmonizacja
materialnego prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej, lecz ustanowienie
zharmonizowanych przepisów rozwiązywania międzynarodowych sprzeczności prawnych.
Oznacza to, że musimy pracować w ramach międzynarodowego prawa prywatnego, a
nie w ramach materialnego prawa rodzinnego, w którym każde państwo członkowskie
nadal będzie miało własne przepisy.

Właśnie dlatego należy pamiętać, że na przykład w proponowanym rozporządzeniu,
poprzez zmianę w art. 7a, nie zobowiązuje się państwa do uznania za małżeństwo – nawet,
jeżeli czyni się to wyłącznie w celu jego rozwiązania – sytuacji, która nie jest uznawana za
małżeństwo na mocy prawa krajowego, lub która byłaby sprzeczna z zasadą pomocniczości.
To jednak nie będzie mogło ograniczyć praw osób, których związki nie są uznawane w
danym kraju, w której to kwestii konieczne jest znalezienie rozwiązania kompromisowego.
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W świetle powyższych faktów mogę uznać zapewnienie większej pewności prawa w
zakresie rozwiązywania międzynarodowych sprzeczności prawnych w zakresie prawa
rodzinnego, w szczególności w odniesieniu do rozwiązywania małżeństw i separacji
prawnej, wyłącznie za ważny krok na drodze do tworzenia przestrzeni wolności i
sprawiedliwości, w której faktycznie obowiązuje swobodny przepływ osób.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Ogromnie się cieszę z przyjęcia
przedmiotowego sprawozdania, które powinno umożliwić parom pochodzącym z różnych
państw członkowskich lub mieszkającym w kraju innym niż ich kraj pochodzenia
dokonanie wyboru prawa właściwego dla ich rozwodu.

W 2007 roku w UE udzielono miliona rozwodów, z czego 13 % dotyczyło par osób o
różnej narodowości. W czasie tych postępowań obywatele europejscy napotykali na
problemy prawne związane z ich separacją.

Chciałbym podkreślić, że Portugalia uczestniczy w procesie wzmocnionej współpracy, co
umożliwi dokonanie w tej sprawie postępu, który został zablokowany na forum Rady.

Pragnę zwrócić uwagę na potrzebę zapewnienia, aby przedmiotowe sprawozdanie nie
zmuszało państwa członkowskiego do uznania za małżeństwo – nawet, jeżeli czyni się to
wyłącznie w celu jego rozwiązania – sytuacji, która nie jest uznawana za małżeństwo na
mocy prawa krajowego, lub która byłaby sprzeczna z zasadą pomocniczości.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    na piśmie – (PL) Chciałabym pogratulować
sprawozdawcy, że tak rzetelnie podjął się trudnego tematu, jakim jest kwestia wyboru
prawa właściwego do rozwodów i separacji prawnej. O tym, jak bardzo delikatny to temat,
świadczy fakt, że rozporządzenie Rzym III to przykład pierwszej w historii UE wzmocnionej
współpracy prowadzonej zgodnie z traktatowymi procedurami. Terytorialny zasięg
obowiązywania rozporządzenia będzie więc ograniczony do 14 z 27 państw UE, wśród
których nie ma Polski. Uważam, że wprowadzając zasadę umożliwiającą stronom wybór
prawa właściwego w sprawie rozwodowej, Rzym III przyczyni się do większej
przewidywalności i pewności prawnej. Biorąc jednak pod uwagę ograniczony zasięg
niniejszego rozporządzenia – będzie dotyczyć jedynie prawa właściwego w kwestii
rozwodów międzynarodowych – konieczna jest też odpowiedź na pytanie, jaki sąd jest
kompetentny do orzekania w danej sprawie.

Ten problem jest przedmiotem innego rozporządzenia na poziomie UE – Bruksela II bis.
Dlatego podobnie jak sprawozdawca uważam, że konieczna jest jak najszybsza nowelizacja
tego rozporządzenia w celu wprowadzenia w nim tzw. zasady forum necessitatis. Rozwieje
ona obawy wielu państw co do tego, czy ich sądy będą zmuszone do orzekania o rozwodach
związków, których ich system prawny nie uznaje za małżeństwo, a tym samym zachęci
je do przyjęcia ogólnoeuropejskich zasad w dziedzinie rozwodów międzynarodowych,
które bez wątpienia ułatwią życie wielu obywatelom UE.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    na piśmie – (FR) Kiedy dwoje ludzi różnych narodowości
lub po prostu dwoje ludzi niemieszkających już w swoim państwie członkowskim
pochodzenia planuje wziąć rozwód, to powinni wiedzieć, który sąd i który kraj jest w
danej sytuacji właściwy. Od teraz dwie osoby biorące rozwód będą niedługo mogły wybrać,
który system prawny Unii Europejskiej będzie właściwy w przypadku ich rozwodu. To
kolejny, bardzo konkretny krok naprzód w stopniowym tworzeniu „wspólnej europejskiej
przestrzeni prawnej”, mającej bezpośrednie zastosowanie w codziennym życiu każdego
z nas. Chociaż cieszę się z przyjęcia przedmiotowego sprawozdania i wykorzystania po
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raz pierwszy procedury zwanej wzmocnioną współpracą, to ubolewam, że konieczne
było odwołanie się do przedmiotowej procedury, i że nie udało się dojść do porozumienia
między wszystkimi państwami członkowskimi UE. Mam nadzieję, że wkrótce pozostałe
państwa członkowskie przystąpią do tej współpracy.

Edvard Kožušník (ECR),    na piśmie – (CS) Republika Czeska ma swoich przedstawicieli
w Parlamencie Europejskim. Republika Czeska nie przystąpiła do mechanizmu
wzmocnionej współpracy w dziedzinie zgodności norm kolizyjnych. Stało się tak, ponieważ
Republika Czeska nie uważa wniosku dotyczącego rozporządzenia za środek niezbędny
dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Analogicznie Republika Czeska
uznaje rozporządzenie za wątpliwe w kontekście zasady pomocniczości, ponieważ nie
zapewnia ono żadnej wartości dodanej, która uzasadniałaby naruszanie przez nie
stosowanych w państwach członkowskich przepisów krajowego prawa rodzinnego.
Republika Czeska uznaje wniosek za wątpliwy również w odniesieniu do zasady
proporcjonalności, ponieważ wybrana prawna forma rozporządzenia nie jest właściwym
instrumentem zapewnienia zgodności norm kolizyjnych w zakresie międzynarodowego
prawa rodzinnego. To powiedziawszy, chciałbym jednak podkreślić, że poprzez mój głos
nie chciałem powstrzymywać tych krajów, które zdecydowały się przystąpić do
wzmocnionej współpracy jako narzędzia zapewnienia zgodności norm kolizyjnych, w
zakresie określania prawa właściwego dla spraw małżeńskich, od podjęcia takiej decyzji.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    na piśmie – (CS) Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie
wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej
pomaga rozwiązać często występujące, złożone i delikatne problemy związane z
postępowaniem rozwodowym w przypadku ważnych małżeństw między osobami różnych
narodowości. Ułatwia życie rozwodzącym się parom i umożliwia im dokonanie wyboru
prawa właściwego. Ponadto w znacznym stopniu od samego początku zwiększa ich
pewność prawa. Ponieważ przyjęte prawodawstwo wykracza poza acquis communautaire,
stosowanie mechanizmu wzmocnionej współpracy stanowi krok umożliwiający
uczestniczącym w nim państwom członkowskim rozstrzygnięcie niektórych problemów
prawodawczych, związanych ze współpracą międzynarodową w przypadkach
rozwiązywania tego typu małżeństw.

Inne państwa członkowskie, które na tym etapie nie zdecydowały się do niej przystąpić,
będą miały z czasem dostateczne możliwości ocenienia korzystnych i niekorzystnych
skutków tego wniosku dotyczącego rozporządzenia oraz rozważenia przystąpienia do
niego. Przez kilka lat, w odpowiednio uzasadnionych przypadkach, w takich
postępowaniach rozwodowych w Republice Czeskiej stosowano prawo innych krajów.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Nowe rozporządzenie umożliwi parom
międzynarodowym (czyli parom o różnych narodowościach, żyjącym w różnych krajach
lub żyjącym razem w innym kraju, niż ich kraj pochodzenia) dokonanie wyboru prawa
krajowego, które będzie właściwe dla ich rozwodu, pod warunkiem, że jedno z partnerów
jest związane z danych krajem, na przykład jako zwyczajowym miejscem zamieszkania
lub poprzez narodowość. Nowe przepisy wyjaśniają również, jakie prawo jest właściwe
w przypadkach, kiedy partnerzy nie są w stanie dojść do porozumienia. Nowe
rozporządzenie umożliwi na przykład mieszkającej w Belgii parze hiszpańsko-portugalskiej
dokonanie wyboru, czy prawem właściwym dla ich rozwodu powinno być prawo
portugalskie, hiszpańskie czy belgijskie.
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Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Rozwód to poważna sprawa. Dość często wiąże
się z połamanymi talerzami i podziałem własności. Szczerze podziwiam idealizm
sprawozdawcy, pana posła Tadeusza Zwiefki. Co stanie się, jeżeli będący Niemcem mąż
chce rozwieść się w Niemczech, ale jego żona chce rozwieść się na Sycylii, ponieważ
stamtąd pochodzi jej matka? W jaki sposób podzielić odkurzacz i zmywarkę, jeżeli nie
uda się dojść do porozumienia? Koncepcja jest dobra, ale wymaga dopracowania. 90%
rozwodów odbywa się w atmosferze tragedii i skandalu. Jestem „za”, ale rozpatrując tego
rodzaju dokument musimy go szczegółowo przeanalizować. Potrzebujemy prawa, a nie
przepisów.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie − (DE) Separacja i rozwód to zawsze trudne kwestie,
obejmujące cały szereg skutków prawnych. Wszystko staje się szczególnie problematyczne,
kiedy mąż i żona pochodzą z różnych krajów. Szukaliśmy rozwiązania w Unii Europejskiej,
ale udało się nam uzgodnić jedynie procedurę wzmocnionej współpracy, która tylko w
niewielkim stopniu czyni sytuację łatwiejszą dla zainteresowanych osób, czyli
rozwodzących się par pochodzących z różnych państw członkowskich UE. Nie określono
zakresu przedmiotowej procedury, zatem nie jest ona całkowicie jasna.

Oczywiście współpraca nie oznacza, że wyroki, na przykład w sprawach rozwodowych,
muszą być uznawane w takim państwie członkowskim, gdzie nie ma nakazującego to
prawa. Jednocześnie procedura nie może być szansą zmuszenia chyłkiem państw
członkowskich do uznawania małżeństw osób jednej płci. Równie mało uwagi poświęcono
prawom rodziców w przypadkach separacji transgranicznej. Z powyższych powodów
wstrzymałem się od głosowania.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie − (IT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ uważam, że trzeba ustanowić jasne i kompletne ramy prawa
właściwego dla rozwodów i separacji prawnej. Dzięki wprowadzeniu art. 3a małżonkowie
po raz pierwszy mają możliwość wskazania za porozumieniem stron prawa właściwego
dla postępowania rozwodowego. Uważam też, że naszym zadaniem powinno być
zapewnienie podejmowania świadomej decyzji przez strony, czyli tego, by obie osoby
zostały odpowiednio poinformowane o praktycznych skutkach swojej decyzji. W tym
kontekście należy zagwarantować dokładną i pełną informację. Moim zdaniem trzeba
chronić relacje między parą, aby akt separacji mógł zostać przeprowadzony w sposób
jasny, przejrzysty i kompromisowy między obiema stronami, które dzięki temu będą miały
jednakowe uprawnienia do podejmowania decyzji.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Portugalia, wspólnie z 13 innymi
krajami UE (Hiszpanią, Włochami, Węgrami, Luksemburgiem, Austrią, Rumunią, Słowenią,
Bułgarią, Francją, Niemcami, Belgią, Łotwą i Maltą), uczestniczy w pierwszej próbie
nawiązania wzmocnionej współpracy w historii UE. Tę wzmocnioną współpracę stosuje
się w zakresie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej ludzi i własności.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania dotyczącego rozporządzenia,
ustanawiającego jasne zasady proceduralne dla par międzynarodowych (w których
małżonkowie są różnej narodowości) starających się o rozwód lub separację prawną osób
i własności w swoim kraju pochodzenia lub zamieszkania. To sprawa odbywająca się za
pełną zgodą obu stron, która ułatwi życie wielu Europejczykom. To również chwila
symboliczna, w której po raz pierwszy stosuje się wzmocnioną współpracę między
państwami członkowskimi UE.
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Celem tych przepisów jest zwiększenie pewności prawa i przewidywalności w odniesieniu
do rozwodów i separacji prawnej osób i własności. Porozumienie obejmuje wyłącznie
harmonizację norm kolizyjnych, a nie harmonizację krajowego prawa materialnego.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie − (IT) Jednym z najważniejszych celów Unii Europejskiej
jest utrzymanie i rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której
zagwarantowany jest swobodny przepływ osób. Obecna sytuacja prawna na szczeblu
europejskim w zakresie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej jest bardzo
myląca. Często skutkuje to „wyścigiem do sądu”, w którym jedno z małżonków składa
pozew rozwodowy zanim uczyni to drugie, aby zapewnić, że proces będzie prowadzony
zgodnie z prawem uznawanym przezeń za korzystniejsze dla własnych interesów. Celem
wniosku dotyczącego rozporządzenia jest zapewnienie zainteresowanym parom pewności
prawa oraz przewidywalności i elastyczności. Dlatego muszę zgodzić się ze sprawozdawcą,
panem posłem Zwiefką, który popiera treść przepisów dotyczących określania prawa
właściwego dla rozwodów i separacji prawnej.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie – (RO) Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja (która wycofała
swój wniosek 3 marca 2010 r.), Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Węgry,
Malta, Austria, Portugalia, Rumunia i Słowenia przedłożyły Komisji wniosek dotyczący
ich zamiaru ustanowienia między sobą wzmocnionej współpracy w zakresie prawa
właściwego dla spraw małżeńskich oraz zwróciły się do Komisji o przedstawienie Radzie
stosownego wniosku. Coraz większa mobilność obywateli z jednej strony wymaga większej
elastyczności, a z drugiej – większej pewności prawa. Aby osiągnąć ten cel, przedmiotowe
rozporządzenie musi zwiększać autonomię stron w zakresie rozwodów i separacji prawnej
poprzez danie parom szansy wyboru prawa właściwego dla ich rozwodu lub separacji
prawnej.

Rozporządzenie będzie odnosić się wyłącznie do rozwiązania małżeństwa lub ustania
obowiązków małżeńskich (separacja prawna), a nie do kwestii zdolności prawnych osób
fizycznych, istnienia, ważności i uznawania małżeństwa oraz jego unieważniania, nazwiska
małżonków, skutków małżeństwa dla własności, odpowiedzialności rodziców, obowiązków
alimentacyjnych, powiernictwa i dziedziczenia, nawet jeżeli pojawią się raczej jako pytania
prejudycjalne w kontekście postępowania rozwodowego lub separacyjnego.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości, w której zagwarantowany jest swobodny przepływ osób, to jeden z
najbardziej podstawowych celów Unii Europejskiej. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję
przedmiotowy wniosek, wprowadzający większą pewność prawa w zakresie określania
prawa właściwego dla rozwodów i separacji na szczeblu krajowym, oraz chciałbym, aby
inne kraje również przyłączyły się do wysiłków służących osiągnięciu zgodności krajowych
norm kolizyjnych w tej dziedzinie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Celem przedmiotowego tekstu jest
rozwiązywanie na przykład następujących problemów. A i B są obywatelami różnych
państw członkowskich, którzy zawarli małżeństwo między osobami tej samej płci w
jednym z państw członkowskich, które przyjęło umożliwiające to przepisy. Od trzech lat
na stałe mieszkają w państwie członkowskim, które nie dopuszcza małżeństw między
osobami tej samej płci, ale uczestniczy w przyjmowaniu rozporządzenia w sprawie prawa
właściwego na mocy procedury wzmocnionej współpracy. A i B chcą rozwiązać swoje
małżeństwo.
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Na mocy rozporządzenia nr 2201/2003 w sprawie jurysdykcji, jedynym sądem mającym
jurysdykcję w takich okolicznościach jest sąd państwa członkowskiego, w którym na stałe
zamieszkują. To w oczywisty sposób niesprawiedliwe wobec zainteresowanej pary, która
napotkałaby na ogromne niedogodności i straciłaby dużo czasu na przeniesienie jurysdykcji
w jej postępowaniu rozwodowym do innego sądu.

Alf Svensson (PPE),    na piśmie  −  (SV) Zdecydowałem się wstrzymać od głosu w trakcie
dzisiejszego głosowania Parlamentu Europejskiego nad przyjęciem wniosku dotyczącego
rozporządzenia Rady ustanawiającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa
właściwego dla rozwodów i separacji. Moim zdaniem prawo rodzinne, na przykład
uregulowania dotyczące rozwodów, są dziedziną, w której należy stosować zasadę
pomocniczości i w której każde państwo członkowskie samodzielnie powinno podejmować
decyzje. Omawiana w sprawozdaniu współpraca ma charakter dobrowolny dla państw
członkowskich UE, a w chwili obecnej uczestniczy w niej 14 państw. Szwecja do nich nie
należy. Moim zdaniem z mojej strony − szwedzkiego posła do PE − nie byłoby całkowicie
właściwe przyjmowanie stanowiska dotyczącego prawodawstwa, które odnosi się wyłącznie
do takiej formy współpracy, w której Szwecja nie uczestniczy.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie − (DE) Przy 16 milionach małżeństw w UE
zawartych między partnerami różnych narodowości, z czego co roku 140 tysięcy kończy
się rozwodem, negocjacje i porozumienie w tej sprawie mają kluczowe znaczenie dla
zagwarantowania obywatelom potrzebnej pewności prawa. Po zawetowaniu licznych
inicjatyw w tej dziedzinie przez poszczególnej państwa członkowskie, procedura
wzmocnionej współpracy dała wreszcie przynajmniej 14 krajom szansę ustanowienia
niezbędnych kryteriów.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ światowy kryzys finansowy, do którego częściowo przyczyniły
się agencje ratingowe, ujawnił potrzebę ustanowienia mechanizmu klasyfikacji agencji
ratingowych i nadzoru nad nimi. Zgadzam się z zawartymi w sprawozdaniu zachętami
do utworzenia na szczeblu europejskim systemu rejestracji agencji ratingowych, które
publikują ratingi wykorzystywane w UE, i nadzoru nad nimi oraz rozważaniami
dotyczącymi stosowania w UE ratingów publikowanych przez agencje pochodzące z
krajów trzecich. Porozumienie, do jakiego udało się dojść w zakresie struktury nadzoru
europejskiego, a które wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r., umożliwia obecnie skuteczne
stosowanie nadzoru nad takimi agencjami. Kluczowe znaczenie ma to, aby od samego
początku Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) miał
możliwość wykorzystywania swoich uprawnień, służących zapewnieniu energicznego
nadzoru nad agencjami ratingowymi działającymi w UE, a także takimi agencjami
pochodzącymi z krajów trzecich, których ratingi są dozwolone w UE, w pełnej współpracy
z ich władzami krajowymi. Z zadowoleniem przyjmuję także fakt, że Stany Zjednoczone
również podjęły decyzję o ustanowieniu ściślejszych zasad nadzoru w tej dziedzinie,
uwzględniając fakt, że Komisja rozważa też podjęcie działań na rzecz dalszej harmonizacji
międzynarodowej.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem
przedmiotowej rezolucji, ponieważ uważam, że należy ustanowić mechanizm
monitorowania i nadzorowania agencji ratingowych. Światowy kryzys finansowy, do
którego się one przyczyniły, miał wpływ na tę inicjatywę. Zgadzam się z propozycją
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Komisji Europejskiej dotyczącą zorganizowania procesu zatwierdzania agencji ratingowych
i nadzoru nad nimi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
(ESMA). Dla ESMA kluczowe znaczenie ma jednak to, aby od razu po stworzeniu był on
w stanie korzystać ze swoich uprawnień do zapewnienia prawidłowego nadzoru nad
agencjami ratingowymi działającymi w Unii Europejskiej, a także agencjami z krajów
trzecich, których ratingi będą dozwolone w Unii Europejskiej.

Sophie Auconie (PPE),    na piśmie – (FR) Co do zasady agencje ratingowe publikują
niezależne opinie dotyczące wiarygodności kredytowej jednostek, długów, zobowiązań
lub instrumentów finansowych. Jednakże opinie tych agencji mogą czasami w znaczący
sposób wpływać na gospodarkę kraju, którego prawidłowość finansów jest przedmiotem
ich ratingu. W 2009 roku Unia przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1060/2009, którego
celem jest uregulowanie działalności agencji w celu ochrony inwestorów i europejskich
rynków finansowych przed ryzykiem niewłaściwych praktyk. Określa się w nim warunki
publikowania ratingów kredytowych, a także zasady rejestracji agencji ratingowych i
nadzoru nad nimi. W międzyczasie w sprawozdaniu sporządzonym przez grupę ekspertów
wskazano, że konieczna jest poprawa ram nadzoru w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia
w przyszłości kryzysów finansowych oraz ich dotkliwości. W rozporządzeniu dotyczącym
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowiono europejski
organ nadzoru. W celu zapewnienia płynnego funkcjonowania tego organu i jego
właściwego włączenia w ogólne ramy rozporządzenia finansowego, konieczna stała się
zmiana rozporządzenia (WE) nr 1060/2009. Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ zwiększa ono kontrolę nad agencjami ratingowymi.

Jean-Pierre Audy (PPE),    na piśmie – (FR) Opierając się na sprawozdaniu mojego
wspaniałego kolegi i przyjaciela, pana posła Jeana-Paula Gauzèsa z Grupy Europejskiej
Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), głosowałem za przyjęciem wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego pochodzące
z 2009 roku rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych i przyznającego uprawnienia
nadzoru nad tymi instytucjami nowo utworzonemu Europejskiemu Urzędowi Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Popieram poprawki przedstawione przez
sprawozdawcę, w szczególności przeniesienie nowych uprawnień na ESMA, które Komisja
planowała zatrzymać dla siebie, zwłaszcza w zakresie kar. Moim zdaniem istotne znaczenie
ma możliwość delegowania przez ESMA części swoich funkcji na władze krajowe.
Ubolewam, że (choć przedmiotowa zmiana rozporządzenia być może nie jest ku temu
właściwym miejscem) nie wspomniano o kwestii publikowania ratingów państw i o
specjalnym nadzorze potrzebnym w przypadku oceniania państw. Proponuję utworzyć
publiczną europejską agencję do celów oceny państw, która stanowiłoby gwarancję
niezbędnej wiedzy specjalistycznej i niezależności.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Światowy kryzys finansowy pokazał
potrzebę ustanowienia mechanizmu monitorowania i nadzorowania agencji ratingowych.
Potrzebna jest wspólna dla całej UE kontrola agencji ratingowych i nadzór nad nimi.
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego ważnego dokumentu. W 2009 roku byliśmy
świadkami przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych.
Umożliwiło ono stworzenie europejskiego systemu rejestracji agencji ratingowych, które
publikują ratingi wykorzystywane w Unii Europejskiej, i nadzoru nad nimi. Określono w
nim również warunki wykorzystywania w Unii Europejskiej ratingów sporządzanych
przez agencje pochodzące z krajów trzecich. Potrzebny jest wiarygodny system nadzoru
i kontroli, a zatem popieram proponowaną zmianę, która przyczyni się do wzmocnienia
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Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Konieczne jest
zaangażowanie tej instytucji w nadzór nad agencjami ratingowymi działającymi w UE
oraz umożliwienie jej skutecznego korzystania z jej uprawnień.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i finansowy pokazał
potrzebę ustanowienia mechanizmu monitorowania i nadzorowania agencji ratingowych.
Z tego względu Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący organizacji systemu
rejestracji agencji ratingowych i nadzoru nad nimi ze strony Europejskiego Urzędu Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Co ważne, ta instytucja będzie wyposażona we
własne uprawnienia nadzorcze, ale również uprawnienia śledcze, a także będzie miała
możliwość karania za nieprzestrzeganie przedmiotowego rozporządzenia. Zgadzam się
ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, że potrzebna jest wspólna dla całej UE kontrola
produktów agencji ratingowych oraz zintegrowany nadzór nad nimi. Ponadto Parlament
sugeruje skupienie się na włączeniu ESMA w nadzór nad agencjami oraz na określeniu
jego nowych zadań i uprawnień. Jest nieodzowne, aby od momentu powstania ESMA był
w stanie wykonywać uprawnienia w zakresie rzetelnego nadzoru nad agencjami
ratingowymi prowadzącymi działalność w Unii Europejskiej, a także nad agencjami z
krajów trzecich, których ratingi są dozwolone w Unii Europejskiej.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    na piśmie – (EL) Wstrzymałem się od głosowania nad
przyjęciem sprawozdania dotyczącego agencji ratingowych. Otwarcie służą one interesom
międzynarodowych spekulantów. Odgrywały niekorzystną rolę od samego wybuchu
kryzysu i nadal to czynią. Ich ukierunkowane i samowolne obniżanie ratingów krajów,
zarówno należących do UE, jak i spoza niej, skazuje te kraje na bezwzględną spiralę
spekulacji i pożyczek. Wzrost spreadów zwiększa problemy finansowe krajów i wzbogaca
rynki ich kosztem. W szczególności w strefie euro rola i praktyki agencji ratingowych
miały niekorzystny wpływ na stabilność euro. UE ponosi poważną odpowiedzialność
polityczną, ponieważ przyznało im prawo do oceniania tak przedsiębiorstw, jak i
gospodarek państw członkowskich. Moim zdaniem konieczne jest natychmiastowe
przyjęcie skutecznych środków służących likwidacji spekulacyjnego charakteru agencji
ratingowych, a w efekcie – radykalna zmiana rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.
Sprawozdanie zawiera pewne korzystne − acz niestety słabe − propozycje i stanowi jedynie
umiarkowany krok w tym kierunku.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Potrzeba dokonania tej zmiany wynika z konieczności
dostosowania rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 do nowej struktury nadzoru
europejskiego, a także z ustanowienia nowego mechanizmu centralizacji działań agencji
ratingowych.

W tym celu europejskiemu organowi nadzoru (Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych – ESMA) zostaną przyznane samodzielne uprawnienia w
zakresie nadzoru, prowadzenia dochodzeń i nakładania kar. Obecnie musimy zapewnić,
aby ESMA był w stanie korzystać ze swoich uprawnień i zapewnić energiczny nadzór nad
agencjami ratingowymi działającymi w Unii Europejskiej, a także tymi agencjami
pochodzącymi z krajów trzecich, których ratingi są dozwolone w Unii Europejskiej.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    na piśmie – (GA) Przedmiotowe sprawozdanie stanowi
techniczną zmianę istniejącej dyrektywy i służy wyposażeniu od stycznia 2011 r. nowego
organu nadzoru, ESMA w uprawnienia. Musimy pamiętać, że wiosną 2011 roku oczekuje
się bardziej kompleksowej poprawy w zakresie agencji ratingowych.
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Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie – (FR) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie!
Działalność agencji ratingowych w teorii podlega już nadzorowi i uregulowaniom na
szczeblu europejskim. Ale czy to podważyło dominację trzech amerykańskich agencji,
które w całości rządzą rynkami europejskimi, długami państwowymi, a zatem stopami
procentowymi pożyczek, które mogą zaciągać państwa europejskie? Obawiam się, że nie.
To nie powstrzymało Standard & Poor przed grożeniem całkiem niedawno obniżeniem
ratingu Belgii, ani Moody’s przed grożeniem Hiszpanii, ani Fitch – Irlandii.

Żadna z tych agencji nie została ukarana − ani przez swoich klientów, ani wskutek
częściowej utraty reputacji − za niewłaściwe działania w trakcie kryzysu Enronu czy kryzysu
na rynku kredytów subprime. Teraz próbują odgrywać rolę polityczną: groźba wobec Belgii
jest próbą zmuszenia do utworzenia rządu; brak groźby wobec Francji – próbą sztucznego
zapobieżenia rozpadowi strefy euro. Prawda jest taka, że ich władza wynika wyłącznie z
nieuregulowania rynków, a sytuacji nie jest w stanie diametralnie poprawić państwa tekst,
za którego przyjęciem niemniej jednak głosowałem.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL),    na piśmie – (EL) Rozporządzenie obejmuje zarówno
nadzór Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad agencjami
ratingowymi, jak i nadzór nad wykorzystywaniem ratingów przez poszczególne instytucje
nadzorowane na szczeblu krajowym. Krajowe organy nadzorcze pozostaną odpowiedzialne
za nadzór nad wykorzystywaniem ratingów przez poszczególne instytucje. Organy krajowe
nie będą jednak miały uprawnień do podejmowania środków nadzorczych wobec agencji
ratingowych łamiących przepisy. Właśnie pod tym względem analizuje się zgodność
propozycji z zasadą proporcjonalności. We wniosku tworzy się system kontroli, ale
uwzględniając obecne otoczenie neoliberalne nie zapewnia się rzeczywistego, zasadniczego
stosowania go; to raczej nowe działanie psychologiczne, skierowane przede wszystkim
do szerokiego społeczeństwa.

Jego celem nie jest zastąpienie poprzedniego systemu; służy ustanowieniu nowego systemu
kontroli, który wcześniej nie istniał nawet w tej formie, co przede wszystkim umożliwiło
agencjom ratingowym prowadzenie działalności bez względu na wszystko. W tym
kontekście być może lepszy taki system, niż żaden.

Jiří Havel (S&D),    na piśmie – (CS) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania dotyczącego
ustanowienia scentralizowanego nadzoru nad agencjami ratingowymi. Całkowicie zgadzam
się z treścią sprawozdania pana posła Gauzèsa w sprawie wniosku dotyczącego
rozporządzenia określającego model scentralizowanego nadzoru sprawowanego przez
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) nad agencjami
ratingowymi, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę dużą mobilność usług zapewnianych
przez agencje ratingowe i ich natychmiastowy wpływ na rynki finansowe. Scentralizowany
nadzór może zapewnić większą przejrzystość środowiska agencji ratingowych i wesprzeć
większą konkurencję między różnymi agencjami. Właśnie z tego względu głosowałem za
przyjęciem sprawozdania. Obawiam się jednak, że proponowany okres wdrożenia
wszystkich zmian dotyczących przeniesienia uprawnień i obowiązków właściwych organów
nadzorczych w państwach członkowskich na ESMA jest zbyt krótki, zatem moim zdaniem
należałoby go wydłużyć.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie − (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ światowy kryzys finansowy, do którego po części przyczyniły
się agencje ratingowe, wykazał konieczność stworzenia mechanizmu monitorowania tych
agencji i nadzoru nad nimi. W tym celu w 2009 roku przyjęte zostało rozporządzenie w
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sprawie agencji ratingowych. Umożliwiło ono utworzenie na szczeblu europejskim systemu
rejestracji agencji ratingowych wystawiających ratingi stosowane w Unii Europejskiej i
nadzoru nad nimi. Przewiduje ono także warunki stosowania w Unii Europejskiej ratingów
wystawianych przez agencje z krajów trzecich. Porozumienie w sprawie struktury
europejskiego nadzoru, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., zapewnia ESMA
własne uprawnienia nadzorcze w odniesieniu zwłaszcza do agencji ratingowych. Dlatego
należy zmienić rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych w celu zorganizowania
procesu zatwierdzania agencji ratingowych przez ESMA i nadzoru nad nimi. Organ ten
otrzyma własne uprawnienia w zakresie nadzoru, lecz także uprawnienia dochodzeniowe,
i będzie mógł nakładać kary za niestosowanie przedmiotowego rozporządzenia. Kary
będą pobierane przez państwa członkowskie.

Bogusław Liberadzki (S&D),    na piśmie – (PL)  − Mechanizm monitorowania i nadzoru
nad agencjami ratingowymi jest potrzebny. Musimy zauważyć, że po części agencje
ratingowe przyczyniły się do kryzysu. W 2011 roku otrzymamy propozycję od Komisji
w związku z różnymi środkami uzupełniającymi dotyczącymi ratingów, a jest to możliwe
po przyjęciu tego sprawozdania. Powyższe przesłanki skłoniły mnie, aby głosować za
sprawozdaniem, wyrażając przekonanie, że szybko wejdzie w życie i zaobserwujemy
pozytywne rezultaty.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Prywatnym agencjom ratingowym
dano nowe uprawnienia ustanawiania standardów oraz obietnice delegowania uprawnień
władz publicznych. Ich zależność od partnerów prywatnych nie ma końca, podobnie jak
ich arbitralny charakter. Władze publiczne poddały się. To hańba.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Istnieje potrzeba dokonania tej zmiany, aby dostosować
rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 do nowej struktury nadzoru europejskiego oraz
ustanowić nowy mechanizm centralizacji działań agencji ratingowych. W tym celu
europejskiemu organowi nadzoru (Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych – ESMA) zostaną przyznane samodzielne uprawnienia w zakresie nadzoru,
prowadzenia dochodzeń i nakładania kar. Obecnie musimy zapewnić, aby ESMA był w
stanie korzystać ze swoich uprawnień i zapewnić energiczny nadzór nad agencjami
ratingowymi działającymi w Unii Europejskiej.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie – (ES) Nie mogłem poprzeć przedmiotowego
sprawozdania, bo choć jestem zwolennikiem wielu elementów, które się w nim znalazły,
a także ogólnych propozycji zwiększenia przejrzystości oraz poprawy informacji i nadzoru
nad agencjami ratingowymi i innymi instytucjami finansowymi, to przedmiotowy wniosek
poprzez zwiększenie pewności prawa posłuży interesom inwestorów, którzy są
zawodowcami nader oddalonymi od tego, co opisuje się jako „prawdziwą gospodarkę”.
Dlatego choć wierzę, że – jak to się określa w propozycji – trzeba mocno pracować nad
uzyskaniem przejrzystości i prawa do jasnej informacji w systemie finansowym, to moim
zdaniem jeszcze potrzebniejsze jest położenie kresu spekulacjom finansowym i podjęcie
działań na rzecz dojścia do uregulowań, które zapewnią państwom członkowskim nadzór
nad rynkami finansowymi. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi wkład na rzecz
przejrzystości, informacji i pewnego stopnia nadzoru nad podmiotami finansowymi, ale
czyni to w sposób ostrożny i z prokapitalistycznego punktu widzenia, dążąc do
zadowolenia sektora finansowego, z czym się nie zgadzam i czego nie popieram.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Informowanie obywateli UE o sytuacji
przedsiębiorstw i banków jest niezwykle istotnym instrumentem, ale jest nim również
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porównywanie konkurencyjności różnych marek i artykułów. Głosowałem za przyjęciem
sprawozdania. Mam też nadzieję, że w przyszłości przedmiotowe rozporządzenie zostanie
uzupełnione kontrolą sondaży poparcia dla partii politycznych i mediów publicznych,
aby zapobiec płatnemu manipulowaniu opinią publiczną. Agencje ratingowe nie pracują
ciężko nad zdobywaniem informacji i analizowaniem ich. Są gotowe pokazać wyniki
wygodne dla tych, którzy za to płacą. Wszyscy, którzy manipulują opinią publiczną i w
ten sposób oszukują społeczeństwo, zasługują na najwyższą karę.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie − (DE) Kryzys finansowy bardzo wyraźnie uświadomił
nam, że agencje ratingowe mają niebezpieczny monopol, a ich oceny nie zawsze są
odpowiednie, a czasami – bardzo ryzykowne. Dlatego należy ustanowić mechanizm
monitorowania i nadzorowania agencji ratingowych. Ponieważ są one częścią niezwykle
złożonego systemu rynków finansowych, podjęto decyzję o przyjęciu w tym celu
podwójnego systemu. Ponadto w sprawozdaniu określa się warunki, których spełnienie
pozwoli w Unii Europejskiej wykorzystywać ratingi opracowane przez agencje pochodzące
z krajów trzecich.

Oczywiście kluczowe znaczenie ma zapewnienie systemowi nadzoru możliwości
stosowania sankcji. W przyszłości okaże się, w jakim zakresie będą one rzeczywiście
stosowane. Fakt, że obecnie stworzono kilka organów nadzorczych UE, co wiąże się ze
wzrostem administracji i kosztów, nie jest dobrą informacją dla podatników europejskich.
Wziąłem to pod uwagę przy głosowaniu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
Parlamentu, ponieważ zgadzam się, że:

− rejestracja agencji ratingowych i stały nadzór nad nimi w Unii powinien być wyłącznym
zadaniem europejskiego organu nadzorczego (ESA), czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który powinien dysponować wyłącznymi
uprawnieniami do zawierania porozumień o współpracy w zakresie wymiany informacji
z właściwymi władzami w krajach trzecich;

− ESA (ESMA) powinien być odpowiedzialny za rejestrację agencji ratingowych i stały
nadzór nad nimi, wraz z prawem do żądania, w formie zwykłego wniosku lub decyzji,
wszelkich potrzebnych mu informacji od agencji ratingowych, osób pracujących w tych
agencjach, organizacji będących przedmiotem oceny oraz związanych z nimi stron trzecich,
którym agencja ratingowa podzleciła jakiekolwiek zadania operacyjne, oraz wszelkich
innych osób fizycznych w ścisły i istotny sposób związanych z agencjami ratingowymi i
ich działaniami;

− rejestracja agencji ratingowej przez właściwe władze powinna obowiązywać w całej
Unii, po przekazaniu uprawnień nadzorczych od władz właściwych do ESA (ESMA).

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie − (IT) Światowy kryzys finansowy, do którego po części
przyczyniły się agencje ratingowe, wykazał konieczność stworzenia mechanizmu
monitorowania tych agencji i nadzoru nad nimi. W tym celu w 2009 roku przyjęte zostało
rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych.

Umożliwiło ono utworzenie na szczeblu europejskim systemu rejestracji agencji
ratingowych wystawiających ratingi stosowane w Unii Europejskiej i nadzoru nad nimi.
Rozporządzenie przewiduje także warunki stosowania w Unii Europejskiej ratingów
wystawianych przez agencje z krajów trzecich poprzez wykorzystanie podwójnego systemu
równoważności i zatwierdzania ratingów. Z tego względu głosowałem za przyjęciem
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sprawozdania i popieram sprawozdawcę, pana posła Gauzèsa, który proponuje skupić
się na wprowadzeniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
do nadzoru nad agencjami i na określeniu jego nowych zadań i uprawnień. Jest nieodzowne,
aby od momentu powstania ESMA był w stanie wykonywać uprawnienia w zakresie
rzetelnego nadzoru nad agencjami ratingowymi prowadzącymi działalność w Unii
Europejskiej, a także nad agencjami z krajów trzecich, których ratingi są dozwolone w
Unii Europejskiej.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałem za przyjęciem rezolucji Parlamentu,
ponieważ zgadzam się, że przejrzystość informacji dostarczanej przez emitenta instrumentu
finansowego ocenianego przez wskazaną agencję ratingową może potencjalnie stanowić
istotną wartość dodaną dla funkcjonowania rynku i ochrony inwestorów.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Światowy kryzys finansowy, do którego
po części przyczyniły się agencje ratingowe, wykazał konieczność stworzenia mechanizmu
monitorowania tych agencji i nadzoru nad nimi. W tym celu w 2009 roku przyjęte zostało
rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych. Umożliwiło ono
utworzenie na szczeblu europejskim systemu rejestracji agencji ratingowych wystawiających
ratingi stosowane w Unii Europejskiej i nadzoru nad nimi. Przewiduje ono także warunki
stosowania w Unii Europejskiej ratingów wystawianych przez agencje z krajów trzecich
poprzez wykorzystanie podwójnego systemu równoważności i zatwierdzania ratingów.
W dyskusjach poprzedzających przyjęcie rozporządzenia (WE) nr 1060/2009
sprawozdawca podkreślał konieczność zintegrowanego nadzoru nad agencjami
ratingowymi i wspólnej kontroli nad ich produktami na szczeblu Unii Europejskiej.

Zasada ta została przyjęta, a Komisja zobowiązała się do sformułowania wniosku
legislacyjnego idącego w tym kierunku. Porozumienie w sprawie struktury europejskiego
nadzoru, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., umożliwia skuteczne wdrożenie
nadzoru nad agencjami ratingowymi. W rozporządzeniu ustanawiającym ESMA podkreśla
się, że organ ten będzie wykonywał własne uprawnienia nadzorcze w odniesieniu zwłaszcza
do agencji ratingowych.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL),    na piśmie – (EL) Rozporządzenie obejmuje
zarówno nadzór Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad
agencjami ratingowymi, jak i nadzór nad wykorzystywaniem ratingów przez poszczególne
instytucje nadzorowane na szczeblu krajowym. Krajowe organy nadzorcze pozostaną
odpowiedzialne za nadzór nad wykorzystywaniem ratingów przez poszczególne instytucje.
Organy krajowe nie będą jednak miały uprawnień do podejmowania środków nadzorczych
wobec agencji ratingowych w przypadku łamania przez nie przepisów. Właśnie pod tym
względem analizuje się zgodność propozycji z zasadą proporcjonalności.

We wniosku tworzy się system kontroli, jednakże z uwagi na obecne otoczenie neoliberalne
nie zapewnia się jego rzeczywistego, zasadniczego stosowania, wykraczającego poza nowe
działanie psychologiczne, skierowane przede wszystkim wobec szerokiego społeczeństwa.
Jego celem nie jest zastąpienie poprzedniego systemu; służy ustanowieniu nowego systemu
kontroli, który wcześniej nie istniał nawet w tej formie, co przede wszystkim umożliwiło
agencjom ratingowym prowadzenie działalności bez względu na wszystko. W tym
kontekście być może lepszy taki system, niż żaden.

Thomas Ulmer (PPE),    na piśmie − (DE) Z radością zagłosowałem za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania. Stopniowy proces regulacji rynków finansowych zaczyna
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nabierać kształtu. Zwiększono ochronę inwestorów i przejrzystość. Obecne przepisy są
bardziej kompleksowe i kompletne, a więc zapewniają lepszą ochronę uczestników.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie − (DE) Światowy kryzys finansowy, do którego
po części przyczyniły się agencje ratingowe, wykazał konieczność stworzenia mechanizmu
monitorowania tych agencji i nadzoru nad nimi. Z tego względu 1 stycznia 2011 r. zostanie
stworzony Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Jednocześnie utrzymujący się kryzys i stale pojawiające się nowe odkrycia dotyczące
mechanizmów rynkowych oznaczają konieczność stałego dostosowywania zadań i
uprawnień tego organu, a jeżeli okaże się to konieczne – ich rozszerzenia. Dlatego z dużym
zadowoleniem przyjmuję szczegółowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczące uprawnień ESMA
w zakresie jego relacji z właściwymi organami krajowymi. Z tego względu głosowałam
za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

Sprawozdanie: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  –  (LT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ przyczynia się ono do koniecznego uproszczenia ram prawnych
UE. Uważam, że osiem obowiązujących obecnie dyrektyw w dziedzinie metrologii bardziej
utrudnia, niż ułatwia prace w tej dziedzinie. Jednocześnie podzielam stanowisko
sprawozdawcy, że należy dać państwom członkowskim więcej czasu na zbadanie, czy
uchylenie tych dyrektyw doprowadzi do niepewności prawnej, która spowodowałaby
konieczność ujednolicenia przepisów na szczeblu europejskim. Dlatego uważam, że należy
przyjąć rozwiązanie, które będzie przewidywało uchylenie tych dyrektyw, ale które również
zapewni wystarczającą ilość czasu na przeanalizowanie możliwych następstw w kontekście
szerszego przeglądu podstawowego aktu prawnego w tej dziedzinie.

Sophie Auconie (PPE),    na piśmie – (FR) Metrologia to nauka o miarach. Od czasów
starożytnych Europejczycy przyjmują kolejne systemy miar we wszystkich dziedzinach
(długość, objętość, alkoholometria itp.). Na przykład przyjęcie systemu metrycznego
doprowadziło do poprawy współpracy między podmiotami gospodarczymi na kontynencie,
a następnie na świecie. W wielu dziedzinach istnieje jednak znaczna różnorodność miar.
Ponieważ Unia Europejska pragnie usunąć te bariery przeszkadzające we współpracy
między Europejczykami, realizuje ona długofalową politykę ujednolicenia systemów miar.
Dyrektywa 2004/22 była ważnym krokiem w tym zakresie. W miarę jak przygotowujemy
zmianę tego prawodawstwa, okazuje się, że wiele aktów prawnych jest przestarzałych i
należy je zastąpić, tak by stały się bardziej czytelne. Poparłam ten tekst, ponieważ
przewiduje on mile widziane dostosowanie prawa dotyczącego metrologii.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Zgadzam się, że istnieje potrzeba uproszczenia dorobku
wspólnotowego i uaktualnienia niemających już zastosowania dyrektyw poprzez
przystosowanie ich do naszych czasów. Wspomniane dyrektywy straciły na aktualności
i nie przyczyniają się do szerzenia lepszych uregulowań prawnych. Komisja uważa, że nie
ma potrzeby ujednolicenia prawodawstwa dotyczącego metrologii, ponieważ uważa, że
istnieje wystarczająca współpraca między państwami członkowskimi i że obecna sytuacja
powszechnego uznawania zasad opartych na międzynarodowych parametrach
poszczególnych państw członkowskich jest zadowalająca. Należy jednak pamiętać, że
luka w uregulowaniach w tym zakresie byłaby szkodliwa i że nie powinniśmy przyczyniać
się do tworzenia niepewności prawnej.
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José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Omawiane tu sprawozdanie przewiduje
możliwość uchylenia maksymalnie ośmiu dyrektyw dotyczących metrologii w sześciu
sektorach, w celu uproszczenia dorobku prawnego w tej dziedzinie: wodomierze do zimnej
wody (dyrektywa 75/33/EWG); alkoholomierze i tablice alkoholometryczne (dyrektywy
76/765/EWG i 76/766/EWG); odpowiednio odważniki o średniej i większej niż średnia
dokładności (dyrektywy 71/317/EWG i 74/148/EWG); manometry do opon pojazdów
silnikowych (dyrektywa 86/217/EWG); gęstość zboża w stanie sypkim (dyrektywa
71/347/EWG), wzorcowanie zbiorników statków (dyrektywa 71/349/EWG).

Co do wariantów rozpatrywanych w stosunku do tych ośmiu dyrektyw – uchylenie w
całości, uchylenie warunkowe i niepodejmowanie żadnych działań – Komisja stwierdziła,
że żaden z nich nie jest odpowiedni. Jednak ze względów związanych z koniecznością
poprawy regulacji Komisja skłania się ku uchyleniu w całości wszystkich dyrektyw, tj.
postuluje nową regulację w dziedzinie instrumentów pomiarowych.

Popieram ten wybór Komisji, ponieważ popieram doskonałość legislacyjną, chociaż
uważam, że państwa członkowskie powinny mieć wystarczająco dużo czasu na
przeanalizowanie ewentualnych konsekwencji takich działań w kontekście szerszego
przeglądu podstawowego aktu prawnego w tym obszarze, a mianowicie dyrektywy w
sprawie instrumentów pomiarowych (dyrektywa 2004/22/WE).

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Jednym z celów UE jest uproszczenie i uaktualnienie
wspólnotowego prawodawstwa. Nie ma sensu utrzymywać w mocy przepisów, które są
całkowicie zdezaktualizowane. Jeżeli chodzi o metrologię, założenie jest takie, że nie ma
potrzeby dalszej harmonizacji, ponieważ obowiązującym prawodawstwem jest wspólne
uznawanie zasad opartych na międzynarodowych parametrach poszczególnych państw
członkowskich. Ważne jest jednak, by nie tworzyć luki w regulacjach w tej dziedzinie, tak
by nie powstawała niepewność prawna.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie – (ES) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej
osiem dyrektyw odnoszących się do metrologii, ponieważ, podobnie jak sprawozdawczyni,
popieram ogólny cel lepszego stanowienia prawa. Podzielam również pogląd, że „państwa
członkowskie powinny mieć więcej czasu na zbadanie, czy uchylenie dyrektyw spowoduje
niepewność prawną”. Twierdzę, że należy uchylić i uprościć te dyrektywy dotyczące
instrumentów pomiarowych poprzez zmianę podstawy prawnej dla metrologii: dyrektywy
w sprawie instrumentów pomiarowych. Generalnie myślę, że uproszczenie prawodawstwa
UE to pozytywny krok, ponieważ poprawi to dostęp obywateli do tego prawodawstwa i
umożliwi bardziej efektywną działalność w tej dziedzinie.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie − (DE) Osiem obowiązujących obecnie unijnych dyrektyw
obejmuje dziedzinę metrologii w ośmiu różnych obszarach. Ze względów lepszego
stanowienia prawa Komisja proponuje zatem uchylenie tych dyrektyw. Według Komisji
harmonizacja nie jest potrzeba, ponieważ obecna sytuacja polegająca na wzajemnym
uznawaniu krajowych przepisów funkcjonuje w sposób zadowalający. Sprawozdawczyni
jest jednak zdania, że państwa członkowskie powinny mieć więcej czasu na zbadanie, czy
uchylenie dyrektyw spowoduje niepewność prawną. Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ sprawozdawczyni uwzględni problemy związane z niepewnością
prawną.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie − (IT) Uchylenie europejskich dyrektyw sprowadza się
zasadniczo do utrzymania próżni regulacyjnej w systemie Unii Europejskiej, przy czym
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zmodernizowanie takiego systemu, jak system dyrektyw w sprawie metrologii jest z
pewnością krokiem ku szerszemu i bardziej aktualnemu systemowi. Dlatego głosowałem
za przyjęciem sprawozdania uchylającego osiem omawianych tu dyrektyw w sprawie
metrologii. Zasada, którą podzielają Rada i Komisja, jest mimo wszystko delikatnie
wyważona, ponieważ każde państwo członkowskie będzie musiało polegać na wzajemnym
uznawaniu norm krajowych, nie sprawiając jednocześnie problemów przedsiębiorstwom
sektora bazującym na zasadach metrologii, do czasu zmiany dyrektywy w sprawie
instrumentów pomiarowych, która ujednolici odpowiednie prawodawstwo na szczeblu
europejskim.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Przychylam się do stanowiska
sprawozdawczyni, która opowiada się za uregulowaniem dziedziny metrologii.

Komisja skłaniała się ku całkowitemu uchyleniu ośmiu dyrektyw dotyczących metrologii;
stanowisko sprawozdawczyni jest jednak bardziej wyważone, ponieważ daje ono państwom
członkowskim więcej czasu na zbadanie, czy uchylenie tych dyrektyw doprowadzi do
niepewności prawnej, stwarzając konieczność harmonizacji europejskich przepisów
dotyczących metrologii. Przewidziano zatem okres przejściowy na analizę możliwych
konsekwencji uchylenia dyrektyw i na przeanalizowanie potrzeby przeprowadzenia
przeglądu dyrektywy podstawowej w tej dziedzinie (dyrektywa 2004/22/WE).

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie − (IT) Zgadzam się ze sprawozdawczynią, panią poseł
Weisgerber, która popiera ogólną koncepcję lepszego stanowienia prawa. Jeżeli jednak
chodzi o przedmiotowy wniosek, nie jest jasne, która opcja będzie najważniejsza. W swej
ocenie skutków Komisja stwierdza, analizując poszczególne opcje dla ośmiu dyrektyw
dotyczących metrologii (pełne uchylenie, uchylenie warunkowe, brak działań), że „żadna
z opcji nie jest odpowiednia”.

Jednak ze względów lepszego stanowienia prawa Komisja skłania się ku uchyleniu
wszystkich dyrektyw w całości (polegając na wzajemnym uznawaniu przepisów krajowych),
a nie ku harmonizacji, czyli ku zmianie dyrektywy dotyczącej instrumentów pomiarowych.
Raz jeszcze pragnę powiedzieć, że podzielam stanowisko sprawozdawczyni, iż należy dać
państwom członkowskim więcej czasu na zbadanie, czy uchylenie tych dyrektyw
doprowadzi do niepewności prawnej, która będzie wymagała harmonizacji przepisów.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie – (RO) Uchylenie wszystkich ośmiu dyrektyw stworzy
najprawdopodobniej nowe obciążenia administracyjne, ponieważ państwa członkowskie
będą mogły wprowadzać przepisy krajowe dotyczące instrumentów pomiarowych objętych
uchylanymi dyrektywami. Ani uchylane dyrektywy, ani te pozostające w mocy nie zwiększą
wspólnego poziomu ochrony konsumentów. Można to osiągnąć tylko poprzez ich zmianę.
Myślę, że państwa członkowskie powinny mieć więcej czasu na zbadanie, czy uchylenie
tych dyrektyw doprowadzi do niepewności prawnej, która będzie wymagać harmonizacji
europejskich przepisów. Popieram również propozycję sprawozdawczyni, by zakończyć
cały proces do 1 maja 2014 r. Dlatego głosowałam za przyjęciem sprawozdania, ponieważ
przewiduje ono wariant polegający na uchyleniu dyrektyw, ale daje również wystarczającą
ilość czasu na przeanalizowanie ewentualnych konsekwencji w kontekście szerszego
przeglądu podstawowego aktu prawnego w tym obszarze, czyli dyrektywy w sprawie
instrumentów pomiarowych (dyrektywy 2004/22/WE).

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Popieram ogólny cel poprawionych regulacji w
dziedzinie metrologii. Uważam jednak, że przydałoby się więcej refleksji, ponieważ
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pospieszna standaryzacja może stworzyć więcej zakłóceń i niepewności prawnej niż
korzyści.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Poprzez to głosowanie PE pokazuje,
że popiera ogólny cel, jakim jest lepsze stanowienie prawa. Jeżeli jednak chodzi o ten
wniosek, nie jest jasne, która opcja będzie najlepsza. W swej ocenie skutków Komisja
stwierdza, analizując różne opcje dla tych ośmiu dyrektyw dotyczących metrologii (pełne
uchylenie, uchylenie warunkowe, brak działań), że „żadna z opcji nie jest odpowiednia”.
Jednak ze względów lepszego stanowienia prawa Komisja skłania się ku uchyleniu
wszystkich dyrektyw w całości (i opiera się na wzajemnym uznawaniu przepisów
krajowych), a nie ku harmonizacji, czyli ku zmianie dyrektywy dotyczącej instrumentów
pomiarowych. Parlament Europejski jest zdania, że państwa członkowskie powinny mieć
więcej czasu na zbadanie, czy uchylenie tych dyrektyw doprowadzi do niepewności prawnej,
która spowoduje konieczność harmonizacji europejskich przepisów.

Dlatego poparliśmy rozwiązanie przewidujące uchylenie tych dyrektyw i dające
jednocześnie wystarczającą ilość czasu na przeanalizowanie możliwych następstw w
kontekście szerszego przeglądu podstawowego aktu prawnego w tej dziedzinie, jakim jest
„dyrektywa w sprawie instrumentów pomiarowych” (2004/22/WE).

Thomas Ulmer (PPE),    na piśmie − (DE) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania,
ponieważ wydatnie przyczynia się ono do ograniczenia biurokracji, o co ciągle się apeluje,
i umożliwia uchylenie ponad 20 dyrektyw, które straciły na aktualności lub są już
niepotrzebne. To właściwy sposób na budowanie prostszej i mniej zbiurokratyzowanej
Europy.

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

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  −  (LT) Pochwalam tę ważną rezolucję,
ponieważ jestem przekonana, że europejska inicjatywa obywatelska będzie potężnym
instrumentem kształtowania polityki i pobudzi transgraniczną debatę wewnątrz UE.
Inicjatywa obywatelska daje europejskim obywatelom prawo zgłaszania wniosków
legislacyjnych. Aby była skuteczna, organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej
powinni powoływać komitety obywatelskie, w których zasiadać będą z różnych państw
członkowskich. To zagwarantuje, że podnoszone kwestie będą prawdziwie europejskie i
zapewni wartość dodaną, jaką będzie pomoc w zbieraniu podpisów już od samego
początku. Uważam, że inicjatywa obywatelska powiedzie się tylko wówczas, gdy unijne
regulacje będą przyjazne dla obywateli i nie będą stwarzały uciążliwych zobowiązań dla
organizatorów, powodując ich frustrację. Bardzo ważne jest również to, by proces był
zgodny z unijnymi wymogami ochrony danych i by był całkowicie przejrzysty, od początku
do końca. Europejska inicjatywa obywatelska jest nowym instrumentem demokracji
partycypacyjnej na skalę kontynentu, dlatego też należy poświęcać szczególną uwagę
kampaniom komunikacyjnym i informacyjnym mającym na celu podnoszenie wiedzy na
temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    na piśmie – (EL) Kompromis między Parlamentem
Europejskim a Radą w sprawie rozporządzenia dotyczącego tzw. inicjatywy obywatelskiej,
której towarzyszy żałosna triumfalna gadanina na temat wzmocnienia instytucji
demokratycznych UE, jest jedynie próbą obrażenia obywateli, manipulowania nimi i
ogłupiania ich. Złudna inicjatywa obywatelska jest nie tylko bezużyteczna; może się wręcz
okazać niebezpieczna dla obywateli. Oprócz wymogu formalnego dotyczącego
konieczności zebrania miliona podpisów pod wnioskiem do Komisji, by podjęła inicjatywę
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legislacyjną, faktycznie nic się nie zmienia: Komisja nie jest zobowiązana do przekształcenia
inicjatywy legislacyjnej we wniosek i nie jest związana jej treścią.

Tego rodzaju „inicjatywa obywatelska”, sterowana i manipulowana za pomocą
mechanizmów kapitalistycznego i burżuazyjnego systemu politycznego, może być
wykorzystywana przez organy UE do prezentowania skrajnie antyobywatelskich i
reakcyjnych wyborów UE i monopolistów jako pozornie „obywatelskich wniosków”.
Ponadto tego rodzaju „inicjatywa” będzie wykorzystywana do obracania podpisów,
memorandów i wniosków przeciwko zorganizowanemu ruchowi obywatelskiemu i klasie
pracującej, masowym demonstracjom i wystąpieniom oraz różnym formom walki. Różne
„inicjatywy obywatelskie” nie mogą skryć reakcyjnego oblicza UE, ani nie będą w stanie
powstrzymać nasilającej się walki klas i obywateli.

Sophie Auconie (PPE),    na piśmie – (FR) W traktacie lizbońskim obiecano inicjatywę
obywatelską i wreszcie jest ona wcielana w życie. Ta nowa forma uczestniczenia w
kształtowaniu polityki Unii Europejskiej umożliwia europejskim obywatelom bezpośrednie
zwracanie się do Komisji o przedstawienie wniosków legislacyjnych w sprawach, które
ich interesują, pod warunkiem, że sprawy te mieszczą się w zakresie uprawnień UE.
Czekaliśmy tylko na przyjęcie zasad, które umożliwią wcielenie tego europejskiego prawa
obywatelskiego w życie. Tak też się stało, dlatego w głosowaniu poparłam wniosek.
Inicjatywy mogą być kierowane do rejestracji w Komisji przez komitet obywatelski złożony
z osób pochodzących przynajmniej z siedmiu państw członkowskich. Następnie możliwe
jest rozpoczęcie procesu zbierania podpisów na piśmie lub w Internecie. Milion podpisów
wymaganych do zgłoszenia inicjatywy musi pochodzić przynajmniej z jednej czwartej
państw członkowskich i musi zostać zebrany w ciągu 12 miesięcy. Deklaracje poparcia
będą weryfikowane przez państwa członkowskie. Wszystkie podpisy muszą być złożone
przez obywateli Unii Europejskiej, którzy osiągnęli wiek uprawniający do głosowania w
europejskich wyborach parlamentarnych. I na koniec, Komisja, jako strażnik traktatów,
będzie ostatecznym sędzią rozstrzygającym, czy proponowana procedura legislacyjna
powinna się rozpocząć.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Popieram podjętą przez Parlament
Europejski decyzję dotyczącą prawa do zgłaszania wniosków legislacyjnych poprzez
europejską inicjatywę legislacyjną. Uważa się, że wprowadzenie inicjatywy stworzy
bezpośrednie ogniwo między obywatelami a instytucjami, zmniejszając tym samym
przepaść między nimi i skłaniając unijne instytucje do zajęcia się konkretnymi problemami,
które są dla nich ważne. Poprzez europejską inicjatywę obywatelską unijni obywatele
mogę bezpośrednio zwracać się do Komisji Europejskiej o inicjowanie aktów prawnych.
Komisja będzie decydować o nadaniu dalszego biegu dopuszczonym inicjatywom
obywatelskim. Parlament Europejski będzie mógł przyczynić się do realizacji tych celów,
organizując wysłuchania publiczne lub przyjmując rezolucje. Jako że jest to nowa
inicjatywa, dobrze byłoby, gdyby Komisja przedstawiała co trzy lata sprawozdanie w
sprawie stosowania inicjatywy, a w stosownych przypadkach – również wniosek dotyczący
zmiany rozporządzenia. Aby zapewnić skuteczność stosowania inicjatywy, należy unikać
skomplikowanych procedur administracyjnych. Konieczne jest również zapewnienie
zgodności tego procesu z unijnymi wymogami ochrony danych.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    na piśmie – (FR) Po osiągnięciu kompromisu w sprawie
zasad regulujących europejską inicjatywę obywatelską sprawozdanie zostało przyjęte
znaczną większością głosów: 628 za, przy tylko 15 głosach przeciw i 24 wstrzymujących
się. Jestem bardzo zadowolony z tego głosowania, ponieważ dzięki niemu dajemy
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obywatelom Europy, począwszy od 2012 roku, lepszą możliwość przebicia się ze swoim
głosem. Koncepcja jest prosta; to swego rodzaju petycja na szczeblu europejskim: komitet
obywatelski, w którym zasiadają członkowie z przynajmniej siedmiu państw
członkowskich, będzie miał rok na zebranie miliona podpisów w sprawie, która jest istotna
z punktu widzenia interesu publicznego i wymaga uwagi ze strony Komisji. Komisja musi
następnie zdecydować w terminie trzech miesięcy, czy uznaje wniosek legislacyjny w danej
sprawie za słuszny, czy też nie, podając uzasadnienie decyzji. Możemy sprzeciwiać się
niektórym warunkom wynegocjowanym przez państwa członkowskie, takim jak
konieczność bycia obywatelem, a nie tylko rezydentem Unii Europejskiej, by móc złożyć
podpis; czy też możliwość żądania przez państwa dowodów tożsamości obywateli w celu
sprawdzenia podpisów. Niemniej inicjatywa obywatelska jest pozytywnym pomysłem i
krokiem naprzód ku demokracji partycypacyjnej, którą teraz musimy urzeczywistnić.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ europejska inicjatywa obywatelska, wprowadzona traktatem
lizbońskim, jest ogromnym krokiem ku bliższym relacjom między Unią Europejską a
europejskimi obywatelami. Ta nowa inicjatywa da obywatelom takie samo prawo
inicjatywy, z jakiego już teraz korzystają Rada Ministrów i Parlament Europejski. Ponadto
zapewni to obywatelom narzędzie przedstawiania ich racji, umożliwiając im kierowanie
niektórych kwestii będących przedmiotem zainteresowania do europejskich instytucji.
Taki dwukierunkowy przepływ jest wzajemnie korzystny. Dzięki wprowadzeniu inicjatywy
uzyskamy gwarancję, że instytucje Unii Europejskiej będą zajmowały się konkretnymi
problemami ważnymi dla obywateli. Ponadto Parlament Europejski będzie w stanie pomóc
obywatelom osiągnąć te cele, wykorzystując wszystkie dostępne mu środki do wspierania
wybranych inicjatyw obywatelskich, głównie poprzez organizowanie publicznych
wysłuchań lub przyjmowanie rezolucji.

Jednak Unia Europejska musi zapewnić zgodność tego procesu z unijnymi wymogami
ochrony danych i jego pełną przejrzystość, od początku do końca. Tylko gwarantując
bezpieczne środowisko, w którym obywatele mogą zgłaszać swoje propozycje, będziemy
w stanie zdobyć ich zaufanie i wzbudzić u nich zainteresowanie pracą Unii Europejskiej.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie – (RO) Inicjatywa obywatelska, która daje
milionowi Europejczyków prawo do wnoszenia inicjatyw legislacyjnych, wprowadza do
Unii Europejskiej koncepcję demokracji partycypacyjnej, o której mowa w traktacie z
Lizbony. To nowy, ważny krok podejmowany przez UE, dzięki któremu Parlament będzie
uzyskiwał informacje zwrotne od obywateli, których reprezentuje, na temat tego, czy
spisuje się dobrze, czy źle. Cieszy mnie, że Parlament starał się w jak największym stopniu
uprościć inicjatywę legislacyjną dla unijnych obywateli i ułatwić im korzystanie z niej,
ponieważ w rzeczywistości to właśnie oni będą z niej korzystać. Nie potrzeba nam
skomplikowanej procedury, która powodowałaby tylko frustrację u obywateli.

Przyjęto główne żądania Parlamentu, takie jak prawo do stwierdzenia dopuszczalności na
samym początku, a nie po zebraniu 300 tysięcy podpisów. Za zwycięstwo Parlamentu i
obywateli UE uznaję to, że minimalna liczba państw członkowskich, z których musza
pochodzić osoby składające podpisy, to jedna czwarta, a nie jedna trzecia, jak pierwotnie
proponowano. Mam nadzieję, że po wejściu w życie decyzji Parlamentu w 2012 roku
pojawi się jak najwięcej inicjatyw unijnych obywateli.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    na piśmie – (EL) Głosowałem za przyjęciem
sprawozdania w sprawie inicjatywy obywatelskiej, doskonale zdając sobie sprawę, że jest
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ona tylko sposobem na wyrażanie woli obywateli Europy, a nie potężnym narzędziem
uczestniczenia w kształtowaniu bieżącej polityki lub w zmienianiu jej kierunku. Komisja
do ostatniej chwili starała się ograniczyć to konkretne prawo obywatelskie, w związku z
czym końcowa wersja tekstu nie odzwierciedla rzeczywistych ambicji; wprowadza ona
na przykład konkretne złożone procedury korzystania z tego prawa. Niestety odrzucono
ważne poprawki Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej
Zielonej Lewicy, w wyniku czego inicjatyw nie mogą podpisywać unijni rezydencji
niebędący obywatelami danego państwa członkowskiego, co wyklucza równe uczestnictwo
rezydentów, niezależnie od narodowości; nie ma również gwarancji, że podpisy będą
zgadzały się z numerami dokumentów tożsamości osób składających podpisy.

Mimo to końcowa wersja tekstu jest o wiele lepsza niż pierwotnie proponowany tekst, w
tym sensie, że przewiduje minimum na poziomie jednej czwartej państw członkowskich,
proponuje niezwłoczną rejestrację inicjatyw i wymaga od Komisji organizowania
publicznych przesłuchań w przypadku każdej zatwierdzonej inicjatywy i zagwarantowania
bezwzględnej przejrzystości finansowania każdej inicjatywy.

Carlos Coelho (PPE),    na piśmie – (PT) Zawsze postrzegałem tę inicjatywę jako jedną z
najważniejszych innowacji traktatu z Lizbony. Umożliwienie milionowi obywateli kilku
państw członkowskich wnoszenia inicjatywy legislacyjnej powinno przyczynić się do
wzmocnienia europejskiego społeczeństwa obywatelskiego zorganizowanego na szczeblu
UE. Podkreśliłam zakres tego środka, zważywszy, że posłowie do Parlamentu Europejskiego
nie mają prawa do inicjatywy legislacyjnej. Mam nadzieję, że korzystanie z tej inicjatywy
legislacyjnej nie okaże się zbytnio zbiurokratyzowane, co zniechęcałoby do korzystania
z tego nowego instrumentu.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    na piśmie  − Chociaż w pełni popieram europejską
inicjatywę obywatelską, głosowałem za odrzuceniem końcowej wersji rezolucji, ponieważ
jestem rozczarowany tym, jak mało udało się ostatecznie osiągnąć za pomocą tego
obiecującego narzędzia. Nie zgadzam się w szczególności z zapisem wymagającym, by w
większości państw członkowskich składający podpisy podawali numery swoich dowodów
tożsamości. Jestem również przeciwny ograniczaniu możliwości uczestnictwa w
europejskiej inicjatywie obywatelskiej wyłącznie do obywateli UE.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie – (FR) Przyjęcie podstawowych zasad „inicjatywy
obywatelskiej” określonej w traktacie z Lizbony, jest kolejnym krokiem ku zapewnieniu
demokracji bezpośredniej w Europie. W przyszłości Komisja będzie musiała rozważyć
sporządzenie nowego europejskiego aktu prawnego, jeżeli zażąda tego milion obywateli
z przynajmniej jednej czwartej wszystkich państw członkowskich. Ten nowy instrument
daje zatem europejskim obywatelom prawo do realnego wpływania na proces legislacyjny,
umożliwiając im zgłaszanie żądań lub obaw na szczeblu europejskim. To zwycięstwo
naszego ruchu, który konsekwentnie nawołuje do zbliżenia Unii Europejskiej do jej
obywateli poprzez budowanie solidniejszej, przejrzystszej i dostępniejszej Europy.

Christine De Veyrac (PPE),    na piśmie – (FR) Jestem zadowolona, że głosowałam, wraz
z ogromną większością posłów, za przyjęciem sprawozdania w sprawie „inicjatywy
obywatelskiej”, która wprowadza bezprecedensowy poziom uczestnictwa obywateli w
unijnym procesie legislacyjnym. Faktycznie, dając milionowi obywateli prawo inicjatywy
politycznej, Parlament daje wspaniały przykład demokracji partycypacyjnej. Taka jest
obecnie droga naprzód dla Unii Europejskiej: musi się ona coraz bardziej zbliżać do
obywateli.
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Martin Ehrenhauser (NI),    na piśmie − (DE) Wprowadzono pewne poprawki w
porównaniu z pierwotnym projektem. Dlatego głosowałem za przyjęciem sprawozdania.
Niemniej pragnę powiedzieć, że nawet po wprowadzeniu tej nieskutecznej inicjatywy
obywatelskiej nadal pozostaje odczuwalny deficyt demokracji w UE, która nie posiada
żadnej formy demokracji bezpośredniej. Dlatego kolejnym krokiem musi być wprowadzenie
obowiązkowego referendum w odniesieniu do dopuszczonych inicjatyw. Należy z
zadowoleniem przyjąć obowiązkowe wysłuchania publiczne osób zgłaszających petycje
z udziałem Komisji i Parlamentu. Teraz państwa członkowskie muszą szybko wprowadzić
inicjatywę obywatelską w życie, nie marnując czasu na wprowadzanie niepotrzebnej
biurokracji.

Kontrole dowodów tożsamości przez władze lokalne, podobne do tych wymaganych w
przypadku krajowych wniosków referendalnych, nie będą potrzebne do oceny deklaracji
poparcia. Krajowe organy wyborcze powinny zadowolić się kontrolami losowymi, które
zostały zaproponowane przez Parlament Europejski.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie
projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego inicjatywy
obywatelskiej, jednego z najważniejszych aktów prawnych wprowadzonych traktatem
lizbońskim, na mocy którego milion obywateli może zwrócić się do Komisji o przedłożenie
określonych wniosków legislacyjnych. Wnioski przyjęte przez Parlament Europejski
powinny umożliwić na przykład doprecyzowanie, uproszczenie i ułatwienie korzystania
z inicjatywy obywatelskiej.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Zatwierdzona dziś inicjatywa obywatelska jest
kolejnym krokiem ku Europie budowanej dla ludzi i przez ludzi, który zwiększa jej
demokratyczny charakter i przejrzystość, jak również zachęca Europę do zbliżenia się do
obywateli i tworzenia aktywnego, zainteresowanego oraz partycypacyjnego społeczeństwa
obywatelskiego. Od teraz europejscy obywatele będą mogli zwracać się do Komisji
Europejskiej o przedstawienie wniosku legislacyjnego w danej sprawie, pod warunkiem
przedłożenia podpisów minimalnej liczby obywateli pochodzących przynajmniej z jednej
piątej państw członkowskich.

Pragnę jednak wyrazić swoje zdziwienie w związku z wykluczeniem z grona
„organizatorów” podmiotów zbiorowych i organizacji (art. 2, nr 3), szczególnie organizacji
pozarządowych i partii politycznych, organizacji założycielskich demokracji
reprezentacyjnej, oraz w związku z przyjętą terminologią – „komitet obywatelski” – którym
to mianem określa się grupę organizatorów.

Dziwi mnie również próba określenia minimalnego wieku osób składających podpis na
16 lat, skoro w większości państw członkowskich prawo wyborcze, czynne lub bierne,
uzyskuje się wraz z uzyskaniem pełnoletniości, czyli w wieku 18 lat. Wiek ten należy
przyjąć za odpowiedni, zgodnie z propozycją Komisji zawartą w pkt. 7 i 2 art. 3 wniosku.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Cieszę się z przyjęcia tego sprawozdania
w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej wprowadzonej traktatem z Lizbony, co
ma na celu przyznanie obywatelom takich samych uprawnień, jak te, z których obecnie
korzystają Rada Ministrów i Parlament Europejski.

W przypadku każdej inicjatywy organizatorzy będą mieli 12 miesięcy na zgromadzenie
miliona podpisów, które będą musiały być złożone przez obywateli przynajmniej jednej
czwartej państw członkowskich – obecnie z siedmiu. Minimalna liczba wymaganych
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podpisów różni się w zależności od kraju, wahając się między 74 250 podpisami w
Niemczech a 3 750 na Malcie. W przypadku Portugalii minimalna liczba podpisów
wymaganych do poparcia danej inicjatywy wyniesie 16 500.

Ważność deklaracji poparcia będzie weryfikowana przez państwa członkowskie. W
Portugalii do złożenia podpisu potrzebny będzie numer dowodu osobistego, paszportu
lub karty obywatela. Osoby składające podpis muszą być obywatelami UE i muszą być w
wieku uprawniającym do głosowania w europejskich wyborach (w Portugalii jest to 18
lat).

Następnie Komisja rozważy inicjatywę i zdecyduje, w terminie trzech miesięcy, czy
przedstawi europejski wniosek ustawodawczy w zgłoszonej sprawie. Władza wykonawcza
Wspólnoty będzie musiała następnie „przedstawić działania, jakie zamierza podjąć, a także
uzasadnienie podjęcia lub niepodjęcia tych działań”. Uzasadnienie będzie podawane do
wiadomości publicznej.

Carlo Fidanza (PPE),    na piśmie − (IT) Popieram sprawozdanie pana posła Lamassoure’a
i pani poseł Gurmai w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Poprzez to głosowanie
zatwierdzamy, a wręcz pomagamy określić, podstawowe zasady funkcjonowania
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, przewidzianej w traktacie z Lizbony.

Komitet obywatelski złożony z osób pochodzących przynajmniej z siedmiu państw
członkowskich może zarejestrować inicjatywę i rozpocząć zbieranie miliona koniecznych
podpisów, na papierze lub w Internecie, po przeprowadzeniu przez Komisję analizy
dopuszczalności. Ten przykład demokracji partycypacyjnej ma ogromny potencjał,
ponieważ umożliwia obywatelom bezpośrednie uczestniczenie w pracach, i w pewnym
sensie stanie się ich częścią.

Wspólna praca tych dwojga współsprawozdawców pokazała, że pokonanie podziałów
jest możliwe, pod warunkiem, że praca jest wykonywana efektywnie i w interesie obywateli.
To leżące u podstaw tej inicjatywy podejście jest typowe dla Grupy Europejskiej Partii
Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), która jest zawsze proaktywna, otwarta na dialog
i współpracę, ale jednocześnie pozostaje silnie przywiązana do solidnych i niewzruszonych
wartości.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) To czysto demagogiczna inicjatywa, unijna
propaganda, która służy jedynie próbom ukrycia odbywającego się obecnie procesu
zubażania demokracji, a także skłonienia nas, byśmy zapomnieli, że to ci, którzy są u
władzy w Europie, nie dopuścili do referendum w sprawie traktatu z Lizbony, który
przewidywał tak zwaną inicjatywę obywatelską.

Tymczasem sam Traktat o Unii Europejskiej przewiduje ograniczenia takiej inicjatywy
obywatelskiej, stanowiąc w art. 11, że wymagany jest milion podpisów obywateli ze
znacznej liczby państw członkowskich i dalej, że obywatele mogą zwracać się do Komisji
Europejskiej o przedłożenie odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do
których, zdaniem obywateli, stosowanie traktatów wymaga aktu prawnego Unii.

Innymi słowy, po wykonaniu całej pracy związanej ze zbieraniem podpisów i wypełnieniem
wymogów określonych w projekcie rozporządzenia nie ma gwarancji, że życzenia obywateli
zostaną spełnione. Wprawdzie sprawozdanie zatwierdzone przez PE poprawia nieco
wniosek Komisji Europejskiej, lecz i tak musi być zgodne z postanowieniami traktatu,
który pierwotnie wręcz ogranicza rozszerzanie inicjatywy obywatelskiej. Dlatego
wstrzymaliśmy się od głosu.

15-12-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL128



Pat the Cope Gallagher (ALDE),    na piśmie – (GA) Pod każdą inicjatywą obywatelską
musi się podpisać ponad milion obywateli Unii Europejskiej, pochodzących przynajmniej
z jednej czwartej państw członkowskich: takie było najważniejsze założenie tego
rozporządzenia. Irlandzki rząd zamierza weryfikować osoby składające podpisy z Irlandii,
sprawdzając spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego.

Robert Goebbels (S&D),    na piśmie – (FR) Wstrzymałem się od głosu w głosowaniu w
sprawie rozporządzenia wprowadzającego w życie europejską inicjatywę obywatelską.
Moim zdaniem Parlament kieruje się błędnymi przesłankami, chcąc jak najbardziej ułatwić
te inicjatywy, szczególnie poprzez zmniejszenie liczby państw członkowskich, z których
muszą pochodzić podpisy. Pozostaję zwolennikiem demokracji przedstawicielskiej.
Inicjatywy obywatelskie nie pomogą rozwiązać problemów gospodarczych, socjalnych,
środowiskowych i społecznych. To, co określa się mianem inicjatyw obywatelskich, będzie
zasadniczo służyło ekstremistycznym siłom politycznym, które zawłaszczą te instrumenty
do kampanii na rzecz przywrócenia kary śmierci, przeciwko budowaniu meczetów,
przeciwko „pełzającej islamizacji” Europy i na rzecz innych populistycznych tematów.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    na piśmie – (FR) Wszyscy na nie czekaliśmy, odkąd w
zeszłym roku w życie wszedł traktat z Lizbony: rozporządzenie w sprawie inicjatywy
obywatelskiej określające procedury jej stosowania, jej zasady i procedury podstawowe i
umożliwiające wreszcie korzystanie z tego nowego instrumentu. Począwszy od teraz jeden
milion europejskich obywateli, czyli zaledwie 0,2 % unijnej ludności, może zwrócić się
do Komisji, by przedłożyła wniosek dotyczący aktu prawnego w danej dziedzinie. To
ważny krok w kierunku demokracji partycypacyjnej, który powinien umożliwić i wesprzeć
debaty transgraniczne w Europie, ponieważ inicjatywa musi być zgłoszona przez obywateli
mieszkających w różnych państwach członkowskich; to znaczący krok ku zbliżeniu
obywateli Europy, przy czym mamy nadzieję, że ten nowy instrument będzie faktycznie
wykorzystywany przez europejskich obywateli, że będzie skuteczny i że Komisja Europejska
będzie w stanie wcielać w życie propozycje zgłaszane przez obywateli.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie – (FR) Europejska inicjatywa obywatelska jest jedną
z najbardziej interesujących innowacji przewidzianych traktatem lizbońskim. Jest
europejską petycją, która umożliwi jednemu milionowi europejskich obywateli,
pochodzących z reprezentatywnej liczby państw członkowskich UE, zgłaszanie Komisji
spraw do rozpatrzenia. Innymi słowy, oznacza ona uzyskanie prawdziwej władzy
legislacyjnej przez obywateli Europy, ponieważ Komisja będzie zobowiązana odpowiedzieć
na inicjatywę obywatelską poprzez zlecenie analizy albo przedstawienie wniosku
dotyczącego aktu prawnego. W sytuacji gdy poczucie przynależności obywateli do UE
jest nadal zbyt słabe, a frekwencja w wyborach, zwłaszcza europejskich, budzi zmartwienie,
to nowe narzędzie umożliwi europejskim obywatelom stanie się pełnoprawnymi
podmiotami europejskiej demokracji. Dlatego martwią mnie nieco podnoszone tu dziś
głosy w sprawie zagrożeń, jakie niesie ze sobą inicjatywa obywatelska. Kompromis zawarty
z Radą jest w pełni sprawiedliwy, a kryteria regulujące dopuszczalność projektu sprawią,
że niesprawiedliwe inicjatywy nigdy nie ujrzą światła dziennego. Nie powinniśmy się
obawiać debat, które będą wybuchały w związku z wykorzystywaniem tego narzędzia
przez obywateli. Głosowałam za przyjęciem tego tekstu.

Salvatore Iacolino (PPE),    na piśmie − (IT) Europejska inicjatywa obywatelska stanowi
zasadniczy krok w procesie budowania Europy opartej na prawach obywateli. Surowe
kryteria dopuszczalności, dostępne i uproszczone procedury oraz reprezentatywność
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państw członkowskich stanowią główne filary tego instrumentu, który przywraca
nadrzędność wartości demokracji partycypacyjnej.

Zgodnie z unijnymi wartościami traktat z Lizbony przyznaje przynajmniej jednemu
milionowi obywateli, reprezentujących przynajmniej jedną czwartą państw członkowskich,
autentyczną możliwość skutecznego uczestniczenia w kształtowaniu przepisów zgodnie
z oczekiwaniami Europejczyków. Mamy nadzieję, że instrument ten wzmocni prawa
obywateli i że wkrótce nadejdzie czas, kiedy będziemy mogli pozytywnie ocenić uzyskane
rezultaty, a w razie konieczności – skorygować odpowiednio interesy obywateli, tak by
jeszcze bardziej usprawnić i uelastycznić ten prawdziwie innowacyjny projekt. W ten
sposób Unia oparta na euro będzie skoordynowana z Europą opartą na prawie europejskich
obywateli do obywatelskości.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Poparłem to sprawozdanie, ponieważ
europejska inicjatywa obywatelska jest nowym instrumentem demokracji partycypacyjnej
w skali całego kontynentu. Jest narzędziem, które powinno być wykorzystywane przez
samych obywateli i którego celem jest wzmacnianie demokracji bezpośredniej, aktywnego
obywatelstwa, a także zapewnienie europejskim obywatelom możliwości wpływania na
unijną politykę. Inicjatywa ta została wprowadzona w Traktacie ustanawiającym
Konstytucję dla Europy, a następnie w traktacie z Lizbony, w celu zapewnienia obywatelom
tych samych uprawnień w zakresie inicjatywy politycznej, z jakich już teraz korzystają
Rada Ministrów i Parlament Europejski. Jestem zadowolony, że w sprawozdaniu tym
poparto korzystanie z nowych technologii jako odpowiedni instrument demokracji
partycypacyjnej. Wprowadzenie tej inicjatywy stworzy bezpośrednie ogniwo między
obywatelami a instytucjami, zmniejszając tym samym dystans między nimi i sprawiając,
że instytucje UE zajmą się konkretnymi problemami, które są dla nich istotne.

Peter Jahr (PPE),    na piśmie − (DE) Przyjęta dziś inicjatywa obywatelska jest ważnym
krokiem ku zbliżeniu Unii Europejskiej do jej obywateli. Obywatele Unii Europejskiej
uzyskują wreszcie szansę na aktywne uczestniczenie w wydarzeniach politycznych. Ponadto
inicjatywa ta pozwala im nie tylko na angażowanie się w politykę, ale również na
bezpośrednie zwracanie się do Komisji o podjęcie działań.

Ważne jest zapewnienie, by inicjatywa ta była jak najbardziej przyjazna dla obywateli i jak
najbardziej czytelna, tak by nie zachęcała do nadużyć. Niezależnie od tego, jak przyjazna
dla użytkownika będzie ta inicjatywa, jeżeli będzie nadużywana, to się zdewaluuje.
Inicjatywa obywatelska wniesie więcej demokracji i znacznie przyczyni się do
unowocześnienia Europy i jej ożywienia w oczach obywateli. Raz jeszcze pragnę wezwać
Parlament, a także Komisję, by zapewniły odpowiednią rolę w tym procesie Komisji Petycji.

Jarosław Kalinowski (PPE),    na piśmie – (PL) Jednym z głównych celów europejskiej
inicjatywy obywatelskiej jest zbliżenie instytucji europejskich do obywateli i ułatwienie
przeciętnemu Europejczykowi korzystania z należnych mu praw i przywilejów. Z
pewnością polepszy to życie mieszkańcom państw członkowskich i pomoże w kreacji
pro-społecznego wizerunku Unii. Autorzy projektu dążą również do jak najprostszego
modelu organizacji spotkań czy zbierania podpisów w ramach inicjatywy. Jeśli Europejczycy
będą pragnęli zabrać głos w ważnej ich zdaniem sprawie, naszym obowiązkiem jest
zapewnić, aby byli usłyszani, a ich prośby rozpatrzone. Na tym przecież polega prawdziwa
demokracja.

Sandra Kalniete (PPE)  , na piśmie – (LV) Dziś Parlament Europejski podjął historyczną
decyzję, która daje społeczeństwu obywatelskiemu szansę na bardziej aktywne
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uczestniczenie w procesie decyzyjnym. Aktywne społeczeństwo obywatelskie biorące
udział w podejmowaniu decyzji politycznych jest jednym z kamieni milowych demokracji.
Jest jednym z podstawowych wymogów wysokiej jakości polityki, która na przestrzeni
lat umożliwiła państwom członkowskim Unii Europejskiej osiągnięcie wysokiego poziomu
demokracji, praw człowieka i dobrobytu, a Europie jako takiej – stanie się najbardziej
rozwiniętym regionem świata. Rola społeczeństwa obywatelskiego nie ogranicza się tylko
i wyłącznie do udziału w wyborach. Obywatele muszą również na co dzień uczestniczyć
w procesie decyzyjnym, wyrażając swoje opinie na temat konkretnych decyzji lub wydarzeń
przewidzianych w programie politycznym. W ich interesie leży uczestniczenie w
demokratycznej kontroli nad władzą i krytykowanie polityków za ich działania. Bez
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego odzyskanie niepodległości przez państwa
bałtyckie i nasz bezpieczny powrót do Europy byłby niemożliwy. Dlatego z pełnym
przekonaniem głosuję za przyjęciem inicjatywy obywatelskiej.

Jak dotąd prawodawstwo europejskie nie zawierało wystarczająco rozwiniętych i jasnych
mechanizmów umożliwiającym Europejczykom uczestniczenie w procesie decyzyjnym
i zwracanie uwagi europejskich instytucji na bieżące troski obywateli. Wierzę, że inicjatywa
obywatelska zwiększy wiarę obywateli w Unię Europejską i wzmocni legitymizację
podejmowanych decyzji.

Tunne Kelam (PPE),    na piśmie  − Głosowałem za przyjęciem zaproponowanych przez
PE poprawek do inicjatywy obywatelskiej, ponieważ uważam, że wzmacniają one inicjatywę
i umożliwiają partycypację większej liczby ludzi. To historyczny moment, w którym
europejscy obywatele dostają do swoich rąk konkretne narzędzie umożliwiające im
zwracanie uwagi UE na ważne problemy i tematy. Nalegam na Komisję, by zwróciła uwagę
na poprawkę, w której poproszono o łatwe procedury i przejrzyste informacje dla obywateli.
Stworzenie takiego mechanizmu to jedno, a uczynienie go dostępnym i zrozumiałym dla
unijnych obywateli, tak by mogli z niego w pełni korzystać, to drugie. Parlament zabiega
o złagodzenie kryteriów w odniesieniu do osób składających podpis, postulując, by
pochodzili oni przynajmniej z jednej piątej, a nie jednej trzeciej, państw członkowskich.

Parlament wzywa również do stworzenia łatwo dostępnego, bezpłatnego internetowego
systemu zbierania podpisów. Chciałbym przede wszystkim podkreślić potrzebę tworzenia
komitetów obywatelskich, które będą organizowały inicjatywy. Ruch komitetów
obywatelskich był jednym z najważniejszych czynników, które doprowadziły do odzyskania
przez Estonię niepodległości w 1991 roku. To jasny sygnał, że wspólnie obywatele mogą
burzyć mury.

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie − (DE) Popieram decyzję Parlamentu dotyczącą
wprowadzenia inicjatywy obywatelskiej dla obywateli UE. Nowy ogólnoeuropejski system
petycji stanowi ważne narzędzie, które pozwoli obywatelom silniej angażować się w
sprawy Europy i zapewni bardziej bezpośrednią demokrację. Traktat o Unii Europejskiej
zapewnia poprawę demokratycznego funkcjonowania Unii. Obywatele mogą uczestniczyć
w życiu demokratycznym UE i zwracać się bezpośrednio do Komisji. Inicjatywa obywatelska
daje obywatelom prawo inicjatywy podobne do tego, z którego korzystają Parlament
Europejski i Rada. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie inicjatywy obywatelskiej,
potrzeba przynajmniej miliona podpisów obywateli z jednej piątej wszystkich państw
członkowskich. Dodatkowo w swej rezolucji Parlament zaleca środki, które ułatwią
korzystanie z inicjatywy obywatelskiej.
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Na przykład Komisja powinna rozważyć wykorzystanie istniejących programów
promujących mobilność i aktywną postawę obywatelską, a także nowe formy komunikacji,
takie jak sieci społecznościowe, które pobudzają debatę publiczną. Cieszy mnie to, że
przedstawicielstwa i urzędy w państwach członkowskich będą pełniły funkcję punktów
kontaktowych i ciał doradczych.

Sabine Lösing and Sabine Wils (GUE/NGL),    na piśmie − (DE) Mimo poprawienia
europejskiej inicjatywy obywatelskiej dzięki przyjęciu kompromisu między Komisją a
Parlamentem, inicjatywa ta nadal wiąże się z niepotrzebnymi przeszkodami
biurokratycznymi. Ponadto istnieje ryzyko, że będzie ona traktowana przedmiotowo, na
przykład przez duże przedsiębiorstwa i organizacje, chociaż bowiem zagwarantowano
przejrzystość, nie określono górnego pułapu wysokości datków przekazywanych przez
przedsiębiorstwa. Między innymi z tych względów wstrzymaliśmy się od głosu w
końcowym głosowaniu.

Oto niektóre krytykowane przez nas kwestie:

1. Z inicjatywy nie wykluczono przedsiębiorstw.

2. Nie podjęto decyzji, czy w inicjatywie mogą uczestniczyć młodsi obywatele, w wieku
od lat 16. W zamian uzależniono wiek od krajowych przepisów ordynacji wyborczej.

3. W inicjatywie nie mogą uczestniczyć obywatele państw trzecich mieszkający w UE.

4. Nie przewidziano rekompensaty powyżej 100 tysięcy podpisów (0,005 euro za podpis).
W związku z tym inicjatywa będzie bardzo kosztowna dla inicjatorów, a zatem nie będzie
ona w równym stopniu dostępna dla wszystkich.

5. Nie przewidziano zakazu finansowania inicjatywy przez przedsiębiorstwa i nie ustalono
górnego pułapu przekazywanych środków.

6. Nie przedstawiono żadnych konkretnych informacji na temat możliwości zwrócenia
się do Trybunału Sprawiedliwości w przypadku odrzucenia inicjatywy.

7. W przypadku odrzucenia przez Komisję Europejską danego projektu aktu prawnego
Komisja nie jest zobowiązana, aby uzasadnić swoją decyzję.

Petru Constantin Luhan (PPE),    na piśmie – (RO) Inicjatywa obywatelska ustanowi
bezpośrednie ogniwo między obywatelami a instytucjami, całkowicie zmniejszając obecny
dystans i skłaniając unijne instytucje do załatwienia ważnych problemów, z jakimi zmagają
się obywatele. Pragnę podkreślić kilka rzeczy, których nie wolno przeoczyć:

1. Inicjatywa obywatelska będzie skuteczna tylko wówczas, gdy dotyczące jej
rozporządzenie będzie dla obywateli łatwe do zrozumienia i stosowania, i nie będzie
nakładało przy tym nadmiernych obowiązków na organizatorów.

2. W wyniku negocjacji przeprowadzonych z Komisją i Radą ustaliliśmy wspólnie, że
konieczne jest, by osoby popierające inicjatywę obywatelską podawały określone informacje
ze swoich dowodów tożsamości i że niezbędne jest zapewnienie państwom członkowskim
możliwości ich weryfikacji. Niezbędne jest jednak zapewnienie zgodności tego procesu z
unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony danych. Każda organizacja mająca sposobność
wspierania inicjatyw obywatelskich musi zapewnić całkowitą przejrzystość udzielanego
wsparcia, tak by osoby składające podpis wiedziały, kto stoi za inicjatywą, którą decydują
się poprzeć.
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3. W przekazywaniu koniecznych informacji na temat inicjatywy obywatelskiej muszą
uczestniczyć biura informacyjne Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich
i sieci informacyjne Komisji, jak na przykład Europe Direct i Citizen Signpost Service.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    na piśmie – (PL) Drogie Koleżanki i Koledzy!
Z satysfakcją przyjęłam wynik dzisiejszego głosowania na temat inicjatywy obywatelskiej.
Traktat lizboński wprowadzając europejską inicjatywę obywatelską staje się narzędziem
prawodawczym dla obywateli UE, jednak musimy pamiętać, że zebranie miliona podpisów,
nie powoduje jeszcze, że powstanie nowe prawo. Proces ten wymaga całej unijnej drogi
legislacyjnej, a my, posłowie, musimy zwracać uwagę, żeby procedury były uproszczone,
aby uniknąć tutaj rozczarowania. Uważam, że powinniśmy prowadzić dobrą kampanię
informacyjną w państwach członkowskich na temat tego instrumentu, aby kwestie
poruszane unijną inicjatywą obywatelską mieściły się w tym, co zawierają traktaty i co jest
zgodne z wartościami UE.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Dzięki tej ważnej inicjatywie Parlamentu Europejskiego
jeden milion europejskich obywateli będzie mógł występować do Komisji Europejskiej o
przygotowanie aktu prawnego w danej sprawie. Zatwierdzone dziś przez Parlament
Europejski przepisy uchwalające „inicjatywę obywatelską” stanowią, że składający podpisy
muszą pochodzić przynajmniej z siedmiu państw członkowskich. W przypadku Portugalii
inicjatywę poprzeć będzie musiało 16 500 osób. Wraz z wejściem w życie traktatu
lizbońskiego powstało prawo inicjatywy obywateli, zgodnie z którym jeden milion
obywateli może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie określonego wniosku
ustawodawczego. Przyjęte dziś na sesji plenarnej rozporządzenie określa warunki konieczne
do zgłaszania przyszłych inicjatyw obywatelskich.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie – (ES) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie inicjatywy obywatelskiej, chociaż bowiem jest ono jedynie częściowo zbieżne ze
stanowiskiem mojej grupy, gdyż pomija tak ważne kwestie jak pomysł dopuszczania
inicjatyw wnoszących o zmianę traktatów lub pomysł przedłużenia terminu zbierania
podpisów z proponowanych 12 na 18 miesięcy, to mimo to uważam, że jest znaczącym,
choć niewystarczającym udoskonaleniem tekstu przedstawionego przez Komisję. Inicjatywa
obywatelska jest mechanizmem uczestnictwa obywatelskiego określonym w traktacie z
Lizbony, umożliwiającym obywatelom i społeczeństwu obywatelskiemu odgrywanie roli
w procesie kształtowania europejskiej polityki. Poparłem przedłożony tekst, ponieważ
ułatwia on stworzenie tego mechanizmu i jego połączonej procedury. Ułatwia on na
przykład proces rejestrowania inicjatyw i zmniejsza liczbę państw członkowskich, które
muszą być reprezentowane wśród obywateli (z jednej trzeciej do jednej czwartej). To
również stanowi postęp w porównaniu z wnioskiem Komisji, ponieważ poprawia
przejrzystość finansowania kampanii zbierania podpisów.

Louis Michel (ALDE),    na piśmie – (FR) Europejska inicjatywa obywatelska będzie
potężnym narzędziem kształtowania polityki Unii Europejskiej. Inicjatywa została
wprowadzona traktatem lizbońskim i pozwoli jednemu milionowi europejskich obywateli
zwracać się do Komisji Europejskiej o przedkładanie wniosków dotyczących tematów
mieszczących się w zakresie jej kompetencji. Inicjatywa ta przyznaje unijnym obywatelom
prawo do przedstawiania ich opinii, a tym samym przyznaje im prawo inicjatywy podobne
do tego, z jakiego korzystają Parlament Europejski i Rada.
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Inicjatywy obywatelskie powinny również zachęcać do szerszej debaty transgranicznej,
ponieważ będą one musiały być zgłaszane przez obywateli kilku różnych państw
członkowskich. Inicjatywy będą mogły jednak być wdrażane tylko pod warunkiem
spełnienia wymogów proceduralnych lub wymogów dotyczących zgodności z
podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, co ma na celu zapobieganie
wykorzystywaniu instrumentu do celów niedemokratycznych. Wymogi te gwarantują
wiarygodność, a tym samym efektywność inicjatywy. Konieczne jest również zapewnienie
zgodności tego procesu z unijnymi wymogami ochrony danych i jego pełnej przejrzystości,
od początku do końca.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Nie podzielam opinii moich koleżanek i kolegów
z grupy S&D, dlatego też wstrzymałem się od głosu. Nie ma znaczenia, kto pisze ten
nonsens; głupotą jest jego mnożenie. Inicjatywa obywatelska jest konieczna, nie ma co do
tego żadnych wątpliwości, ale nonsensem jest zbieranie jednego miliona podpisów, by
być wysłuchanym. Chciałbym zapytać sprawozdawców, czy kiedykolwiek sami zbierali
podpisy. Jeżeli tak, powinni wiedzieć, że minimalny koszt każdego podpisu
poświadczonego notarialnie to 20 euro. Oznacza to 20-30 milionów euro, by wprowadzić
nowy akt prawny. Kto będzie finansował to działanie? Tylko duże przedsiębiorstwa są w
stanie to udźwignąć, nie zwykli ludzie. Czy to nie oszustwo? I jeszcze jedno: posłowie do
PE też reprezentują ludzi.

Gay Mitchell (PPE),    na piśmie  − Inicjatywę obywatelską obiecywano w trakcie procesu
lizbońskiego, dlatego też jestem zadowolony, że rusza ona naprzód.

Bezwzględnie konieczne jest, by inicjatywa obywatelska nie była narażona na manipulacje
ze strony polityki, przedsiębiorstw czy też inne. Powinna być pozostawiona autentycznej
inicjatywie obywateli, a nie manipulowana pod kątem ukrytych planów. Powinna być
otwarta i przejrzysta.

Aby wprawić machinę w ruch, Komisja powinna ogłosić warunki inicjatywy, skoro tylko
zostaną one uzgodnione.

Czy nie byłoby rozsądne dla zainicjowania całego procesu, żeby Komisja zorganizowała
swego rodzaju plebiscyt w całej UE, by zbadać grunt i dowiedzieć się, jakie jest dziesięć
najważniejszych spraw, w odniesieniu do których obywatele chętnie zgłosiliby inicjatywę
wraz ze swoimi współobywatelami?

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie − (DE) Europejska inicjatywa obywatelska jest pierwszym
krokiem w słusznym kierunku. Głosowałem za jej przyjęciem, ponieważ stanowi ona
pierwszy instrument demokracji bezpośredniej w UE. Jednak, generalnie rzecz biorąc,
inicjatywa obywatelska jest tylko fasadą demokracji bezpośredniej, która skłoni obywateli
do uwierzenia, że mają prawo do współdecydowania w niektórych sprawach UE. Inicjatywa
obywatelska niczym nie skutkuje, niezależnie od tego, ile osób ją podpisało. Wyraźnie
nasuwają się podobieństwa z austriackim systemem wniosków referendalnych. W Austrii
wnioski te są na ogół po prostu wrzucane do szuflady, i to samo stanie się z unijnymi
inicjatywami obywatelskimi. Dodatkowo najwyraźniej zadbano o to, by zapewnić
możliwość tłumienia nonkonformistycznych opinii. Komisja przeprowadza ostateczną
kontrolę dopuszczalności inicjatywy obywatelskiej. W rzeczywistej Unii Europejskiej
władcy nie tylko wprowadzają w życie prawodawstwo i dyrektywy, ale chcą również
kontrolować wolę obywateli.
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Jednak europejska inicjatywa obywatelska daje ruchom i partiom sprzeciwu możliwość
przebijania się ze swoimi poglądami. W przyszłości na szczeblu UE, podobnie jak w Austrii,
możliwe będzie prowadzenie kampanii i pokazywanie obywatelom, że są drogi do innej
i lepszej Europy biegnące z dala od ślepych uliczek Brukseli.

Vital Moreira (S&D),    na piśmie – (PT) Chociaż naturalnie popieram sprawozdanie w
sprawie inicjatywy obywatelskiej, nie zgadzam się na zezwolenie posłom do Parlamentu
Europejskiego, czy też posłom do parlamentów krajowych, by uczestniczyli w tych
inicjatywach, ani na ich finansowanie przez partie polityczne i organy publiczne.

Uważam, że obydwa rozwiązania są sprzeczne z duchem tego nowego mechanizmu, który
ma na celu zapewnienie zwykłym obywatelom i społeczeństwu obywatelskiemu możliwości
uczestniczenia w życiu politycznym Unii. Nie popieram również przyznania Komisji
uprawnień do określania specyfikacji technicznych wymaganych do stosowania danego
instrumentu ustawodawczego za pomocą „aktu wykonawczego”. Środki o zasięgu ogólnym
przypisane Komisji na potrzeby stosowania instrumentów ustawodawczych nie powinny
być uznawane za „akty wykonawcze”, podlegające kontroli państw członkowskich, ale za
„akty delegowane”, podlegające bezpośredniej kontroli prawodawcy.

Podobnie, nie ma sensu, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, nadal stosować
„procedury regulacyjnej” odbywającej w ramach tradycyjnego systemu komitetowego,
ponieważ wyraźnie dotyczy ona kwestii objętych obecnie procedurą ustawodawczą lub
procedurą „aktów delegowanych”. A zatem przepisy, o których mowa, są sprzeczne z
traktatem lizbońskim. Oprócz tych konkretnych zastrzeżeń, uważam, że generalnie jest
to doskonały akt prawny, który oddaje sprawiedliwość politycznemu i konstytucyjnemu
znaczeniu tego nowego mechanizmu demokracji partycypacyjnej w UE.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałem za przyjęciem stanowiska
Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, ponieważ w
pełni popieram to prawo obywateli określone w traktacie z Lizbony. Jako optymista mam
poczucie, że może to być jeden z głównych instrumentów pomocnych w zbliżeniu unijnych
instytucji do obywateli. Nareszcie aktywna pod względem obywatelstwa część
społeczeństwa będzie mogła wywierać bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane na
szczeblu UE. Należy uznać, że podczas gdy wiele europejskich inicjatyw jest raczej
negatywnie postrzeganych przez opinię publiczną, europejska inicjatywa obywatelska od
samego początku spotyka się zasadniczo z pozytywną oceną i aprobatą. Mam nadzieję,
że wreszcie uzyskamy jasne przepisy, które nie będą obciążone niepotrzebnymi wymogami
biurokratycznymi i pomogą europejskiemu społeczeństwu wyrażać swoje opinie.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie − (IT) Sprawozdanie to spełnia moje oczekiwania,
szczególnie w trzech kwestiach. Po pierwsze ustalono, że minimalny wiek umożliwiający
podpisanie się pod inicjatywą legislacyjną to 18 lat, co jest minimalnym wiekiem
uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego i do
uczestniczenia w instrumentach demokracji bezpośredniej, takich jak referenda. Po drugie
przewidziano wymóg okazywania przez europejskich obywateli mieszkających w Europie,
zamierzających podpisać deklarację poparcia, dokumentu tożsamości, tak by umożliwić
przeprowadzanie określonych w rozporządzeniu kontroli zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Wreszcie przewidziano 12-miesięczną karencję po wejściu
rozporządzenia w życie, tak by dać właściwym organom krajowym – spośród których
wiele zetknie się z tego rodzaju instrumentem po raz pierwszy – możliwość przygotowania
wszelkich koniecznych środków prawnych, administracyjnych i finansowych.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Z ogromną satysfakcją głosuję za
przyjęciem tego sprawozdania dotyczącego inicjatywy obywatelskiej, jednej z największych
innowacji traktatu z Lizbony. Ten nowy instrument prawny może stać się sposobem na
wzmocnienie uczestnictwa europejskich obywateli. Rzeczywiście umożliwienie milionom
obywateli proponowania Komisji Europejskiej, by przedłożyła inicjatywę legislacyjną w
danej sprawie, jest bardzo pozytywnym krokiem na ścieżce ku zbliżeniu Europy do
obywateli. Popieram pracę sprawozdawców, których celem było uproszczenie inicjatywy
obywatelskiej i zlikwidowanie wszelkich obciążeń biurokratycznych, tak by uczynić ją jak
najbardziej dostępną.

Popieram większość wniosków złożonych przez Parlament Europejski, szczególnie wniosek
postulujący sprawdzanie dopuszczalności danej inicjatywy przy jej zgłaszaniu, a nie po
zebraniu 300 tysięcy podpisów, co mogłoby podnosić oczekiwania składających podpisy
obywateli. Popieram zmniejszenie liczby państw członkowskich, których obywatele muszą
złożyć swoje podpisy pod inicjatywą. Pierwotnie proponowano, by składający podpisy
pochodzili przynajmniej z jednej trzeciej państw członkowskich, Parlament Europejski i
Rada uzgodniły jednakże, że powinni oni pochodzić z jednej czwartej wszystkich państw
członkowskich.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie – (IT) Popieram inicjatywę sprawozdawców, pani poseł
Gurmai i pana posła Lamassoure’a, aby organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej
skupiali się w komitety obywatelskie składające się z osób pochodzących z różnych państw
członkowskich. Sprawi to, że poruszane tematy będą prawdziwie europejskie i ułatwi
zbieranie podpisów już od samego początku.

Zgadzam się ze sprawozdawcami, że europejska inicjatywa obywatelska jest nowym
instrumentem demokracji partycypacyjnej na skalę całego kontynentu. W związku z tym
rozporządzenie to może nie być pozbawione wad, a praktyka może stawiać przed
politykami nowe wyzwania. Dlatego też zgadzam się z postulatem sprawozdawców, by
Komisja przedstawiała co trzy lata sprawozdania w sprawie stosowania inicjatywy, a w
stosownych przypadkach – przedstawiała propozycje dotyczące zmiany rozporządzenia.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie – (RO) Inicjatywa obywatelska, wprowadzona traktatem
lizbońskim, została obmyślona po to, by dać obywatelom prawo do uczestniczenia w
życiu demokratycznym Unii Europejskiej. Ma ona na celu zapewnienie, by głos obywateli
był usłyszany, umożliwiając im zwracanie uwagi unijnych instytucji na wiele interesujących
ich problemów. Mogą one obejmować trudności, z jakimi borykają się w życiu codziennym,
a które ich zdaniem nie spotykają się z wystarczającą uwagą i wsparciem ze strony
związków zawodowych, instytucji politycznych lub innych regularnych interlokutorów
z unijnych instytucji. Inicjatywa obywatelska właściwie ustali bezpośrednie ogniwo między
obywatelami a instytucjami, skłaniając unijne instytucje do zajęcia się konkretnymi
problemami, przed jakimi stoją obywatele. Inicjatywa obywatelska wiąże się z potrzebą
spełnienia określonych wymogów administracyjnych, ale również z koniecznością
poszanowania, między innymi, wartości podstawowych UE, co zapewni jej wiarygodność
i skuteczność, które będą kluczem do sukcesu.

Konieczne jest zapewnienie zgodności tego procesu z unijną praktyką w zakresie ochrony
danych, a także zagwarantowanie całkowitej przejrzystości. Dowolna organizacja,
stowarzyszenie lub nawet partia polityczna będzie miała możliwość poparcia dowolnej
inicjatywy obywatelskiej, z zastrzeżeniem zachowania całkowitej przejrzystości pod
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względem udzielonego wsparcia, tak by składający podpisy wiedzieli, kto stoi za daną
inicjatywą.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Jestem zadowolony z przyjęcia tego sprawozdania,
które stanowi bardzo ważny krok na rzecz ugruntowania konstytucyjności Unii
Europejskiej, zapewniający obywatelom dostępny i skuteczny mechanizm partycypacji
demokratycznej, który bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa i
zaangażowania obywateli w europejskie życie polityczne i do wzmocnienia więzów
solidarności między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Frédérique Ries (ALDE),    na piśmie – (FR) Wraz z przyjęciem tego sprawozdania w
sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, będącej jednym z najważniejszych obszarów,
w których dokonał się postęp po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, do Europy
triumfalnie wkroczyła demokracja partycypacyjna. Teraz jeden milion europejskich
obywateli będzie mógł zwracać się do Komisji o wydanie opinii w sprawie będącej
przedmiotem zainteresowania społeczeństwa, pod warunkiem że będzie ona mieściła się
w zakresie uprawnień Komisji. Milion obywateli, którzy będą musieli pochodzić
przynajmniej z jednej czwartej państw członkowskich i być w wieku uprawniającym do
głosowania – innymi słowy, tylko 0,2 % ludności UE. Podpisy muszą być zebrane na piśmie
lub w Internecie i muszą być zweryfikowane. Będzie konieczne, aby była znana tożsamość
organizatorów: kim są, co popierają, dla kogo pracują. To potencjalny skok naprzód z
punktu widzenia legitymizacji demokratycznej Unii Europejskiej. To krok w kierunku
zbliżenia obywateli do UE, która często jest przez nich postrzegana, słusznie albo nie, jako
oddalona o lata świetlne od ich codziennych trosk.

Jednak nie wolno lekceważyć ryzyka, że inicjatywa ta będzie wykorzystywana przez
niektóre organizacje pozarządowe (NGO) lub przez dany sektor albo branżę. Aby okazała
się sukcesem, musi autentycznie wypływać od obywateli. Musi pomagać w pobudzaniu
debaty, godzić obywateli z Unią Europejską i przyczyniać się do rozwijania europejskiego
społeczeństwa obywatelskiego.

Crescenzio Rivellini (PPE),    na piśmie − (IT) Dziś głosujemy na sesji plenarnej nad
europejską inicjatywą obywatelską. Inicjatywa ta została wprowadzona przez art. 11
traktatu lizbońskiego w celu powierzenia obywatelom takich samych uprawnień w zakresie
inicjatywy politycznej, z jakich już teraz korzystają Rada Ministrów i Parlament. Europejska
inicjatywa obywatelska jest nowym instrumentem demokracji partycypacyjnej na skalę
kontynentu.

Dnia 31 marca 2010 r. Komisja przedstawiła swój wniosek dotyczący rozporządzenia, a
14 czerwca Rada zatwierdziła ogólne podejście do EIO. Komisja Konstytucyjna Parlamentu
Europejskiego przyjęła to sprawozdanie w listopadzie, co oznaczało również zatwierdzenie
mandatu negocjacyjnego. W toku rozmów trójstronnych w dniu 30 listopada uzgodniono
poszczególne poprawki. Główne punkty porozumienia dotyczą: połączenia rejestracji i
dopuszczalności; liczby podpisów, które muszą pochodzić z przynajmniej jednej czwartej
państw członkowskich; ustanowienia komitetu obywatelskiego; minimalnego wieku
uprawniającego do podpisania się pod inicjatywą; systemu zbierania podpisów w Internecie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – (FR) Nasi obywatele czekali na ten nowy
instrument, który da im pewną możliwość wpływania na unijną politykę. Pokazali już, że
będą wiedzieli, jak z niego korzystać, by mieć coś do powiedzenia w debacie legislacyjnej
– weźmy choćby wniosek o moratorium na genetycznie modyfikowane organizmy (NGO)
zainicjowany przez Greenpeace i Avaaz, który został przesłany w zeszłym tygodniu
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przewodniczącemu Komisji Josému Manuelowi Barroso. Niestety obywatele wyprzedzili
legislatorów i petycja wpłynęła przed przewidzianym na początek 2012 roku uchwaleniem
regulaminu, który określi zasady korzystania z inicjatywy obywatelskiej.

A zatem to do posłów do Parlamentu należy przekazanie dalej i wspieranie tego wniosku
zgłoszonego przez prawie 1,2 miliona obywateli, a także nadanie mu właściwego dalszego
biegu. Parlamentowi udało się skorzystać ze swoich wpływów w trakcie rozmów z Radą
i Komisją, by uczynić tę inicjatywę jak najbardziej dostępną i najskuteczniejszą, a także
utorować dla niej drogę. Nic nie powstrzyma teraz obywateli przed zaangażowaniem w
funkcjonowanie UE.

Debora Serracchiani (S&D),    na piśmie – (IT) Dzisiejsze głosowanie utorowało drogę
dla jednego z pierwszych przykładów europejskiej demokracji partycypacyjnej. Europejska
inicjatywa obywatelska jest najbardziej innowacyjnym przepisem traktatu z Lizbony i
pierwszym krokiem ku demokracji bezpośredniej.

Inicjatywa ta jest instrumentem umożliwiającym obywatelom zwracanie się do Komisji
Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w dowolnej sprawie, którą uznają
za leżącą w ich interesie, poprzez złożenie 1 miliona podpisów reprezentujących 0,2 %
ludności Unii Europejskiej. Do najbardziej drażliwych tematów, mobilizujących obywateli
do wzywania UE do prac legislacyjnych nad tymi sprawami, należą kwestie związane ze
środowiskiem, sprawami społecznymi i katastrofami spowodowanymi kryzysem
finansowym.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    na piśmie – (PL) Poprzez przyjęty dziś projekt inicjatywy
obywatelskiej wdrażamy w życie ważny element traktatu z Lizbony, dzięki któremu
obywatele będą mogli uczestniczyć bezpośrednio w debacie o Unii Europejskiej. Jest to
szczególnie ważne dla Parlamentu Europejskiego, który jest wybierany w powszechnym
głosowaniu. Naszym zadaniem jest teraz poważnie potraktować to narzędzie służące
jeszcze większej demokratyzacji życia publicznego w Europie. Nie dobrze by się stało, aby
było to martwe prawo i aby obywatele odnieśli wrażenie, że dajemy im możliwość
uczestniczenia w inicjatywie legislacyjnej tylko teoretycznie. Będzie to poważny sprawdzian
dla instytucji europejskich, na ile rzeczywiście służą one obywatelowi, a nie sobie samym.
Dobrze jest, że po 3 latach funkcjonowania tego prawa będziemy mieli możliwość
zrewidować zapisy, które okażą się niewystarczająco skuteczne, aby rzeczywiście był to
mechanizm gwarantujący demokratyczny dyskurs.

Bart Staes (Verts/ALE),    na piśmie – (NL) Głosowałem za przyjęciem zasad europejskiej
inicjatywy obywatelskiej. Parlament Europejski uzyskał wystarczająco wiele w trakcie
negocjacji z Radą Ministrów. Inicjatywa obywatelska daje mieszkańcom Unii Europejskiej
możliwość umieszczenia danego wniosku w europejskim programie prac politycznych.
Po zebraniu miliona podpisów Komisja Europejska jest zobowiązana rozpatrzyć wniosek
i przedstawić uzasadnienie, dlaczego zamieni go, albo nie zamieni, w oficjalny wniosek
legislacyjny. Komisja Europejska nalegała, by podpisy były zbierane przynajmniej z
dziewięciu różnych państw członkowskich UE, ale Parlament zdołał obniżyć ten próg do
siedmiu. Ponadto organizatorzy, którzy zdołają zebrać wystarczającą liczbę podpisów,
będą również mogli osobiście przedstawić swoją propozycję Komisji Europejskiej i
Parlamentowi Europejskiemu. Szkoda, że Parlament nie zdołał odrzucić zasady, zgodnie
z którą 18 państw członkowskich musi wymagać od swoich obywateli podania numerów
dowodów tożsamości przy podpisywaniu inicjatywy obywatelskiej. To odstraszy obywateli.
Niektórzy będą się bali bezprawnego wykorzystania ich danych osobowych. Są kraje, które
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nie będą żądały numerów dowodów tożsamości. Stworzy to nierówność wobec prawa w
obrębie UE. To, jak poważnie dotknie to europejskich obywateli, będzie teraz przedmiotem
ustaleń Komisji Europejskiej.

Ernst Strasser (PPE),    na piśmie − (DE) Dzisiejsze głosowanie w sprawie europejskiej
inicjatywy obywatelskiej stwarza nowy element demokracji bezpośredniej, prawie dokładnie
rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Objąłem swój mandat w Parlamencie
Europejskim po to, by przedstawiać troski Austriaków w Brukseli. Kieruję się tą zasadą,
dlatego też za sprawę pierwszorzędnej wagi uznaję to, by obawy obywateli były wysłuchane
na szczeblu europejskim. Europejska inicjatywa obywatelska powinna być postrzegana
jako możliwość większego zaangażowania obywateli w unijny proces decyzyjny. Obywatele
UE mają teraz po raz pierwszy możliwość zgłaszania Komisji inicjatyw legislacyjnych, a
tym samym aktywnego wpływania na politykę UE.

Po długich negocjacjach za sukces można uznać to, że barierę dopuszczalności obniżono
z poziomu 300 tysięcy podpisów i że zmniejszono liczbę państw członkowskich do jednej
czwartej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w Austrii młodzi ludzie mogą uczestniczyć
w inicjatywie obywatelskiej po ukończeniu 16 lat. Raz jeszcze świadczy to o tym, że Austrii
zależy na angażowaniu młodych ludzi w unijny projekt, ponieważ w ostatecznym
rozrachunku to przecież oni rozbudzają europejskiego ducha.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie – (PT) Europejska inicjatywa obywatelska jest
instrumentem partycypacji obywatelskiej, którego celem jest zareagowanie na deficyt
demokracji i zmniejszenie dystansu, jaki w mniemaniu europejskich obywateli istnieje
między nimi a europejskimi instytucjami. Instytucjonalizacja tej inicjatywy, przewidziana
w traktacie z Lizbony, umożliwia europejskim obywatelom zwracanie się do Komisji
Europejskiej, pośrednio, o przedłożenie określonych środków legislacyjnych, pod
warunkiem że mieszczą się one w zakresie jej kompetencji.

Przedmiotowe sprawozdanie, przedstawione przez Parlament Europejski, określa kryteria
korzystania z tego prawa inicjatywy z myślą o ich uproszczeniu, uczynieniu
dostępniejszymi, przejrzystszymi i bardziej jednolitymi we wszystkich państwach
członkowskich. Dzięki tej inicjatywie możliwe będzie utworzenie rzeczywistej europejskiej
przestrzeni publicznej, która pobudzi dialog społeczny i zaangażowanie społeczeństwa
obywatelskiego. Uważam, że należy podkreślać i w pełni realizować wszelkie inicjatywy
mające na celu zmniejszenie dystansu między obywatelami a europejskim projektem.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    na piśmie – (RO) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania
w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Nowe przepisy wprowadzone traktatem z Lizbony
napędzają demokrację partycypacyjną i stanowią ważny krok ku rozbudzeniu ducha
obywatelskości. Unijnym instytucjom ufa tylko czterdzieści dwa procent europejskich
obywateli. Jednym z powodów tego może być to, że europejscy obywatele dowiadują się
tylko o nielicznych europejskich inicjatywach i politykach skierowanych do nich. Właśnie
dlatego inicjatywa obywatelska nie tylko oferuje europejskim obywatelom szansę
bezpośredniego uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, ale również daje im
prawo uczestniczenia w kształtowaniu europejskiej polityki. Inicjatywa obywatelska
pomoże zatem europejskim obywatelom zgłaszać poważne obawy i wnioski europejskiej
władzy ustawodawczej. To nie jest nowa koncepcja. W 2007 roku zaproponowaliśmy
zebranie jednego miliona podpisów, by wystąpić do Komisji o przedłożenie dyrektywy
na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie.
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Wówczas zebrano około 700 tysięcy podpisów, ale wnioski legislacyjne zostały
przedłożone Komisji. W konsekwencji, by wypełnić nasze zobowiązanie do budowania
Europy obywateli, będziemy musieli koniecznie zapewnić, by wnioski zgłaszane za pomocą
inicjatywy obywatelskiej zamieniane były na akty legislacyjne poprawiające sytuację tych
obywateli.

Derek Vaughan (S&D),    na piśmie  − Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie jako
sposób wspierania angażowania się Europy w sprawy obywateli poprzez umożliwienie
im składania wniosków ustawodawczych, które mogą mieć wpływ na ich życie codzienne.
Obywatele będą mieli możliwość mówienia Unii Europejskiej, co myślą o jej pracy. Poprzez
milion podpisów, złożonych przez mieszkańców przynajmniej jednej czwartej unijnych
krajów, inicjatywa ta oddaje część władzy z powrotem w ręce obywateli. Parlament uprościł
procedurę, by zapewnić łatwość korzystania z niej i maksymalnie podnieść stopień
uczestnictwa w inicjatywie. Po zweryfikowaniu wszystkich funduszy Komisja w terminie
trzech miesięcy zdecyduje, czy możliwe jest przedstawienie wniosku dotyczącego nowego
aktu prawnego i publikuje uzasadnienie decyzji.

Anna Záborská (PPE),    na piśmie – (SK) Często słyszy się w tym Parlamencie, jak mówi
się o obywatelach Unii Europejskiej, których interesy reprezentujemy. Jednocześnie ci
sami obywatele od dawna uznają nie tylko ten Parlament, ale również wszystkie europejskie
instytucje, za zbyt oddalone i nieczułe na ich problemy.

Europejska inicjatywa obywatelska może to zmienić. Umożliwi ona obywatelom
powiedzenie wprost: chcemy tego, nie chcemy tamtego, a to musi się zmienić.

Lubimy również mówić o integracji europejskiej. Co jednak bardziej jednoczy mieszkańców
różnych krajów niż potrzeba poszukiwania wspólnego punktu widzenia, sformułowania
wspólnej propozycji i poszukiwania poparcia u ludzi mówiących różnymi językami?
Wdrożenie inicjatywy obywatelskiej będzie w praktyce oznaczać, że obywatele z różnych
państw członkowskich będą mówić jednym głosem na tematy, które są dla nich ważne.
Wspólna inicjatywa i wspólne interesy staną się gruntem, na którym wzrastać będzie
prawdziwa europejska tożsamość.

Zdecydowanie uważam, że w najbliższej przyszłości zacznie się kształtować to praktyczne
poczucie europejskości. Wieżę, że w odróżnieniu do sloganów z broszur europejskich
instytucji, będzie ono żywe i trwałe, ponieważ źródłem tej nowej europejskiej tożsamości
i europejskości będzie sam obywatel.

Dlatego z zadowoleniem przyjmuję przedłożony projekt rozporządzenia w sprawie
wdrażania inicjatywy obywatelskiej, i jestem gotowa uczynić wszystko, żeby sprawić, by
głos obywateli był nie tylko słyszany, ale również respektowany.

Projekty rezolucji RC-B7-0688/2010

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie – (PT) Uważam, że program prac Komisji na rok
2011 jest ambitny, ponieważ ma za główny cel odbudowę gospodarczą Europy, uwzględnia
priorytety polityczne strategii UE 2020, a także przewiduje budżet wieloletnich ram
finansowych 2011, nowe środki finansowania i wydatkowania środków, nową decyzję w
sprawie „środków własnych”, i wyraża obawę, że bezwarunkowe finansowanie może
pogorszyć sytuację słabszych gospodarek narodowych i zaprzepaścić możliwość uzyskania
pożądanego efektu strategii UE 2020, która ma za zadanie ożywić gospodarkę. Uważam,
że fundusze strukturalne mają zasadnicze znaczenie dla ożywienia gospodarczego i
konkurencyjności europejskich regionów, ponieważ w dobie kryzysu warunkowość w
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połączeniu ze środkami oszczędnościowymi mogą jeszcze bardziej zaszkodzić
wewnętrznemu rozwojowi UE. Należy podkreślić konieczność zreformowania wspólnej
polityki rolnej i wspólnej polityki rybackiej, a także polityki spójności, ze szczególnym
uwzględnieniem różnic sytuacji poszczególnych regionów, które wymagają dostosowania
środków do różnych realiów. Pierwszorzędną rolę powinny pełnić MŚP, w związku z czym
należy wspierać internacjonalizację MŚP w ramach globalnych stosunków handlowych i
wysiłki na rzecz modernizacji i konkurencyjności określonych w ramach priorytetów tego
programu prac.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  − Chciałbym zwrócić państwa uwagę na
niektóre bardzo ważne kwestie, których zabrakło w programie prac Komisji na przyszły
rok. Dotyczą one problemów związanych z prawami człowieka. Czy w przyszłym roku
Komisja zamierza rozpocząć jakiekolwiek konkretne działania lub prace legislacyjne w
dziedzinie praw człowieka?

Słyszeliśmy dziś, że w trakcie swojej kadencji wiceprzewodnicząca Komisji i wysoka
przedstawiciel ds. polityki zagranicznej baronessa Ashton zamierza zwracać szczególną
uwagę na prawa człowieka. Jednak bardzo niewiele uwagi poświęca ona prawom człowieka
w swych działaniach i oświadczeniach. Służba Działań Zewnętrznych ma między innymi
za zadanie wzmacniać działania UE w dziedzinie praw człowieka, lecz teraz, gdy nie ma
budżetu na 2011 rok, ESDZ nie będzie w stanie w pełni podjąć swoich obowiązków
począwszy od 1 stycznia 2011 r.

Czy może nam Pan powiedzieć, Panie Przewodniczący, jaki jest pański plan B i jak zamierza
Pan wzmocnić wiarygodność UE pod względem obrony i wspierania praw człowieka w
świecie?

Sophie Auconie (PPE),    na piśmie – (FR) Parlament został wezwany do wyrażenia swojej
opinii an temat oświadczenia Komisji w sprawie programu prac Komisji na rok 2011.
Głosowałam za przyjęciem tej rezolucji, która zwraca uwagę na potrzebę właściwej
współpracy między Komisją a Parlamentem i na rolę Komisji jako strażnika traktatów i
ogólnego interesu UE. W rezolucji położono również szczególny nacisk na cele „Europy
2020”, do których należy wzrost sprzyjający tworzeniu miejsc pracy, i poparto „Europejski
semestr”, który ma na celu zapewnienie bardziej efektywnego zarządzania finansami
publicznymi. Ten wzrost musi być inteligentny (musi promować technologie cyfrowe,
badania i rozwój oraz edukację), zrównoważony (cel zwiększenia efektywności
energetycznej o 20 %) i integracyjny (poprzez walkę z dyskryminacją wśród pracowników
i poprzez lepsze stosunki między pracodawcami a pracownikami). Komisja musi bliżej
przyjrzeć się rynkowi wewnętrznemu, przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości oraz jej polityce zewnętrznej, która nadal raczkuje.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem tej wspólnej
rezolucji Parlamentu Europejskiego, ponieważ omówiono w niej i oceniono priorytety
działań Komisji Europejskiej w 2011 roku, a także jej przyszłe wyzwania. Na ostatniej sesji
miesięcznej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu pan przewodniczący Barroso
przedstawił program prac Komisji na najbliższy rok, dlatego Parlament Europejski uważa,
że bardzo ważne jest nawiązanie dialogu z Komisją i zwrócenie szczególnej uwagi na
podstawowe cele strategiczne UE. Ponadto Parlament nalega, by Komisja zapewniła
realistyczny i jaśniejszy harmonogram w odniesieniu do głównych przewidywanych na
przyszłość wniosków ustawodawczych, który musi być skuteczny, przekładać się na realia
i być lepiej realizowany niż w przeszłości. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że choć
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Komisja planowała tworzenie nowych miejsc pracy i jak najszybszą realizację celów strategii
Europa 2020, to jeżeli chodzi o dziedzinę zatrudnienia i spraw społecznych, w programie
Komisji na nadchodzący rok zabrakło konkretnych wniosków w sprawie tworzenia nowych
i wysokiej jakości miejsc pracy. Komisja ponownie proponuje te same inicjatywy legislacyjne
w sprawie delegowania pracowników i czasu pracy, które proponowała w programie prac
na rok poprzedni, i zobowiązuje się poprawić prawa migrujących pracowników w całej
Unii Europejskiej. Pełna odbudowa gospodarcza wymaga wspólnej europejskiej strategii
na rzecz zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy, wspomaganej koniecznymi
uprawnieniami i zasobami.

Mário David (PPE),    na piśmie – (PT) Ze względu na to, że obecny kryzys, w którym
pogrążyła się Europa, nadal odbija się na gospodarkach państw członkowskich, konieczne
jest wprowadzenie znacznych dostosowań, zarówno na szczeblu krajowym, jak i w samej
Unii. Świadomy fundamentalnego znaczenia, jakie rok 2011 będzie miał dla pomyślnej
przyszłości Unii, a także wyzwań, jakie stwarza to dla Komisji Europejskiej i generalnie
dla całej Unii, głosuję za tym projektem rezolucji. Chciałbym również podkreślić wszystkie
te wnioski, które ujawniają zamiar Komisji Europejskiej wykorzystania potencjału wzrostu
drzemiącego w jednolitym rynku. Uważam, że maksymalizacja potencjału jednolitego
rynku, poprzez zwiększenie integracji rynków i wzmocnienie europejskich przedsiębiorstw
oraz zaufania konsumentów, może zapewnić europejskiej gospodarce efekt dźwigni.
Uważam jednak, że Komisja mogła pójść dalej w tej materii, przedstawiając bardziej ambitne
i konkretne propozycje w odpowiedzi na potrzeby podmiotów działających na rynku
wewnętrznym.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    na piśmie – (IT) Program prac Komisji na rok 2011
potrzebuje wsparcia w postaci unijnego ducha i większej odwagi w rozwiązywaniu
głównych problemów politycznych i instytucjonalnych UE, szczególnie w świetle wejścia
w życie traktatu z Lizbony i w zgodzie z nim. Do najważniejszych zagadnień należą: 1.
zapewnienie większego poszanowania roli Parlamentu Europejskiego w formułowaniu
wniosków, należyte uwzględnienie stanowiska wyrażanego przez Parlament w jego
opiniach i wnioskach dotyczących inicjatyw; 2. bliższa i bardziej wyważona współpraca
międzyinstytucjonalna w dziedzinie budżetu i perspektyw finansowych; 3. większa odwaga
w formułowaniu propozycji dotyczących bardziej efektywnego wykorzystywania unijnych
zasobów umożliwiających realizację wiążących celów i osiągnięcie konkretnych punktów
odniesienia; 4. skuteczne i kategoryczne zarządzanie gospodarką i finansami, a także
finansowe uczestniczenie pracowników w sukcesie przedsiębiorstwa, umożliwiające
bardziej powszechny, zrównoważony i sprzyjający integracji rozwój gospodarczy i
społeczny. Mimo że program prac Komisji obejmuje tylko niektóre spośród
wyszczególnionych powyżej punktów, uważam, że należy go poprzeć.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji dotyczącej
programu prac Komisji na rok 2011, który jest pierwszym programem przyjętym w ramach
nowego okresu programowania i który powinien się przyczynić do pogłębienia dialogu
między Parlamentem a Komisją, z myślą o poprawie powiązań między priorytetami
politycznymi a budżetowymi na szczeblu UE.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Komisja przedstawiła ambitny program prac Komisji
na rok 2011, który zawiera następujące podstawowe punkty: (i) wzrost sprzyjający
integracji; (ii) zrównoważony wzrost; (iii) regulacja finansowa. Co się tyczy zagadnienia
wzrostu sprzyjającego integracji, w związku z którym Komisja podkreśla zrównoważenie
systemów zabezpieczenia społecznego i walkę z ubóstwem, zgadzam się, że zachodzi
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potrzeba znalezienia precyzyjnej równowagi między oszczędnościami a wsparciem
socjalnym i określenia kierunku, w jakim powinny zmierzać reformy europejskiego systemu
zabezpieczenia społecznego.

Co się tyczy tematu zrównoważonego wzrostu, ważne jest, by zrozumieć, jak zapewniona
zostanie równowaga między konieczną ochroną środowiska a przyszłymi reformami
wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Wreszcie, co
się tyczy regulacji finansowej i wzmocnienia zarządzania gospodarczego, za priorytet
numer jeden należy uznać wszelkie działania na rzecz wzmocnienia europejskiego systemu
bankowego i uodpornienia go na scenariusze kryzysowe oraz wzmocnienia polityki
budżetowej państw członkowskich i ich koordynacji finansowej, jednym z głównych
wyzwań na rok 2011 będzie bowiem wyjście z kryzysu i położenie fundamentów pod
politykę wzrostu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Głosowaliśmy za odrzuceniem projektu
rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie programu prac Komisji na rok 2011,
ponieważ w zasadniczych kwestiach Parlament popiera w niej własne stanowisko
Parlamentu, ignorując rzeczywistą potrzebę zerwania z neoliberalną, militarystyczną i
antyspołeczną polityką preferowaną przez Komisję Europejską.

Chociaż Komisja Europejska była krytykowana za nieudzielenie odpowiedzi, o które
zabiegał Parlament, w rzeczywistości udzieliła ich, gratulując sobie priorytetowego
potraktowania reform gospodarczych, priorytetowo traktując wyważenie budżetu kosztem
zabezpieczenia społecznego, nalegając na sprzyjanie pogłębieniu jednolitego rynku czy
też nalegając na jak najszybsze zakończenie rundy dauhańskiej, które wiąże się podpisaniem
odpowiednich umów handlowych.

A zatem większość w Parlamencie zabiega o kontynuowanie tej samej polityki, która
obejmuje wspieranie wyżej wspomnianych planów oszczędnościowych w poszczególnych
państwach członkowskich, mimo wzrostu bezrobocia, ubóstwa, nierówności, asymetrii
i recesji gospodarczej, które wiążą się z tymi planami oszczędnościowymi, podczas gdy
grupy interesów finansowych będą zgarniały jeszcze większe zyski. Ze wszystkich tych
względów jesteśmy zmuszeni głosować przeciw.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    na piśmie – (GA) W 2011 roku Komisja Europejska
opublikuje wnioski dotyczące zmiany wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki
rybołówstwa. Te dwie inicjatywy są niezwykle ważne dla rolników i rybaków z Irlandii.

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie − (DE) W 2011 roku Komisja przedstawi swój
wniosek dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2013-2020. To dla mnie jasne,
że dziedziny rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich muszą otrzymywać takie same środki
jak obecnie i że trzeba zagwarantować mieszkańcom Europy suwerenność żywnościową.
Jednym z najważniejszych priorytetów Europy w przyszłości musi być produkcja żywności
i rozwój obszarów wiejskich jako terenów gospodarczych i rekreacyjnych, do których
łatwo dotrzeć z miasta. Zaangażowanie Komisji w zrównoważony i integracyjny wzrost
uwzględnia cele środowiskowe i klimatyczne na 2020 rok i wymaga inwestycji w zielone
technologie, które z kolei doprowadzą do tworzenia miejsc pracy.

Popieram apel Parlamentu o nowe wieloletnie ramy finansowe na okres po 2013 roku, w
których uwzględnione zostanie rozszerzenie zakresu kompetencji UE. Niezwykle ważne
są plany związane z unijną polityką handlową. Komisja jest zobowiązana pozytywnie
zakończyć negocjacje ze Światową Organizacją Handlu. Musimy przyjąć wielce krytyczny
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stosunek do coraz bardziej powszechnego zawierania dwustronnych umów handlowych,
szczególnie do negocjacji Mercosur, które będą toczyły się w przyszłym roku.

Thomas Mann (PPE),    na piśmie − (DE) Właśnie głosowałem za przyjęciem programu
prac Komisji na rok 2011, lecz z zastrzeżeniami. Nie przewiduje on już obiecanego
komunikatu Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (DG Enterprise) w sprawie
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR). Zamiast tego Dyrekcja Generalna
ds. Rynku Wewnętrznego i Usług (DG MARKT) rozpoczęła internetowe konsultacje w
sprawie ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa. To niepokoi i
sugeruje ewentualną zmianę polityki. DG MARKT nie pyta już, czy unijne rozporządzenie
w dziedzinie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw jest potrzebne, ale jak powinno
być one skonstruowane. DG ENTERPRISE zorganizowała kilka warsztatów z przejrzystości,
z których wynika, że prawie wszyscy pracodawcy i związki zawodowe silnie sprzeciwiają
się obowiązkowej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Od 2006 roku DG
ENTERPRISE sprawuje ogólną kontrolę, ponieważ inicjatywy z zakresu odpowiedzialności
społecznej przedsiębiorstw przyczyniają się do propagowania zrównoważonego
społeczeństwa ze strony przedsiębiorstw w ramach ich działalności gospodarczej. Są one
wynikiem zaangażowania przedsiębiorstw, a ich źródłem jest indywidualna inicjatywa i
odpowiedzialność. Panuje konsensus co do podstawowej koncepcji wypracowanej na
przestrzeni lat na wielu forach skupiających szereg zainteresowanych stron.

DG ma wiedzę instytucjonalną przydatną w sprawowaniu kontroli nad tymi procesami.
Apeluję do Komisji, by pozostawiła odpowiedzialność za zarządzanie i strukturyzację CSR
w gestii DG ENTERPRISE. Nadal jestem przeciwny pomysłowi obowiązkowej
sprawozdawczości w zakresie CSR, ponieważ stworzy to dodatkowe obciążenie
demokratyczne i zniechęci przedsiębiorstwa do podejmowania dodatkowych
dobrowolnych zobowiązań.

Arlene McCarthy (S&D),    na piśmie  − Kryzys finansowy dotkliwie doświadczył
gospodarki wszystkich państw członkowskich Europy. W przedmiotowej rezolucji
apelujemy do Komisji o mocną i zdecydowaną reakcję, która pobudzi wzrost i zapewni
silną i trwałą odbudowę, korzystną dla wszystkich obywateli Europy. Popieramy apel o
dokonanie przeglądu systemu środków własnych w celu stworzenia systemu, który będzie
sprawiedliwy, przejrzysty i neutralny pod względem obciążeń podatkowych; popieramy
rozważenie wariantów, które zmniejszą koszt UE z punktu widzenia obywateli, na przykład
poprzez skorygowanie obecnego zaniżonego opodatkowania sektora finansowego.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Nowy program prac Komisji na rok 2011 bazuje na
trzech punktach: (i) wzrost sprzyjający integracji społecznej; (ii) zrównoważony wzrost i
(iii) regulacja finansowa. Dlatego też będziemy musieli realizować działania służące
osiągnięciu zrównoważonego rozwoju programów zabezpieczenia społecznego na rzecz
walki z ubóstwem, osiągając jednocześnie wzrost gospodarczy uwzględniający, między
innymi, ochronę środowiska naturalnego, wzmocnienie zarządzania gospodarczego,
wzmocnienie europejskiego systemu bankowego i uodpornienie go na scenariusze kryzysu,
a także wzmocnienie polityki budżetowej państw członkowskich, jako że głównym
wyzwaniem na rok 2011 jest wyjście z kryzysu i przywrócenie polityki wzrostu.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Gratulacje. Wreszcie ktoś zwrócił uwagę na
różnicę między Komisją Europejską a bogami. Czas zastąpić czczą gadaninę rzeczywistą
pracą. Komisja Europejska nie powinna ignorować pytań posłów do PE; jej obowiązkiem
jest realizowanie decyzji Parlamentu Europejskiego. Wygląda na to, że niektórzy komisarze
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o tym zapomnieli. A jeżeli nie, to co stało się z rezolucją w sprawie szczegółowego
sprawozdania monitorującego przyjętego przez Parlament Europejski 11 marca 2004 r.,
która zainicjowała temat obcokrajowców na Łotwie? Po prostu zniknęła ona z programu
prac. Kto za to odpowiada? Komu obcięto pensję? Komu udzielono nagany? Nikomu.
Niech nam żyje Rada Europejska!

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
w sprawie programu prac Komisji na rok 2011, ponieważ popieram jej główne cele. Faktem
jest, że głównym priorytetem na rok 2011 powinno być forsowanie odbudowy
gospodarczej. W programie prac Komisji pragnę bardzo pozytywnie podkreślić
wzmocnienie zarządzania gospodarczego i ukończenie reform sektora finansowego,
poprzez środki umożliwiające przywrócenie wzrostu na rzecz tworzenia miejsc pracy.
Skuteczny, zrównoważony i sprzyjający integracji wzrost gospodarki jest podstawowym
warunkiem przywrócenia zaufania i optymizmu w UE. Inwestycje w badania i rozwój,
bezpieczeństwo energetyczne i horyzontalną politykę zatrudnienia umożliwiającą
rzeczywisty przepływ pracowników są zatem głównymi filarami programu prac
sprzyjającemu wzrostowi. Należy również podkreślić cel zbudowania wspólnej przestrzeni
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie – (RO) Program prac Komisji na rok 2011 nie
odzwierciedla w wystarczającym stopniu ważnych wydarzeń, które oddziałują na Europę
od 2008 roku, ani też nadziei i oczekiwań obywateli Europy. Godne ubolewania jest to,
że program nie skupia się w większym stopniu na utracie 7 milionów miejsc pracy w
związku z kryzysem finansowym, co oznacza niemal na pewno stałe bezrobocie w
najbliższych latach. Problem ten jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi
stoi UE w 2011 roku. Komisja będzie musiała zatem znaleźć sposób, dzięki któremu te
inicjatywy i wnioski doprowadzą do stworzenia wystarczającej liczby przyzwoitych miejsc
pracy dla zwykłych obywateli. Komisja musi uwzględniać zdanie partnerów społecznych
w dziedzinie emerytur i zapewnić, by przyszła biała księga odzwierciedlała oczekiwania
zainteresowanych stron, co wymaga wzmocnienia pierwszego filaru, czyli filaru
publicznego.

Z zadowoleniem przyjmuję reorganizację zapewniającego informacje i porady na temat
pracy portalu EURES, która miała na celu zapewnienie jego większej dostępności dla
młodych pracowników. Ubolewam jednak, że wniosek ten został odłożony w czasie do
roku 2012, ponieważ dzisiejsi młodzi ludzie potrzebują go już teraz. Program Komisji nie
odnosi się do kwestii płci. W związku z tym potrzebna jest europejska dyrektywa, która
rozwiąże problem 17,4 % różnicy płac między kobietami a mężczyznami, a także dyrektywa
dotycząca zapobiegania przemocy wobec kobiet.

Britta Reimers (ALDE),    na piśmie − (DE) Ponieważ lista do głosowania została zmieniona
w ostatniej chwili, zabrakło mi czasu, by sprawdzić jej treść i zdecydować się, jak
zagłosować.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Grupa Zielonych/EFA poparła
przedłożoną wspólną rezolucję, a także wiele spośród zgłoszonych poprawek. Cieszę się,
że nie zmieniono tekstu, w którym mówimy, że PE nalega na Komisję, by przedstawiła
śmiałe i innowacyjne propozycje, które zapewniłyby daleko idące zmiany systemu środków
własnych.

Joanna Senyszyn (S&D),    na piśmie – (PL) Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie
programu prac Komisji na rok 2011. W swoim wystąpieniu poruszałam już kwestie
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konieczności opracowania projektu dyrektywy w sprawie przemocy wobec kobiet,
szybkiego i sprawnego wdrożenia programu sztokholmskiego oraz uwzględnienia sportu
w przyszłorocznym budżecie. Nieodzowne jest wznowienie prac nad dyrektywą w sprawie
niedyskryminacji. Apeluję do Komisji i państw członkowskich o zdecydowane kroki w
tym kierunku w 2011 roku.

Podczas gdy obywatele UE niecierpliwie czekają na tę dyrektywę, niektóre państwa
członkowskie w dalszym ciągu kwestionują zasadność jej uchwalenia. Niezrozumiały jest
brak świadomości konieczności istnienia jednej ustawy antydyskryminacyjnej, która stałaby
na straży równego traktowania wszystkich ludzi, a nie jedynie wybranych grup społecznych.
Nie przekonują mnie argumenty finansowe, podkreślające wysokie koszty wprowadzenia
dyrektywy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Europa nawet w czasach kryzysu
musi pozostać równą dla wszystkich jej obywateli.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie – (PT) Komisja przedstawiła swój program prac na rok
2011 w wyjątkowo delikatnym dla Unii Europejskiej momencie. Odbudowa po kryzysie
gospodarczym jeszcze się na dobre nie zaczęła, co oznacza, że program na przyszły rok
musi nadal skupiać się na dynamicznej odbudowie europejskiej gospodarki. Rok 2011
powinien być rokiem wprowadzenia założeń strategii UE 2020 do prac Unii Europejskiej
na rzecz pobudzania inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego integracji wzrostu.

Powtórnie zwracam uwagę na konieczność przywrócenia wzrostu sprzyjającego tworzeniu
miejsc pracy poprzez przyspieszenie programu reform UE 2020. W tym kontekście pragnę
podkreślić rolę realizacji inicjatyw przewodnich: Unia Innowacji, agenda cyfrowa, nowe
umiejętności i nowe miejsca pracy oraz platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem.
Uważam, że konieczne jest zapewnienie reformy strukturalnej na rzecz europejskiej
konkurencyjności i przyspieszenia wzrostu gospodarczego, zwłaszcza poprzez politykę
spójności zachęcającą do inwestowania w gospodarkę realną. Przyszła polityka spójności
powinna również zapewniać ukierunkowanie wieloletnich ram finansowych na realizację
celów strategii UE 2020, a także europejskiej polityki w ramach Lizbony. Parlament
Europejski musi w tym aktywnie uczestniczyć, i niezbędne jest, by Komisja pilnie
przedstawiła model współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz realizacji tego celu.

Projekty rezolucji RC-B7-0693/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  −  (LT) Oddałam głos za przyjęciem
przedmiotowej rezolucji, bowiem Unia Europejska i Unia Afrykańska (UA) muszą wspólnie
zająć się najważniejszymi kwestiami leżącymi w obszarze obopólnego zainteresowania,
aby pomyślnie realizować partnerstwo pomiędzy Afryką a UE, które opiera się na
obustronnym zainteresowaniu wykorzystaniem ich połączonych potencjałów. Niezbędnym
warunkiem ściślejszej współpracy jest zapewnienie ładu demokratycznego i przestrzeganie
praw człowieka, jednak niestety na 3. szczyt Afryka-UE został zaproszony i aktywnie w
nim uczestniczył Robert Mugabe. Wzywam zatem wszystkie zainteresowane strony do
zajęcia w przyszłości bardziej zdecydowanego stanowiska politycznego, aby wysłać
wyraźny sygnał głębokiej wiary UE w praworządność i demokrację.

Ważne jest także, aby wszystkie państwa członkowskie Unii Afrykańskiej ratyfikowały
afrykańską kartę na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów oraz w pełni poparły
Międzynarodowy Trybunał Karny. Pozwoliłoby to zapewnić poszanowanie zasad
demokracji, praworządności, a także przestrzeganie praw człowieka, stwarzając
jednocześnie możliwości skutecznej współpracy w obszarze gospodarczym, społecznym,
kulturowym i w innych dziedzinach.
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Sophie Auconie (PPE),    na piśmie – (FR) Od czasu szczytu UE-Afryka w Kairze w 2000
roku Unia Europejska realizuje zakrojoną na niezwykle szeroką skalę politykę zewnętrzną
w sprawie Afryki. W 2005 roku Unia rozpoczęła wdrażanie strategii na rzecz Afryki. Dwa
lata później zmieniła się perspektywa i tym razem szczyt UE-Afryka w Lizbonie zakończył
się utworzeniem strategicznego partnerstwa z Afryką. Trzeci szczyt Afryka-UE zakończył
się niedawno. Nie był on całkowitym sukcesem: nie ucieszyła nas, na przykład, obecność
dyktatora Roberta Mugabe, z kolei ucieszyłaby nas obecność przedstawiciela Sudanu.
Zagłosowałam za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości
partnerstwa. Nowy plan działania opiera się na ośmiu głównych, najważniejszych tematach:
1 – pokój i bezpieczeństwo; 2 – demokratyczne rządy i prawa człowieka; 3 – handel,
regionalna integracja i infrastruktura; 4 – milenijne cele rozwoju; 5 – energia; 6 – zmiany
klimatu; 7 – migracja, mobilność i zatrudnienie; 8 – nauka, społeczeństwo informacyjne
i przestrzeń kosmiczna.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowej
rezolucji. Konieczny jest dalszy rozwój strategicznego partnerstwa pomiędzy Afryką a
Unią Europejską, aby sprostać razem wspólnym wyzwaniom, wspomagać zrównoważony
wzrost gospodarczy i rozwijać współpracę w dziedzinie energetyki, handlu i zmian klimatu.
W kwestii rozwoju współpracy konieczne jest udzielenie znaczącego wsparcia dla walki
z ubóstwem, ochrony praw człowieka, w tym praw społecznych, gospodarczych i
środowiskowych, a także sprostanie wyzwaniom w zakresie pokoju i bezpieczeństwa na
kontynencie afrykańskim. Przyjmuję z zadowoleniem program współpracy pomiędzy
Afryką a UE w dziedzinie energii odnawialnej oraz podjęte zobowiązania do zapewnienia
Afrykańczykom dostępu do nowoczesnych i trwałych usług energetycznych, zwiększenia
stopnia wykorzystania energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej w
Afryce we wszystkich sektorach. Unia Europejska i Afryka winny zjednoczyć wysiłki, aby
zredukować emisje spowodowane wylesianiem i degradacją lasów, i podjąć skuteczne
działania w celu zwalczania skutków zmian klimatu. Należy zagwarantować niezbędne
środki finansowe na wdrażanie nakreślonych działań, zapewniając nadzór parlamentarny
nad wykorzystaniem pomocy finansowej ze strony UE.

Mário David (PPE),    na piśmie – (PT) Z zadowoleniem oddałem głos za przyjęciem
przedmiotowej wspólnej rezolucji w sprawie konkluzji przyjętych na trzecim szczycie
UE-Afryka. W świetle konieczności zróżnicowania partnerstw inwestycyjnych, przed jaką
stoi kontynent afrykański, zwłaszcza z państwami azjatyckimi i Ameryką Łacińską,
proponowany strategiczny plan działań na lata 2010-2013 w ramach partnerstwa
UE-Afryka ma szczególne znaczenie, jako że może on stanowić wartość dodaną dla Unii
w kontekście układu euro-śródziemnomorskiego i umowy z Kotonu. Uważam, że
regionalna integracja państw afrykańskich dzięki Unii Afrykańskiej – oraz handel i
inwestycje w tym kontekście – zyskają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia politycznej
i gospodarczej stabilności, a także zrównoważonego rozwoju w Afryce. Mam zatem
nadzieję, że przywódcy państw Afryki i Unii Europejskiej nie tylko będą honorować umowę
z Trypolisu, ale również uznają przedmiotowe strategiczne partnerstwo za, między innymi,
cenne narzędzie wspierania wewnątrzregionalnego handlu w Afryce. Podzielam także
wyrażone przez pana przewodniczącego Barroso przekonanie, że energia odnawialna ma
kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Afryki, i popieram jego
wezwanie do rewolucji pod hasłem zielonej energii w Afryce.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie
przyszłości strategicznego partnerstwa Afryki i Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym
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trzeci szczyt UE-Afryka, ponieważ uważam, że ustanowione trzy lata temu podczas
prezydencji portugalskiej partnerstwo pomiędzy tymi dwoma kontynentami powinno
być nadal wzmacniane, tak abyśmy razem mogli stawiać czoła wspólnym wyzwaniom i
wspomagać zrównoważony rozwój, pokój i prawa człowieka.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Byłem w Lizbonie w grudniu 2007 roku, kiedy odbywał
się pierwszy szczyt UE-Afryka, który położył fundamenty pod stały dialog pomiędzy
Europą a kontynentem afrykańskim – łączą nas z nim niezwykle ważne więzy historyczne,
kulturowe, gospodarcze i handlowe – i który otworzył drogę do współpracy, która trzy
lata później zawiodła europejskich i afrykańskich przywódców do Trypolisu.

Uważam, że trwałe i silne partnerstwo pomiędzy Unią Europejską a Afryką ma podstawowe
znaczenie dla rozwoju i postępu, w związku z czym sądzę, że inwestycje, które obie strony
poczyniły we wzmocnienie wzajemnych stosunków są w pełni uzasadnione. Żyjemy w
czasach, w których tradycyjne polityki, realizowane tylko i wyłącznie za pomocą pomocy
humanitarnej, przestały już odpowiadać na potrzeby krajów rozwijających się, zwłaszcza
na kontynencie afrykańskim.

Wierzę zatem, że w przyszłości współpraca zostanie ukierunkowana, w sposób bardzo
zdecydowany, na nawiązywanie stosunków handlowych i partnerstw gospodarczych, jak
również na skuteczną wymianę w takich dziedzinach jak badania naukowe, innowacje i
edukacja, czyli dziedzinach, w których współpraca pomiędzy Unią Europejska a Afryką
wymaga zacieśnienia.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) W dniach 29-30 listopada 2010 r. odbył
się w Trypolisie trzeci szczyt UE-Afryka. Żałuję, że w ramach wspólnej strategii Afryki i
Unii Europejskiej nie udało się nawiązać nowych strategicznych stosunków.

Raz jeszcze wyrażę nadzieję na uzyskanie owocnego porozumienia na kolejnym szczycie
i określenie zrównoważonych celów dla obu stron, mających zapewnić zwalczanie ubóstwa
i zagwarantowanie godnych dochodów i wsparcia, jak również poszanowanie
podstawowych praw człowieka, w tym praw społecznych, ekonomicznych i
środowiskowych w Afryce.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Wyzwania, przed jakimi stoją państwa
afrykańskie są – w obliczu poważnego kryzysu w gospodarce światowej – ogromne. Kryzys
ten, przedstawiany jako kryzys finansowy, obnażył wreszcie granicę kapitalistycznego
wzrostu gospodarczego, którą jest dostępność żyznych gruntów pod uprawę żywności i
innych surowców organicznych, a także rezerw ekologicznych związanych z wydobyciem
surowców mineralnych i nośników energii do prowadzenia działalności przemysłowej.

Sytuacja ta przyśpiesza walkę o Afrykę, kontynent niezwykle zasobny w surowce naturalne.
Celem jest uzyskanie dominacji na rynkach oraz zdobycie surowców naturalnych. Politykę
Unii Europejskiej w stosunku do Afryki należy postrzegać w tym kontekście; szantaż w
celu podpisania tzw. umów o partnerstwie gospodarczym; wspieranie secesji Sudanu
Południowego; wsparcie i finansowanie Afrykańskiej Architektury na rzecz Pokoju i
Bezpieczeństwa, której celem jest rozmieszczenie jej wojsk w celu represjonowania jej
ludności; aby służyć interesom Unii Europejskiej oraz jej gospodarczych i finansowych
ugrupowań. To tylko kilka przykładów.

Przedmiotowa rezolucja ma zatem charakter neokolonialny. Więzy, które wciąż
podporządkowują kraje tego regionu interesom obcym ich narodom, muszą zostać
rozluźnione. Należy ustanowić prawdziwą współpracę i pomóc im wzmocnić ich
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niezależność i suwerenność dla dobra ich rozwoju oraz postępu gospodarczego i
społecznego.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Od czasu ostatniego szczytu Afryka-UE, który
zapoczątkował wyczekiwany dialog pomiędzy Europą a kontynentem afrykańskim, mijają
trzy lata. Partnerstwo to ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i postępu; ważne jest, aby
obie strony starały się wzmocnić wzajemne stosunki. Partnerstwa nie powinny dotyczyć
jedynie pomocy ze strony Wspólnoty; należy nawiązywać również stosunki handlowe i
gospodarcze, a w ich ramach wymianę doświadczeń w dziedzinie badań naukowych,
innowacji i edukacji, wzmacniając w ten sposób przyszłe relacje.

Louis Michel (ALDE),    na piśmie – (FR) Partnerstwo strategiczne pomiędzy Afryką a Unią
Europejską jest jedynym narzędziem Unii w zakresie stosunków międzykontynentalnych.
Oznacza ono zmianę w stosunkach pomiędzy UE a Afryką: podmioty te stają się
prawdziwymi partnerami funkcjonującymi we wzajemnych relacjach na równych zasadach
i odnoszącymi się we wzajemnym dialogu do szerokiego zakresu tematów leżących w
sferze zainteresowania obu stron. Nie jest to już relacja pomiędzy dawcami a biorcami.
To stosunki o znaczeniu strategicznym, które wymagają ożywienia i wzmocnienia, jeżeli
zarówno Europa, jak i Afryka mają poradzić sobie z wyzwaniami, jakie przed nami stoją.
Mam tu na myśli realizację milenijnych celów rozwoju, kryzys żywnościowy, kryzys
gospodarczy i finansowy, zmiany klimatu i tak dalej. Hasło szczytu w Trypolisie:
„Inwestycje, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy” jest przypomnieniem, że pokój
i bezpieczeństwo, dobre rządy gospodarcze i polityczne oraz poszanowanie praw człowieka
są warunkami wstępnymi rozwoju. Ochrona prawna i sądowa prywatnych inwestycji jest
jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju gospodarczym i społecznym
Afryki. Niemożliwe jest osiągnięcie rozwoju społecznego, ludzkiego i gospodarczego bez
dobrobytu.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Przyszłość w tej dziedzinie rysuje się mgliście,
zwłaszcza teraz, w przededniu szczytu Afryka-UE. Najlepszym sposobem osiągnięcia celu
jest finansowanie programów szkolnictwa publicznego. Ludzie, którzy mogą kształcić się
na poziomie szkolnictwa średniego, wolą żyć we własnym kraju niż żebrać w Europie.
Musimy wspierać rządy, które skupiają swoje wysiłki na tym, by uczynić ich kraje
atrakcyjnymi dla własnych obywateli. Oddałem głos za przyjęciem rezolucji.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie − (DE) Ważne jest, aby Unia Europejska zaangażowała
się poważnie w sprawy państw afrykańskich i rozwiązywała dotychczasowe i przyszłe
problemy za pomocą wspólnej strategii. Należą do nich w szczególności zaprowadzenie
demokracji w Afryce, poprawa warunków życia tamtejszej ludności, a także zrównoważone
wydobycie surowców, które przynosi korzyści obu stronom. Innym problemem, który
wymaga rozwiązania, jest korupcja. Uniemożliwia ona wielu państwom afrykańskim
rozwijanie się w sposób, który przyniósłby poprawę warunków życia ich obywateli.
Niestety miliony euro pomocy z Unii Europejskiej nadal znikają na skutek korupcji. Pomoc
taka mogłaby zostać wykorzystana konstruktywnie bezpośrednio na rzecz obywateli.
Musimy stosować zasadę udzielania pomocy ludziom, aby sami mogli sobie pomóc.
Niestety w przedmiotowej rezolucji nie wzięto tego pod uwagę i jedynie opowiedziano
się za kontynuacją dotychczasowych praktyk.

Ubóstwo jest jedną z głównych przyczyn emigracji ludności z Afryki do Europy. Zamiast
kwestionować europejską praktykę dopłat eksportowych, które mają ogromny wpływ na
zdolność niektórych państw afrykańskich do przetrwania, wciąż powtarzamy puste słowa.
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Niekorzystne skutki migracji są pomijane i z tego powodu czułem się w obowiązku
zagłosować przeciwko przyjęciu przedmiotowej rezolucji.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Stosunki Unii Europejskiej i Afryki
mają niewątpliwie ogromne znaczenie. Przyjmuję zatem z zadowoleniem przyjęcie
strategicznego planu działań na lata 2010-2013 oraz ustanowienie partnerstw. Wśród
nich chciałabym zwrócić uwagę na partnerstwo na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, w tym
na wysiłki UE zmierzające do zapewnienia przewidywalnego i trwałego finansowania
afrykańskich operacji pokojowych oraz na potrzebę tworzenia miejscowego potencjału
odporności na niepowodzenia i determinacji w ochronie ludności cywilnej podczas
konfliktów zbrojnych. Pragnę także podkreślić starania na rzecz nawiązania współpracy
w kwestiach leżących w sferze obopólnego zainteresowania, takich jak: demokratyczne
rządy i prawa człowieka; handel, integracja regionalna i infrastruktura, jak również milenijne
cele rozwoju. W kontekście tej ostatniej kwestii należy podkreślić odnowienie zobowiązania
państw Unii Europejskiej, że do 2015 roku przeznaczać one będą na oficjalną pomoc
rozwojową 0,7% PKB. Działanie to ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia milenijnych
celów rozwoju, w szczególności w odniesieniu do konkretnych działań z zakresu zdrowia
matek, noworodków i dzieci, zagadnień dotyczących płci, edukacji, polityki rolnej i trwałego
rozwoju, dostępu do wody i urządzeń sanitarnych.

Crescenzio Rivellini (PPE),    na piśmie − (IT) Zbulwersowała mnie obecność prezydenta
Zimbabwe, pana Roberta Mugabe, na szczycie w Trypolisie 30 listopada, jak również
nieobecność wielu europejskich szefów państw i rządów. Uważam także, że nowa
amerykańska ustawa dotycząca „surowców mineralnych z obszarów objętych konfliktami”
stanowi olbrzymi krok naprzód w walce z nielegalnym wydobyciem surowców mineralnych
w Afryce.

Wzywam więc Komisję i Radę do przedłożenia podobnych wniosków, które
zagwarantowałyby możliwość śledzenia trasy, jaką przebywają surowce mineralne
importowane na rynek Unii Europejskiej, a Unię Afrykańską do współpracy w zakresie
zrównoważonej eksploatacji surowców naturalnych.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Kilka grup, w tym nasza, uzgodniło
przyjęcie następujących punktów: 1. wyraża zadowolenie z przyjęcia strategicznego planu
działań na lata 2010-2013 oraz z zapisanego w nim partnerstwa, a także ma nadzieję, że
będzie on źródłem wartości dodanej w stosunku do umowy z Kotonu i Unii dla
Śródziemnomorza oraz że stanowi on konkretyzację ambitnych założeń w stosunkach
międzykontynentalnych; 2. podkreśla, że podstawowe zasady wspólnej strategii Afryka-UE
należy opracować tak, by wspierać zaspokajanie trwałych potrzeb krajów rozwijających
się z myślą o likwidacji ubóstwa, zagwarantowaniu godnych dochodów i środków do
życia oraz przestrzeganiu podstawowych praw człowieka, w tym praw socjalnych,
ekonomicznych i środowiskowych; 3. liczy na wyciągnięcie wniosków z trudności, jakie
wystąpiły przy realizacji pierwszego planu działań, na lata 2008-2010, i wyraża nadzieję,
że dotyczące zasad intencje zapisane w oświadczeniu końcowym szefów państw i rządów
przyniosą efekty; 4. z zainteresowaniem odnotowuje fakt, że sektor prywatny i
społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza w Afryce, mogłyby zyskać możliwość znacznie
efektywniejszego przyczyniania się do realizacji wspomnianej strategii, niż to miało miejsce
do tej pory.

Bart Staes (Verts/ALE),    na piśmie  −  (NL) Prawo amerykańskie już nałożyło ograniczenia
na nielegalną eksploatację „surowców mineralnych na obszarach objętych konfliktami”.
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Wspólna rezolucja w sprawie przyszłej strategii UE-Afryka wzywa Unię Europejską do
poczynienia analogicznego kroku. Musi istnieć możliwość śledzenia pochodzenia surowców
mineralnych importowanych do UE. Obecnie nielegalne wydobycie jest zdecydowanie
zbyt często przyczyną wojen domowych i konfliktów w regionie, a przecież płynące z
niego bogactwo mogłoby być siłą napędową zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Działania w dziedzinie budowania potencjału, dobrych rządów, rozwoju infrastruktury i
inwestycji mają znaczenie kluczowe. Nieodzowna jest realizacja polityki, którą cechuje
zaangażowanie, która jest społecznie i środowiskowo odpowiedzialna, i która przynosi
korzyści obywatelom. Również rolnictwo jest motorem rozwoju. Właśnie dlatego musimy
wzmacniać sektory rolnictwa i rybołówstwa w sposób zrównoważony, zwłaszcza jeśli
chodzi o drobnych rolników i rybaków.

Należy przeprowadzić dogłębną debatę na temat gruntów rolnych i własności gruntów.
Porozumienie z Cancun ma zasadnicze znaczenie dla rozwiązania problemu ubóstwa w
Afryce z uwagi na ogromny potencjał w zakresie zasobów naturalnych – słońca, wiatru,
rzek i prądów – jakich państwa afrykańskie często mają pod dostatkiem. W treści rezolucji
nie pominięto kontrowersyjnych zagadnień, dlatego też zagłosowałem za jej przyjęciem.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie – (PT) Trzeci szczyt Afryka-UE, który odbył się w stolicy
Libii, Trypolisie, miał zwiększyć poziom współpracy pomiędzy tymi dwoma kontynentami.
Pod hasłem wzrostu, inwestycji i tworzenia miejsc pracy na szczycie tym podkreślano
konieczność stymulowania – obok zrównoważonego rozwoju społecznego – również
wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu.

Strategia Afryka-UE zostanie wprowadzona w życie zgodnie z planem działania przyjętym
na lata 2010-2013, który koncentruje się wokół ośmiu obszarów priorytetowych
ustalonych już podczas szczytu w Lizbonie w 2007 roku. O wszystkich konkretnych
działaniach dotyczących prywatnej przedsiębiorczości, integracji gospodarczej i kwestii
społecznych, pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim, poszanowania praw
człowieka oraz realizacji milenijnych celów rozwoju była mowa w końcowym oświadczeniu
z Trypolisu.

Nade wszystko pochwalam partnerstwo pomiędzy dwoma naszymi kontynentami, które
było źródłem wartości dodanej dla obu partnerów i pokazało znaczenie dalszego
wspomagania regionalnej i globalnej integracji kontynentu afrykańskiego. Uważam jednak
za istotne, aby Parlament Europejski odgrywał aktywniejszą rolę w tym partnerstwie i aby
został opracowany plan finansowania skutecznego wdrażania planu działań na lata
2010-2013.

Sprawozdanie: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie – (PT) Znaczenie ochrony i upowszechniania praw
człowieka oraz podstawowych wolności jest najważniejszym aspektem wartości
demokratycznych samej Unii Europejskiej. Zgadzam się z poglądem, że władze lokalne i
regionalne winny odgrywać decydującą rolę w realizacji tych wartości i proponować
podejście oddolne. Wejście w życie traktatu lizbońskiego należy postrzegać jako
wzmocnienie systemu na kilku poziomach ochrony praw człowieka, w tym poprzez
postanowienia Karty. Spojrzenie na kierunek rozwoju systemu ochrony tych praw po
wejściu w życie traktatu lizbońskiego stało się koniecznością ze względu na fakt, że Karta
ma taką samą wartość prawną jak traktaty i musi zostać włączona do prawa pierwotnego
Unii Europejskiej. Należy przyjąć z zadowoleniem nowe zobowiązania horyzontalne
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ustanowione na mocy traktatu lizbońskiego, a działania podejmowane przez poszczególne
instytucje winny być lepiej koordynowane w celu zapewnienia ich większej skuteczności.
Należy również przypomnieć, że w ramach Komisji została stworzona nowa kompetencja
„sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo” i oczekuje się nowych działań ze
strony Komisji w kontekście tego nowego scenariusza. Namacalnych rezultatów można
oczekiwać na podstawie nowego komunikatu Komisji w sprawie strategii skutecznego
wprowadzania w życie Karty praw podstawowych przez Unię Europejską.

Sophie Auconie (PPE),    na piśmie – (FR) Od bardzo długiego już czasu integracja
europejska polegała po prostu na pracach nad tworzeniem rynku wewnętrznego. Jednak
na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat unijni prawodawcy poczuli bezprecedensowe
pragnienie rywalizacji. Początkowo istniał automatyczny niepisany podział prac pomiędzy
Radą Europy, odpowiedzialną za sprawy dotyczące poszczególnych wolności, oraz
znajdujący się we wczesnym stadium rozwoju wspólny rynek, jaką była Wspólnota
Europejska. Jednak już wkrótce potem sądy krajowe państw członkowskich musiały
rozstrzygać spory kwestionujące prawo wspólnotowe na gruncie praw człowieka. Właśnie
z tego powodu, po długim okresie dojrzewania, w 2000 roku przyjęto Kartę praw
podstawowych, która weszła w życie w ubiegłym roku wraz z traktatem lizbońskim. Dzięki
Karcie Europejski Trybunał Sprawiedliwości dysponuje jedną podstawą prawną służącą
do ochrony praw podstawowych europejskich obywateli. Ten nowy system jest jednak
dopiero w fazie początkowej. Właśnie dlatego poparłam przedmiotowy dokument, który
przypomina wszystkim zainteresowanym stronom w Europie, w tym państwom
członkowskim i instytucjom, o ich obowiązkach wynikających z Karty oraz o konieczności
wypracowania autentycznej kultury praw obywatelskich i skutecznego współdziałania w
tym względzie.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Oddałem głos za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania. Skuteczna ochrona i upowszechnianie praw człowieka
oraz podstawowych wolności stanowią fundament demokracji i rządów prawa w Unii
Europejskiej. Popieram zatem wzmocnione na mocy traktatu lizbońskiego zobowiązanie
do zapewnienia ochrony podstawowych praw człowieka, walki z wykluczeniem
społecznym i dyskryminacją oraz do wspierania sprawiedliwości i ochrony społecznej.
Nawet gdy cele te zostaną osiągnięte, konieczne będzie zapewnienie współdziałania
pomiędzy Unią Europejską a instytucjami krajowymi, umożliwiającego nawiązanie
skutecznej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie monitorowania sytuacji pod
względem praw człowieka w Unii Europejskiej. Komisja winna nieprzerwanie nadzorować
wdrażanie prawodawstwa w dziedzinie ochrony praw człowieka na szczeblu krajowym,
a w razie zaistnienia luk przedstawiać propozycje konkretnych działań. Byłoby przydatne,
gdyby corocznie przedstawiano sprawozdanie na temat sytuacji w zakresie praw
podstawowych w Unii Europejskiej w celu upewnienia się, że obywatele UE są właściwie
informowani o nowym systemie praw podstawowych. Ponadto instytucje unijne winny
zacieśnić współpracę z organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie ochrony praw
człowieka.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie  −  (LT) Cieszę się niezmiernie z faktu, że od czasu
wejścia w życie traktatu lizbońskiego odnotowaliśmy kilka znaczących osiągnięć w
dziedzinie praw człowieka, po pierwsze ponieważ Karta praw podstawowych Unii
Europejskiej stałą się prawnie wiążąca, a po drugie ponieważ Unia Europejska jest
zobowiązana do przystąpienia do europejskiej konwencji praw człowieka. Głosowałam
za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, bowiem jeśli chodzi o strategię Unii
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Europejskiej w sprawie praw dziecka niezwykle ważne jest opracowanie praktycznych
środków walki z wykorzystywaniem dzieci, wykorzystywaniem ich w celach seksualnych
oraz pornografią dziecięcą, a także wspieranie bezpieczniejszego korzystania z Internetu
i likwidacja pracy dzieci i ubóstwa dzieci. Zwalczanie handlu ludźmi, zwłaszcza kobietami
i dziećmi, jest kolejnym palącym wyzwaniem. Wprawdzie przyjęto już w tej dziedzinie
szereg aktów prawa unijnego i krajowego, jednak nadal corocznie kilkaset tysięcy osób
jest sprzedawanych do UE lub na terytorium UE, a zatem istnieje pilna potrzeba
wprowadzenia w życie projektu nowej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zwalczania
handlu ludźmi.

Carlos Coelho (PPE),    na piśmie – (PT) Skuteczna ochrona praw człowieka oraz
poszanowanie ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości i praworządności
powinny stać się nadrzędnym celem wszystkich dziedzin polityki europejskiej, a także
zasadniczym warunkiem skonsolidowania europejskiego obszaru wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości. Rok 2009-2010 był niezwykle ważny w tym względzie, bowiem wszedł
wówczas w życie traktat lizboński, który nadał moc wiążącą karcie praw podstawowych,
przekształcając tym samym podstawowe wartości w konkretne prawa bezpośrednio
egzekwowane przez sądy krajowe i europejskie.

Konieczne jest zapewnienie zgodności wszystkich nowych wniosków ustawodawczych
z postanowieniami Karty i – w związku z tym – sprawdzenie pod tym kątem wszystkich
już istniejących instrumentów. Ważne jest zacieśnienie współpracy oraz poprawa spójności
– na szczeblu europejskim i krajowym – pomiędzy poszczególnymi organami
odpowiedzialnymi za monitorowanie i wdrażanie przedmiotowych nowych ram ogólnych
ustanowionych na mocy traktatu lizbońskiego, tak aby zapewnić ich skuteczne stosowanie.
Mam również nadzieję, że Komisja zakończy jak najszybciej procedurę przystąpienia Unii
Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka (EKPC), co zapewni
dodatkowy mechanizm egzekwowania praw człowieka.

Jestem niezmiernie zadowolony z faktu, że obywatele oraz ochrona ich praw nareszcie
znaleźli się w centralnym miejscu struktury Europy.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie
sytuacji praw podstawowych w Unii Europejskiej (2009) – ich skutecznego wdrażania po
wejściu w życie traktatu lizbońskiego, ponieważ uważam za konieczność wspieranie
kultury praw podstawowych w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich. Ochrona
praw podstawowych winna stać się celem wszystkich obszarów polityki europejskiej,
zwłaszcza polityki zagranicznej, w imię wspierania pokoju, praw człowieka i podstawowych
wolności.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Wejście w życie traktatu lizbońskiego tworzy nowy
paradygmat w dziedzinie praw podstawowych w Unii i nadaje moc wiążącą karcie praw
podstawowych. Spoczywa na nas obowiązek ustawienia Unii w pozycji wspólnoty, która
chroni prawa podstawowe, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Wciąż dochodzi do zdecydowanie zbyt wielu ataków na wolność wypowiedzi, co
wielokrotnie zgłaszałem, jak na przykład ostatnio w przypadku Arabii Saudyjskiej i
Azerbejdżanu. W przedmiotowej rezolucji sprawozdawczyni zwraca uwagę na kilka
pilniejszych sytuacji, które często mają miejsce zarówno w państwach członkowskich, jak
i generalnie w Unii Europejskiej. Obecnie wyzwaniem jest znalezienie metody reagowania
na te problemy, a także przyjęcie niezbędnych strategii i środków, aby rozwiązać tego
rodzaju problemy.
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José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Wejście w życie traktatu lizbońskiego
stworzyło w Unii Europejskiej nową sytuację w zakresie praw człowieka poprzez nadanie
karcie praw podstawowych mocy prawnie wiążącej i przyznanie Unii Europejskiej statusu
podmiotu prawnego, co umożliwia jej przystępowanie do międzynarodowych traktatów.

Skuteczna ochrona i upowszechnianie praw człowieka oraz podstawowych wolności
stanowi fundament demokracji i praworządności w Unii Europejskiej i niezbędny warunek
skonsolidowania europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, co
wymaga działań na kilku szczeblach (międzynarodowym, europejskim, krajowym,
regionalnym i lokalnym). W tym kontekście warto nadmienić istotną rolę, jaką mogą
odegrać organy regionalne i lokalne we wdrażaniu i upowszechnianiu tego rodzaju praw.

Przyjmuję również z zadowoleniem apel do Komisji, aby rok 2013 uczyniła „Europejskim
Rokiem Obywatelstwa” w celu rozpoczęcia debaty nad obywatelstwem europejskim i
powiadomienia obywateli europejskich o przysługujących im nowych prawach
wynikających z wejścia w życie traktatu lizbońskiego.

Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie – (FR) Jak zwykle sprawozdanie w sprawie sytuacji pod
względem praw podstawowych w Unii Europejskiej dało początek dwóm pokrętnym
tendencjom: pierwsza polega na domaganiu się coraz większych praw dla wszelkiego
rodzaju mniejszości na niekorzyść naszych obywateli; druga zaś polega na piętnowaniu
patriotycznych ruchów politycznych i rzucaniu na nie tych samych starych lewicowych
oszczerczych obelg przy jednoczesnych próbach zakwestionowania prawowitości ich
zwycięstwa w wyborach i ograniczania ich wolności wypowiedzi. Ta wojownicza ksenofilia
i antypatriotyzm są bardzo męczące. Nie macie prawa wydawać sądów na temat wyników
demokratycznych wyborów w demokratycznych państwach. Ostatnie zwycięstwa partii
narodowych we Francji, na Węgrzech, w Austrii, Szwecji i Niderlandach, a także w innych
państwach, nie są objawem żadnego niepokojącego wypaczenia.

Są one oznaką tego, że obywatele Europy są zmęczeni waszą polityką, waszym pobłażliwym
podejściem do kwestii imigracji, waszą słabością, jeśli chodzi o obronę interesów
ekonomicznych naszych narodów, waszym sprzyjaniem interesom finansowym
najpotężniejszych i waszym osłabianiem naszych systemów ochrony socjalnej. To wy
stale naruszacie ich prawa, zwłaszcza prawa do bezpieczeństwa, do zatrudnienia, do
godziwych zarobków, do zachowania ich kultury i decydowania o ich własnej przyszłości.

Jarosław Kalinowski (PPE),    na piśmie – (PL) Na forum Parlamentu Europejskiego
wielokrotnie już poruszaliśmy i poruszamy nadal kwestie związane z łamaniem praw
człowieka, zasad demokracji czy dyskryminacji mniejszości narodowych. Przyznajemy
Nagrodę im. Sacharowa, wspieramy działania humanitarne i dążymy do równości praw i
przywilejów wśród mieszkańców nie tylko Europy, ale całego świata. Tymczasem, nad
czym bardzo ubolewam, wciąż nie potrafimy wyegzekwować poszanowania praw
podstawowych od członków Wspólnoty.

Polska mniejszość narodowa na Litwie, stanowiąca blisko 7% wszystkich mieszkańców,
wciąż jest dyskryminowana, a jej prawa są notorycznie łamane. Po raz kolejny apeluję do
zebranych na tej sali posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego, Komisji oraz Rady Europejskiej o skuteczne wyegzekwowanie
od rządu litewskiego przestrzegania zasad demokracji i poszanowania godności obywatela.

Timothy Kirkhope (ECR),    na piśmie  − Grupa Europejskich Konserwatystów i
Reformatorów jest zagorzale popiera prawa człowieka i podstawowe wolności. Uważamy,
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że Unia Europejska powinna odegrać istotną rolę w dziedzinie obrony praw podstawowych;
przy czym jednak to państwa członkowskie są za to odpowiedzialne w pierwszej kolejności,
zgodnie z ich tradycjami demokracji i praworządności. Jesteśmy zdania, że sprawozdanie
pani poseł Kingi Gál z pewnością zawiera słuszne tezy, jednak ogólnie w zbyt dużym
stopniu podkreśla rolę Unii Europejskiej w dziedzinach, które, jak sądzimy, leżą wyłącznie
w gestii państw członkowskich, takich jak imigracja, czy systemy sądownictwa. Dlatego
byliśmy zmuszeni wstrzymać się od głosu w dzisiejszym głosowaniu nad tym
sprawozdaniem.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Wejście w życie traktatu lizbońskiego nałożyło na
Unię Europejską nowe obowiązki w zakresie tworzenia kultury obrony praw podstawowych
w UE i w państwach członkowskich. Istotne jest, aby UE wspierała ochronę praw
podstawowych nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale również na całym świecie, gdzie
niestety wciąż jeszcze mają miejsce poważne ataki na tego rodzaju prawa. Tylko w ten
sposób możliwe jest wspieranie pokoju, praw człowieka i podstawowych wolności.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie – (ES) Podzielam wyrażone w sprawozdaniu
ubolewanie, że ani Rada, ani Komisja nie zastosowały się do zaleceń sformułowanych w
sprawozdaniu z 2007 roku w sprawie wykorzystywania państw europejskich przez CIA
w celu transportowania i nielegalnego przetrzymywania więźniów oraz że nie przekazały
one informacji na ten temat Parlamentowi. Zgadzam się z ogólną oceną dotyczącą
konieczności zdwojenia przez Unię wysiłków na rzecz zapobiegania przypadkom
naruszania podstawowych praw człowieka, których ofiarami zbyt często padają w tym
roku imigranci i obywatele krajów trzecich mieszkający w Unii Europejskiej. Wprawdzie
nie podzielam części wyrażonego w sprawozdaniu poglądu na temat roli, jaką Unia
Europejska miałaby odegrać w świecie jako gwarant praw człowieka, a także roli
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, jako że niejasna pozostaje kwestia zgodności
tejże roli z koniecznością przestrzegania zasady nieingerowania w sprawy wewnętrzne
innych państw, jednak oddałem głos za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania,
bowiem popieram jego ogólne założenie, że konieczne jest, by Unia Europejska
respektowała prawa człowieka w toku wszystkich swoich prac.

Louis Michel (ALDE),    na piśmie – (FR) Ochrona i upowszechnianie praw człowieka oraz
podstawowych wolności ma nadrzędne znaczenie dla demokracji i praworządności w
Unii Europejskiej. Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej konwencji praw człowieka
przyczyni się do stworzenia dodatkowego mechanizmu egzekwowania praw człowieka,
a mianowicie możliwości wnoszenia spraw do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Ważne jest również, aby instytucje UE i państwa członkowskie zdwoiły wysiłki na rzecz
zwiększenia świadomości obywateli w zakresie praw podstawowych, co sprawi, że prawa
te będą lepiej chronione. Istnieje także konieczność skuteczniejszej współpracy z
organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz ochrony podstawowych praw
i wolności.

Unia Europejska musi opracować strategię dotyczącą praw dziecka poprzez praktyczne
środki walki z wykorzystywaniem dzieci, wykorzystywaniem ich na tle seksualnym oraz
dziecięcej pornografii, a także upowszechniać bezpieczne korzystanie z Internetu i
wyeliminować pracę dzieci i ubóstwo wśród dzieci. Walka z handlem ludźmi, w
szczególności kobietami i dziećmi, która stanowi niemożliwą do zaakceptowania formę
niewolnictwa, musi pozostać działaniem priorytetowym.
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Andreas Mölzer (NI),    na piśmie − (DE) Prawa człowieka i podstawowe wolności
odgrywają nadrzędną rolę w demokracji i praworządności. Ważne jest zatem zapewnienie,
aby te podstawowe wartości były zagwarantowane w Unii Europejskiej. Prawo do wolności
wypowiedzi, wyznania, zrzeszania się i zgromadzeń, wraz z prawem do swobodnego
przepływu oraz prawem do poszanowania ludzkiej nietykalności i godności, są kamieniami
węgielnymi wolnego społeczeństwa. Nie zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania,
ponieważ nie koncentruje się ono na wartościach chrześcijańskich, ani na ograniczeniach,
jakie dla obywateli niesie ze sobą imigracja.

Franz Obermayr (NI),    na piśmie − (DE) Przewidziane w traktacie lizbońskim przystąpienie
Unii Europejskiej do europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC), jest problematyczne.
Poddaje ono podstawowe prawa w UE kontroli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(ETPCz). Oprócz problemów natury prawnej, przed którymi przestrzegają również
sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oczywiste jest, że trybunał, który
wydaje wyrok przeciwko obecności krzyży w salach szkolnych, nie jest odpowiednim
organem decyzyjnym dla Unii Europejskiej. Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa, które
stanowi jeden z fundamentów Europy i naszych podstawowych wartości. Również
niedawno ETPCz przykuł uwagę swoimi orzeczeniami, w tym próbą zapobieżenia
transferom w ramach rozporządzenia Dublin II z Austrii do Grecji. ETPCz wydaje się
uważać, że państwa członkowskie posiadające najlepsze systemy opieki socjalnej powinny
ponosić cały ciężar związany z uchodźcami w Unii. Wspomniane orzeczenie ETPCz nie
doprowadzi do poprawy integracji uchodźców i nie jest skutecznym sposobem
rozwiązywania problemów dotyczących azylu, z jakimi boryka się Unia Europejska.
Ponadto brak jest gwarancji neutralności sędziów ETPCz. Jeden z sędziów przyznał, że
będzie bardziej wnikliwie rozpatrywać skargi przedkładane przez osoby ubiegające się o
azyl niż pozostałe sprawy. Uprzywilejowane traktowanie niektórych stron wnoszących
skargi jest niewłaściwe. Ponadto jeden z sędziów ETPCz pochodzi z Turcji, która nie
przestrzega praw człowieka i która prowadzi okupację wojskową obszarów należących
do Unii Europejskiej. Moim zdaniem ETPCz nie jest ani europejski, ani nie jest trybunałem
praw człowieka. Z tego powodu głosowałem przeciwko przyjęciu przedmiotowego
sprawozdania.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie − (IT) Istotą demokracji i praworządności jest ochrona
praw człowieka i podstawowych wolności. Po przyjęciu traktatu lizbońskiego w ubiegłym
roku Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stała się prawnie wiążąca, nakreślając
nowe europejskie ramy prawne, dzięki którym uniwersalne wartości wyrażone w Karcie
wreszcie stały się konkretnymi prawami. Oddałem głos za przyjęciem sprawozdania pani
poseł Kingi Gál, ponieważ w dokumencie tym opowiedziano się za skutecznym
wprowadzeniem w życie praw podstawowych w Unii Europejskiej po wejściu w życie
traktatu lizbońskiego. Jest to nie tylko krok poczyniony przez Unię Europejską w wymiarze
wewnętrznym, ale również zajęcie stanowiska w wymiarze zewnętrznym, postulującego
zagwarantowanie i ochronę praw człowieka oraz wspieranie pokoju na rzecz dobrobytu
obywateli w atmosferze, w której prawo gwarantuje spokój umysłu, bezpieczeństwo i
sprawiedliwość.

Georgios Papanikolaou (PPE),    na piśmie – (EL) Głosowałem dzisiaj za przyjęciem
sprawozdania w sprawie sytuacji praw podstawowych w Unii Europejskiej. Przedmiotowe
sprawozdanie stanowi wartość dodaną dzięki wyjaśnieniu roli, jaką instytucje Unii będą
odgrywać w nowej europejskiej strukturze, zwłaszcza po przyjęciu traktatu lizbońskiego,
poprzez wspomaganie większej przejrzystości, demokratyczną kontrolę i dostęp do
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dokumentów pomiędzy organami Unii Europejskiej. W kwestii Karty praw podstawowych,
która ma obecnie moc wiążącą i obejmuje szeroki zakres praw, Komisja została wezwana
do sporządzenia rocznego sprawozdania dotyczącego przestrzegania postanowień Karty
wraz z oceną stosowania poszczególnych praw.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) W przedmiotowym sprawozdaniu
położono nacisk na zobowiązania, jakie wynikają z traktatu lizbońskiego w zakresie
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji oraz wspierania
sprawiedliwości i ochrony socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, solidarności pokoleń i
ochrony praw dziecka. Nacisk na te kwestie, wraz z wyraźnym odniesieniem do ludzi
należących do mniejszości – to kolejna podstawowa wartość Unii Europejskiej –
zadecydowały o tym, że oddałam głos „za”. Popieram stanowisko Parlamentu Europejskiego
wyrażone w jego wniosku do Komisji, wzywające do zakończenia negocjacji i konsultacji
technicznych, tak aby Unia Europejska mogła bez dalszej zwłoki przystąpić do europejskiej
konwencji praw człowieka.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − W przedmiotowym sprawozdaniu
Parlament Europejski raz jeszcze podkreśla, że skuteczna ochrona i upowszechnianie praw
człowieka i podstawowych wolności stanowią fundament demokracji i praworządności
w Unii Europejskiej oraz niezbędny warunek skonsolidowania europejskiej przestrzeni
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz że wymaga działań na różnych szczeblach
(międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym); podkreśla ponadto
rolę, jaką mogą odegrać organy regionalne i lokalne w konkretnym wdrażaniu i
upowszechnianiu tego rodzaju praw; w związku z tym wzywa wszystkie instytucje Unii
Europejskiej oraz rządy i parlamenty państw członkowskich do sformułowania w nowych
ramach instytucjonalnych i prawnych stworzonych przez traktat lizboński kompleksowej
polityki wewnętrznej Unii w zakresie praw człowieka, zapewniającej skuteczne mechanizmy
odpowiedzialności na szczeblu krajowym i unijnym w celu przeciwdziałania naruszaniu
praw człowieka.

Joanna Senyszyn (S&D),    na piśmie – (PL) Poparłam raport pani Gál w sprawie sytuacji
w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej za rok 2009. Zwracam uwagę na
punkt 13, który nawołuje do pełnego i spójnego wdrażania programu sztokholmskiego.
We wrześniu br. przewodniczący Barosso zapewniał nas o intensywnych pracach Komisji
w tym zakresie. Ważne jest, aby ich terminarz oraz płynność zostały zachowane. Wszyscy
Europejczycy muszą korzystać z tych samych praw. W Europie XXI wieku nie ma miejsca
na dyskryminację!

Prezydencję węgierską i polską proszę o odpowiedź, jakie działania zamierzają podjąć,
aby sprawnie wdrożyć program sztokholmski. Musimy wypełnić nasze zobowiązania
wobec obywateli i implementować prawo, które tworzymy. Podkreślam także, że zgodnie
z pkt. 39 rezolucji, państwa członkowskie powinny stale szkolić krajowych sędziów w
dziedzinie podstawowych praw i wolności, w tym w zakresie nowych elementów
wprowadzonych traktatem lizbońskim. Nawet najlepsze prawo nic nie zmieni, jeśli nie
będzie właściwe interpretowane i wdrażane.

Sprawozdanie: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem tej
rezolucji, ponieważ jest ona niezbędna dla podjęcia działań mających na celu
powstrzymanie nieuczciwych praktyk handlowych w dziedzinie reklamy, które przede
wszystkim wywierają negatywny wpływ na konsumentów. Jeśli chcemy osiągnąć wymierne
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rezultaty, należy zacieśnić współpracę europejską w walce z nieuczciwymi praktykami w
dziedzinie reklamy online i zapewnić specjalną ochronę najbardziej zagrożonym grupom
osób, takim jak dzieci, młodzież, osoby starsze. Trzeba też zwrócić uwagę na brak informacji
na temat praw konsumentów w dziedzinie reklamy, w związku z czym popieram postulat
dotyczący ułatwienia dostępu do informacji i zwiększenia ich przejrzystości w ogłoszeniach
reklamowych. Ponadto niezbędne jest wypracowanie krytycznego podejścia do mediów
pod względem jakości przekazywanych przez nie treści. Dobrze poinformowany
konsument to konsument silniejszy. Uważam, że w związku ogólnym brakiem znajomości
technik reklamowych powinniśmy wprowadzić specjalny program edukacyjny
przeznaczony dla dzieci i młodzieży, służący poszerzaniu ich wiedzy na temat reklamy i
opracowany w taki sposób, by można było wypracować zdolność lepszego rozumienia
reklamy i nauczyć jej interpretacji.

Sophie Auconie (PPE),    na piśmie – (FR) Unia Europejska za punkt honoru stawia sobie
ochronę konsumentów na rynku wewnętrznym. Nie jest to tylko kwestia etyki, ale też
politycznej strategii. Większe zaufanie konsumentów do szerokiego asortymentu
produktów dostępnych na rynku jest czynnikiem stymulującym popyt. W tym zakresie
rola reklamy ma charakter ambiwalentny. Jest ona potężnym narzędziem służącym do
zwiększania popytu, ale równocześnie, ze względu na problematyczne praktyki, może
czasami w sposób negatywny oddziaływać na funkcjonowanie rynku. Te nieprawidłowe
zjawiska częściej występują w reklamie internetowej, a głównymi ofiarami ich skutków
są najsłabsi spośród nas. Głosowałam za przyjęciem tej rezolucji, w której wzywa się
Komisję, by podjęła niezbędne działania w celu przeprowadzenia reformy obecnie
obowiązujących przepisów po zakończeniu konsultacji i badania zapoczątkowanego już
przez Parlament Europejski. Znalezienie sposobu zwalczania tych nowych nieuczciwych
praktyk będzie kolejnym krokiem w kierunku urzeczywistnienia jednolitego rynku, rynku
zapewniającego poszanowanie jednostek.

Liam Aylward (ALDE),    na piśmie – (GA) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w
sprawie wpływu reklamy na zachowania konsumentów. Wprowadzająca w błąd i agresywna
reklama jest zjawiskiem niepokojącym konsumentów i przedsiębiorców, a w sprawozdaniu
znajdują się właściwe propozycje dotyczące sposobów rozwiązania tego problemu.

Należy zapewnić europejskim konsumentom i przedsiębiorstwom ochronę przed firmami
zajmującymi się reklamą wprowadzającą w błąd. W tym celu obywatele i przedsiębiorstwa
UE muszą znać dyrektywę dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych oraz dyrektywę
dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, by wiedzieć, jakie
przysługują im prawa. Produkty, takie jak alkohol i gry hazardowe online, wymagają
kontroli w celu zapewnienia ochrony konsumentom podatnym na zagrożenia.

Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję skierowany w przedmiotowym sprawozdaniu
apel do Komisji o opracowanie analizy wpływu agresywnej reklamy na grupy konsumentów
podatne na zagrożenia i o zagwarantowanie należytego stosowania odpowiednich
przepisów o ochronie dzieci.

Zaniepokojenie budzi reklama behawioralna i pojawiające się praktyki agresywnej reklamy,
takie jak wykorzystywanie sieci społecznościowych i odczytywanie treści e-maili w celu
pozyskiwania informacji na potrzeby reklamowe. Komisja musi zająć się tego rodzaju
naruszeniami prywatności konsumentów.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie − (LT) W związku z szybkim rozwojem technik
reklamy i rozpowszechniania reklamy za pośrednictwem Internetu, telefonów
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komórkowych i sieci społecznościowych, należy koniecznie podjąć skuteczne działania
w celu ochrony konsumentów przed skutkami niepożądanej i wprowadzającej w błąd
reklamy. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na najbardziej zagrożone grupy osób, między
innymi dzieci i młodzież. Należy zacieśnić współpracę między państwami członkowskimi
w walce z nieuczciwymi praktykami w dziedzinie reklamy online w celu niedopuszczenia
do konsekwencji w postaci zakłócenia rynku wewnętrznego i stosowania nieuczciwych
praktyk handlowych. Ponadto należy w większym zakresie informować konsumentów o
przysługujących im prawach w dziedzinie reklamy i zapewnić im większą dostępność
bardziej przejrzystych informacji. Komisja powinna stale monitorować i oceniać stosowanie
przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w państwach
członkowskich i opracowywać sprawozdania z wykonania tych przepisów prawodawstwa.
Jako że w dalszym ciągu nie ma wystarczających informacji na temat
społeczno-psychologicznych skutków reklamy dla konsumentów, koniecznie należy
podjąć działania zmierzające do zbadania tych skutków.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ dotyczy ono nieuczciwych praktyk handlowych w dziedzinie
reklamy i koncentruje się na problemach wynikających z rozwoju nowych technologii i
praktyk reklamowych. Chciałabym zwrócić uwagę, że reklama ma istotny wpływ na
kwestie równości płci, zwłaszcza gdy często przekazuje treści dyskryminujące i/lub
nieprzyzwoite oparte na wszelkiego rodzaju stereotypach dotyczących płci, które utrudniają
realizację strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Podzielam zatem pogląd, że
Parlament Europejski powinien wezwać Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia,
by media i podmioty zajmujące się zawodowo reklamą postępowały zgodnie z zasadami
poszanowania ludzkiej godności, oraz by dokładały wszelkich starań w celu zwalczania
dyskryminacji i wszelkiego rodzaju podżegania do nienawiści ze względu na płeć,
pochodzenie rasowe lub etniczne, wiek, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność
czy też status społeczny. W związku z zagwarantowaniem ochrony bardziej narażonych
na zagrożenie grup społecznych Komisja powinna przeprowadzić analizę wpływu reklamy
wprowadzającej w błąd i agresywnej na grupy konsumentów podatnych na zagrożenia.
Chciałabym zwrócić uwagę, że dzieci, młodzież i osoby starsze wymagają szczególnej
ochrony przed negatywnymi skutkami reklamy.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie – (RO) Reklama zawiera elementy
nieuczciwych praktyk i ingerencji w przestrzeń publiczną i prywatną, a w związku z tym
przyczynia się do zwiększenia podatności na zagrożenia osób należących do grup, na
które jest ona ukierunkowana. Reklama internetowa jest dziedziną, w której w ciągu
ostatnich lat nastąpił znaczny rozwój i obecnie generuje ona na rynku europejskim obroty
przekraczające 14 miliardów euro. Dla nas ważne jest, by zacieśnić współpracę europejską
w walce z nieuczciwymi praktykami w dziedzinie reklamy online, o czym świadczy
powodzenie inicjatywy Sweep, czyli systematycznych i równoczesnych kontroli stron
internetowych przez państwa członkowskie, ograniczonej do tej pory do trzech sektorów:
biletów lotniczych, dzwonków do telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych.
Takie kontrole powinny być przeprowadzane częściej i należy rozszerzyć zakres ich
stosowania. Samoregulacja rynków krajowych jest reakcją na szybko zachodzące zmiany
w sektorze reklamy, nastawioną na zwiększanie poczucia odpowiedzialności u podmiotów
tego sektora i na upowszechnianie dobrych praktyk.

Należy zachęcać do samoregulacji, by zakorzeniła się tradycja samodyscypliny i
odpowiedzialnej komunikacji. Europejska dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk
handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów, która obejmuje
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także aspekty związane z reklamą internetową w stosunkach między przedsiębiorstwami
a konsumentami, stała się niewystarczająca, ponieważ w dziedzinie reklamy internetowej
zmiany następują każdego dnia. Sieci społecznościowe rozwijają się na skalę, jakiej kilka
lat temu nawet nie przewidywano.

Vito Bonsignore (PPE),    na piśmie – (IT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania na
temat wpływu reklamy na zachowania konsumentów. Rzeczywiście, jeśli weźmie się pod
uwagę wpływ, jaki reklama wywiera na konsumentów i gospodarkę, wiadomo, że bardziej
niż kiedykolwiek potrzebne są działania mające na celu niedopuszczanie do oddziaływania
na upodobania i wybory konsumentów za pomocą pewnych nieuczciwych praktyk
reklamowych.

Wraz z rozpowszechnianiem się nowych systemów komunikacji, takich jak Internet,
jeszcze większą uwagę należy zwrócić na konsumentów, w szczególności na grupy
społeczne bardziej podatne na zagrożenia, takie jak dzieci i młodzież. Naszym obowiązkiem
jest walka z upowszechnianiem informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
a przede wszystkim niektórych praktyk, takich, jak spam w poczcie elektronicznej, za
pomocą których ingeruje się w życie prywatne użytkowników i narusza ich prywatność.

Podzielam stanowisko sprawozdawcy, pana posła Juvina, który apeluje, aby podczas
działań koncentrować się na zwalczaniu nieuczciwych praktyk reklamowych poprzez
rozszerzenie zakresu obecnie obowiązującej dyrektywy. Uważam, że środek, nad którym
dziś głosowaliśmy, zapewnia odpowiednie proporcje między wolnością słowa a ochroną
konsumentów.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Reklama jest podstawowym instrumentem,
niezbędnym, jeśli chodzi o istnienie oraz funkcjonowanie rynku i konkurencji, a zatem w
ostatecznym rozrachunku, – pod warunkiem że jest należycie uregulowana – także dla
konsumentów, zapewnia bowiem warunki dokonywania bardziej świadomych wyborów.
Jednak wraz z nowymi technologiami wykorzystywanymi w dziedzinie reklamy otwierają
się nowe obszary dla stosowania nowych, nieuczciwych praktyk promocyjnych, a w
związku z tym zmiana dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych jest
uzasadniona.

Żeby reklama spełniała swoje podstawowe funkcje na wolnym i konkurencyjnym rynku,
musi być dobrze uregulowana, a tym, którzy stosują praktyki handlowe przyczyniające
się do zakłócania rynku, należy wymierzać kary. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku
reklamy online rozpowszechnianej za pośrednictwem Internetu i telefonów, która często
dociera do obywateli w formie niechcianych wiadomości i wywołuje ważne pytania
dotyczące między innymi nieuczciwych praktyk i nieuprawnionego wykorzystywania
danych osobowych. W związku z tym uważam, że jest to doskonała inicjatywa, która
zasługuje na moje poparcie.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) To sprawozdanie dotyczy nieuczciwych
praktyk handlowych w dziedzinie reklamy, określonych w dyrektywie w sprawie
nieuczciwych praktyk handlowych, i koncentruje się na problemach związanych z
rozwojem nowych praktyk i technologii reklamowych. Sprawozdanie nie dotyczy natomiast
relacji między przedsiębiorstwami, które są objęte dyrektywą 2006/114/WE.

Nieuczciwe praktyki w reklamie mają różne formy polegające na ingerencji w przestrzeń
i sferę publiczną oraz koncentrowaniu się na osobach szczególnie podatnych na zagrożenie,
takich jak dzieci. Ponieważ młodzi ludzie i dzieci są najbardziej podatne na reklamę w
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Internecie, opowiadam się za opracowaniem zintegrowanej polityki europejskiej na rzecz
zwalczania nieuregulowanego korzystania z Internetu i środków komunikacji.

W tym celu proponuję stworzenie nowej, obowiązkowej dziedziny, ukierunkowanej
przede wszystkim na zdobywanie wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z
Internetu i środków komunikacji, zwłaszcza wynikających ze stosowania nieuczciwych
praktyk reklamowych w stosunku do dzieci ze szkół podstawowych, a także wprowadzenie
obowiązkowego przedmiotu na ostatnim roku studiów lub szkolenia dla nauczycieli szkół
podstawowych i pracowników zajmujących się opieką nad dziećmi, by nauczyć ich, jak
należy przygotowywać dzieci do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu
i środków komunikacji. Należy również stale kształcić w tej dziedzinie specjalistów od
dydaktyki.

Elisabetta Gardini (PPE),    na piśmie − (IT) Rozwój środków komunikacji i Internetu
przyczynił się do rozprzestrzeniania się ukrytych przekazów reklamowych i nieuczciwych
praktyk reklamowych, które często wdzierają się w życie prywatne konsumentów.

Należy uważnie rozważyć wynikające stąd potencjalne konsekwencje dla osób należących
do grup najbardziej narażonych na zagrożenia, które trzeba chronić przed destrukcyjnym
i niekontrolowanym wpływem reklamy. Nie możemy zapominać, że czasami reklama
przyczynia się do tworzenia stereotypów społecznych związanych na przykład ze zbyt
swobodnym traktowaniem seksualności i przemocy lub że tą drogą przekazuje się
niewłaściwe komunikaty, które mogą w sposób negatywny oddziaływać na zachowania
łatwo ulegających wpływom dzieci i młodzieży, o jeszcze niewyrobionym, a niezbędnym
krytycyzmie.

Konieczna jest zatem aktualizacja obowiązujących przepisów w tym zakresie i zapewnienie
skuteczniejszego wdrażania i lepszej wykładni dyrektywy w sprawie praktyk handlowych.
I na zakończenie chciałabym zwrócić uwagę na sprawę niezwykle ważną, a mianowicie
właściwie informowanie konsumentów o sposobach wykorzystywania gromadzonych i
przetwarzanych danych, w szczególności gdy o przekazanie tych danych prosi się w zamian
za obniżenie cen i skorzystanie z innych ofert promocyjnych. Przydatne w tym celu byłoby
wspieranie skutecznych kampanii informacyjnych na temat odpowiednich praw
konsumentów, a tym samym dążenie do wyrównywania braków wiedzy na temat zagadnień
związanych z wykorzystywaniem danych osobowych.

Louis Grech (S&D),    na piśmie  − Głosowałem za przyjęciem sprawozdania na temat
wpływu reklamy na zachowania konsumentów, ponieważ podzielam stanowisko
sprawozdawcy, że w erze cyfrowej reklama zyskała nowy wymiar, a wobec tego – zgodnie
z jego postulatem – należy wdrożyć wspólnotowy system znakowania stron internetowych,
na wzór projektu European Privacy Seal, poświadczającego zgodność strony internetowej
z prawem w zakresie ochrony danych. Konsumenci muszą otrzymywać informacje
przejrzyste, bez cech manipulacji i obiektywne, by móc podejmować racjonalne decyzje.
Przez lata poprzez stosowanie wyrafinowanych i agresywnych technik marketingowych
pozbawiano konsumentów możliwości dokonywania świadomego wyboru towarów i
usług. Dotyczy to zwłaszcza obywateli szczególnie narażonych na zagrożenia, takich jak
dzieci. Musimy przyjąć bardziej zdyscyplinowane podejście pozwalające naprawdę
zabezpieczyć interesy obywateli.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Wyrażam aprobatę dla tego sprawozdania,
ponieważ poruszono w nim kwestię nieuczciwych praktyk handlowych w dziedzinie
reklamy, zgodnie z ich definicją zawartą w dyrektywie dotyczącej nieuczciwych praktyk
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handlowych, zwracając szczególną uwagę na problemy wynikające z rozwoju nowych
technologii i praktyk reklamowych. Reklama jest narzędziem przynoszącym korzyści
zarówno rynkowi wewnętrznemu, jako „smar” działalności gospodarczej, ponieważ ma
stymulujący wpływ na konkurencję, konkurencyjność, innowacyjność i kreatywność, jak
i konsumentom, którzy czerpią je w postaci różnorodności wyboru, spadku cen. Stanowi
ona ważny sektor gospodarczy, gdyż sama reklama online generuje na rynku europejskim
obroty przekraczające 14 miliardów euro. Reklamy nie należy jednak idealizować:
nieuczciwe praktyki, zalew reklamy w przestrzeni publicznej, na przykład tablice
reklamowe, i prywatnej – na przykład niechciane e-maile, działania ukierunkowane na
osoby szczególnie podatne na zagrożenia, takie jak dzieci i osoby nadmiernie zadłużone,
tworzenie potencjalnych barier dla podmiotów wchodzących na rynek wewnętrzny, gdy
niezbędne wydatki na reklamę są zbyt wysokie, zakłócenia na rynku wewnętrznym poprzez
nakłanianie konsumentów do zakupu dóbr lub usług, których konsumenci nie kupiliby
w normalnych warunkach, przyczynia się ona bowiem do ogromnych strat. W związku
z tymi i innymi problemami, które powstały w wyniku stosowania nowych technologii,
sprawozdawca proponuje wiele działań w zakresie ochrony konsumentów. Chociaż
indywidualizacja reklamy jako taka nie stanowi problemu, ponieważ oferowanie produktów
lub usług odpowiadających gustom konsumenta nie jest problemem, to jednak nie powinna
ona prowadzić do powstawania reklamy uciążliwej, opartej na śledzeniu konsumentów
oraz naruszającej zasady ochrony danych i prywatności.

Peter Jahr (PPE),    na piśmie − (DE) Zależy nam na tym, żeby konsumenci byli
odpowiedzialni, dobrze poinformowani i potrafili podejmować rozsądne decyzje. Naszym
celem jest dostarczanie konsumentom wszelkich potrzebnych im informacji, niezbędnych
do podejmowania właściwych pod względem ekonomicznym decyzji. Reklama ma również
ważny udział w dostarczaniu konsumentom informacji. Jednakże musi zawierać
obiektywne, rzetelne i odpowiednie dane, w przeciwnym razie to, co ma być informacją
dla konsumentów, szybko zmieni się w dezinformację, a nawet spowoduje, że zostaną
oni oszukani. Celem polityki jest zapewnienie uczciwego i bezpiecznego środowiska
handlowego, by konsumenci mogli uczestniczyć w rynku na równych prawach. Dla mnie
jednak ważne jest również, żeby konsumenci nie stali się ofiarami. Poprzez decyzje
dotyczące zakupów mogą oni wywierać ogromny wpływ, ale muszą mieć pewność, że
odnoszą z tego pożytek.

Jarosław Kalinowski (PPE),    na piśmie – (PL) Reklama jest niezbędnym narzędziem
zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie wolnego rynku. Przynosi wymierne korzyści
nie tylko gospodarce, ale także konsumentom, którzy dzięki reklamie mają zapewnioną
różnorodność wyboru produktów. Niestety, stały rozwój nowych technologii, a szczególnie
Internetu, wpływa na coraz częstsze wykorzystywanie przez przedsiębiorców nieetycznych
i nieuczciwych praktyk w dziedzinie reklamy.

Jak zauważa sprawozdawca, istniejące przepisy prawne nie regulują w dostatecznym
stopniu wszystkich zagadnień. Konieczne jest podjęcie kroków, by skutecznie chronić
europejskich konsumentów, a także edukować ich w zakresie przysługujących im praw.
Szczególną ochroną powinny zostać objęte grupy najbardziej narażone na nieetyczne
praktyki, takie jak dzieci, młodzież, czy osoby starsze. Dlatego też zgadzam się z
propozycjami przedstawionymi przez sprawozdawcę.

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie − (DE) Nowe media, w szczególności sieci
społecznościowe i blogi, dają nowe możliwości komunikacji i reklamy. Z możliwościami,
które stwarza marketing internetowy, wiążą się dodatkowe wymagania względem
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przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów. W obecnie obowiązującej dyrektywie
dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych wobec konsumentów na rynku
wewnętrznym nie zostały przewidziane te nowe metody reklamy. Młodzi konsumenci, w
szczególności nastolatki i dzieci, w szerokim zakresie korzystają z nowych technologii i
mogą być narażeni na wprowadzającą w błąd i agresywną reklamę. Z badania „EU kids
online” wynika, że jedna trzecia internautów w wieku od dziewięciu do 10 lat korzysta z
Internetu codziennie, zaś ich odsetek w grupie młodzieży od 15 do 16 lat wynosi 77 %.
Przy takich statystykach tym bardziej należy podjąć pilne działania w tej dziedzinie, oraz
wprowadzić ograniczenia, ale jednocześnie zapewnić edukację i informacje. Popieram
rezolucję, w której postuluje się zagwarantowanie konsumentom więcej informacji na
temat nowych możliwości technicznych komunikacji i zagrożeń, które ze sobą niosą.

Edvard Kožušník (ECR),    na piśmie – (CS) Mogę zaakceptować wiele uwag i propozycji
zawartych w tym materiale. Niemniej jednak nie mogę uznać niektórych postulatów i
wniosków, które idą w kierunku przyznania dodatkowych uprawnień państwu pod
pozorem troski o ochronę konsumentów. Moim zdaniem w sprawozdaniu należy położyć
większy nacisk na edukację użytkowników w zakresie ich zachowań w Internecie, sposobów
zabezpieczenia komputera oraz wyjaśnianie, komu i kiedy można udostępniać dane
osobowe. To nie do państwa należy zapewnienie rozwiązań technologicznych, które
należy wdrażać pod pretekstem dbałości o ochronę konsumentów. Komputer jest narażony
na zagrożenia w takim samym stopniu, jak każde inne urządzenie elektroniczne podłączone
do Internetu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej. Zadaniem polityków i państw
jest uświadomienie obywatelom, że prywatność ma być chroniona, że podobnie jak zawsze
trzeba zamykać i zabezpieczać własny dom, tak dzisiaj równie starannie należy zabezpieczać
urządzenia elektroniczne i środki komunikacji ze światem. Politycy powinni zobowiązać
się do wprowadzenia surowych kar dla tych, którzy nadużywają danych osobowych lub
naruszają prywatność. Zasadniczo nie ma znaczenia, czy dzieje się to za pośrednictwem
Internetu, czy też w drodze stosowania innych środków.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie  –  (FR) Na podstawie tytułu tego
sprawozdania z inicjatywy własnej uznałem, że Parlament ma nareszcie zbadać model
społeczeństwa sprzedawany nam przez reklamodawców, których nikt o to nie prosi.
Jednakże oprócz kilku ciekawych zagadnień, takich jak kontrola reklamy ukierunkowanej
i przejawy dyskryminacji w reklamie czy apel o ograniczenie reklam telewizyjnych
skierowanych do dzieci, tekst ten znacznie odbiega od tego, czego moglibyśmy oczekiwać.
Sprawozdanie ogranicza się do piętnowania nielegalnej reklamy, która rzekomo utrudnia
nam korzystanie z naszego świętego prawa do wolnej konkurencji, i wychwalania zalet
reklamy i dla obywateli, których nazywa konsumentami, i dla mediów. Nie przyłożę do
tego ręki. Jestem za odrzuceniem tego sprawozdania.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Nieuczciwe praktyki handlowe w reklamie należy
zwalczać. Poważne zjawisko długu osobistego jest nam coraz bliższe. Musimy zrobić
wszystko, by powstrzymać problem, zanim będzie gorzej. Reklama może i powinna być
ważnym narzędziem dla firm, służącym do generowania dochodu, stymulowania
konkurencyjności, zapewniania zdrowej konkurencji i wspierania kreatywności. Wszyscy
wiemy, że celem kampanii reklamowych są między innymi osoby szczególnie narażone
na zagrożenia, na przykład dzieci. Dlatego podzielam opinię, że tej sprawie należy poświęcić
szczególną uwagę, żebyśmy mogli zbudować społeczeństwo silniejsze pod względem
gospodarczym i społecznym. Dlatego głosowałem tak, jak głosowałem.
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Alajos Mészáros (PPE),    na piśmie  −  (HU) Należy stwierdzić, że reklama w zakresie, w
jakim oddziałuje na zachowania konsumentów, wywiera w równym stopniu korzystny
wpływ na rynek wewnętrzny, jak i na konsumentów. Jest źródłem zachęty do konkurencji,
przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i ma stymulujący wpływ na innowacyjność
i kreatywność. Stanowi ona ważny sektor gospodarczy, a sama reklama online generuje
obroty na poziomie 14 miliardów euro. Musimy jednak również pamiętać o drugiej stronie
medalu. Za pomocą wielu reklam próbuje się manipulować podatnymi na zagrożenia
odbiorcami docelowymi, na przykład dziećmi i osobami poważnie zadłużonymi. Jestem
zdania, że zdecydowanie należy zintensyfikować w Europie współpracę w dziedzinie
zwalczania nieuczciwych praktyk reklamowych.

Uważamy, że pojawianie się treści dyskryminujących i opartych na stereotypach
dotyczących płci, treści, które utrudniają realizację strategii w dziedzinie równouprawnienia
płci, jest nie do przyjęcia. Za pomocą właściwych środków musimy zapewnić poszanowanie
ludzkiej godności przez media oraz podmioty zajmujące się zawodowo reklamą, a także
sprzeciwiać się bezpośrednim lub pośrednim wizerunkom o charakterze dyskryminacyjnym
lub stereotypowym.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie – (ES) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania na
temat wpływu reklamy na zachowania konsumentów, ponieważ zwraca się w nim wyraźnie
uwagę na konieczność ulepszenia obecnie obowiązujących ram prawnych dla ochrony
konsumentów przed reklamą, a także potrzebę przeprowadzenia przeglądu tych ram
prawnych przy uwzględnieniu nowych, jeszcze nie uregulowanych nośników reklamy.
Poparłem to sprawozdanie również dlatego, że podejmuje się w nim próbę poprawy
harmonizacji między państwami członkowskimi w celu niedopuszczenia do luk prawnych,
które przedsiębiorstwa wykorzystują w celu stosowania zwodniczych praktyk reklamowych
w państwach członkowskich UE. Moim zdaniem słusznie porusza się w tym sprawozdaniu
kwestię „ukrytych” mechanizmów reklamowych, które rozwinęły się w Internecie i są
obecnie w użyciu; w wielu przypadkach reklama przybiera formę opinii i komentarzy
zamieszczanych w sieciach społecznościowych, na forach i w blogach. Jestem również
zadowolony, że w sprawozdaniu wyraża się zaniepokojenie zagrożeniem związanym z
istnieniem spółek będących zarazem dostawcami treści i agencjami reklamowymi; na ten
problem zwrócono zresztą uwagę Rady i Komisji. Są to między innymi główne powody,
dla których głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.

Louis Michel (ALDE),    na piśmie  –  (FR) Reklama jest obecna wszędzie, na ulicach, w
gazetach, w telewizji, radiu, Internecie, i - czy się nam to podoba, czy nie - ma ogromny
wpływ na zachowania konsumentów. Służy jako kanał komunikacji. Wprawdzie rola
informacyjna reklamy ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego funkcjonowania rynku
wewnętrznego, jednak konsumenci mają prawo do informacji i ochrony. Dlatego też
sprawozdanie dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w reklamie i problemów
związanych z rozwojem nowych technologii i praktyk reklamowych ma bardzo ważne
znaczenie. Kontrolowanie reklamy jest niezbędne, jeśli chcemy, żeby była ona rozsądna
i wiarygodna. Należy zintensyfikować europejską współpracę w tej dziedzinie, ważne jest
też, by zachęcać do wspólnej regulacji. I sprawa ostatnia: reklama internetowa ma często
charakter agresywny i nachalny. Trzeba się jej przyjrzeć dokładniej.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania
z następujących powodów:

1. nadszedł czas, by uznać wszystkie środki masowego przekazu w Internecie;
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2. za upowszechnianie fałszywych informacji i dopuszczanie się aktów zniesławienia
powinna być nakładana odpowiedzialność karna;

3. istnieje konieczność ograniczenia dostępu grup najbardziej narażonych, takich jak
dzieci;

4. istnieje konieczność oczyszczenia Internetu ze spamu i karania tych, którzy go rozsyłają;

5. istnieje konieczność wprowadzenia bardzo surowych zasad dotyczących ogłoszeń;

. należy zobowiązać Parlament do ustanowienia specjalnej struktury w celu wyszukiwania
konspiratorów i hakerów oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

Zabierzmy się do pracy i wykonajmy te zadania.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie − (DE) Reklama jest potężnym narzędziem w rękach
biznesu, które w pewnych okolicznościach może być wykorzystywane w celu
oddziaływania na podświadomość. Celem reklamy jest wywieranie wpływu na
konsumentów i ich zachowania nabywcze. Niemniej jednak stosowaniu nieuczciwych
praktyk handlowych należy przeciwdziałać. Najważniejsze zadanie polega na ochronie
przestrzeni publicznej, osób podatnych na zagrożenia i prywatności. Ocena, czy reklama
w istocie przekroczyła wyznaczone granice, jest rzecz jasna bardzo czasochłonna. W
obszarach wrażliwych, gdzie w grę wchodzą legalne używki, takie jak alkohol i papierosy,
surowe przepisy obowiązują już od dawna.

Pozostałe obszary będą w dalszym ciągu podlegać samoregulacji w państwach
członkowskich, stanie się to uzupełnieniem prawodawstwa. Należy zwrócić uwagę na
pewne zaległości do nadrobienia, nie tylko w sferze reklamy internetowej, ale także na
przykład w związku z kwestią pokrywania dodatkowych kosztów oraz stosowaniem
nowych technologii i metod reklamy, takich jak sieci społecznościowe czy blogi, które
stanowią nową dziedzinę. Równie ważna jest ochrona konsumentów przed „ukrytą”
reklamą i podobnymi problematycznymi taktykami reklamy. Głosowałem za przyjęciem
tego sprawozdania.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    na piśmie  −  (LT) Nowoczesna reklama już
dawno wyprzedziła ramy prawne w tym obszarze. Reklama w Internecie – w
wyszukiwarkach, poczcie elektronicznej, sieciach społecznościowych oraz telewizji
internetowej i w telefonach komórkowych – jest często przekazywana konsumentom bez
ich zgody, a nawet gorzej, przy korzystaniu z ich danych czasami gromadzonych bez
wiedzy czy pełnej świadomości. Co więcej, w ramach prawnych dla tego rodzaju reklamy
istnieje wiele luk. Mimo że reklama alkoholu jest zabroniona w na przykład telewizji, w
Internecie jest nadal dostępna dla nieletnich. A przecież reklama internetowa może bardzo
łatwo przekraczać granice państwa. Dlatego też uważam, że inicjatywę mającą na celu
zaostrzenie przepisów regulujących obszar tego rodzaju reklamy, a tym samym ochronę
konsumentów, ich prywatności i danych osobowych przed nieuprawnionym i
nieproporcjonalnym użyciem, należy przyjąć z zadowoleniem.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    na piśmie – (PL) Reklama – jak podkreśla
sprawozdawca – jest ważnym sektorem gospodarki. Z drugiej jednak strony niesie ze sobą
wiele zagrożeń. W pełni popieram opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
wskazującą na konieczność eliminowania z reklam treści o charakterze dyskryminującym.
Niezwykle ważne jest także – na co zwraca uwagę sprawozdawca – chronienie grup
szczególnie podatnych na reklamową manipulację: dzieci, nastolatków i osób starszych.
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Popieram propozycję sprawozdawcy, ażeby w całej Unii Europejskiej realizować program
edukacyjny skierowany do dzieci, mający na celu poznanie mechanizmów
wykorzystywanych w reklamie. Należy rozważyć stworzenie analogicznych programów
skierowanych do pozostałych dwóch grup podatnych na manipulację: nastolatków i osób
starszych. Być może zasadne jest objęcie tego typu edukacją przedstawicieli innych grup
wiekowych. Uwzględniając te uwagi, postanowiłem poprzeć sprawozdanie w sprawie
wpływu reklamy na zachowania konsumentów.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie − (IT) Wpływ reklamy na konsumentów często jest tak
bardzo silny, że może stwarzać ryzyko nieuczciwych praktyk handlowych. Podstawą mojej
decyzji o głosowaniu za przyjęciem tego sprawozdania jest sposób wykorzystywania
reklamy na rynku. Działa ona jako narzędzie przynoszące korzyści zarówno rynkowi
wewnętrznemu – jako „smar” działalności gospodarczej – jak i konsumentom. Przede
wszystkim jednak jest to ważny sektor gospodarki. Musimy też rzecz jasna brać pod uwagę
jej negatywne aspekty, a mianowicie nieuczciwe praktyki, zalew w przestrzeni publicznej
i prywatnej, działania ukierunkowanie na konkretne osoby, bariery przy wchodzeniu na
rynek wewnętrzny i zakłócenia na tym rynku. Dlatego też ważne jest, by zacieśnić
współpracę europejską w walce z nieuczciwymi praktykami w dziedzinie reklamy poprzez
proces współregulacji, który prowadzi do poprawy skuteczności i wykonalności przyjętych
środków. Moim zdaniem istotne jest również zapewnienie ochrony grupom najbardziej
podatnym na zagrożenia i wzmocnienie edukacji i informacji, a także zwiększenie
przejrzystości ogłoszeń reklamowych. Bardzo dobrym pomysłem byłoby uruchomienie
kampanii informacyjnych na temat praw konsumentów poprzez wykorzystanie materiałów
edukacyjnych.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Wpływ reklamy na zachowania
konsumentów to rzeczywistość. Nie można udawać, że się jej nie dostrzega, a to
sprawozdanie jest dowodem, że na ten problem zwracamy uwagę. To sprawozdanie, za
przyjęciem którego głosowałam, dotyczy nieuczciwych praktyk handlowych w reklamie,
zdefiniowanych w dyrektywie w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, i w głównej
mierze koncentruje się na problemach związanych z rozwojem nowych technologii i
praktyk reklamowych.

Reklama jest użytecznym narzędziem zarówno dla rynku wewnętrznego, jak i
konsumentów. Jednak ważne jest, aby zwalczać różne nadużycia, wśród których chciałbym
wymienić przede wszystkim: nieuczciwe praktyki, zalew reklamy w przestrzeni publicznej
i prywatnej, na przykład w formie niechcianych e-maili, niepożądane działania
ukierunkowanie na konkretne osoby, bariery przy wchodzeniu na rynek wewnętrzny i
możliwość zakłócania rynku, czyli zakup dóbr lub usług, których konsumenci nie nabyliby
w normalnych warunkach.

W analizie aktualnych przepisów i we wnioskach dotyczących ich przeglądu lub poprawy
należy też skupić się na ocenie tych zakłóceń. Popieram sprawozdawcę w jego dążeniach
do dalszego rozwijania europejskiej współpracy związanej ze zwalczaniem nieuczciwych
praktyk reklamowych, czy to poprzez rozszerzenie jej zakresu, czy zwiększenie
intensywności.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie − (IT) Podzielam stanowisko sprawozdawcy, pana
posła Juvina, że należy zacieśnić ogólnoeuropejską współpracę w dziedzinie zwalczania
nieuczciwych praktyk reklamowych online, wobec powodzenia inicjatywy Sweep
(systematycznych i równoczesnych kontroli stron internetowych przez państwa
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członkowskie), ograniczonej do tej pory do trzech sektorów: biletów lotniczych, dzwonków
do telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. Popieram sprawozdawcę, który
proponuje, by rozszerzyć zakres stosowania tych kontroli i zwiększyć ich regularność, a
także zachęca do współregulacji umożliwiającej angażowanie w proces wprowadzania
zmian w przepisach poszczególnych zainteresowanych stron, dzięki czemu przyczynia
się ona do poprawy skuteczności i wykonalności przyjętych środków.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie – (RO) To sprawozdanie dotyczy nieuczciwych praktyk
handlowych w dziedzinie reklamy, zdefiniowanych w dyrektywie dotyczącej nieuczciwych
praktyk handlowych, i koncentruje się na problemach związanych z rozwojem nowych
praktyk i technologii reklamowych. Sprawozdanie nie dotyczy relacji między tymi
przedsiębiorstwami, które są objęte dyrektywą 2006/114/WE. Reklama jest narzędziem
przynoszącym korzyści zarówno rynkowi wewnętrznemu jako „smar” działalności
gospodarczej (ponieważ ma stymulujący wpływ na konkurencję, konkurencyjność,
innowacyjność i kreatywność), jak i konsumentom (którzy czerpią korzyści w postaci
różnorodności wyboru, spadku cen). Stanowi ona ważny sektor gospodarczy, gdyż sama
reklama online generuje na rynku europejskim obroty przekraczające 14 miliardów euro.
Wobec obecnego deficytu informacji na temat praw konsumentów w dziedzinie reklamy
uważam, że należy podjąć kroki w celu ułatwienia dostępu do informacji i zwiększenia
ich przejrzystości w ogłoszeniach reklamowych.

Ponieważ obywatele często nie są świadomi problemów związanych z wykorzystaniem
ich danych osobowych ani narzędzi, którymi dysponują, by temu przeciwdziałać, należy
często przeprowadzać kampanie informacyjne poświęcone prawom konsumentów w
dziedzinie reklamy, zwłaszcza dotyczące wykorzystywania danych osobowych, bez
względu na to, czy są one przekazywane dobrowolnie, czy zbierane automatycznie. Należy
również opracowywać pomoce dydaktyczne dla internautów (np. informujące ich o
technologiach zarządzania „śladami” pozostawionymi w sieci i o środkach ochrony
prywatności).

Crescenzio Rivellini (PPE),    na piśmie – (IT) Chciałbym pogratulować panu posłowi
Juvinowi doskonale wykonanej pracy. Po przyjęciu w 2005 roku dyrektywy w sprawie
nieuczciwych praktyk handlowych, która nie gwarantuje odpowiednich ram prawnych
dla zwalczania wprowadzającej w błąd i agresywnej reklamy, nastąpił rozwój wielu nowych
i bardziej przekonujących form reklamy przez Internet. Rezolucja stwarza europejskim
konsumentom możliwości zapewnienia skuteczniejszej informacji o nowych inwazyjnych
formach reklamy upowszechnianej w Internecie. Wzywa się w niej do zwiększenia ochrony
grup konsumentów najbardziej podatnych na zagrożenia i podkreśla się rolę reklamy w
propagowaniu pozytywnych wzorców do naśladowania.

Chciałbym wyrazić szczególne zaniepokojenie upowszechnieniem się reklamy
behawioralnej oraz rozwojem uciążliwych praktyk reklamowych (odczytywanie treści
e-maili, wykorzystywanie sieci społecznościowych i geolokalizacji, wielokrotne kierowanie
reklam do tych samych osób – tzw. retargeting), które stanowią naruszenie prywatności
konsumentów. Apeluję więc do Komisji o wprowadzenie obowiązku dołączania do
odpowiednich reklam online wyraźnie widocznej adnotacji „reklama behawioralna”.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − To sprawozdanie dotyczy nieuczciwych
praktyk handlowych w dziedzinie reklamy, zdefiniowanych w dyrektywie w sprawie
nieuczciwych praktyk handlowych, i koncentruje się na problemach związanych z
rozwojem nowych praktyk i technologii reklamowych. Sprawozdanie nie dotyczy relacji
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między tymi przedsiębiorstwami, które są objęte dyrektywą 2006/114/WE. Reklama jest
narzędziem przynoszącym korzyści zarówno rynkowi wewnętrznemu, jako „smar”
działalności gospodarczej (stymulowanie konkurencji, konkurencyjności, innowacyjności
i kreatywności) – jak i konsumentom (różnorodność wyboru, spadek cen).

Stanowi ona ważny sektor gospodarczy, gdyż sama reklama online generuje na rynku
europejskim obroty przekraczające 14 miliardów euro. Reklamy nie należy jednak
idealizować, może ona bowiem prowadzić do stosowania nieuczciwych praktyk, zalewu
reklam w przestrzeni publicznej (np. w formie tablic reklamowych) i prywatnej (np. w
formie niechcianych e-maili), działań ukierunkowanych na osoby szczególnie podatne na
zagrożenia (np. dzieci, osoby nadmiernie zadłużone), stwarzać potencjalne bariery dla
podmiotów wchodzących na rynek wewnętrzny (gdy niezbędne wydatki na reklamę są
zbyt wysokie) i przyczyniać się do zakłócenia na rynku wewnętrznym (zakup dóbr lub
usług, których konsumenci nie nabyliby w normalnych warunkach).

Olga Sehnalová (S&D),    na piśmie – (CS) Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na
kwestię ochrony danych online, poruszoną w sprawozdaniu pana posła Juvina. Uważam,
że koniecznie należy zapewnić konsumentom jasne i wyczerpujące informacje na temat
sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych. Jednakże
zamiast regulacji Internetu, wolałabym rozwiązanie polegające na edukacji internautów,
a uciekaniu się do regulacji czy restrykcji stosowanych tylko w ograniczonych przypadkach.
Wprowadzenie praktyki cenzury doprowadzi tylko do innych, bardziej zaawansowanych
systemów nadużyć i oszustw, w przypadku których postęp zawsze o krok wyprzedza
każdą regulację. Działania służące informowaniu i edukowaniu użytkowników są ważne,
ponieważ dzięki nim internauci zyskują więcej możliwości w zakresie traktowania ich
danych osobowych. Ważne jest, by Komisja zaczęła przygotowywać kampanie
informacyjne na temat podstawowych praw konsumentów w odniesieniu do reklamy,
szczególnie wtedy, gdy wiąże się to z wykorzystywaniem danych osobowych. Chciałabym
również wyrazić zadowolenie w związku z rozwojem unijnych programów edukacyjnych,
w ramach których dzieci i osoby z innych grup społecznych podatnych na zagrożenia
uczą się poznawać pułapki, jakie niesie z sobą reklama. Przyjmuję również z zadowoleniem
postulat dotyczący przywiązywania szczególnej wagi do ochrony najbardziej podatnych
na zagrożenia grup konsumentów i zapewnienia poszanowania godności ludzkiej w
reklamie.

Reklama może stanowić potężną broń w walce ze stereotypami, z rasizmem, seksizmem,
dyskryminacją i tak dalej. Ale może także oddziaływać w sposób negatywny i przyczyniać
się do przemocy, nałogów, takich jak palenie tytoniu czy uzależnienie od narkotyków,
zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja czy bulimia. W sprawozdaniu wymienia się
również inne ważne aspekty wymagające uwagi. Dlatego poparłam to sprawozdanie.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie − (DE) Reklama internetowa dostosowuje się do
zachowań użytkowników. Znając profil użytkownika, reklamodawcy mogą
ukierunkowywać reklamy z pominięciem osób spoza ich grupy docelowej. Z badań
sondażowych wynika jednak, że znaczna większość użytkowników sprzeciwia się
zindywidualizowanej reklamie internetowej, która jest przez nich często postrzegana jako
uciążliwa. Wiele osób nawet ma poczucie, że poddaje się je obserwacji. Łącznie 62 %
badanych obawia się, że w przypadku reklamy zindywidualizowanej nie bierze się pod
uwagę zasad ochrony danych, a specjaliści w tej dziedzinie również mają co do tego
wątpliwości, ponieważ dane osobowe są przechowywane, porównywane i łączone z
innymi danymi. Teoretycznie każdy użytkownik może wyłączyć tę opcję. Jednakże łącze
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nie jest tak łatwe do znalezienia. W związku z tym w przedmiotowym sprawozdaniu
proponuje się wprowadzenie łatwiejszego sposobu ułatwiającego konsumentom odmowę
zgody na otrzymywanie wszelkich kolejnych reklam − za pomocą bezpośredniego
aktywnego łącza.

Ponadto w sprawozdaniu stwarza się konsumentom możliwości łatwego uzyskiwania
jasnych, czytelnych i zwięzłych informacji na temat zbierania, przetwarzania i
wykorzystywania ich danych. Ich dane muszą być całkowicie oddzielone od zebranych w
trakcie działań reklamowych. Proponuje się wprowadzenie zakazu wykorzystywania treści
prywatnych e-maili do celów reklamowych i zachęca się do domyślnego konfigurowania
systemów ochrony prywatności w Internecie (wdrażanie zasady „prywatności w fazie
projektowania”).

Sprawozdanie: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie – (PT) Popieram ogólne cele tego planu działań, które
powinny przyczynić się do poprawy przepływu informacji na poziomie lokalnym lub
utworzenia jednego punktu kontaktowego, przy ograniczonym wykorzystaniu środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na działania związane z
efektywnością energetyczną w państwach członkowskich i regionach przechodzących na
stosowanie horyzontalnego podejścia do efektywności energetycznej w rozwoju, ponieważ
jest to opłacalny sposób pobudzania konkurencyjności gospodarczej i ograniczenia
niedostatku paliwa. Ja również jestem zdania, że Komisja powinna konsultować się z
przedstawicielami lokalnymi i regionalnymi w celu ustalania wytycznych w sprawie
rozwoju w dziedzinie energii oraz udzielania wsparcia finansowego dla projektów lokalnych
i regionalnych za pośrednictwem innowacyjnych programów wykorzystujących istniejące
zasoby energetyczne i fundusze strukturalne. Proponuje się, by w ramach tych możliwych
działań stosować silne bodźce wobec regionów, które do tej pory odgrywały więcej niż
średnią rolę w dziedzinie efektywności energetycznej, wspierać ich niezależność
energetyczną, a równocześnie zachęcać do wymiany dobrych praktyk między takimi
regionami a tymi, które osiągnęły niewielki postęp w tej dziedzinie.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji,
ponieważ jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska, poszukiwanie opłacalnych
środków produkcji energii i zwalczanie zmian klimatycznych. Trzeba zapewnić
zrównoważony rozwój, ale równie ważny jest rozwój gospodarczy. Te dwa wymiary
należy ze sobą pogodzić. Nie można zwalczać zmian klimatycznych, nie biorąc pod uwagę
efektywności energetycznej. W tym celu należy wytyczyć wszechstronne i realistyczne
cele oraz ustanowić sankcje, żeby osiąganie efektywności energetycznej nie opierało się
wyłącznie na korzyściach ekonomicznych. Efektywność energetyczna dotyczy głównie
budynków, ponieważ to budynki mają ogromny potencjał w zakresie efektywności
energetycznej. Dlatego podzielam opinię sprawozdawcy, że należy skoncentrować się na
remontach istniejących budynków, ponieważ odsetek nowych budynków na terenie Unii
Europejskiej stale się zmniejsza, a efektywność energetyczną wielu starych budynków
można zwiększyć, jeżeli się je odpowiednio wyremontuje.

Sophie Auconie (PPE),    na piśmie  –  (FR) Kwestia energii stanowi ogromne wyzwanie
dla Europy. Musimy pamiętać, jak wiele osiągnęliśmy w zakresie rozwoju naszego
kontynentu dzięki stosunkowo łatwemu dostępowi do energii, z którego od ponad wieku
korzystają państwa europejskie. W sprawie energii pojawił się teraz inny aspekt. Należy
przyjąć, że wykorzystanie paliw kopalnych w coraz większym stopniu zaczyna należeć
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do przeszłości. Podwójna presja z jednej strony w związku z problemem globalnego
ocieplenia i narastającymi trudnościami z zaopatrzeniem w ropę, a ostatnio w gaz, z drugiej
strony, zmusza nas do myślenia o nowych rozwiązaniach. Od 2006 roku mamy plan
działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, który dotyczy dwóch konkretnych
aspektów efektywności. Aby oszczędzać w sposób, który pozwoli na zmniejszenie
zależności UE od jej międzynarodowych partnerów, trzeba rozwiązać kwestię efektywności
w sferze produkcji i konsumpcji, a to oznacza: mniej energochłonnych budynków, bardziej
ekonomiczne maszyny, ale także sprawniejsze technologie produkcji, które pozwolą nam
łączyć konkurencyjność i innowacyjność z ekonomią skali. Wystarczy więc powiedzieć,
że poparłam ten ważny tekst (jak również wiążący cel osiągnięcia większej o 20 %
efektywności energetycznej do 2020 roku), dzięki któremu Unia Europejska znalazła się
wśród liderów w tych dziedzinach.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Wiele już osiągnęliśmy od czasu przyjęcia
w 2006 roku planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, jednak od tamtego
czasu znacznie zmieniły się uwarunkowania polityczne i gospodarcze. W związku z tym
istnieje wyraźna potrzeba przeprowadzenia przeglądu unijnej polityki w zakresie
efektywności energetycznej w celu dostosowania jej do obecnych priorytetów i obecnej
sytuacji. Efektywność energetyczna jest najbardziej opłacalnym i najszybszym sposobem
zmniejszenia emisji CO2 i innych emisji. Korzyści są ogromne zarówno pod względem
wzrostu gospodarczego, jak i tworzenia miejsc pracy. Uważam, że podstawą przeglądu
polityki efektywności energetycznej w UE powinna być dokładna ocena osiągnięć i
niedostatków planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii z 2006 roku. Staje
się coraz bardziej oczywiste, że UE nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest
zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %, dlatego należy podjąć skuteczniejsze
działania na rzecz efektywności energetycznej. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na
remonty istniejących budynków, ponieważ w tej dziedzinie osiągnięto do tej pory niewielki
postęp. Odsetek nowych budynków na terenie Unii Europejskiej stale się zmniejsza, a
efektywność energetyczną wielu starych budynków można zwiększyć, jeżeli zostaną
odpowiednio wyremontowane. Byłby to sposób na łatwiejsze ograniczenie ogólnej
zależności energetycznej UE.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    na piśmie   –   (FR) Przyjęte znaczną większością głosów
sprawozdanie z inicjatywy własnej, opracowane przez pana posła Bendta Bendtsena, jest
sygnałem politycznym w sprawie energii - który należy przyjąć z zadowoleniem - wysłanym
kilka dni po zakończeniu szczytu w Cancun i na dwa miesiące przed szczytem
energetycznym, przewidzianym na 4 lutego 2011 r. Efektywność energetyczna jest bez
wątpienia jednym z najważniejszych problemów w naszych działaniach na rzecz ochrony
środowiska. Efektywność energetyczna i oszczędność energii to najbardziej opłacalny i
najszybszy sposób zmniejszenia emisji CO2 i innych emisji oraz zwiększenia bezpieczeństwa
dostaw. W sprawozdaniu tym apelujemy o wznowienie wysiłków zmierzających do
osiągnięcia celu 20 % oszczędności energii do roku 2020. Ubolewam, że nie uzyskała
niezbędnej większości poprawka wzywająca Komisję Europejską do wystąpienia z
inicjatywą dotyczącą gruntownych remontów istniejących budynków w przyszłym roku.
W sprawozdaniu znajduje się jedynie wzmianka na temat nowych budynków, ale nie
porusza się w nim kwestii zarządzania budynkami istniejącymi. A przecież na budynki
przypada około 40 % zużycia energii i około 36 % emisji gazów cieplarnianych w UE.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ istnieje potrzeba podjęcia szczególnych środków w związku z
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realizacją planu działania, zwłaszcza że staje się coraz bardziej oczywiste, że UE nie osiągnie
zaplanowanego celu 20 % redukcji emisji gazów cieplarnianych. Chciałabym zwrócić
uwagę, że efektywność energetyczna jest najbardziej opłacalnym i najszybszym sposobem
zmniejszenia emisji CO2 i innych emisji. Ponadto oferuje ona wyjątkowe możliwości w
zakresie wspierania i tworzenia miejsc pracy, a jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia
zależności od importu energii. Parlament Europejski wzywa więc Komisję Europejską do
opracowania nowego planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii,
uwzględniającego potrzeby najmniej uprzywilejowanych odbiorców energii. Wzywa
ponadto państwa członkowskie do przyjęcia odpowiednich środków i skutecznych strategii
politycznych, takich jak krajowe plany działania lub ukierunkowane środki społeczne w
celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego oraz do składania regularnych sprawozdań z
działań służących rozwiązaniu tego problemu. Parlament uważa również, że do zadań
Komisji należy przedstawienie statystyk dotyczących zmian we wszystkich ważnych
aspektach unijnej polityki energetycznej.

Vito Bonsignore (PPE),    na piśmie – (IT) Chciałbym pogratulować panu posłowi
Bendtsenowi w związku z tym ważnym i dotyczącym aktualnych problemów
sprawozdaniem w sprawie efektywności energetycznej. Głosowałem za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ uważam, że osiągnięcie efektywności energetycznej może nam
pomóc w znacznym zmniejszeniu poziomu emisji CO2.

Z takiego rodzaju działań politycznych mogą wyniknąć różnorodne korzyści: po pierwsze,
będą powstawać nowe miejsca pracy, ale przypuszczalnie można będzie również w
większym stopniu włączyć do udziału małe i średnie przedsiębiorstwa pełniące funkcję
tkanki łącznej gospodarki włoskiej i europejskiej, oferując im innowacyjne warunki
rozwoju. Żeby zrealizować te plany, trzeba byłoby przygotować odpowiednie instrumenty
finansowe niezbędne do wzmocnienia kształcenia zawodowego, badań naukowych i
zwiększenia dostępu do informacji. Uznaję więc potrzebę przeprowadzenia przeglądu
polityki Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej i realizacji konkretnych
planów w celu zwiększenia konkurencyjności.

W sprawie budynków i ekoprojektu pragnę natomiast podkreślić, iż podzielam opinię, że
należy skoncentrować się na remontach istniejących budynków, ponieważ ich efektywność
energetyczną można zwiększyć, jeżeli zostaną odpowiednio wyremontowane. W związku
z tym, jeśli chcemy osiągnąć te cele, zdecydowanie należy popierać działania i instrumenty,
a także zagwarantować wsparcie finansowe zarówno na szczeblu państw członkowskich,
jak i europejskim, na przykład poprzez zapewnianie doraźnych środków finansowych.

Jan Březina (PPE),    na piśmie – (CS) W sprawozdaniu w sprawie efektywności
energetycznej słusznie wzywa się do większego nacisku na innowacyjne rozwiązania, takie
jak inteligentne sieci, inteligentne liczniki, bardziej elastyczne uwzględnianie odnawialnych
źródeł energii i stworzenie kompleksowej strategii wytwarzania ciepła. Trzeba pamiętać
o celu polegającym na wyposażeniu 50% gospodarstw domowych w inteligentne liczniki
do 2015 roku i zwiększeniu liczby gospodarstw domowych wyposażonych w tego rodzaju
liczniki do 80% do roku 2020. Jestem zadowolony, że zgłoszono postulaty dotyczące
wprowadzenia środków prawnych w dziedzinie ubóstwa energetycznego. Sformułowano
natomiast zapis dotyczący tej kwestii w sposób niepozostawiający wątpliwości, że z
problemem ubóstwa energetycznego najlepiej uporają się państwa członkowskie, a zatem
jest to problem, który należy rozwiązać na szczeblu państw członkowskich. Możliwość
wykorzystania do 15% środków z EFRR na programy dotyczące efektywności energetycznej
powinna również pomóc w poprawie efektywności energetycznej. Moim zdaniem jednak
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efektywność energetyczna powinna stać się horyzontalnym priorytetem europejskim
finansowanym z innych źródeł niż fundusze strukturalne.

Uważam, że propozycje dotyczące prawa do wprowadzenia ogólnoeuropejskiego podatku
energetycznego i węglowego zostały słusznie odrzucone, ponieważ tego rodzaju
opodatkowanie mogłoby jedynie doprowadzić do wzrostu kosztów energii i najsilniej
uderzyć w grupy obywateli o niskich dochodach. Jestem również zdania, że cele dotyczące
efektywności energetycznej nie powinny być prawnie wiążące i że nie powinniśmy
wprowadzać powierzchownych kryteriów przyznawania funduszy strukturalnych w
oparciu na efektywności energetycznej.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie – (PT) Racjonalizacja zużycia energii ma
zasadnicze znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, poprawy jakości powietrza,
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia konkurencyjności naszego
społeczeństwa. Racjonalizację zużycia energii należy rozumieć jako uzyskiwanie większych
efektów mniejszym nakładem środków. W tym sprawozdaniu została przedstawiona
ambitna wizja efektywności energetycznej, która ma być realizowana na przykład poprzez
wprowadzenie indywidualnych celów i skutecznych zachęt. Zostały tu uwzględnione
ważne elementy w odniesieniu do modernizacji infrastruktury energetycznej, takie jak
inteligentne sieci, efektywność energetyczna w budownictwie i transporcie, wykorzystanie
TIK oraz rozwój badań naukowych w dziedzinie energii. W sprawozdaniu zwraca się
uwagę na potrzebę podwojenia funduszy na badania naukowe, rozwój technologiczny i
przedsięwzięcia demonstracyjne w dziedzinie energetyki. W odniesieniu do finansowania
zachęca się w nim do korzystania z funduszy strukturalnych w celu wspierania efektywności
energetycznej, i taki będzie priorytet w budżecie UE po 2013 roku. W związku z tym
wszystkim, chciałabym pogratulować sprawozdawcy, panu posłowi Bendtsenowi,
wspaniale wykonanej pracy oraz zachowania właściwych proporcji; chciałbym też zwrócić
się do wszystkich Państwa z prośbą o poparcie tego ważnego sprawozdania.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie – (FR) Budynki odpowiadają za około 40% zużycia
energii i za około 36% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Energooszczędność
budynków powinna być sprawą pierwszoplanową w następnym przeglądzie planu działania
na rzecz racjonalizacji zużycia energii. Obecnie w Europie w 30% istniejących domów
panują niezdrowe warunki i trzeba w nich płacić wysokie rachunki za energię. Dlatego
ważne jest nie tylko wspieranie nowych budynków spełniających wymogi zrównoważenia,
ale również przeprowadzanie w sposób zrównoważony remontów w budynkach
istniejących. Dlatego też państwa członkowskie powinny niezwłocznie uruchomić program
gruntownych remontów w istniejących budynkach w celu osiągnięcia poziomu zużycia
energii porównywalnego z normami domu pasywnego do 2050 roku. Istnieje również
związek między efektywnością energetyczną a ubóstwem energetycznym. Dlatego też
wzywamy Komisję do opracowania nowego planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia
energii, uwzględniającego potrzeby najmniej uprzywilejowanych odbiorców energii.

Ioan Enciu (S&D),    na piśmie  − Z zadowoleniem przyjmuję omawiane sprawozdanie w
sprawie efektywności energetycznej, ponieważ przyczyni się ono do zwiększenia
bezpieczeństwa energetycznego i pomoże w generowaniu społecznych i ekonomicznych
korzyści dla gospodarki UE. Posłowie grupy S&D zwracają uwagę, że zasoby energetyczne
nie są równomiernie rozdzielane pomiędzy państwa członkowskie. Trzeba zawsze kierować
się europejską solidarnością przy ustanawianiu przepisów prawa w zakresie efektywności
energetycznej. Powiedziano, że oszczędność energii jest jednym z najszybszych sposobów
zwiększenia efektywności energetycznej. Wspieranie racjonalnego zużycia energii przyczyni
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się do tworzenia miejsc pracy i miliardowych oszczędności w skali rocznej dla rządów
państw członkowskich z tytułu kosztów ogrzewania.

Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję postulat dotyczący tworzenia społeczeństwa o
niskoemisyjnej gospodarce, ale musimy być ostrożni i powinniśmy zachować właściwe
proporcje w poszczególnych państwach członkowskich, biorąc pod uwagę ich możliwości
i zasoby. Obawiam się, że od państw członkowskich takich, jak Rumunia, będzie się
oczekiwać efektów takich samych, jak od innych państw członkowskich, na przykład od
Szwecji, które mają ugruntowane doświadczenie w dziedzinie efektywności energetycznej.
Perspektywy finansowe nr 8 będą kluczowym narzędziem finansowania służącym
wspieraniu i promowaniu efektywności energetycznej w latach 2014 – 2020.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie
planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, ponieważ zawiera ono ważne
postulaty dotyczące środowiska i gospodarki, w szczególności w odniesieniu do przepisów
prawodawstwa europejskiego, które wprowadzają wiążące cele w zakresie ograniczenia
zużycia energii.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) W 2008 roku Europa zobowiązała się do zmniejszenia,
nie później niż w 2020 roku, o 20 % zużycia energii i zapewnienia, by 20 % zużywanej
energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Ten cel ma fundamentalne znaczenie dla
zrealizowania przez Europę celu ograniczenia emisji CO2 i zmniejszenia zależności od
paliw kopalnych, ale w dalszym ciągu należy, tak jak dotychczas, przestrzegać zasady
dobrowolności jeśli chodzi o osiąganie tego celu przez różne państwa.

Chcąc utrzymać taki stan rzeczy, zamiast narzucać wiążące limity, trzeba raczej dążyć – i
to jest ważniejsze – by państwa członkowskie porozumiały się w sprawie rozwiązań, które
pozwolą zwiększyć efektywność energetyczną i ograniczyć straty energii, bez negatywnych
skutków dla rozwoju i nadmiernego obciążania kosztami europejskiego przemysłu i
producentów, szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego, takiego jak obecny.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie   –   (PT) To sprawozdanie dotyczy polityki w
zakresie efektywności energetycznej w UE. W związku z tym poparłem potrzebę
ustanowienia wiążących celów. W zielonej księdze Komisji (2005/0265 wersja ostateczna)
w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem
środków, szacuje się, że w Europie można byłoby stworzyć, bezpośrednio lub pośrednio,
około miliona nowych miejsc pracy. Zgodnie z tym komunikatem działania na rzecz
racjonalizacji zużycia energii najwięcej korzyści mogą przynieść MŚP. Stwierdza się w nim
także, że dzięki takim działaniom przeciętne gospodarstwo domowe mogłoby zaoszczędzić
średnio tysiąc euro rocznie.

Obowiązkowe działania na rzecz środków racjonalizacji zużycia energii mają również
istotne znaczenie dla obniżenia deficytu energii w związku z importem ropy naftowej i
gazu z Zatoki Perskiej i Rosji.

Mamy już wiążące cele dotyczące zwiększenia w Unii Europejskiej kwoty energii
odnawialnej do 20 %. W obecnej sytuacji, bez wiążących celów dotyczących efektywności
energetycznej, możemy wykorzystać jedynie połowę możliwości. Jest to również kwestia
pewności prawnej i ważny sygnał w sprawie kierunku nowych inwestycji.

Moim zdaniem z tego wiążącego celu dla UE i Portugalii wynika więcej korzyści niż strat.
Ponadto, jeśli unijne cele do 2020 roku pozostaną tylko w sferze zamierzeń, ta strategia
nie przyniesie nam żadnych efektów.

173Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-12-2010



Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Mnoży się obietnice zwiększenia
efektywności energetycznej, ale istnieje niebezpieczeństwo, że Unia Europejska nie
zrealizuje zaproponowanego celu zwiększenia efektywności energetycznej o 20 % do roku
2020. Z najnowszych danych wynika, że rzeczywista średnia kształtuje się na poziomie
zaledwie 9 %, a przecież racjonalizacja zużycia energii może w znacznym stopniu
przyczynić się do ograniczenia emisji, zużycia energii i zależności energetycznej.

W sprawozdaniu dość trafnie zostało poruszonych wiele aspektów, które składają się na
tę szeroką dziedzinę, jaką jest efektywność energetyczna, choć wskazano w nim taką drogę,
którą może być trudno pomyślnie zrealizować zamierzone cele.

W sprawozdaniu znajdują się jednak pewne kwestie, z którymi się nie zgadzamy, na
przykład dotycząca rzekomo istniejącego związku między efektywnością energetyczną a
tzw. strategią Europa 2020, a mianowicie przewiduje się utworzenie jednolitego rynku
energii, promowanie instrumentów rynkowych, przeznaczanie części dochodów
uzyskanych z aukcji w ramach handlu emisjami na pokrycie kosztów w dziedzinie
efektywności energetycznej, pomijając potrzebę obrony silnego publicznego sektora
energii, który każde państwo musi wspierać.

Jakkolwiek uznajemy potrzebę wyasygnowania środków wspólnotowych na realizację
celów, wciąż jednak mamy wątpliwości co do możliwości wykorzystania w praktyce do
15 % środków z EFRR lub skorzystania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na finansowanie działań związanych z
racjonalizacją zużycia energii, zważywszy, że to państwa członkowskie powinny określać
swoje potrzeby i priorytety w zakresie rozdziału tych środków.

Françoise Grossetête (PPE),    na piśmie  –  (FR) Istnieje wiele środków o niewykorzystanych
możliwościach, które można zastosować w celu poprawy efektywności energetycznej w
kluczowych sektorach, takich jak transport i budownictwo.

Niemniej jednak ustalanie wiążącego celu zwiększenia efektywności energetycznej o co
najmniej 20 % do roku 2020 jest nierealistyczne, ponieważ nie istnieje metoda oceny i nie
ma żadnych wspólnych wskaźników. Powinniśmy raczej skoncentrować się na konkretnych
celach sektorowych, takich jak choćby zobowiązanie do zmniejszenia zużycia energii w
istniejących budynkach o 38 %.

Brak środków finansowych jest główną przeszkodą w sprawie remontów budynków w
sektorach mieszkaniowym i MŚP. Zamiast angażować się w zmagania związane z dążeniem
do osiągnięcia nierealistycznych celów, Komisja Europejska powinna zaproponować
innowacyjne rozwiązania i stymulować partnerstwo publiczno-prywatne, ponieważ
kreatywność w ekologii jest źródłem miejsc pracy.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Poparłem to sprawozdanie, ponieważ ma na
celu zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 20 % do 2020 roku, a tym
samym przyspieszenie przejścia do zrównoważonej i ekologicznej gospodarki. Korzyści
są ogromne zarówno pod względem wzrostu gospodarczego, jak i tworzenia miejsc pracy.
Miejsca pracy powstaną w obszarach wiejskich i miejskich. Powszechnie wiadomo, że w
budynkach istnieje ogromny potencjał pod względem oszczędności energii. Dlatego też
należy skoncentrować się na remontach istniejących budynków, ponieważ odsetek nowych
budynków na terenie Unii Europejskiej stale się zmniejsza, a efektywność energetyczną
wielu starych domów można zwiększyć, jeżeli zostaną odpowiednio wyremontowane.
W przemyśle czystych technologii należy zmniejszyć różnice, które dzielą UE od USA i
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Chin. Oba te kraje są znaczniej bardziej postępowe od UE pod względem przyjmowania
nowych przepisów wspierających rozwiązania w zakresie energooszczędności. W związku
z tym UE i państwa członkowskie powinny wspierać środki i instrumenty pobudzające
do finansowania. Należy zachęcać za pomocą instrumentu finansowego na szczeblu
europejskim do ustanowienia krajowych środków przeznaczonych na zwiększenie
efektywności energetycznej i wspierających umowy o poprawę efektywności energetycznej
(EPC). Umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC), dzięki którym klient nabywa
gwarantowaną oszczędność energii, stwarzają efekt dźwigni, ponieważ inwestycja zwraca
się w ciągu 2 do 15 lat. Przy takim modelu powstają miejsca pracy w MŚP, konsumenci
oszczędzają na rachunkach za energię, a emisje są mniejsze.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    na piśmie  −  (FI) Głosowanie, w sposób taki sam sposób jak
większość członków mojej grupy, przeciwko wyznaczaniu obowiązkowego celu 20 %
oszczędności energii, nie było wyrazem mego stanowiska wobec oszczędzania energii,
które ma ważne znaczenie, ale wobec sposobu, w jaki próbuje się to propagować. Znaczenie
poprawy w sferze oszczędności energii jest niepodważalne. Niemniej jednak próby
rozwiązania problemów UE związanych z klimatem i bezpieczeństwem energetycznym
i zaopatrzeniem w energię nie są moim zdaniem ani zrównoważone, ani racjonalne.

W osławionym pakiecie klimatyczno-energetycznym 20-20-20 jedynym niewiążącym
celem był cel dotyczący oszczędności energii, ponieważ przyjęto założenie, że będzie on
zwiększany zgodnie z innymi obowiązkowymi celami, takimi jak ograniczenie emisji i
wykorzystywanie źródeł odnawialnych. Cel dotyczący oszczędności energii nie został
zrealizowany w sposób, w jaki chcieliśmy, a teraz, zamiast obciążać Wspólnotę kolejnym
wiążącym celem, który pokrywa się z innymi wiążącymi celami, bez wiedzy na temat,
sposobu, w jaki zostanie on zrealizowany, należy przede wszystkim przeanalizować, czy
te inne cele zostały ustalone właściwie.

Jeżeli wprowadzimy ograniczenia emisji i cel dotyczący wykorzystania źródeł
odnawialnych, nasze państwa członkowskie i ich przedsiębiorstwa znajdą się pod presją,
zaś pokusa stosowania krótkowzrocznych, niezrównoważonych rozwiązań będzie
wówczas ogromna. Jeśli w dodatku narzucimy kolejny obowiązek, znajdziemy się w
sytuacji, w której UE będzie dosłownie piłować gałąź, na której siedzi, a jednocześnie
doprowadzimy do masowego transferu dochodów, bez dodatkowych korzyści dla klimatu,
środowiska i bezpieczeństwa energetycznego.

W dążeniu do zrobienia czegoś dobrego, osiągnęliśmy skutek przeciwny. Przemysł
generalnie staje się coraz mniej rentowny, bezustannie w sposób niezrównoważony
spalamy drewno w imię energii odnawialnej, a w tym samym czasie, problem – poziom
emisji dwutlenku węgla – drastycznie narasta poza naszymi granicami.

Nadszedł czas, aby podjąć rozsądne i zrównoważone działania, a nie uciekać się do
krótkowzrocznych, wmuszanych na siłę rozwiązań bez żadnych racjonalnych i wymiernych
korzyści.

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie − (DE) Zwiększenie efektywności energetycznej
w całej UE jest głównym elementem zrównoważonej europejskiej strategii energetycznej.
Dzięki temu możliwa będzie redukcja emisji CO2, a jednocześnie poprawa bezpieczeństwa
energetycznego w szybkim czasie i w sposób efektywny pod względem kosztów. Z
zadowoleniem przyjmuję, że w sprawozdaniu mówi się o większych inwestycjach w
efektywność energetyczną budynków, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy
w sektorze budowlanym oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach i przyniesie korzyści
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z oszczędności energii mogące przekroczyć tysiąc euro rocznie na gospodarstwo domowe.
W sprawozdaniu nawiązuje się również do konieczności zwiększenia efektywności
energetycznej całego systemu transportu przez rezygnację z wysoce energochłonnych
środków transportu, takich jak ciężarówki i samochody, na rzecz środków
energooszczędnych, takich jak kolej. Z zadowoleniem przyjmuję również te części
sprawozdania, w których wzywa się Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia na
racjonalizację zużycia energii takiej uwagi, na jaką ona zasługuje, a jednocześnie
zapewnienia, by liczne już obowiązujące przepisy prawne dotyczące tego obszaru były
przestrzegane na szczeblu UE i krajowym.

Bogusław Liberadzki (S&D),    na piśmie – (PL) W trakcie dzisiejszych głosowań
opowiedziałem się za przyjęciem sprawozdania w sprawie przeglądu planu działania na
rzecz racjonalizacji zużycia energii autorstwa posła Bendtsena. Nie ulega wątpliwości, iż
zwiększenie efektywności energetycznej jest najbardziej opłacalnym i najszybszym
sposobem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Faktem jest, iż budynki odpowiadają za
ok. 40 % zużycia energii i za ok. 36 % emisji gazów cieplarnianych w UE. Dlatego też
uważam, iż jednym z najbardziej istotnych z działań jest zwiększanie energooszczędności
budynków, a to poprzez inicjowanie działań renowacji istniejących urządzeń oraz
instalowania wydajniejszej wspólnej infrastruktury w budynkach i systemach grzewczych.
Głosowałem za finansowaniem ocieplania budynków z funduszy strukturalnych.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    na piśmie – (RO) Sprawozdanie w sprawie efektywności
energetycznej jest niezwykle ważne w związku z przyjęciem planu działania UE w tej
dziedzinie na najbliższe lata. Będzie ono miało ogromny wpływ na metody stosowane w
celu zmniejszenia emisji CO2 na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w takich
sektorach, jak technologia informacyjna, budownictwo i usługi. Głosowałem za bardziej
skuteczną ochroną najsłabszych grup konsumentów. Tacy konsumenci muszą mieć
największe korzyści z poprawy efektywności energetycznej. Niemniej jednak trzeba
zapewnić więcej środków finansowych na inwestycje. Opowiedziałem się też za tworzeniem
funduszy na rzecz efektywności energetycznej na szczeblu krajowym, regionalnym lub
lokalnym. Takie fundusze mogą odegrać kluczową rolę w rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw oraz firm świadczących usługi w zakresie efektywności energetycznej.
Głosowałem przeciwko ustalaniu prawnie wiążącego celu osiągnięcia minimalnych
oszczędności energii na poziomie 20 % do roku 2020, ponieważ jest to element przymusu
na szczeblu UE, mogłoby to mieć niekorzystny wpływ na jednolity rynek. Uważam, że
przechodzenie do zrównoważonej, ekologicznej gospodarki będzie postępować nawet
bez narzucania nadmiernych środków legislacyjnych.

Mario Mauro (PPE),    na piśmie − (IT) W przygotowanym sprawozdaniu w sprawie zmiany
planu działania pan poseł Bendtsen słusznie zwraca uwagę, że w polityce na szczeblu
krajowym wciąż nie w pełni wykorzystuje się możliwości istniejące w dziedzinie
efektywności energetycznej. Musimy zatem wzmocnić strategie Unii Europejskiej pod tym
kątem. Głosowałem za przyjęciem tego projektu rezolucji.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie  –  (FR) W omawianym sprawozdaniu
propaguje się zasadę efektywności energetycznej i stosowania etykiet dotyczących zużycia
energii. To dobrze, chociaż można by sobie życzyć dyskusji obejmującej także kwestię
wstrzemięźliwości energetycznej i oznakowania ekologicznego. W sprawozdaniu porusza
się także problem ubóstwa energetycznego. Jest to dobra wiadomość. Szkoda więc, że
sprawozdanie staje się narzędziem zielonego kapitalizmu, że popiera się wolną konkurencję,
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wzywa do działania pośredników finansowych i wychwala zalety rynku węgla, w ten
sposób bowiem unicestwia się obiecywany postęp.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) W planie działania, który jest zgodny z europejską
polityką energetyczną, należy uwzględnić następujące zagadnienia: przejście do
niskoemisyjnego systemu energetycznego, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii i
zagwarantowanie większej konkurencyjności Unii oraz dostaw energii wszystkim
odbiorcom po przystępnych cenach. Dla osiągnięcia tych celów konieczne są znaczne
zasoby finansowe i ludzki wysiłek.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Oto 10 najważniejszych wytycznych odnośnie
do efektywności energetycznej:

1. Energooszczędne technologie; 2. Technologie w dziedzinie transportu; 3. Efektywne
wykorzystanie energii; 4. Bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej; 5. Gromadzenie
i przechowywanie towarów wykorzystywanych do produkcji energii; 6. Wykorzystanie
energii państw-dostawców; 7. Tworzenie i dystrybucja zasobów energii; 8.
Antymonopolowe programy w dziedzinie zużycia energii oraz dostaw energii; 9.
Nanotechnologie w sektorze dostaw energii i jego rozwój; 10. Przepisy prawa dotyczące
racjonalnego zużycia energii.

Niestety te zagadnienia nie zostały uwzględnione w tym sprawozdaniu. Głosowałem za
przyjęciem tego sprawozdania, pamiętając jednak, że główna praca dopiero się zaczyna.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie − (DE) Efektywność energetyczna jest obszarem o dużym
potencjale na przyszłość, gdzie UE ma już pewne doświadczenie. Ponadto w państwach
członkowskich UE istnieje wiele przedsiębiorstw stosujących najnowocześniejsze
technologie. Obok oczywistych korzyści dla środowiska sektor ten oferuje również
możliwości pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Jednakże od
jakiegoś czasu wiadomo, że UE często stawia sobie ambitne cele, a potem albo ma problemy
z ich realizacją, albo nie realizuje ich wcale. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku
budynków, które faktycznie oferują ogromny potencjał w zakresie oszczędności energii.

O wiele łatwiej realizować tego rodzaju przedsięwzięcia w nowych budynkach niż w już
istniejących, starszych. Te stanowią szczególny problem. I na koniec chciałbym zwrócić
uwagę na kwestię nie mniej ważną − że nie możemy dopuścić, by sytuacja wymknęła się
nam spod kontroli wskutek narzucania środków mających na celu zwiększenie efektywności
energetycznej, tak drogich do wdrożenia, że nie wystarczy środków na pokrycie kosztów
utrzymania. Głosowałem stosownie do uwag.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    na piśmie – (PL) Nie sposób nie zgodzić się z tezą
sprawozdawcy, że „zwiększenie efektywności energetycznej jest najbardziej opłacalnym
i najszybszym sposobem zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów”. Jednocześnie działania
na rzecz efektywności energetycznej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia
nowych miejsc pracy. Zjawisko to można zaobserwować chociażby w nowych państwach
członkowskich, gdzie skala wyzwań jest ogromna.

Warto także nadmienić, że wsparcie Unii Europejskiej dla termomodernizacji budynków
jest jednym z najlepiej widocznych elementów polityki spójności. Unowocześnione budynki
są jedną z najlepszych wizytówek Unii Europejskiej w regionie. Uwzględniając ten aspekt,
popieram zawarte w sprawozdaniu postulaty zwiększenia nakładów na zwiększanie
efektywności energetycznej.
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Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie − (IT) Głosowałem za przyjęciem planu działania na
rzecz racjonalizacji zużycia energii, ponieważ uważam, że ważne jest, by w Unii Europejskiej
starać się podążać w kierunku ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Obniżenie
zużycia energii poprzez system innowacji w infrastrukturze energetycznej i rozwój
urbanizacyjny jest celem wyznaczonym przez Europę w nowym planie działań, który
Komisja przedstawi w lutym. Jestem również przekonany, że cele nie mogą być wiążące,
ponieważ jeśli będziemy wymuszać przyspieszenie, ryzykujemy sprowadzeniem
problemów finansowych na przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Działania dotyczące planu
działania muszą być spójne z krajowymi planami, aby opracować wspólną metodę pomiaru
celów efektywności energetycznej.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Sprawozdawca, członek grupy PPE,
w opracowanym przez siebie przeglądzie planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia
energii przedstawia wyważoną propozycję osiągnięcia celu 20 % oszczędności energii,
określonego przez Radę Europejską w 2007 roku.

Zaproponowany przez sprawozdawcę pragmatyczny sposób wdrażania polityki
efektywności energetycznej w drodze realizacji poszczególnych celów i bez narzucania
celów prawnie wiążących wydaje mi się w obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej
najbardziej odpowiednią metodą osiągnięcia tego celu. Jednakże rozwiązanie polegające
na wprowadzeniu obowiązkowego celu co najmniej 20 % redukcji zużycia energii – to
znaczy poprawka zatwierdzona głosami socjalistów, liberałów i zielonych – zostało przyjęte
w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).

Chciałabym zwrócić uwagę na różne działania wspólnotowe i państw członkowskich
służące wspieraniu efektywności energetycznej, ujęte w sprawozdaniu, za przyjęciem
którego głosowałam, a mianowicie: stosowanie istniejącego ustawodawstwa w tej
dziedzinie, energooszczędny rozwój urbanizacyjny, budowa energooszczędnych budynków
oraz finansowanie tych i innych działań poprzez tworzenie krajowych funduszy na rzecz
efektywności energetycznej.

Należy podkreślić, że to sprawozdanie Parlamentu Europejskiego wnosi ważny wkład do
przeglądu planu działań przeprowadzanego w Komisji Europejskiej.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie − (IT) Częściowo w związku z kilkoma poprawkami
wniesionymi do pierwotnego planu, podzielam opinię pana posła Bendtsena, że zwiększenie
efektywności energetycznej jest najbardziej opłacalnym środkiem pozwalającym na
zmniejszenie emisji CO2 i innych emisji oraz że oferuje ono wyjątkowe możliwości w
zakresie wspierania i tworzenia miejsc pracy, i to przy równoczesnym zmniejszeniu
zależności od importu energii. Poseł zauważa, że zdaniem Komisji, korzyści wynikające
z oszczędności energii mogłyby przekroczyć tysiąc euro rocznie na gospodarstwo domowe.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie – (RO) Zwiększenie efektywności energetycznej jest
najbardziej opłacalnym i najszybszym sposobem zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów.
Korzyści są ogromne zarówno pod względem wzrostu gospodarczego, jak i tworzenia
miejsc pracy w sektorach technologii informacyjnych, budownictwa i usług. Te miejsca
pracy powstaną na obszarach wiejskich i miejskich, szczególnie w sektorze MŚP, i będą
to lokalne miejsca pracy, których nie będzie można zlecić na zewnątrz. Na początku
2011 roku Komisja ma zamiar przedstawić nowy, zweryfikowany plan, który musi zawierać
następujące elementy: - wiążący cel UE dotyczący zwiększenia efektywności energetycznej
o co najmniej 20 % do 2020 roku; - środki służące do zwalczania ubóstwa energetycznego
wprowadzone we wszystkich obszarach polityki energetycznej; - przegląd dyrektywy w
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sprawie usług energetycznych w 2011 roku; - zachęcanie do inwestowania w inteligentne
sieci i przestrzegania przez państwa członkowskie wymogu określonego w trzecim pakiecie
legislacyjnym w sprawie instalacji na rynku wewnętrznym inteligentnych liczników w
80 % gospodarstw domowych do 2020 roku; - zobowiązanie państw członkowskich do
określenia zestawu rocznych celów w zakresie modernizacji budynków; - Komisja musi
zaproponować opcje polityczne dotyczące osiągnięcia zerowego poziomu strat energii w
budynkach do 2050 roku; - Komisja musi przeanalizować innowacyjne modele
finansowania, takie jak fundusze rewolwingowe, żeby zapewnić osiągnięcie celów w tym
sektorze.

Teresa Riera Madurell (S&D),    na piśmie – (ES) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ uważam, że cel 20 % zwiększenia efektywności energetycznej
musi być obowiązkowy nie tylko ze względu na ograniczenie emisji CO2, ale także ze
względów społecznych. Znaczną część w wydatkach gospodarstw domowych w Europie
zajmują koszty energii. Wprowadzenie środków, które przyczynią się do ograniczenia
strat energii i zmniejszenia ubóstwa energetycznego, jest celem socjalistów.

Frédérique Ries (ALDE),    na piśmie   –   (FR) Zanim szalone wyzwanie polegające na
pozyskiwaniu energii słonecznej z przestrzeni kosmicznej stanie się rzeczywistością i
zacznie nam spadać z nieba manna w postaci energii elektrycznej w nieograniczonych
ilościach, Unia Europejska w obecnej polityce energetycznej nie ma innego wyjścia, jak
tylko starać się pozyskiwać energię z tylu źródeł, z ilu jest to możliwe w celu racjonalizacji
jej zużycia. Jest to jeden z podstawowych priorytetów europejskiej strategii na najbliższe
dziesięć lat, co zostało podkreślone w sprawozdaniu pana posła Bendtsena, przyjętym po
południu większością głosów posłów w tym Parlamencie. Ze szczególnym zadowoleniem
przyjmuję przyjęcie wiążącego celu w zakresie oszczędności energii na poziomie 20 % do
roku 2020, ponieważ dzięki temu UE ma możliwość zaoszczędzenia około 100 miliardów
euro. Niemniej jednak, żeby ten cel zrealizować, będziemy musieli zrobić o wiele więcej
w tak różnorodnych dziedzinach, jak usługi energetyczne, transport (kiedy będziemy mieć
ramy dla standaryzacji pojazdów elektrycznych?) i budownictwo. Ta ostatnia dziedzina
wymaga szczególnej uwagi, ponieważ – jak wiadomo – budynki są odpowiedzialne za
około 40 % zużycia energii i około 36 % emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.
Znaczny potencjał w zakresie oszczędności energii dotyczy na przykład budynków
użyteczności publicznej, a środki z tych oszczędności mogłyby ułatwić przejście do
stabilnej, ekologicznej gospodarki.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − To sprawozdanie jest bardzo skutecznym
przypomnieniem dla Komisji i Rady o istotnym znaczeniu wiążącego celu oszczędności
energii, trafiającym w samą porę przed niezwykle ważnym szczytem energetycznym
zaplanowanym na 4 lutego 2011 r., i zarazem w czasie, gdy Komisja przygotowuje plan
działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii. Ambitne działania UE w związku z
oszczędzaniem energii i racjonalizacją zużycia energii są niezbędne, jeśli Europa ma sprostać
wyzwaniom bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatycznych. Mają one również
sens ekonomiczny, przyczyniają się do powstawania miejsc pracy i do oszczędności
konsumentów na rachunkach za energię. Do tej pory państwa członkowskie nie
wywiązywały się z zobowiązania do ograniczenia zużycia energii o 20 % do roku 2020,
ponieważ nie poczyniły wystarczających postępów. Nadanie temu celowi statusu wiążącego
pomoże (tak jak w przypadku energii ze źródeł odnawialnych) w zapewnieniu, by rządy
UE rzeczywiście osiągały poprawę w tym zakresie.
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W sprawozdaniu wzywa się również do podejmowania bardziej zdecydowanych działań
w związku ze zużyciem energii, w szczególności poprzez gruntowne remonty istniejących
budynków. Te budynki odpowiadają za 40 % zużycia energii w UE, należy więc zająć się
tym sektorem. Zieloni mają nadzieję, że te zagadnienia zostaną również poruszone podczas
szczytu energetycznego UE.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    na piśmie – (PL) Plan działania na rzecz racjonalizacji
zużycia energii jest opłacalnym sposobem na zwiększenie konkurencyjności gospodarki
i bezpieczeństwa dostaw energii do Unii Europejskiej. Plan wprowadzenia racjonalizacji
zużycia energii jest również doskonałą okazją dla rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw. Sprawozdanie Posła Bendtsena słusznie zwraca uwagę na sposoby
skutecznego i efektywnego wykorzystywania energii bez potrzeby ograniczenia jej zużycia,
bo to wciąż rośnie w krajach członkowskich. Zastosowanie nowoczesnych technologii
energetycznych w budownictwie czy transporcie pozwala na znaczne oszczędności na
poziomie na całej Unii. Jednak, by takie rozwiązania mogły wejść w życie potrzebna jest
kampania informacyjna dla obywateli, ale też obniżenie kosztów technologii
energooszczędnych. To właśnie wysoka cena innowacyjnych urządzeń bywa największą
przeszkodą w ich stosowaniu. Przyjęcie celów wiążących na rok 2020 jest trudne do
wykonania dla wielu państw członkowskich.

Musimy jednak pamiętać, że każde z państw członkowskich znajduje się w innym stadium
rozwoju polityki energetycznej. Cel wiążący 20 % udziału energii ze źródeł odnawialnych
w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku może okazać się zbyt wielkim wyzwaniem,
szczególnie dla 12 nowych krajów członkowskich.

Bart Staes (Verts/ALE),    na piśmie − (NL) Jestem zadowolony, że Parlament Europejski
opowiedział się za obowiązkowym celem 20 % oszczędności energii do 2020 roku. Z
prognoz wynika, że przy obecnej polityce Europa będzie mogła zaoszczędzić jedynie 11 %
energii. Tymczasem straty energetyczne w gospodarstwach domowych wynoszą rocznie
tysiąc euro i corocznie eksportujemy nasze europejskie dobra o wartości nie mniejszej niż
350 miliardów euro do krajów o bogatych zasobach ropy naftowej. Przy lepszej izolacji
budynków, bardziej efektywnym energetycznie transporcie i urządzeniach koszty energii
dla konsumentów i przedsiębiorstw będą niższe.

Często przy podejmowaniu tych skutecznych działań napotyka się na bariery, takie jak
wysokie koszty inwestycyjne lub niepewne korzyści. Jeśli europejscy ministrowie poprą
tę propozycję, rządy będą musiały zwiększyć wsparcie dla działań na rzecz oszczędzania
energii. W wyniku tych działań w ostatecznym rozrachunku pojawią się pieniądze,
ponieważ niższe będą rachunki za energię.

Oszczędzanie energii jest dla nas najtańszym sposobem osiągnięcia celu klimatycznego,
który sobie postawiliśmy; doprowadzą do ograniczenia emisji CO2 o 560 milionów ton.
W związku z tym oszczędność energii pozwoli nam nieco podwyższyć poziom celu
klimatycznego. Niestety wciąż jesteśmy bardzo daleko w tyle; z ostatniego sprawozdania
wynika, że musielibyśmy trzykrotnie zwiększyć cel europejski, jeśli mamy osiągnąć 20 %
oszczędności energii. Ważne jest zatem, że ten cel wprowadza się jako wiążący dla
wszystkich państw członkowskich UE.

Konrad Szymański (ECR),    na piśmie  − Posłowie ECR uważają, że wydajność
energetyczna ma kluczową rolę do odegrania, by pomóc w osiągnięciu przez UE
odnawialnych źródeł energii i docelowych wartości redukcji emisji. Ma również kluczową
rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i przyczynia się do konkurencyjności
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gospodarczej. Wspieramy wiele treści tego sprawozdania, takie jak skupienie się na
inteligentnych sieci i pomiarów, finansowanie z EBI i sektora prywatnego, a także potencjał
badawczo-rozwojowy do dalszej racjonalizacji zużycia energii. Posłowie ECR nie udzielają
jednak wsparcia wiążącym celom w zakresie efektywności energetycznej. Uważamy, że
UE i państwa członkowskie są już zachęcani do realizacji polityki efektywności
energetycznej, wykorzystaniem energii odnawialnej i docelowych wartości redukcji emisji,
jak również celów oszczędzania energii w ramach usług energetycznych. Członkowie ECR
wstrzymali się zatem od głosu w sprawie niniejszego sprawozdania.

Thomas Ulmer (PPE),    na piśmie − (DE) Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania pana
posła Bendtsena, ponieważ wartości liczbowe po raz kolejny zostały zmienione, a cele są
restrykcyjne. Prawdą jest, że to sprawozdanie ma charakter nielegislacyjny, ale efekty
dyrektywy dotyczącej ekoprojektu najlepiej dowodzą, jak ostrożnie należy traktować te
kwestie. Z powodu zakazu stosowania żarówek, by uniknąć szkodliwych skutków dla
zdrowia musiałem wyprowadzić się z pokoju i wynieść z niego wszystkie rzeczy po tym,
jak pękła energooszczędna żarówka zawierająca rtęć. Właśnie takiego rodzaju sytuacjom
należy przeciwdziałać w odpowiednim czasie.

Hermann Winkler (PPE),    na piśmie − (DE) Głosowałem za odrzuceniem tego
sprawozdania. Z zadowoleniem przyjmuję podejście zastosowane w sprawozdaniu w
sprawie planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, ale uważam, że odgórne
wprowadzanie obowiązkowych celów w zakresie efektywności energetycznej i określenie
obowiązkowych celów w zakresie modernizacji i remontów budynków prywatnych i
publicznych (np. szkół) jest błędem. W czasie, gdy budżety w regionach, organach władz
lokalnych i gospodarstwach domowych są dość ograniczone, te nierealistyczne wymagania
będą się dla nich wiązać ze zbyt dużymi obciążeniami. Na przykład Komisja UE, której
budynki zostały objęte nowymi kryteriami efektywności, niedawno musiała przyznać, że
nie może spełnić dodatkowych wymagań dotyczących modernizacji budynków pod kątem
efektywności energetycznej. UE nie może wymagać od innych podejmowania
przedsięwzięć, jakich sama nie może przeprowadzić.

Dla wielu przedsiębiorstw średniej wielkości, zwłaszcza małych firm wykonawców w
Saksonii, środki te idą zdecydowanie za daleko. Będą nakładały zbyt duży ciężar na
przedsiębiorstwa, a to oczywiście doprowadzi do utraty miejsc pracy i wzrostu kosztów
dla konsumentów. Moim zdaniem trzeba przyjąć krytyczne podejście, w szczególności
do apelu o stosowanie kryteriów efektywności energetycznej w polityce dotyczącej
zamówień publicznych. Właściwy sposób oszczędzania energii polega na edukacji
obywateli europejskich i tworzeniu systemów zachęt podatkowych.

Joachim Zeller (PPE),    na piśmie − (DE) Jestem przeciwny temu sprawozdaniu. Wprawdzie
zawiera ono pewne propozycje godne uwagi, ale negatywnie oceniam polityczny zabieg,
jakim jest apel o zastosowanie środków ograniczających, których wdrożenie w praktyce
jest prawie niemożliwe. Wymaganie od władz lokalnych i regionalnych oraz właścicieli
domów prywatnych przeprowadzania remontów posiadanych budynków pod kątem
efektywności energetycznej jest wyjątkowo bezsensowne wobec sytuacji finansowej tych
wszystkich zainteresowanych stron. Nawet Komisja UE, której budynki zostały objęte
nowymi kryteriami efektywności, niedawno musiała przyznać, że nie może spełnić
wymagań dotyczących kompleksowej modernizacji własnych budynków pod kątem
efektywności energetycznej. Co więcej, nie mamy jeszcze żadnych dowodów na
potwierdzenie tezy, że w wyniku takiej modernizacji uzyskamy bezpośrednie oszczędności
kosztów. W związku z inwestycjami w produkcję, utrzymanie infrastruktury i instalacje
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do wytwarzania energii odnawialnej, koszty energii rosną szybciej niż można to
kompensować oszczędnościami uzyskanymi dzięki działaniom na rzecz racjonalizacji
zużycia energii. Obowiązujące unijne dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
od 2002 roku są wykonywane w bardzo różny sposób w poszczególnych państwach
członkowskich, co oznacza, że w Europie do kwestii efektywności energetycznej nie ma
wspólnego podejścia. Naleganie na to, by przeznaczać więcej środków z funduszy
strukturalnych na finansowanie działań dotyczących efektywności energetycznej jest
niewłaściwe w kontekście toczących się debat o finansach. Jestem wielkim zwolennikiem
debaty na temat racjonalizacji zużycia energii w oparciu o szeroki konsensus na wszystkich
szczeblach politycznych z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów i tworzenia
systemów motywacyjnych. Sprzeciwiam się jednak odgórnie narzucanym regulacjom,
których koszty muszą ponosić inni.

11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.45 i wznowione o godz. 15.05)

PRZEWODNICZY: ROBERTA ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

12. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

13. Zarządzanie gospodarcze i art. 9 traktatu lizbońskiego (debata)

Przewodnicząca -   Kolejnym punktem porządku obrad jest pytanie ustne, które skierowali
do Rady Stephen Hughes, Pervenche Berès i Udo Bullmann, w imieniu grupy S&D:
Zarządzanie gospodarcze i art. 9 traktatu lizbońskiego (O-0200/2010 - B7-0660/2010)
oraz

pytanie ustne, które skierowali do Komisji Stephen Hughes, Pervenche Berès i Udo
Bullmann, w imieniu grupy S&D: Zarządzanie gospodarcze i art. 9 traktatu lizbońskiego
(O-0201/2010 - B7-0661/2010) <BRK>

Pervenche Berès,    autorka – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie Urzędujący Przewodniczący
Rady, Panie Komisarzu! Obydwie Wasze instytucje bardzo ciężko pracowały nad sprawą
zarządzania gospodarczego i dzisiaj Parlament Europejski prowadzi debatę nad sześcioma
wnioskami Komisji w sprawie zarządzania gospodarczego.

Dzisiaj obowiązuje nas traktat lizboński, a art. 9 tego traktatu stanowi, że przy określaniu
i realizacji swoich polityk i działań Unia Europejska – cytuję – „bierze pod uwagę wymogi
związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej
ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem
kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego”. Artykuł ten obowiązuje wszystkie
instytucje Unii i dotyczy wszystkich dziedzin jej polityki.

Dzisiaj jednak nie przedstawiliście Państwo oceny skutków „pakietu zarządzania
gospodarczego”, o rozważenie którego mnie prosicie. Takie oceny skutków są bardzo
ważne dla Komisji wówczas, gdy na przykład chodzi o przepisy wykonawcze dotyczące
chorób mikrofalowych.
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Jest to godne pochwały, lecz życzylibyśmy sobie podobnego zapału w przypadku sprawy
zarządzania gospodarczego. Inaczej bowiem, co widzimy? Widzimy pana komisarza
Rehna tłumaczącego nam dzisiaj, że w jego strategii znajdą się trzy filary: z jednej strony
wzrost gospodarczy, z drugiej – zarządzanie gospodarcze i w końcu nadzór nad rynkami
finansowymi. Lecz jeżeli ręka prawa nie wie, co robi lewa, działanie Unii Europejskiej
będzie nieskładne, a jeden z europejskich przepisów, czyli art. 9, nie będzie przestrzegany.

Dlatego nalegamy, aby oszacować skutki społeczne środków, które zamierzacie przyjąć,
pod kątem zatrudnienia, finansowania emerytur, zabezpieczenia socjalnego, finansowania
usług publicznych.

Jaki wpływ na Wasz cel określony w strategii UE 2020 będzie miała walka z ubóstwem,
jeżeli dowiadujemy się dzisiaj, na podstawie danych za rok 2008, że w Unii Europejskiej
116 milionów ludzi jest zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?

Prawda jest taka, że Komisja zdaje się realizować sekretne instrukcje, prosząc Was – w
odpowiedzi na obawy niektórych państw członkowskich wyrażone na forum Rady – o
takie zreformowanie paktu stabilności i wzrostu, by stał się bardziej wiążący, by
przewidywał rygorystyczne środki zapobiegawcze i naprawcze, przy czym jednocześnie
Komisja lekceważy konieczną strategię inwestycyjną skupioną wokół tego, co sama przyjęła,
czyli strategii UE 2020.

Jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, mamy świadomość, że w ciągu kilku następnych
lat sytuacja będzie znacznie trudniejsza niż w ostatnich latach.

Nie jesteśmy przeciwni powracaniu do tematyki finansów publicznych, ale strategii rozwoju
pozbawionej możliwości finansowania, która przewiduje plany oszczędnościowe mogące
spowodować nieobliczalne skutki społeczne, potęgujące nierówność, i która nie przewiduje
zajęcia się żadną z form nierówności w podziale dóbr.

Panie Urzędujący Przewodniczący Rady, Panie Komisarzu! Nie na tym ma polegać duch
traktatu lizbońskiego, o który tak usilnie walczyliśmy, a który Panowie macie obowiązek
realizować. <BRK>

Oliyier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie
Komisarzu, Szanowni Posłowie! Cieszę się, że publiczność jest obecna. To dobrze.

Pragnę oczywiście podziękować Parlamentowi za umieszczenie tego punktu w porządku
obrad tego posiedzenia. Pozwala to nam zająć się ważną kwestią, nad którą w ostatnich
miesiącach trwają poważne prace na forum Rady.

Jestem – rzecz jasna – świadom znaczenia, jakie Parlament przywiązuje do zarządzania
gospodarczego i jego powiązań z zagadnieniami społecznymi w szerszym sensie, o czym
mowa w art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Obowiązek wynikający z
art. 9 musi być wypełniany przy określaniu i realizacji polityk i działań Unii, a tym samym
również we wszystkich działaniach w zakresie przyszłego zarządzania gospodarczego.

Na początku pragnę wskazać, że tak często podczas prezydencji belgijskiej powoływano
się na znaczenie stosowania art. 9, a co za tym idzie – klauzuli horyzontalnej. Dlatego
pragnę przywołać konkluzje przyjęte przez Radę w dniu 6 grudnia w sprawie wymiaru
społecznego w kontekście zintegrowanej strategii Europa 2020. Konkluzje te zawierają
skierowany do Komisji Europejskiej apel o szersze wykorzystanie obecnego systemu oceny
skutków społecznych oraz o zachęcanie do jego stosowania. Wzywa się Radę do
sporządzenia sprawozdania na temat sposobu wdrażania postanowień art. 9 w ramach
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europejskich działań i polityki za pośrednictwem otwartej metody koordynacji. Wzywa
się również Komisję do poszukiwania środków umożliwiających włączanie tematyki
społecznej w główny nurt polityki, a tym samym – do realizacji art. 9 w kontekście
sztandarowej inicjatywy Komisji, związanej z europejską platformą współpracy w zakresie
walki z ubóstwem, która powinna być ogłoszona w ciągu kilku najbliższych dni.

Jeżeli chodzi konkretnie o nowy mechanizm monitorowania i koordynacji
makroekonomicznej, Rada nie postrzega zatrudnienia i ochrony socjalnej jedynie jako
dziedzin, których wyniki zależą od nowych ram monitorowania makroekonomicznego
– oddziaływanie tych ram wymaga jeszcze zbadania – lecz także jako czynników
stymulujących rozwój makroekonomiczny i fiskalny w krótkim i średnim okresie. Jest to
istotne, o ile chcemy uniknąć niestabilnych ram makroekonomicznych i zachować
równowagę instytucjonalną, do której dąży się w traktatach.

Gotowość Rady do wspierania art. 9 w praktyce widoczna jest również w europejskim
semestrze, który w zintegrowany sposób ma odzwierciedlać stan harmonii między strategią
Europa 2020 a paktem stabilności i wzrostu. Dlatego zasady wymienione w art. 9 muszą
być stosowane we wszystkich tych dokumentach i środkach legislacyjnych, by stanowiły
one integralną całość.

Mając to na uwadze, Rada wykonała pracę w dwóch etapach. W etapie pierwszym praca
Rady polegała na opracowaniu europejskiej strategii zatrudnienia, przewidzianej w Traktacie
oraz w nowych ramowych zasadach zarządzania gospodarczego. W konkluzjach przyjętych
w dniu 21 października Rada określiła miejsce europejskiej strategii zatrudnienia w
zarządzaniu gospodarczym.

W drugim etapie, na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 6 grudnia, Rada przyjęła nowy
instrument wielostronnego monitorowania polityki zatrudnienia i polityki społecznej,
czyli wspólne ramy oceny, które umożliwią lepsze monitorowanie polityki zatrudnienia
i polityki integracji społecznej prowadzonej przez państwa członkowskie, a tym samym
zapewnią lepsze uwzględnienie tych wymiarów na szczeblu europejskim.

Omawiane nowe instrumenty będą musiały być uruchamiane w zapobiegawczej fazie
monitorowania makroekonomicznego, co umożliwi poświęcenie należytej uwagi sytuacji
na rynku pracy i problemom społecznym, które mogłyby zagrażać europejskiej unii
gospodarczej i walutowej (UGW). Oczywiście istnieć będą również instrumenty mające
kluczowe znaczenie z punktu widzenia tematycznego monitorowania strategii Europa
2020.

Rada przypomniała również, że zamierza uczestniczyć zarówno w monitorowaniu
tematycznym, odbywającym się w oparciu o pięć głównych celów strategii Europa 2020,
jak i w monitorowaniu makroekonomicznym, ponieważ obie te struktury są ściśle ze sobą
powiązane. Ponadto w odpowiedzi na wniosek prezydencji belgijskiej Komitet Ochrony
Socjalnej przedstawił opinię na temat wymiaru społecznego strategii Europa 2020, w
której podkreśla potrzebę synergii między priorytetami strategii Europa 2020 i kładzie
nacisk na fakt, iż cele wytyczone przez Radę Europejską stanowią nierozerwalną całość.

Pragnę też zauważyć, że Rada nawiązała do art. 9 w innych konkluzjach: w konkluzjach
dotyczących emerytur i w konkluzjach Rady odnoszących się do usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym.

Pani Przewodnicząca, Szanowni Posłowie! Nasza dzisiejsza popołudniowa dyskusja pozwala
nam się zająć kwestiami odnoszącymi się do zarządzania gospodarczego, w szczególności
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jego aspektami społecznymi. Jako urzędujący przewodniczący Rady oczywiście będę
uważnie przysłuchiwał się wszystkim wystąpieniom i z niecierpliwością oczekuję owocnej
wymiany poglądów, która będzie dla nas wszystkich pomocna w prowadzeniu kolejnych
negocjacji. <BRK>

Janusz Lewandowski,    komisarz – Pani Przewodnicząca! Artykuł 9 traktatu lizbońskiego,
do którego Pani nawiązuje, rzeczywiście zawiera definicję specyficznych cech europejskiego
modelu społeczno-ekonomicznego. Kiedy wczytujemy się w naszą strategię Europa 2020
widać wyraźnie, że bardzo wzmacnia ona model Europy dzięki połączeniu działań na
rzecz poprawy wydajności w takich obszarach, jak uczestnictwo w rynku pracy, edukacja
przez całe życie, zdolność adaptacyjna i mobilność pracowników oraz włączenie społeczne.

Nie jest to jednak wystarczająca odpowiedź w obecnym czasie poważnych zmian, gdy
kryzys w Europie w sposób negatywny – a wręcz dramatyczny – wpływa na gospodarkę
realną, finanse publiczne, rynek pracy i jakość życia w Europie. Aby sprostać wyzwaniom
ujawnionym w wyniku kryzysu, Komisja podjęła wiele inicjatyw politycznych. W celu
wzmocnienia stabilności naszego systemu finansowego, UE zgodziła się na nową
architekturę regulacji finansowej. Było to przedmiotem dyskusji w Parlamencie. Po drugie,
aby sprostać wyzwaniom zarówno w dziedzinie finansów publicznych, jak i związanym
z brakiem równowagi makroekonomicznej, Komisja Europejska zaproponowała
kompleksowe wzmocnienie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, czyli pakiet
legislacyjny, o którym wspomniała pani w swoim pytaniu.

Jak Pani wie, pakiet zawiera propozycje zajęcia się w sposób bardziej rygorystyczny niż
w przeszłości nadmiernym długiem publicznym poprzez określenie zadowalającego tempa
zmniejszania tego długu. Proponuje się w nim również minimalne wymogi dotyczące
krajowych ram fiskalnych w celu zapewnienia ich zgodności ze zobowiązaniami
wynikającymi z Traktatu, jak również system monitorowania gospodarki pod kątem
nierównowagi makroekonomicznej, np. występowania dużych deficytów na rachunku
obrotów bieżących czy gwałtownego wzrostu cen na rynku mieszkaniowym. Podkreśla
się w nim znaczenie zapobiegania i ostrożności, które mają służyć zapewnieniu lepszej
gotowości na wypadek spowolnienia gospodarczego. Aby zapewnić wiarygodność nowych
zasad ramowych, Komisja proponuje szeroki zakres kar, które powinny być stosowane
na wczesnym etapie.

Uzasadnieniem proponowanych przepisów jest to, że powinny one pomóc państwom
członkowskim w realizowaniu zdyscyplinowanej polityki i w tworzeniu podstaw stabilnego,
długoterminowego wzrostu wydajności, co ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu
obywateli europejskich, a zarazem stanowić będzie ważny wkład w proces zapobiegania
kryzysom w przyszłości.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, jak najszybsze wprowadzenie omawianych
ram zarządzania gospodarczego jest naprawdę bardzo istotne. Co do oceny wpływu,
reformy rządowe przygotowano w oparciu o dokładną analizę przeprowadzoną w ramach
badania UGW@10 z roku 2008. Ponadto przygotowując i uzupełniając swoje komunikaty
zapowiadające nowe struktury zarządzania w tzw. semestrze UE, przyjęte w maju i czerwcu
2010 roku, Komisja omówiła swój wniosek z wieloma zainteresowanymi stronami w
Parlamencie Europejskim i w Radzie oraz wspierała żywą, kompleksową debatę nad tymi
kwestiami. Ponadto wnioski te opracowaliśmy oczywiście w kontekście dotychczasowych
wyników i doświadczeń.
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A jakie podstawowe nauki płyną z tych działań? Główna nauka jest taka, że działanie
zapobiegawcze ma znacznie większą wartość niż nakładanie sankcji naprawczych na
państwo, które już znalazło się w trudnej sytuacji. Dlatego kładziemy nacisk na
stymulowanie kombinacji polityki budżetowej i monetarnej w kraju – a rzeczywista
odpowiedzialność tutaj spoczywa – w celu znalezienia kompromisu między realnym
ożywieniem i wzrostem gospodarczym a środkami oszczędnościowymi i konsolidacją
finansów publicznych.

Europa potrzebuje i tego, i tego. <BRK>

Elisabeth Morin-Chartier,    w imieniu grupy PPE – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie
Urzędujący Przewodniczący Rady, Panie Komisarzu! W nawiązaniu do pytania pani poseł
Berès, pragnę skoncentrować się na modelu ekonomicznym, który dla nas – Grupy
Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) – ma znaczenie podstawowe:
na modelu społecznej gospodarki rynkowej. Oznacza to, że rzeczywiście musimy włożyć
wszystkie nasze wysiłki nie tylko w zakończenie kryzysu i walkę z ubóstwem, ale co
ważniejsze w zagwarantowanie włączenia społecznego niektórych naszych współobywateli
europejskich, którzy są dziś odsunięci na dalszy plan.

Włączeniem społecznym musimy zająć się już dzisiaj, aby z jednej strony zapewnić tym
współobywatelom możliwość powrotu na rynek pracy, co oznacza tworzenie miejsc pracy
w celu zwalczania kryzysu, a z drugiej – i jest to niezwykle istotne – by zagwarantować
wprowadzenie w ciągu najbliższych lat programów szkoleniowych – inicjatyw na rzecz
szkolenia początkowego i na rzecz nauki przez całe życie – w każdym państwie
członkowskim, co umożliwi naszym europejskim współobywatelom dostosowanie się
do wymogów zatrudnienia w przyszłości, do nowych kwalifikacji, które będą nam
potrzebne i do podniesienia poziomu kwalifikacji przewidzianego w strategii Europa
2020.

Dlatego na podstawie art. 9 możemy wyraźnie zobaczyć, że oprócz wszystkich działań
na poziomie systemów finansowych, należy też przeprowadzić bardzo ważne działania
po to, by zapewnić naszym współobywatelom kwalifikacje i umożliwić im stanie się
pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, ponieważ wówczas będą aktywni, a aktywni
znaczy tyle, co wyszkoleni i gotowi do podjęcia pracy w przyszłości.

Dlatego apeluję, aby polityka Komisji była zbieżna z tym zadaniem, inaczej stracimy z
oczu cel, jakim jest Europa o silnej spójności społecznej. <BRK>

Antolín Sánchez Presedo,    w imieniu grupy S&D  – (ES) Pani Przewodnicząca, Szanowni
Przedstawiciele Rady i Komisji, Panie i Panowie! W okresie minionych 50 lat wzrosła
współzależność gospodarek naszych krajów, a tym samym współzależność ich polityki
gospodarczej.

Oczy naszych obywateli zwrócone są na Unię Europejską; wiedzą oni, że proces integracji
europejskiej przeniósł wiele aspektów ich życia na poziom instytucji UE: wiele decyzji
podejmowanych jest wspólnie.

Wiele tradycyjnych instrumentów będących w gestii państw członkowskich przeszło na
szczebel europejski i wszyscy uznają, że polityki gospodarcze to kwestia wspólnego interesu
na szczeblu europejskim. Dlatego Unia Europejska jest punktem centralnym tego kryzysu:
wszystkie oczy zwrócone są na UE.
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Nie przerabiamy teraz, jak mawiają niektórzy, „scenariusza pokryzysowego”. Co najwyżej
możemy mówić o „scenariuszu porecesyjnym”. Przewidywana stopa wzrostu w roku
bieżącym będzie niska i nierównomierna, a na dodatek prognozy dotyczące roku
następnego wskazują dodatkowo, że wzrost ten może ulec niewielkiemu zmniejszeniu.
Liczba bezrobotnych w Unii Europejskiej wynosi obecnie 23 miliony osób. Obecny kryzys
spowodował powstanie znacznych różnic społecznych, a ponadto stworzył presję na
finanse publiczne, a nawet zagroził przyszłości euro.

Musimy wzmocnić zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej, by móc reagować na kryzys
i zapewnić przyszłość projektu UE. Aby sprostać tym wspólnym wyzwaniom musimy
przywrócić wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zmienić model gospodarczy i promować
globalny zrównoważony rozwój, i musimy to robić, gwarantując jednocześnie przyszłość
europejskiego modelu społecznego.

Pierwszy kryzys gospodarczy w roku 1929 nauczył nas, że władze publiczne są
zobowiązane do przywracania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; drugi kryzys
gospodarczy, który był związany z odbudową Europy po drugiej wojnie światowej,
uświadomił nam, że nowa Europa musi być zbudowana na fundamencie sprawiedliwości
społecznej. Nie wolno zapominać o żadnej z tych lekcji i obie one muszą odgrywać
integralną rolę w przyszłości zrównoważonej Europy.

Art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu UE stanowi, że „Przy określaniu i realizacji swoich
polityk i działań Unia Europejska bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem
wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej,
zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia
oraz ochrony zdrowia ludzkiego”.

Dlatego nie chodzi tylko o środki oszczędnościowe. Oszczędności mogą powodować
kurczenie się gospodarki. Potrzebne są także polityki wspierające wzrost gospodarczy,
innymi słowy polityki odpowiedzialne. Nie chodzi też o to, by najpierw zapewnić wzrost,
a dopiero potem rozdzielać jego owoce: doświadczenie uczy, że podział dóbr przyczynia
się do wzrostu gospodarczego. Nie chodzi również o to, by wpierw osiągnąć postęp, a
dopiero potem zaspokajać potrzeby obywateli: z doświadczenia wiemy, że edukacja,
ochrona zdrowia, zabezpieczenie społeczne i usługi publiczne są niezbędne dla postępu
społecznego. Jeżeli ich nie ma, powstają koszty, które stanowią obciążenie dla przyszłości
naszego społeczeństwa, a nie jest możliwe, by posiadać zdrową gospodarkę w chorym
społeczeństwie.

Dlatego stawiamy następujące pytania: czy przyszłe legislacyjne ramy zarządzania
gospodarczego muszą być zgodne z europejskim modelem społecznym i z art. 9 Traktatu
o funkcjonowaniu UE? Czy istnieje prawdziwa ocena wpływu? I na koniec, czy tak naprawdę
chcemy, aby pan przewodniczący Barroso wywiązał się ze swojego zobowiązania
zapewnienia oddziaływania społecznego i aby jednoznacznie stwierdził, że Europa
potrzebuje nowego paktu społecznego, zarówno pod względem standardów fiskalnych,
jak i zatrudnienia, czyli modelu zapewniającego zatrudnienie, sprawiedliwość,
odpowiedzialność w zakresie środowiska naturalnego i ogólny rozwój? Każda inna reforma
będzie niewystarczająca. <BRK>

Marian Harkin,    w imieniu grupy ALDE  – Pani Przewodnicząca! Gdy prowadziłam
kampanię na rzecz głosowania na „tak” w sprawie traktatu lizbońskiego w Irlandii,
podawałam obywatelom irlandzkim 10 powodów, dla których należy głosować na „tak”
w tej sprawie. Jednym z nich była klauzula społeczna, czyli art. 9.
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Przy kilku okazjach, zarówno na tej sali, jak i w innych miejscach, zwracałam się do Komisji
i Rady, aby stosowały teraz art. 9 w swoich wnioskach w sprawie zarządzania
gospodarczego i oczywiście w działaniach podejmowanych w odpowiedzi na obecny
kryzys gospodarczy, co stanowi prawdziwy sprawdzian ich zaangażowania w realizację
klauzuli społecznej. Dowody świadczące o reakcji na moje apele widzimy w Irlandii, gdzie
w ubiegłym tygodniu zmniejszono o jedno euro wynagrodzenie minimalne za godzinę
pracy i gdzie obcięto wypłaty zasiłków inwalidzkich i zasiłków dla osób niewidomych.
Co teraz dla tych obywateli oznaczają zawarte w art. 9 sformułowania „zwalczanie
wykluczenia społecznego” czy „zapewnienie ochrony socjalnej”?

Oczywiście można powiedzieć, że jest to wewnętrzna sprawa Irlandii, ale tak nie jest.
Parametry oszczędnościowe w Irlandii zostały ustalone przez UE, a nasz rząd będzie
przesyłać Komisji miesięczne sprawozdania. Czy przypomni mu pan o art. 9, gdy wpłyną
sprawozdania informujące o cięciach płacy minimalnej? Dlaczego do nich doszło? Doszło
do nich, ponieważ banki irlandzkie i banki europejskie zajmowały się lekkomyślną
działalnością kredytową tuż pod nosem EBC.

Jak podaje dzisiejsza prasa, oprocentowanie jakim teraz obciążacie Irlandię z tytułu
udzielonych pożyczek, jest o 3% wyższe niż w przypadku Łotwy, Rumunii i Węgier.
Przedstawiciele Trybunału Obrachunkowego twierdzą, że podobne oprocentowanie
pożyczek nie ma precedensu w UE. Czy mogę prosić o potwierdzenie lub zaprzeczenie
tej sytuacji? Jeżeli to prawda, proszę o wyjaśnienia, bym mogła wytłumaczyć obywatelom
irlandzkim, w jaki sposób w ich przypadku działa omawiana klauzula. Opisana sytuacja
występuje konkretnie w Irlandii, lecz jeżeli jest to typowe rozwiązanie w przypadku innych
państw członkowskich przeżywających trudności, wówczas art. 9 po prostu prowadzi
donikąd. <BRK>

Philippe Lamberts,    w imieniu grupy Verts/ALE  – (FR) Pani Przewodnicząca! Powiem
krótko. Jeżeli spojrzymy na realizowaną dzisiaj politykę, to zasadniczo rzecz biorąc, mamy
do czynienia z cięciem wydatków rzędu 80 %, i z wzrostem przychodów z nowych źródeł
o 20 %, i sądzę, że to dużo.

Wszyscy dobrze wiedzą, że gdy tnie się wydatki publiczne o 80 %, pierwszymi, którzy te
koszty ponoszą, są najsłabsi członkowie naszego społeczeństwa. Dlatego pragnę podzielić
się z Państwem swoim oburzeniem, jakie wywołują dwie sprzeczności: pierwszą
sprzeczność widzę między zarządzaniem gospodarczym z jednej strony, a strategią UE
2020, z drugiej.

Zarządzanie gospodarcze wymaga twardych, natychmiastowych działań oraz
rygorystycznych zasad, które faktycznie obowiązują. Strategii UE 2020 rzeczywiście
przyświecają dobre intencje, w szczególności w zakresie zmniejszania ubóstwa, lecz jest
to działanie „miękkie”, dobrowolne, które będzie podejmowane przez rządy wyłącznie
wówczas, gdy naprawdę będą tego chciały i gdy będą na to miały czas. Nie ma tu nic
wiążącego. Mam wrażenie, że ta sprzeczność jest nie do obrony i że jest niezgodna z
duchem art. 9.

Sprzeczność druga istnieje między kwestią zarządzania gospodarczego, z jednej strony, a
kwestią wydatków publicznych, z drugiej. Wydatki publiczne muszą zostać w szybkim
tempie ograniczone, inaczej czeka nas katastrofa. Dług publiczny należy zmniejszyć w
ciągu 20 lat, a jeśli to możliwe, nawet wcześniej, ale nie mając oceny wpływu, nie
poświęcamy tej kwestii zbyt wiele uwagi.
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Jeżeli chodzi o generowanie nowych dochodów – bowiem jakby nie patrzeć budżet to
dochody i wydatki – gdy mowa o podatkach od transakcji finansowych, podatkach od
energii oraz skonsolidowanej podstawie podatków od osób prawnych, stwierdzamy:
„czekajcie, konieczne jest dokonanie oceny, musimy rozważyć skutki, nie wolno nam zbyt
wiele robić. Zastanówmy się nad tym, nie spieszmy się, oceńmy…”. Doprawdy nie
rozumiem, dlaczego z jednej strony musimy ruszać pełną parą, nie zważając na
konsekwencje, podczas gdy, z drugiej strony, ruszamy powoli, długo się namyślając, a
tymczasem ludzie za to płacą.

Sądzę, że omówione sprzeczności pokazują każdemu, że art. 9 nie posiada takiej samej
wagi, jak artykuły o konwergencji gospodarczej w traktatach Unii Europejskiej, a to jest –
tak uważam – sprzeczność, której musimy zaradzić, jeżeli chcemy znów odzyskać zaufanie
naszych obywateli. <BRK>

Proinsias De Rossa (S&D) -   Pani Przewodnicząca! Chcę zapytać Komisję, czy byłaby
skłonna poinformować Parlament, jak konkretnie zamierza realizować postanowienia art.
9. Stale słyszymy o monitorowaniu makroekonomicznym. Nigdy nie słyszymy, aby mówiła
o makrospołecznym monitorowaniu działań podejmowanych przez państwa członkowskie
w ramach realizacji europejskiej polityki społecznej i jej celów.

Chcę, aby Komisja powiedziała nam, czy zamierza wykorzystywać ten artykuł po prostu
jako narzędzie oceny wpływu, tj. czy spodziewa się, że przyjęte w nim wskaźniki nie będą
miały żadnego oddziaływania społecznego. To za mało, ponieważ art. 9 z założenia ma
wspierać realizację celów Unii Europejskiej określonych w art. 3 Traktatu. Nie wystarczy
po prostu sam fakt braku oddziaływania – stosowanie tego artykułu musi przynosić
pozytywne oddziaływanie. To obowiązek spoczywający na Komisji, a przecież musi ona
wdrażać postanowienia traktatów.

Chcę również poruszyć kwestię usług publicznych świadczonych w interesie ogólnym,
bowiem w tej materii jestem sprawozdawcą. Nie ma żadnych wątpliwości, że realizowana
przez Komisję strategia wyjścia z obecnego kryzysu zniszczy usługi socjalne świadczone
w interesie ogólnym w państwach członkowskich. Aby dojść do tego wniosku, wystarczy
tylko przyjrzeć się protokołowi ustaleń, który Komisja podpisała z rządem Irlandii. Na
stronie 2 tego dokumentu stwierdza się, że w roku 2011 nastąpi zmniejszenie bieżących
wydatków o nieco ponad 2 miliardy euro, w tym nastąpi obniżenie wydatków na ochronę
socjalną, zmniejszenie liczby zatrudnionych w sferze usług publicznych, progresywne
obniżenie obecnych emerytur w sferze usług publicznych, inne oszczędności w kwocie
ponad 1 miliarda euro i kolejne zmniejszenie – o blisko 2 miliardy euro – publicznych
wydatków kapitałowych w stosunku do planów na rok 2011.

Jakie inne skutki może to mieć poza drastycznym ograniczeniem usług świadczonych w
interesie ogólnym, zwłaszcza usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym? Jak to
się ma do art. 9? Gdzie podział się art. 9 wówczas, gdy Komisja negocjowała ten układ z
konserwatywnym, bliskim upadku rządem irlandzkim?

Chciałbym też zapytać Komisję, kiedy zamierza przedstawić temu Parlamentowi
wspomniany protokół ustaleń podpisany z rządem irlandzkim? Jest do tego zobowiązana
na podstawie traktatu lizbońskiego. Kiedy zobaczymy ten protokół? Kiedy będziemy mieli
szansę go tutaj omówić?

Jednym z innych aspektów porozumienia, o którym wspomniałem dziś rano, jest presja
Komisji, aby zmniejszyć płacę minimalną w Irlandii o kwotę 2 tysiące euro rocznie.
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Powtarzam, płacę minimalną. W traktacie lizbońskim deklaruje się, że musimy posiadać
odpowiednią ochronę socjalną, że musimy zachęcać ludzi do kontynuowania pracy, że
musimy wyeliminować pułapki ubóstwa itd. itp., a tymczasem my zmniejszamy płacę
minimalną o 2 tysiące euro rocznie. Czy da to cokolwiek innego niż porzucenie pracy
przez jeszcze większą liczbę osób i schronienie się w relatywnie bezpiecznej przystani
uzależnienia od opieki społecznej?

To pytania, na które Komisja musi odpowiedzieć. Nie chcemy już więcej owijania w
bawełnę. Nigdy więcej plámás. Nigdy więcej euromowy. Żądamy jasnych odpowiedzi, w
jaki sposób Komisja zamierza stosować art. 9 Traktatu w zakresie zarządzania
gospodarczego, zwłaszcza w uzgodnieniach dokonywanych z państwami członkowskimi
dotyczących strategii wyjścia z kryzysu. <BRK>

Salvatore Iacolino (PPE) -    (IT) Pani Przewodnicząca, Panie Urzędujący Przewodniczący
Rady, Panie Komisarzu! Nie ma wątpliwości, że stałe zwracanie bacznej uwagi na sprawy
zarządzania gospodarczego to w pełni słuszne i właściwe zadanie Parlamentu
Europejskiego.

Postanowienia art. 9, wspomnianego w pytaniu, są w pełni zbieżne z potrzebą zwracania
szczególnej uwagi na wszystko to, co dotyczy każdego obywatela.

Dzisiaj, przed niespełna kilkoma godzinami, uchwalono ważny akt prawny, w którym
uznano prawa obywateli do podejmowania inicjatywy ustawodawczej, tak by uznać
nadrzędność ich prawa do bycia obywatelami.

Większa stabilność oznacza większą kontrolę, oznacza podejmowanie szybkich interwencji
w sposób skuteczny oraz oznacza wykorzystanie konkurencyjności w stopniu
maksymalnym. Rygorystyczność musi być połączona z efektywnością i merytorycznością.
Ochrona socjalna jest ściśle powiązana z rzeczywistą wolą tworzenia miejsc pracy w
szczególnie trudnej sytuacji - takiej, jak nasza.

Z tego względu musimy o tym rozmawiać – i to konkretnie – ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami. <BRK>

Kyriakos Mavronikolas (S&D) -    (EL) Pani Przewodnicząca! Pozwolę sobie powiedzieć,
że kwestia zarządzania gospodarczego i jego celów, szczególnie w świetle postanowień
traktatu lizbońskiego, nasuwa konkretne pytania dotyczące tego, czy realizowana polityka
jest słuszna pod względem społecznym i czy gospodarka zarządzana jest w sposób
przeciwdziałający bezrobociu, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Pragnę nawiązać do sytuacji na Cyprze, na którym skupia się teraz uwaga. Podejmowane
działania przynoszą wszystko oprócz propozycji sposobu wypracowania odpowiedniej
polityki społecznej i zapewnienia stabilnej sytuacji socjalnej, a zwłaszcza przynoszą środki
sprzeczne z interesem młodych pokoleń dorastających na tej wyspie. <BRK>

Nikolaos Salavrakos (EFD) -    (EL) Pani Przewodnicząca! W nowym sprawozdaniu
dotyczącym zatrudnienia w Europie w roku 2010 podkreśla się fakt, że ludzie młodzi
ponoszą ciężary kryzysu i stoją wobec coraz większych problemów, przy czym bezrobocie
dotyka głównie grupę wiekową 15-24 lat. Nie wystarczy zdefiniować problem, należy go
rozwiązać. W Unii Europejskiej mamy 3 miliony bezrobotnych. Panie Komisarzu! Proszę
powiedzieć, co zamierzamy w tej sprawie zrobić? Uważam, że wysiłki podejmowane przez
Was w celu zidentyfikowania problemu są słuszne, ale problem wymaga rozwiązania i
ma Pan historyczną rolę do odegrania. W przypadku Grecji – kraju, z którego pochodzę
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– niepokojące jest to, że bezrobocie wśród ludzi młodych w wieku do 24 lat osiągnęło
poziom 27,5%, czyli wielkość zdumiewającą i bardzo niebezpieczną, a najbardziej
niepokojące jest to, że wskaźniki bezrobocia nie maleją wraz ze wzrostem uzyskiwanych
kwalifikacji formalnych. Jak Pan wie, zatrudnienie to nie tylko źródło środków do życia;
to podstawa ludzkiej godności. Musimy naszej młodzieży zapewnić godność. <BRK>

Andreas Mölzer (NI) -    (DE) Pani Przewodnicząca! Ostatnio w mediach pojawiły się
doniesienia na temat dyrektorów słabnącego niemieckiego banku HRE, którzy są
uprawnieni do ogromnych emerytur po przepracowaniu tam zaledwie dwóch lat i to na
podstawie umów, które zostały sporządzone po otrzymaniu przez ten bank ogromnej
pomocy państwa. Utwierdza to obywateli Unii Europejskiej w przekonaniu, że podczas
gdy rozrzutnie przekazuje się pieniądze bankom, jednocześnie narzuca się zwykłym
obywatelom surowe programy oszczędnościowe.

Art. 9 traktatu lizbońskiego mówi o „wysokim poziomie zatrudnienia, zapewnianiu
odpowiedniej ochrony socjalnej”. Dla tych ludzi w Europie, którzy zostali najdotkliwiej
doświadczeni przez kryzys finansowy i gospodarczy i którzy teraz zmuszani są do
oszczędzania, brzmi to jak dodatkowa zniewaga. Na przykład, skoro na Węgrzech odchodzi
się od reformy systemu emerytalnego i zmusza się obywateli do przekazania 70 % ich
oszczędności emerytalnych z powrotem do państwowego systemu emerytalnego, grożąc
ich utratą, w całej Europie da się odczuć lodowaty powiew wiatru. Podczas debaty plenarnej
nad przyszłością strefy euro urzędujący przewodniczący Rady wyjaśnił, że wydarzenia w
Dublinie unaoczniły znaczenie mechanizmu kontroli polityki gospodarczej w UE. Moim
zdaniem jest wręcz na odwrót. Mamy zbyt dużo centralizmu i zbyt dużo uniformizmu.
<BRK>

Janusz Lewandowski,    komisarz  – Pani Przewodnicząca! Aby bronić tak zwanego
europejskiego modelu społeczno-gospodarczego musimy dostosować model europejski
do realiów, a mianowicie do globalnych wyzwań i do kryzysu w Europie. Jeżeli chcemy
bronić tego modelu, nie może on pozostać bez zmian.

Główne założenie, o którym już była mowa, jest następujące – to podstawowa filozofia:
konsolidacja i odzyskanie zaufania rynków to podstawa stabilnego zrównoważonego
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ma to decydujące znaczenie dla dobrobytu obywateli
europejskich w przyszłości.

Odnosząc się konkretnie do pytań pani poseł Harkin i pana posła De Rossy – pan poseł
De Rossa reprezentuje irlandzki punkt widzenia – w tym zakresie ustalamy takie samo
oprocentowanie co MFW. Nie mamy obowiązku udostępniania opinii publicznej protokołu
przekazanego przez nas rządowi irlandzkiemu. Muszę powiedzieć, że nie ma nic bardziej
antyspołecznego niż tworzenie deficytu i długu, który będzie obciążał przyszłe pokolenia
obywateli europejskich. Nie ma nic mniej odpowiedzialnego niż praktyki bankowe
polegające na przenoszeniu problemu banków do sfery długu publicznego. To są
antyspołeczne, nieodpowiedzialne działania i nie można za nie winić Komisji.

Przyznajemy, że istnieje wyraźne napięcie między oszczędnościami wprowadzanymi w
tak licznych krajach a ich oddziaływaniem na włączenie społeczne i poziom ubóstwa.
Mamy tego świadomość i dlatego potrzebujemy ocen wpływu oraz dyskusji. Dyskusja
taka toczy się tutaj w Parlamencie.

Powtarzam: w myśl naszej podstawowej filozofii prawdziwą wartość mają działania
zapobiegawcze. Zapobieganie oznacza, że powinniśmy wpływać na kombinację polityki
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fiskalnej i monetarnej na szczeblu krajowym. Ta kombinacja polityki na szczeblu krajowym
jest głównie odpowiedzialna za kompromis pomiędzy środkami oszczędnościowymi a
wzrostem gospodarczym. To główna część odpowiedzialności, lecz na kombinację polityki
na szczeblu krajowym musimy wpływać w taki sposób, by zniechęcać do budowania
przyszłości Europy na długach i deficytach, ponieważ jest to droga donikąd. <BRK>

Oliyier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady  –  (FR) Pani Przewodnicząca, Panie
Komisarzu, Panie i Panowie! Jak można wywnioskować z mojej pierwszej wypowiedzi,
Rada zdaje sobie sprawę z obowiązków wynikających z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej dotyczących konieczności uwzględnienia ogółu wymogów związanych
ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnieniem odpowiedniej ochrony
socjalnej i zwalczaniem wykluczenia społecznego, jak również z zapewnieniem wysokiego
poziomu edukacji, szkoleń i ochrony zdrowia. Obowiązki te są i będą należycie
respektowane we wszystkich pracach Rady.

Biorąc pod uwagę powszechność tego obowiązku, jest on również wymagany w dziedzinie
zarządzania gospodarczego. Dotyczy to wyników przedstawionych w sprawozdaniu grupy
roboczej pod przewodnictwem przewodniczącego Van Rompuya, popartym w pełni przez
październikową Radę Europejską. Dotyczy to również sześciu wniosków ustawodawczych,
które pojawiły się w trakcie prac grupy roboczej i które zostały złożone przez Komisję w
dniu 29 września.

Niemniej jednak wypełnianie obowiązków określonych w art. 9 nie wymaga formalnej
procedury oceny skutków społecznych. Naszym obowiązkiem – dotyczy to zarówno
Rady, jak i Parlamentu Europejskiego – jest uwzględnienie tych wymagań, zwłaszcza, że
to nasze instytucje są odpowiedzialne za określanie polityki i ukierunkowywanie działań
Unii poprzez przyjmowanie prawodawstwa w tej dziedzinie. To właśnie uczyni Rada.
<BRK>

Przewodnicząca   – Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    na piśmie – (EL) W proponowanym pakiecie środków
zarządzania gospodarczego Komisja przewiduje bardziej rygorystyczną dyscyplinę realizacji
paktu stabilności i wzrostu nadzoru budżetowego, proponując kary wobec
„niezdyscyplinowanych“ państw członkowskich. Innymi słowy jest to gorsza wersja recepty,
która doprowadziła UE do kryzysu i recesji i która w sposób drastyczny pogłębiła jej
problemy społeczne. Ścieżka wytyczona przez Komisję, wiodąca ku zmianom
instytucjonalnym, pogłębia nierówności społeczne i regionalne. Wynikiem tego, jak
wszyscy wiedzą, są nieszczęsne konsekwencje społeczne, o których mowa w pytaniach
kolegów posłów. Ponadto konsekwencje te są już widoczne w praktyce, a płacą za nie
osoby zatrudnione, nie tylko w niektórych krajach na południu, ale także w całej UE.
Parlament Europejski musi sprzeciwiać się podobnej polityce, która oprócz tego, że
obejmuje surowe środki oszczędnościowe i ograniczenia praw pracowniczych, osłabia
rolę Parlamentu i rolę parlamentów krajowych. Innymi słowy osłabia rolę wybranych
przedstawicieli instytucji UE, którzy powinni być jednak bardziej świadomi potrzeb
obywateli i ich zmagań. <BRK>
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14. Prawa człowieka na świecie w roku 2009 i polityka UE w tej dziedzinie (debata)

Przewodnicząca   – Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie
(A7-0339/2010) przygotowane przez panią poseł Andrikienė w imieniu Komisji Spraw
Zagranicznych, dotyczące rocznego sprawozdania w sprawie sytuacji praw człowieka na
świecie w roku 2009 i polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie (2010/2202(INI)).

Laima Liucija Andrikienė,    sprawozdawczyni  −  (LT) Pani Przewodnicząca, Pani Wysoka
Przedstawiciel! Bardzo się cieszę, że jest Pani tu dzisiaj z nami i uczestniczy w tej szczególnie
ważnej dyskusji. Zwłaszcza dlatego, że są to pierwsze polityczne debaty, w których
uczestniczy baronessa Ashton od czasu powołania nowej Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych. Roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji praw człowieka na świecie,
przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, oraz polityka UE w tej dziedzinie stanowią podstawę
tej dyskusji oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego, którą poddamy jutro pod głosowanie.
Nie możemy pociągać baronessy Ashton do odpowiedzialności za te działania, o których
jest mowa w powyższym sprawozdaniu, tj. za działania dotyczące lat 2008-2009, ponieważ
wtedy nie była jeszcze na stanowisku wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i
polityki bezpieczeństwa. Rozumiemy wielką odpowiedzialność, jaka spoczywa na Pani,
zarówno teraz, jak i w odniesieniu do przyszłości, i chciałabym Panią zapewnić, że my w
Parlamencie Europejskim zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby cele Unii Europejskiej
w dziedzinie polityki zagranicznej zostały zrealizowane.

Pani Baronesso! Traktat lizboński wszedł w życie rok temu, Europejska Służba Działań
Zewnętrznych zaczęła działać zaledwie dwa tygodnie temu. W omawianym dzisiaj
sprawozdaniu Parlament Europejski wysyła wyraźny sygnał do wszystkich instytucji UE.
Parlament Europejski jasno wyraził swoje stanowisko, że nowa Europejska Służba Działań
Zewnętrznych powinna przede wszystkim skoncentrować się na szerzeniu demokracji i
ochronie praw człowieka na całym świecie oraz że powinno to znaleźć odzwierciedlenie
zarówno w strukturze służb, jak i w ich finansowaniu. Mogłyby powstać: dyrekcja ds.
ochrony praw człowieka i szerzenia demokracji, międzynarodowa dyrekcja ds. prawa lub
struktura o innej nazwie, ale tych samych cechach. Powinniśmy unikać marginalizacji
kwestii praw człowieka oraz ich wykluczenia z głównej agendy UE oraz struktury ESDZ.

Mając ten sam cel na uwadze, Parlament Europejski proponuje ustanowienie specjalnych
przedstawicieli do spraw praw człowieka w ramach służb, którzy pracowaliby w
określonych krajach lub regionach, zwłaszcza tych, gdzie UE nie ma przedstawicielstw
dyplomatycznych. Ci specjalni przedstawiciele posiadaliby wyraźny mandat do obrony
praw człowieka w krajach, w których mieliby pracować.

Chciałabym również podkreślić raz jeszcze, że potrzebna jest grupa robocza ds. praw
człowieka (COHOM) z siedzibą w Brukseli, tym bardziej że zdecydowana większość państw
członkowskich UE popiera ten pomysł. W sprawozdaniu, które poddamy jutro pod
głosowanie tutaj, w Parlamencie Europejskim, omówiono i oceniono politykę UE, pracę
całej Unii Europejskiej oraz jej instytucji obejmującą całą gamę tematów i spraw, w tym
zniesienie kary śmierci, walkę z terroryzmem, prawa człowieka, prawa dzieci, zwalczanie
przemocy skierowanej przeciwko kobietom, sytuację obrońców praw człowieka w różnych
krajach na całym świecie oraz wolność religii i wyznania. Rozmawiamy i oceniamy
funkcjonowanie Unii Europejskiej na forach międzynarodowych, takich jak Narody
Zjednoczone, Rada Praw Człowieka ONZ oraz współpracę Unii Europejskiej z
Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
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Moje koleżanki i moi koledzy w Parlamencie Europejskim odegrali aktywną rolę w
przygotowaniu sprawozdania, o którym dyskutujemy i zostało ono przyjęte w Komisji
Spraw Zagranicznych zdecydowaną większością głosów: 50 „za”, żaden „przeciw” oraz
dwóch wstrzymujących się od głosu. Załączono do niego listę określonych naruszeń praw
człowieka w różnych krajach, na które Parlament Europejski zwrócił uwagę. Są tam
prawdziwe nazwiska, kraje, opisy ludzkich losów oraz przypadków utraty życia. Dlatego
chciałabym zakończyć moje wystąpienie, przedstawiając kilka konkretnych przykładów
łamania praw człowieka.

Oczywiście, po uczestnictwie w ceremonii wiedzą już Państwo, że dzisiaj Parlament
Europejski miał przyznać Nagrodę im. Sacharowa na rzecz wolności myśli kubańskiemu
dysydentowi, Guillermo Farinasowi. Nie byliśmy w stanie tego zrobić, ponieważ
przedstawiciele kubańskiego rządu nie zgodzili się na przyjazd Guillermo Farinasa do
Parlamentu Europejskiego. Wierzymy, że wypełniając swoje obowiązki, wezmą Państwo
ten fakt pod uwagę i znajdą Państwo sposób na wyrażenie naszego stanowiska, naszego
rozczarowania oraz ubolewania i sprzeciwu w tej sprawie pod adresem rządu kubańskiego.

Chciałabym również zwrócić państwa uwagę na kolejny przykry przypadek, który został
omówiony w naszym sprawozdaniu. Sąd w Moskwie miał dzisiaj wydać wyrok w jednej
ze spraw, ale z niejasnych powodów opóźnił ogłoszenie wyroku do końca miesiąca. Chodzi
o sprawę Michaiła Chodorkowskiego oraz Płatona Lebiediewa, która moim zdaniem
odzwierciedla zepsucie państwowego systemu sądownictwa oraz brak rządów prawa w
Rosji. Pani Baronesso! Chciałabym wezwać Panią, aby nie zapominała Pani o tych
przypadkach i aby podjęła Pani wysiłki celem zapewnienia tego, aby sprawiedliwość w
Rosji stała się regułą, a nie wyjątkiem. Uważam, że obecne otwarcie Rosji oraz modernizacja
Rosji obrana za cel przez prezydenta Miedwiediewa stanowią doskonałą okazję do realizacji
tego celu.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji/ Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa  − Pani Przewodnicząca, szanowni Państwo Posłowie!
W piątek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym roku motywem
przewodnim była praca tych jednostek i organizacji na świecie, które walczą z łamaniem
praw człowieka, a zwłaszcza z dyskryminacją.

W zeszłym roku spotkałam się z laureatką Nagrody Nobla z Iranu, Shirin Ebadi, oraz ze
zdobywczynią nagrody z linii frontu – afgańską komisarz ds. praw człowieka
odpowiedzialną za kwestie kobiet – dr Sorią Sabhrang, a także z innymi obrońcami praw
człowieka z całego świata, i zamierzam nadal odbywać takie spotkania.

Jak już wcześniej powiedziałam, szczerze oczekuję od moich kolegów w Brukseli oraz
szefów naszych delegacji UE, aby robili to samo.

Pół roku temu stałam przed Państwem, przedstawiając pierwszą wizję tego, w jaki sposób
Unia Europejska powinna prowadzić politykę w dziedzinie praw człowieka. Dziś chcę
przedstawić, jak postępują prace od tamtej pory i co będzie działo się dalej przy wsparciu
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Ale przede wszystkim bardzo dziękuję pani dr Andrikienė za sprawozdanie, które stanowi
odpowiedź na roczne sprawozdanie UE w sprawie sytuacji praw człowieka oraz przedstawia
wizję Parlamentu Europejskiego dotyczącą tego, jak możemy sprawić, aby nasze podejście
do praw człowieka w Unii Europejskiej stało się bardziej skuteczne. Są to dążenia, które
zdecydowanie podzielam. Zakres działań UE oraz stojące przed nami wyzwania zostały
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dobrze odzwierciedlone w sprawozdaniu, które leży teraz przed Państwem: ataki na
obrońców praw człowieka, przemoc na tle seksualnym, wykorzystanie nowych technologii
w celu ograniczenia wolności wypowiedzi, że wymienię tylko kilka. Chcę złożyć wyrazy
uznania na ręce dr Andrikienė za wprowadzenie ponad czterystu poprawek do tego
imponującego, pouczającego i niezmiernie przydatnego sprawozdania.

Sprawozdanie obejmuje wiele kwestii; chciałabym tu podnieść trzy ważne wydarzenia z
ostatnich miesięcy. Przede wszystkim Unia Europejska pracuje bardzo ciężko na rzecz
forsowania praw człowieka na arenie wielostronnej.

Po udanej sesji Rady Praw Człowieka ONZ Unia Europejska przyjęła wspólne stanowisko
w sprawie rezolucji potencjalnie wprowadzających podziały, dotyczących flotylli płynącej
do Strefy Gazy i raportu Goldstone’a. Na trzeciej Komisji Zgromadzenia Ogólnego Unia
osiągnęła również swój główny cel: rezolucje w sprawie Birmy, Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej oraz kary śmierci były przyjmowane coraz liczniejszą większością
głosów – podobnie jak kanadyjska rezolucja w sprawie Iranu – zaś rezolucję UE w sprawie
wyeliminowania nietolerancji religijnej znowu przyjęto konsensus.

Po drugie, zgodnie z tym, co ogłoszono w czerwcu, rozpoczęto prace nad przeglądem
polityki UE w dziedzinie praw człowieka. Jest to proces włączający, w którym oczekuję
na wkład ze strony posłów z państw członkowskich, a zwłaszcza pani poseł Hautali i
Podkomisji Praw Człowieka, jak również społeczeństwa obywatelskiego, organizacji
pozarządowych i pracowników akademickich. Zwrócę się również do służb oraz mojego
zespołu pracowników wyższych rangą o rozważenie kluczowych kwestii pojawiających
w wyniku tych konsultacji oraz tego, jak najlepiej wprowadzić je w życie. Liczę na stałe
wsparcie dla tego przedsięwzięcia ze strony Parlamentu.

Po trzecie, rozpoczęto prace nad usprawnianiem tego zlepku programów, który narósł w
ciągu ostatnich dziesięciu lat i który składa się na wytyczne polityki UE w dziedzinie praw
człowieka: zestawów narzędzi, innych instrumentów, otrzymanych wytycznych w zakresie
szerzenia i ochrony praw człowieka. Istnieją słuszne powody, dla których polityka rozrosła
się w tak organiczny sposób, ale wygląda na to, że nadszedł odpowiedni moment, aby ją
uporządkować oraz przejść dalej i, jeśli chodzi o stałe prace nad przeglądem, widzę tu trzy
linie działania.

Po pierwsze, potrzebne jest, aby Europa nadal opowiadała się za ochroną praw człowieka
na scenie światowej. Pracujemy nad wzmocnieniem naszych działań w ONZ oraz
powstrzymaniem usiłowań rozmycia powszechnych standardów, podstawy naszych
działań. Musimy znaleźć innowacyjne sposoby pracy z partnerami, jakimi są kraje trzecie,
celem szerzenia naszych wspólnych wartości, co nam się udało na Zgromadzeniu Ogólnym
ONZ podczas głosowania nad rezolucją o karze śmierci. Dbamy również o to, aby mieć
pewność, że my sami spełniamy wymagania.

Po drugie, musimy dostosować nasze podejście do pojedynczych sytuacji. Oznacza to
stworzenie lokalnych strategii w dziedzinie praw człowieka dla każdego kraju, dokonywanie
oceny naszych priorytetów oraz najbardziej skuteczne wykorzystanie naszych
różnorodnych strategii, na przykład poprzez dzielenie się doświadczeniami związanymi
z ochroną dzieci w Internecie oraz tym, jak najlepiej uporać się z problemem pracy dzieci.

Po trzecie i ostatnie, prawa człowieka powinny zdecydowanie znajdować się w centrum
zainteresowania działań zewnętrznych UE. Oznacza to włączenie praw człowieka do
działań podejmowanych we wszystkich częściach Europejskiej Służby Działań
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Zewnętrznych, jak również całej gamy zewnętrznych działań UE – handlu, rozwoju, CSDP
itp. – na wszystkich szczeblach. Zostaną one wbudowane w strukturę siedziby głównej
oraz do naszych delegacji, co umożliwi monitorowanie sytuacji praw człowieka oraz
wspieranie skutecznej realizacji celów polityki UE w dziedzinie praw człowieka.

Prawa człowieka stanowią rdzeń naszej europejskiej tożsamości i leżą w centrum tego,
czym się zajmujemy na całym świecie. Opracowaliśmy solidne zestawy mechanizmów
szerzenia tych wartości w różnych kontekstach z różnymi partnerami; w kontekście
wielostronnym oraz poprzez wsparcie społeczeństwa obywatelskiego; finansowanie
określonych projektów z dziedziny praw człowieka w ponad stu krajach. Po prawie
dziesięciu latach od pierwszego komunikatu UE w sprawie praw człowieka oraz po
ustanowieniu nowej służby, chcę Państwa zapewnić, że nasza polityka w dziedzinie praw
człowieka jest skuteczna, innowacyjna i nakierowana na cele: to srebrna nić, która biegnie
przez wszystkie nasze działania zewnętrzne oraz złota zasada naszej polityki zagranicznej.

Dlatego ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję dzisiaj wkład do tego sprawozdania i
na zakończenie chciałabym pogratulować Guillermo Fariñasowi Nagrody im. Sacharowa
na rzecz wolności myśli.

Inese Vaidere,    w imieniu grupy PPE – (LV) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso Ashton!
Chciałabym przede wszystkim podziękować pani poseł Andrikienė za świetne
sprawozdanie, które zostało w zasadzie jednogłośnie przyjęte w Komisji Spraw
Zagranicznych. Dziękuję również pani Ashton za jej wyważoną wypowiedź. Sprawozdanie
na temat praw człowieka na świecie świadczy o krytycznej sytuacji nawet w tych krajach,
z którymi Unia Europejska od wielu lat prowadzi dialog oraz konsultacje dotyczące praw
człowieka. Na przykład w sprawozdaniu podkreśla się, że Rosja wdrożyła do tej pory tylko
pierwszy punkt z sześciopunktowego planu dotyczącego rozwiązania konfliktu w Gruzji.
Pół miliona ludzi nadal nie może wrócić do swoich domów w Osetii Południowej i Abchazji.
Unia Europejska musi z powagą rozwiązywać takie sytuacje, i dlatego wzywam wysoką
przedstawiciel do zwrócenia szczególnej uwagi na rozwiązanie kwestii, o których
wspomniałam. Gdyby Unia Europejska miała inwestować ogromne środki w rozumieniu
czasu i funduszy w dialog dotyczący praw człowieka i mimo tego nie uzyskać dobrych
wyników, byłoby to nie do przyjęcia. Dlatego oczywiste jest, że należy wprowadzić
poważne poprawki do polityki Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Po pierwsze,
poprzez wdrożenie precyzyjnej strategii w dziedzinie praw człowieka, w której definiuje
się nie tylko zadania, ale również strukturę, co zapewnia regularną ocenę wyników oraz
przegląd taktyk działania. Po drugie, ocena sytuacji w zakresie praw człowieka musi opierać
się wyłącznie na doświadczeniu oraz zdefiniowanych kryteriach. Nie wolno nam zmienić
opinii pod naciskiem jakiegoś kraju trzeciego ani pod wpływem interesów gospodarczych.
Po trzecie, musimy przeprowadzać regularne konsultacje z organizacjami pozarządowymi
na szczeblu Unii Europejskiej. Zagwarantowanie praw człowieka oraz demokracji musi
być priorytetem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i jednoznacznym kryterium
w dwustronnych umowach z krajami trzecimi. Dziękuję.

Véronique De Keyser,    w imieniu grupy S&D – (FR) Pani Przewodnicząca! To sprawozdanie
jest naprawdę wielkim, ogromnym przedsięwzięciem. W zasadzie niemalże wyczerpuje
ono temat praw człowieka, choć równocześnie ma wady wynikające z jego właściwości
– jest mianowicie gęste i czasami przeczytanie go może zająć dużo czasu. Oczywiście, nie
można za to winić sprawozdawczyni, ale raczej 423 poprawki, które trzeba było
przeanalizować. Jest to więc osiągnięcie, którego musimy pogratulować pani poseł
Andrikienė.
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Jednakże w sprawozdaniu podkreśla się również fakt, że prawa człowieka, będące w
centrum polityki europejskiej, są kwestią złożoną, o wielu aspektach. W konsekwencji,
kiedy Parlament Europejski zwraca się do Pani, Pani Baronesso, o powołanie specjalnego
sprawozdawcy do spraw praw człowieka, utworzenie dyrekcji generalnej zajmującej się
sprawami człowieka, zorganizowanie specjalnego szkolenia dla członków delegacji UE
za granicą oraz wyznaczenie spośród tych członków osoby szczególnie odpowiedzialnej
za monitorowanie praw człowieka w danym kraju – jeżeli Parlament domaga się takich
posunięć, to na pewno nie po to, aby zbiurokratyzować ten obszar, ale raczej dlatego, że
jest wiele pracy do zrobienia.

Chociaż w tym sprawozdaniu nie pominięto poważnych problemów ani naruszeń, które
nadal wstrząsają światem, nie jest ono również litanią okropności. W sprawozdaniu
wymieniono aspekty pozytywne, słusznie podkreślono podjęte wysiłki, nie wahając się
też zalecić kursu działania oraz tematów dyskusji, które należy podjąć.

Podsumowując – w sprawozdaniu naprawdę odzwierciedlono znaczenie i treść działań
podjętych przez Unię Europejską. Unia Europejska stworzyła zestaw narzędzi, które mogą
faktycznie przyczynić się do popularyzacji demokracji na świecie. Unia musi jeszcze
przekonać swoich rozmówców, że poszanowanie praw człowieka nie stanowi przeszkody
dla rozwoju i handlu międzynarodowego, jak również że nie jest to kamień u nogi w
stosunkach zewnętrznych, ale raczej stanowi wartość dodaną w znaczeniu stabilności i
dobrobytu.

Pani Baronesso! Bardzo dobrze, że podjęła Pani sprawę praw człowieka, pokazując
możliwości pod koniec tego pierwszego roku po traktacie lizbońskim.

Leonidas Donskis,    w imieniu grupy ALDE  –  (LT) Pani Przewodnicząca! Chciałbym
pogratulować sprawozdawczyni oraz tym wszystkim posłom do PE, którzy przedstawili
poprawki i uczestniczyli w dyskusjach – gratuluję ich zainteresowania i wysiłków
zmierzających do stworzenia i udoskonalenia tego sprawozdania, dotyczącego praw
człowieka na świecie oraz polityki UE w tej kwestii.

Uważam, że sprawozdawczyni oraz koleżanki i koledzy z Podkomisji Praw Człowieka
oraz Komisji Spraw Zagranicznych podjęli to wyzwanie i doskonale się spisali. Pomysły i
pomoc ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych również pomogły nam
udoskonalić przedmiotowe sprawozdanie. Dlatego wzywam wszystkich posłów do PE do
głosowania za tym sprawozdaniem, które po długich debatach, poprawkach i dyskusjach
stanowi dokładne odzwierciedlenie stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie praw
człowieka.

Poruszając temat przedstawionych poprawek, zachęcałbym kolegów parlamentarzystów,
aby nie omawiali zbyt długo kwestii, które zostały już szczegółowo omówione w komisji.
To prawda, że problemy z prawami człowieka są liczne i że jest również wiele krajów, o
których można wspomnieć i które można wezwać do działania. Jednakże wartość tego
sprawozdania leży w jego odwadze. Poprzez niekończące się opracowywanie sprawozdania
straci ono swoją skuteczność, i dlatego sądzę, że dyskusje nad niektórymi z poprawek nie
są konieczne.

Równocześnie chciałbym zwrócić uwagę koleżanek i kolegów posłów na pewne ważne
poprawki, które nie pojawiły się w poprzedniej wersji sprawozdania. Obejmują one
poprawkę przedstawioną przez moje ugrupowanie, wzywającą do dopilnowania, by
produkcja i sprzedaż tiopentalu sodu, który można stosować do wykonywania wyroków
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śmierci, były dozwolone tylko do celów medycznych. Przyjęcie tej poprawki będzie ważnym
krokiem w walce z karą śmierci na całym świecie. Zachęcałbym również koleżanki i
kolegów do poparcia innej poprawki przedstawionej przez nasze ugrupowanie i wzywającej
Komisję Europejską do podjęcia dalszych działań celem wdrożenia zobowiązań
przewidzianych w sprawozdaniu w sprawie sytuacji praw człowieka z 2007 roku, aby
wzmocnić wysiłki skierowane na zwalczanie przemocy.

Niniejszy dokument nie jest tylko zestawem wytycznych dla Komisji Europejskiej, Rady i
państw członkowskich, ale również bardzo poważnym, wyrazistym przesłaniem dla
sąsiadów, partnerów Unii Europejskiej i innych krajów, gdzie nie ma wystarczającego
poszanowania i obrony praw człowieka. Mam nadzieję, że wszystkie zainteresowane kraje
i instytucje zwrócą właściwą uwagę na to sprawozdanie i przyjmą jego cenne zalecenia.

Heidi Hautala,    w imieniu grupy Verts/ALE  – Pani Przewodnicząca! Pragnę powitać dzisiaj
w Parlamencie Europejskim panią wysoką przedstawiciel . Chciałabym również gorąco
pogratulować pani poseł Andrikienė wykonanej pracy. Była to doskonała praca zespołowa,
dlatego mogła zostać prawie jednogłośnie przyjęta w Komisji Spraw Zagranicznych.

Miałam to szczęście, że zaproszono mnie tej jesieni do uczestniczenia w dyskusjach
pomiędzy państwami członkowskimi na temat tego, jak można poprawić skuteczność i
spójność polityki UE w zakresie praw człowieka. Uważam, że mamy teraz historyczną
szansę, aby poddać ocenie naszą politykę w dziedzinie praw człowieka, o czym wspomniała
pani baronessa Ashton. Proponuję, aby ten proces był jak najbardziej włączający i otwarty.
Gorąco zalecam, aby wysłali Państwo komunikat we właściwym czasie – nie za późno
oczywiście – do Parlamentu i Rady, tak aby dyskusja oraz zaangażowanie były prawdziwe
i na wysokim poziomie.

Bardzo ważne jest dziś przypomnienie, że traktat lizboński stawia poszanowanie praw
człowieka w centrum polityki zewnętrznej Unii. Z tego powodu potrzebne nam są
odpowiednie struktury. Wiemy, że jest Pani, Pani Wysoka Przedstawiciel, oddana prawom
człowieka i demokratycznym strukturom na pani wysokim stanowisku. Czy możemy się
dowiedzieć, co to znaczy w praktyce? Czy mogłaby Pani złożyć nam zobowiązanie, jakie
złożyła Pani w lecie przed Parlamentem? Równie gorąco zachęcałabym Panią do podjęcia
decyzji o powołaniu COHOM z siedzibą w Brukseli, czyli grupy roboczej Rady UE
zajmującej się prawami człowieka. Jeżeli potrzebujemy większej spójności – co jest prawdą
– zdecydowanie jest nam potrzebna taka trwała struktura.

Kończąc, chciałabym podziękować Pani za wysiłki podejmowane w celu zebrania razem
państw członkowskich, co miało miejsce w zeszły piątek w Oslo na ceremonii przyznania
Pokojowej Nagrody Nobla. Mam powody, aby wierzyć, że bez Pani wysiłków nie doszłoby
do tego. Jest to bardzo dobra podstawa naszej pracy w obszarze praw człowieka, tak aby
głos Unii na świecie był wyraźniejszy, mocniejszy i skuteczniejszy.

Konrad Szymański,    w imieniu grupy ECR  – Ja również przyłączam się do tych
podziękowań dla pani sprawozdawczyni. To była bardzo dobra współpraca, która dała
bardzo dobre sprawozdanie, jak sądzę. Myślę, że warto podkreślić jedną rzecz, że najbardziej
prześladowaną wciąż grupą religijną na świecie są chrześcijanie, którzy są dyskryminowani,
atakowani, często nawet zabijani pod niemal każdą szerokością geograficzną. Jednocześnie
świat milczy. Także my, Unia Europejska, robimy wciąż za mało.

Jestem bardzo wdzięczny pani Catherine Ashton za reakcję w wielu indywidualnych
sprawach w ostatnim czasie, ale warto o tej sprawie przypominać wciąż. Kraje naszego
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sąsiedztwa, takie jak Egipt czy Algieria, powinny poczuć, że nie możemy rozwijać dialogu
politycznego bez upodmiotowienia tamtejszych mniejszości religijnych. Kraje takie, jak
Sudan czy Irak, powinny mieć jasną świadomość, że nie zgodzimy się na rozwijanie pomocy
czy też rozwijanie umów o wolnym handlu, dopóki podstawowe prawo do wolności
religijnej nie będzie tam respektowane.

Wiele w tej sprawie zmieniło się na lepsze przez ostatnie lata, jednak potrzebujemy stałego
zaangażowania w obronę wolności religijnej na świecie, ponieważ nikt za nas tego nie
zrobi. W tych dniach w Parlamencie Europejskim mogliśmy spotkać biskupów, którzy
przyjechali do Parlamentu Europejskiego z Iraku, z Mosulu, z Bagdadu, by podzielić się
swoimi doświadczeniami. Myślę, że powinniśmy dać im nie tylko poczucie solidarności,
ale gwarancję bezpieczeństwa na przyszłość, aby mieli poczucie, że mogą się do kogoś
odwołać. W innym wypadku ryzykujemy swoją własną wiarygodność, ponieważ jeżeli
nie potrafimy dbać o swoich przyjaciół, tracimy wiarygodność w oczach świata.

Marie-Christine Vergiat,    w imieniu grupy GUE/NGL – (FR) Pani Przewodnicząca! Wygląda
na to, że nasze posiedzenie jest poświęcone w szczególności prawom człowieka.

Dzisiaj rano przyjęliśmy sprawozdanie pani poseł Gál. Przyjęliśmy też jedno sprawozdanie
w sprawie handlu ludźmi i kolejne w sprawie europejskiego nakazu ochrony, innymi słowy
– w sprawie praw ofiar. Taką samą wymowę ma odrzucenie pojedynczego zezwolenia, a
więc odrzucenie przez Parlament Europejski propozycji, która była zdecydowanie zbyt
dyskryminująca wobec obcokrajowców.

Nie będę już wracać do tematu Nagrody im. Sacharowa. Już wyraziłam swoje zdanie. Dla
mnie jednak omawiane sprawozdanie mieści się w ramach tej samej wizji dwóch prędkości,
tego samego wąskiego pryzmatu, przez który niestety pewni posłowie patrzą na prawa
człowieka.

Oto kilka przykładów: jestem zwolenniczką wolności religii, jak również wolności wiary
lub jej braku. Również wielu niewierzących jest prześladowanych na całym świecie. Nasz
sprawozdawca odrzucił poprawki wprowadzające koncepcję wolności myśli, wolności
wyznania i wolności religii, nawet mimo tego, że istnieje ona w prawie międzynarodowym.
Dlaczego jest 15 ustępów na temat wolności religii, głównie dotyczących chrześcijan, a
tylko sześć ustępów na temat wolności wypowiedzi? Nie ma wzmianki na temat
związkowców. Dlaczego istnieją podwójne standardy, które zawsze polegają na tym, że
wymienia się te same kraje: Irak, Iran, Rosję, Białoruś lub Kubę, a prawie nigdy nie wspomina
się o sytuacji w wielu krajach afrykańskich, a zwłaszcza w krajach Maghrebu, gdzie ci,
którzy popierają prawa człowieka i demokrację, są celem strasznych ataków, zwłaszcza
w Libii i Tunezji, wśród niemal powszechnie panującej obojętności? Nie ma również
wzmianki o Kolumbii.

Mam nadzieję, że prowadzona debata umożliwi nam poczynienie postępów. Wierzę, że
poprzez zrównoważenie naszych stanowisk oraz dostosowanie tego, co mówimy, do tego,
co robimy, poczynimy postępy w kierunku prawdziwej powszechności koncepcji praw
człowieka. Nadal jest wiele pracy do zrobienia i wysłuchałam Pani uważnie, Pani Baronesso!

Fiorello Provera,    w imieniu grupy EFD – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Po
pierwsze, chciałbym podziękować sprawozdawczyni, Pani Poseł Andrikienė, za przyjęcie
niektórych z moich poprawek dotyczących wolności religijnej i gratuluję jej sukcesu w
postaci tego sprawozdania.
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Coraz częściej dochodzi do tragicznych wydarzeń dotyczących wolności wierzących na
całym świecie: liczba przeszkód na drodze do wolności wyznania, liczba ataków i
morderstw rośnie z roku na rok. Te czyny przestępcze dotyczą wyznawców wszystkich
religii, zwłaszcza chrześcijan. Paradoksalnie wolność religijna staje się coraz bardziej
drażliwym tematem, zamiast być jedną z najbardziej naturalnych i niekwestionowanych
swobód.

Z tych wszystkich powodów chciałbym powtórzyć propozycję już wcześniej
przedstawioną, aby Parlament Europejski przygotowywał co roku szczegółowe i dokładne
sprawozdanie celem monitorowania stanu wolności religijnej na świecie. To sprawozdanie
byłoby źródłem informacji potrzebnej do przygotowania właściwych i prewencyjnych
interwencji politycznych.

Nicole Sinclaire (NI) -   Pani Przewodnicząca! Pokolenia uczniów w Związku Radzieckim
dorosły ucząc się, że towarzysz Stalin wynalazł silnik spalinowy wewnętrznego spalania.
Wygląda na to, że dzieci w szkołach europejskich dorosną, ucząc się o tym, że UE jest
obrońcą praw człowieka – ale co naprawdę Państwo zrobili, poza retoryką?

Sprawozdawczyni podkreśla słabość polityki UE wobec junty w Birmie, słabość, która jest
równoznaczna z polityką ustępstw. Sprawozdawczyni mówi, że UE jest faktycznie bardzo
zaniepokojona nadużyciami w obszarze praw człowieka poza UE – ale co z przymusowymi
deportacjami Romów z Belgii w 1999 roku podczas rządów Guya Verhofstadta, który
obecnie tutaj siedzi jako poseł do PE? A co z przymusowymi deportacjami Romów z
Francji, do których doszło w tym roku?

Ale być może słowa to wszystko, czego możemy oczekiwać od Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych. W zeszłym tygodniu w Brukseli organizacja Amnesty International wyraziła
zaniepokojenie brakiem jednostki do spraw ochrony praw człowieka w ramach Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych. Słowa są bardzo piękne, ale to działania mogą bardziej
pomóc ciemiężonym i cierpiącym ludziom na świecie.

W zeszłym tygodniu w komisji zarzuciłam prezydencji belgijskiej, że jest prezydencją
widmem. Ku mojemu zdumieniu prezydencja zgodziła się ze mną, mówiąc, że dokładnie
tym chce być. Chciałabym więc prosić Panią Baronessę Ashton, aby uczestniczyła – nie
tylko duchem – w kolejnym spotkaniu Podkomisji Praw Człowieka, 10 stycznia, gdzie
będzie mogła wziąć udział w wymianie poglądów na temat sieci na rzecz praw człowieka
i demokracji oraz wyjaśnić nam dokładnie, co znaczy dla niej słowo „działanie”.

Filip Kaczmarek (PPE) -   Dziękuję pani poseł Andrikienė, sprawozdawcy, za raport o
prawach człowieka w roku 2009. To nie była łatwa praca, bo stan przestrzegania praw
człowieka ciągle niestety wymaga naszej uwagi i zaangażowania. W naszym sprawozdaniu
wielokrotnie wzywamy różne państwa i instytucje do podjęcia konkretnych działań
zmierzających do zwiększenia stopnia przestrzegania praw człowieka. Wydaje mi się, że
powinniśmy częściej sprawdzać, czy instytucje te rzeczywiście wykonują to, o co zabiega
Parlament Europejski. Inaczej za rok będziemy musieli wiele z dzisiejszych uwag powtórzyć.

Mamy rację, domagając się respektowania podstawowych praw, ale to jeszcze za mało.
Musimy być również skuteczni, musimy być w stanie skłonić władze wykonawcze do
rzeczywistej implementacji naszych wskazówek. Popieram propozycje sprawozdawcy,
aby Europejska Służba Działań Zewnętrznych miała dyrekcję praw człowieka i demokracji
oraz by utworzyć stanowisko wysokiego przedstawiciela praw człowieka. Głównym
założeniem spójnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej powinno być promowanie
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wartości demokratycznych i praw człowieka. To chyba najważniejsze przesłanie polityczne
sprawozdania. Jeżeli udałoby się je zrealizować, to kolejne roczne sprawozdania o
przestrzeganiu praw człowieka na świecie będą coraz uboższe i oby tak się stało.

Janusz Władysław Zemke (S&D) -   Chciałbym bardzo podziękować za możliwość
zabrania głosu. Otóż analizujemy dzisiaj materiał, który składa się w wyraźny sposób z
dwóch części, z dwóch obszarów. Pierwszy obszar to próba oceny przestrzegania praw
człowieka w 2009 roku, drugi obszar to polityka Unii Europejskiej w tym zakresie. Musimy
zatem odpowiedzieć na pytanie, czy w minionym roku nastąpił postęp w świecie, jeśli
chodzi o przestrzeganie praw człowieka. Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest
odpowiedzią pozytywną. Na pewno w 2009 roku nie nastąpił postęp, jeśli chodzi o
przestrzeganie elementarnych praw. Myślę tutaj o wykonywaniu w dalszym ciągu kary
śmierci, o utrzymywaniu się tortur w wielu państwach, myślę o stosowaniu przemocy
wobec kobiet czy też o tym, że nadal w świecie setki milionów dzieci zmuszane są do
niewolniczej pracy.

A teraz sprawa druga – Unia. Otóż nie ma sporu, jeśli chodzi o wartości i jeśli chodzi o
cele. Podstawowy spór i nasza troska dotyczy tego, by działania Unii w zakresie ochrony
praw człowieka były działaniami efektywniejszymi. Chciałbym się zgodzić z tymi wszelkimi
sugestiami, jakie są zawarte w sprawozdaniu. Gdyby te nasze rekomendacje weszły w
życie, to działanie Unii w zakresie ochrony praw człowieka w świecie byłoby na pewno
znacznie bardziej efektywne.

Charles Goerens (ALDE)   – (FR) Pani Przewodnicząca! Sprawozdanie pani poseł
Andrikienė jest niezwykłym dokumentem, z którego czerpać mogą wszyscy, którzy
wypowiadają się na temat praw człowieka. Dobrze jest dzielić się wiedzą na temat praw
człowieka z naszymi partnerami w reszcie świata.

Chociaż niektóre kraje nadal żyją w średniowieczu, jeśli chodzi o przestrzeganie standardów
praw człowieka, Europa powinna pamiętać o tym, aby nie przyjmować zbyt aroganckiego
stanowiska.

Krytyka ze strony Unii Europejskiej tych władz krajowych, które nadal łamią prawa
człowieka, byłaby jeszcze wiarygodniejsza, gdyby 27 państw członkowskich miało się
zgodzić, bez wyjątków, na wprowadzenie w życie wszystkich wyroków Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu.

Jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie? Nie jest to moment na składanie poważnych
zobowiązań, aby uniknąć choćby cienia wątpliwości co do naszego pragnienia
poszanowania władzy organów, które sami stworzyliśmy.

Barbara Lochbihler (Verts/ALE)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso! UE
posiada szeroką gamę środków, które można wykorzystać do udoskonalenia polityki praw
człowieka w wielu krajach. UE jest regionalnym mocarstwem, które powinno wzywać
wielostronne fora do wdrażania polityki praw człowieka i zadbać o większy nacisk na
postępy w tym obszarze. Po ustanowieniu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
skorzystamy z tej okazji, aby zastanowić się, czy polityka UE w dziedzinie praw człowieka
osiąga zamierzony efekt. Mam taką nadzieję i z zadowoleniem przyjmuję przegląd istniejącej
polityki w zakresie praw człowieka ogłoszony przez baronessę Ashton.

Jednakże jestem bardzo zaniepokojona, że nie będzie można we właściwy sposób
wykorzystać planowanych struktur w zakresie działań dotyczących praw człowieka w
ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Istnieje realne ryzyko, że dostępnych
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będzie jeszcze mniej środków, niż to miało miejsce w przeszłości, i że nie będzie widocznej,
słyszalnej ani skutecznej europejskiej polityki w zakresie praw człowieka. Jest zagrożenie,
że powstający dział praw człowieka stanie się jedynie fasadą, jeżeli polityka praw człowieka
nie będzie reprezentowana w żaden sposób na najwyższym poziomie. Włączanie praw
człowieka do głównego nurtu samo w sobie nie przyniesie wymaganych rezultatów.

Potrzebujemy sporego zespołu ekspertów z powiązaniami na najwyższych szczeblach i
konieczne jest, aby wszyscy zaangażowani poważnie potraktowali tę kwestię. Tylko wtedy
możliwa będzie powszechna akceptacja we wszystkich obszarach polityki oraz na głównym
szczeblu podejmowania decyzji. Położenie nacisku wyłącznie na powszechną akceptację
byłoby zupełnie niezrozumiałe, nieprofesjonalne i wsteczne. Ci ludzie, którzy cierpią z
powodu naruszeń swych najbardziej podstawowych praw, oczekują od UE nowej i
skutecznej polityki praw człowieka, a nie tylko stosowania procedur administracyjnych
w tym obszarze.

Charles Tannock (ECR) -   Pani Przewodnicząca! Gratuluję sprawozdawczyni, pani poseł
Laimie Andrikienė, wyważonego i rozsądnego podejścia w omawianym sprawozdaniu.

Moje ugrupowanie, ECR, jest w pełni zaangażowane w sprawę szerzenia podstawowych
praw człowieka na całym świecie. Jednakże uznajemy również, że prawa człowieka należy
często równoważyć przy pomocy Realpolitik. Z jakiegoż innego powodu UE budowałaby
strategiczne partnerstwo z Chinami, których rząd wykazuje niewielkie poszanowanie
wolności uznawanych przez nas za kluczowe? Jednocześnie UE ma moralny obowiązek
świadczyć pomoc rozwojową i humanitarną krajom rozwijającym się, nawet tym, które
mają opłakane notowania w zakresie praw człowieka, takim jak Pakistan, gdzie w
szczególności kobiety i mniejszości religijne cierpią z powodu zinstytucjonalizowanej
dyskryminacji.

Niemniej jednak cieszy mnie, że w sprawozdaniu położono nacisk na kraje, które
szczególnie mnie niepokoją w trakcie pracy zawodowej – Wietnam, Kubę, Wenezuelę,
Iran, Zimbabwe i Koreę Północną. Poruszono również słusznie kwestię bezkarności
sprawców łamiących prawa człowieka w Rosji. Głównym wątkiem przewijającym się w
tym sprawozdaniu jest to, że demokracja, prawa człowieka i wolność gospodarcza idą
ramię w ramię.

Mam jednak wątpliwości, kiedy Parlament odwołuje się do prawa międzynarodowego,
potępiając pewne obrzydliwe praktyki, kiedy podstawa prawna do tego jest wielce niejasna.
Zauważyłem na przykład, że w rezolucji Parlamentu, nad którą debatować będziemy jutro,
chłosta w Malezji została uznana za jednoznacznie niezgodną z prawem
międzynarodowym, podczas gdy takie stwierdzenie jest prawnie wątpliwe. Musimy trzymać
się faktów, aby zachować wiarygodność jako instytucja.

Bastiaan Belder (EFD) -    (NL) Pani Przewodnicząca! Nasze zaangażowanie w sprawę
przestrzegania podstawowych praw znaczy niewiele bez osobistego zaangażowania, i do
tego właśnie jasno zachęca interesujące sprawozdanie pani poseł Andrikienė. Moje
konkretne obawy w tym względzie budzi „wolność religijna”.

Chciałbym wspomnieć o trzech aktualnych naruszeniach podstawowego prawa do wolności
religijnej, wzywając Radę i Komisję – które łączy tu Pani osoba, Pani Wysoka Przedstawiciel
– aby dały głos, a więc i twarz, tym oraz wszystkim innym prześladowanym obywatelom,
których dotyczą plany dyplomatyczne.
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Moim zdaniem są trzy pilne przypadki: 1. Dr Fan Yafeng, znany prawnik chrześcijański
zajmujący się prawami człowieka oraz pastor pekińskiego kościoła domowego, który
przebywa w areszcie domowym od 1 listopada 2010 r. i od tygodni jest poddawany
szykanom i manipulacjom ze strony chińskich służb wywiadowczych. Zadanie dla Europy:
znieść areszt domowy Dr. Fana.

2. Aisha Bibi, pakistańska chrześcijanka, skazana na śmierć na mocy pakistańskich ustaw
o bluźnierstwie na podstawie wysoce wątpliwych zarzutów. W ostatniej rozmowie ze mną
w San Francisco minister spraw zagranicznych z Pakistanu nie chciał się zgodzić na więcej
niż dokładne śledztwo policyjne w sprawie zarzutów opartych na ustawach o bluźnierstwie.
Zadanie dla Europy: doprowadzić do uwolnienia Aishy Bibi oraz zniesienia ustaw o
bluźnierstwie w Pakistanie.

3. Yusuf al-Qaradawi, przywódca kościoła domowego w Iranie, skazany na śmierć na
podstawie zarzutów o apostazję. Zadanie dla Europy: doprowadzić do uwolnienia
duchownego i położyć kres stałej inwigilacji kościołów domowych w Republice Islamskiej.

Panie i Panowie – zwracam się do Rady i Komisji, do Pani Wysokiej Przedstawiciel – niestety
przed Wami jeszcze wiele zadań do wykonania.

Andreas Mölzer (NI)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Kiedy Chiny wzywają do bojkotu
ceremonii przyznania Pokojowej Nagrody Nobla, a rządy zarówno Iraku, jak i Afganistanu,
które doszły do władzy dzięki pomocy wojskowej z Zachodu, stosują się do tego wezwania,
jest to dla mnie oczywisty przykład problemów, jakie mają reżimy o charakterze islamskim
z prawami człowieka. W tym kontekście coraz częstsze prześladowania mniejszości
chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie oraz przypadki dyskryminacji i nietolerancji wobec
chrześcijan w Europie są wysoce niepokojące. Nie można dłużej ignorować nasilających
się problemów w społecznościach muzułmańskich w UE związanych z małżeństwami
zawieranymi pod przymusem, honorowymi zabójstwami, przemocą wobec kobiet oraz
domaganiem się prawa szariatu.

Moim zdaniem powinniśmy zdecydowanie przeciwstawiać się również pewnego rodzaju
relatywizmowi kulturowemu, który pod pretekstem poszanowania obcych kultur i tradycji
toleruje ograniczanie prawa do wolności, równości i współdecydowania ludzi w niektórych
częściach obszarów kultury muzułmańskiej.

Vittorio Prodi (S&D)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Ogólnie rzecz biorąc,
sprawozdanie pani poseł Andrikienė jest wręcz doskonałym sprawozdaniem; grupa
Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim pracowała
bardzo ciężko, aby wypracować najbardziej wartościowe idee. Prawa człowieka stanowią
jeden z podstawowych filarów Unii Europejskiej od momentu jej powstania, a ich
poszanowanie jest kwestią zasadniczą, którą Parlament Europejski musi propagować na
co dzień.

Szersza akceptacja praw człowieka i praw podstawowych, a także globalizacja i zmiany
w naszym społeczeństwie wymagają nowego i odmiennego spojrzenia, które nie pasuje
do żadnego z przyjętych przez nas kanonów. Dlatego kluczowe staje się zagwarantowanie
równego dostępu do surowców naturalnych jako jednego z praw podstawowych każdej
jednostki.

W nadchodzących latach w wyniku zmian klimatu pojawi się ogromna liczba uchodźców
opuszczających najbiedniejsze obszary Ziemi; naszym obowiązkiem jest rozpoczęcie
obserwacji tych ewentualnych przepływów migracyjnych, co pozwoli opracować

203Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-12-2010



odpowiednią politykę, która umożliwi zagwarantowanie poszanowania godności tych
osób.

Wyrażenie „uchodźcy klimatyczni” nie weszło jeszcze do słownika aktualnego prawa
międzynarodowego. Oczywiście nadal jesteśmy zaangażowani w walkę z pustynnieniem,
podobnie jak w przystosowywanie się do zmian klimatycznych. Są to kwestie, które
chciałem włączyć do tekstu sprawozdania, co pozwoli rozpocząć poważną debatę na te
tematy.

Marietje Schaake (ALDE) -   Pani Przewodnicząca! Świętujemy dzisiaj ważny dzień w
związku z przyznaniem Nagrody im. Sacharowa, ale mamy o wiele więcej pracy do
wykonania. Chciałabym położyć nacisk na kilka elementów tego wszechstronnego i dobrze
przygotowanego sprawozdania.

Konieczna jest walka, aby sprawiedliwość wygrała z bezkarnością, niezależnie od tego,
czy poprzez MTK, czy w inny sposób. Ważne jest nie tylko postawienie sprawców przed
wymiarem sprawiedliwości, ponieważ jest to często długi proces; dla tych, którzy obawiają
się, że naruszenia praw człowieka nie są zauważane lub są w zasadzie tolerowane przez
liberalne demokracje, ważne jest tymczasem aby zacząć pociągać do odpowiedzialności
poszczególnych sprawców naruszeń praw człowieka, co będzie uznaniem cierpienia i
naszej wiarygodności w UE.

W omawianym sprawozdaniu żądamy sankcji wobec urzędników rosyjskich
odpowiedzialnych za śmierć Sergieja Magnickiego oraz wobec urzędników irańskich
zamieszanych w systematyczną cenzurę, gwałty, rozprawianie się z obywatelami i egzekucje
ludzi, którzy nie zrobili nic innego, jak tylko postępowali zgodnie z niezbywalnymi i
faktycznie powszechnymi prawami człowieka.

Peter van Dalen (ECR) -    (NL) Pani Przewodnicząca! Ostatnie kilka dziesięcioleci pokazało
nam, że doszło do poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka w wielu miejscach na
świecie. Mam na myśli Amerykę Południową i Europę Wschodnią, gdzie jest to związane
z demokratyzacją oraz wzrostem zamożności.

Niestety, nie zauważyliśmy postępów w krajach, gdzie dominuje islam – wręcz przeciwnie.
W Egipcie, Iraku, Iranie, Pakistanie, Somalii oraz innych krajach tego typu coraz więcej
chrześcijan i innych mniejszości religijnych pada ofiarą represji.

W tych krajach ekstremiści poruszają niebo i ziemię. Zarzuty bluźnierstwa, zakaz zmiany
wyznania na chrześcijańskie, codzienne nękanie, zabójstwa, to wszystko jest na porządku
dziennym. Często te działania są skierowane przeciwko wspólnotom, które żyją w tych
krajach o wiele dłużej niż muzułmanie.

Pani Przewodnicząca! Cztery z każdych pięciu osób prześladowanych za wiarę to
chrześcijanie, a sytuacja w krajach muzułmańskich jest najpoważniejsza.

Wzywam Unię Europejską i jej państwa członkowskie, aby uczyniły więcej w walce z tymi
religijnymi prześladowaniami i pytam właśnie Panią, Pani Ashton, w jaki sposób zajmie
się tym Pani w prowadzonej przez siebie polityce?

Nikolaos Salavrakos (EFD)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Muszę pogratulować pani poseł
Andrikienė zintegrowanego sprawozdania, które przedstawiła. Chciałbym przypomnieć
wszystkim, że to starożytni Grecy 2 500 lat temu powiedzieli: „człowiek jest miarą
wszystkiego”. Dwa wieki później Rzymianie powiedzieli: „człowiek człowiekowi wilkiem”.
Chciałbym się dowiedzieć, czy powiedzenie starożytnych Greków jest filozoficzną retoryką,
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czy też dokonał się jakiś postęp. Zdecydowanie dokonał się postęp, poza tym, że nie
osiągnęliśmy oczekiwanych rezultatów w rozumieniu zabezpieczenia praw człowieka i,
niestety, kryzys gospodarczy i finansowy, do którego doszło w Europie i na całym świecie
spowodował ogromny problem, uderzając głównie w biedniejsze grupy społeczne i
pozbawiając je w ten sposób ludzkiego prawa do podstawowego szacunku dla samego
siebie. Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso! Musimy wyjść poza słowa; musimy podjąć
działania, musimy przedsięwziąć środki potrzebne do społecznej ochrony, zwalczać
wykluczenie społeczne i, przede wszystkim, znaleźć zatrudnienie dla młodych ludzi.
Chciałbym raz jeszcze przypomnieć Pani, że zatrudnienie nie jest źródłem utrzymania;
jest to środek zapewniający szacunek dla samego siebie oraz godność i pokój w Europie.

Angelika Werthmann (NI)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Miarą cywilizacji nie jest tylko
postęp techniczny i dobrobyt, ale rosnące poszanowanie praw człowieka. Jest to cytat z
programu w dziedzinie praw człowieka w XXI wieku; powinien on służyć nam jako
ostrzeżenie. Wiarygodność UE w tym obszarze nie powinna być traktowana jako pewnik,
a nasza polityka nie jest przecież nieskażona stosowaniem podwójnych standardów.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych daje nam szansę na kierowanie działań w ślad
za słowami, które przyjmujemy najpóźniej w każdy czwartek po południu. Prawa człowieka
muszą być widoczne w każdej dziedzinie polityki zagranicznej UE. Z zadowoleniem
przyjmuję wszechstronny przegląd skuteczności wszystkich instrumentów unijnych w
tym obszarze, ponieważ oczywiście nie brakuje nam woli politycznej, aby stawiać ostre
żądania, lecz jedynie woli, aby je realizować.

Miroslav Mikolášik (PPE)    – (SK) Pani Przewodnicząca! Unia Europejska opiera się na
takich wartościach jak wolność, demokracja, równość oraz zasady państwa prawa i
przestrzeganie praw człowieka.

Jednak jeżeli Unia chce również odgrywać znaczącą rolę we wspieraniu praw człowieka
na świecie, konieczne jest, aby wypracowała spójną politykę zagraniczną, w którą wszystkie
państwa członkowskie powinny mieć znaczący wkład.

Wejście w życie traktatu lizbońskiego stanowi wyjątkową okazję do osiągnięcia znacznego
postępu w dziedzinie praw człowieka i demokracji, która od tej pory powinna stać się
głównym elementem, szczególnie w różnych obszarach polityki zagranicznej.

Dlatego decyzja o włączeniu praw człowieka do struktur Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych ma jednoznaczne i decydujące znaczenie. Jednak głęboko wierzę, że
utworzenie stanowiska specjalnego przedstawiciela do spraw praw człowieka przyczyniłoby
się do zwiększenia spójności, i przede wszystkim koniecznej widoczności działań
zewnętrznych UE w tym obszarze.

Kończąc, chciałbym pogratulować sprawozdawczyni, pani poseł Andrikienė, świetnie
wykonanej pracy nad rocznym sprawozdaniem UE w sprawie sytuacji praw człowieka w
latach 2008-2009, które przedstawia szczegółowe podsumowanie różnorodnych działań
Unii Europejskiej w obszarze praw człowieka i demokracji na świecie.

Michael Cashman (S&D) -   Pani Przewodnicząca! Dziękuję sprawozdawczyni za
znakomite sprawozdanie. Pani Baronesso, bardzo się cieszę, że to Pani sprawuje teraz ten
urząd, ponieważ Pani dorobek pokazuje, że gdy wstawia się Pani za osobami, które nie
mają głosu, a którym odbiera się prawa, wahania są Pani całkowicie obce.
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Oczywiście, dla praw człowieka nie ma granic narodowych. Nie ma dla nich granic
państwowych. Są one powszechne. Ale powszechność tego poszanowania nie sprawdza
się na całym świecie. Mamy umowy na przykład z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku,
gdzie prawa osób homoseksualnych obu płci, biseksualnych i transpłciowych uznaje się
za niezgodne z prawem. Nie są one szanowane i, faktycznie, nawet w ramach umowy z
Kotonu istnieje wątpliwość, czy należy szanować prawa grup LGBT.

Silna dyrekcja ds. praw człowieka w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
jest potrzebna po to, aby zapewnić spójność tej polityki w ramach rozwoju, handlu i spraw
zagranicznych – zgodnie z tym, co Pani powiedziała w swoim oświadczeniu.

Mamy umowy o wolnym handlu, gdzie art. 2, klauzula o prawach człowieka, nigdy nie
był egzekwowany. Parlament wydaje rekomendacje, a Rada, jak się obawiam, z nich się
wycofuje. Oczekujemy więc od Pani silnego przywództwa w zakresie obrony praw
człowieka we wszystkich tych krajach, z którymi utrzymujemy stosunki.

Chciałbym również pogratulować Radzie przyjęcia zestawu narzędzi służących LGBT w
2009 roku. Zestaw ten umożliwia Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych pracę na
rzecz praw podstawowych osób homoseksualnych obojga płci, biseksualnych i
transpłciowych. Życzę Pani sukcesów, wierzę w Panią, ten Parlament darzy Panią swoim
zaufaniem.

Edward McMillan-Scott (ALDE) -   Pani Przewodnicząca! Zabierając głos jako
wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego ds. demokracji i praw człowieka, dziękuję
Pani Poseł Andrikienė za świetne sprawozdanie.

W swoim przemówieniu pani Ashton mówiła o nowych strukturach w ramach ESDZ –
lub raczej nie mówiła o nich. Kiedy wiele lat temu ustanowiłem europejski instrument na
rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie, myślałem, że konieczna jest
struktura, aby osiągnąć demokrację i poszanowanie praw człowieka. Ta ciągle istnieje.
Nawiasem mówiąc, Komisja chciała ją zlikwidować i doprowadzić do powszechnej
akceptacji praw człowieka i demokracji poprzez wszystkie programy zewnętrzne. Pani
Ashton nie wspomina w przemówieniu o powszechnej akceptacji, ale obawiam się, że
kiedy mówi o srebrnej nici, która jest tak cieniutka, że może zerwać się przy pierwszym
naprężeniu, ma na myśli taką delikatną politykę zagraniczną. Uważam, że potrzebujemy
czegoś więcej. Chcielibyśmy, aby powstała – jak powiedzieli inni, właśnie w tej sali –
dyrekcja do spraw ochrony praw człowieka i szerzenia demokracji w ramach ESDZ i,
ewentualnie, stanowisko specjalnego przedstawiciela.

Podobnie jak pani poseł Hautala, byłem w zeszłym tygodniu w Oslo, i chciałbym podzielić
się refleksją na temat jednej kwestii. Było tam około tysiąca osób – siedziałem tuż za panią
Pelosi – zjednoczonych, z obu stron Atlantyku, polityków, dyplomatów, urzędników
służby publicznej i organizacji pozarządowych, z radością zjednoczonych wokół Unii
Europejskiej. Kiedy doszło do owacji na stojąco, była ona jednogłośna – żadnej kłótni,
żadnych różnic w podejściu. Każdy z nas powstał, ponieważ jako społeczeństwo
obywatelskie Zachodu wyznajemy pewien zestaw zasad. A więc w przyszłości, kiedy UE
będzie korzystać ze swojej miękkiej władzy, musi również propagować te zasady. Bierzemy
z Pani przykład, Pani Baronesso, chcemy do tego doprowadzić.

Tomasz Piotr Poręba (ECR) -   Pani Przewodnicząca! Rzeczywiście sprawozdanie pani
Andrikienė jest obszerne, ale w moim najgłębszym przekonaniu nie wyczerpuje wszystkich
spraw, które dotyczą przestrzegania praw człowieka na świecie w 2009 roku. Szczególnie
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mało miejsca poświęca się w nim nasilającemu się zjawisku prześladowań chrześcijan, już
nie tylko w krajach trzecich, ale również w Europie. Unia Europejska ma wystarczające
instrumentarium polityczno-dyplomatyczne, aby tym zjawiskom zapobiegać i te zjawiska
w sposób kategoryczny i stanowczy potępiać.

Druga sprawa, wobec której Unia nie powinna milczeć, to kwestia przestrzegania praw
człowieka w Rosji. Wydaje mi się, że obecnie negocjowane porozumienie o współpracy
z Rosją jest doskonałym momentem, aby podnieść w twardy, konkretny sposób kwestię
przestrzegania praw człowieka w tym kraju. Nie możemy bowiem zapomnieć o ludziach,
którzy są w Rosji prześladowani, o politykach, przedstawicielach organizacji
pozarządowych, biznesmenach, którzy są prześladowani tylko i wyłącznie dlatego, że
mają odwagę i siłę domagać się prawdy o funkcjonowaniu ich państwa.

David Campbell Bannerman (EFD) -   Pani Przewodnicząca! Podczas gdy wszyscy
jednoczymy się, potępiając rażące nadużycia praw człowieka w takich krajach, jak Iran i
Chiny, musimy zacząć rozróżniać pomiędzy tym a grubo przesadzonym przemysłem
praw człowieka, inspirowanym przez UE. Teraz z kolei wrabia się opinię publiczną w to
święto praw człowieka. W traktacie lizbońskim jest Karta praw podstawowych UE; mamy
tutaj Europejski Trybunał Praw Człowieka, który pragnie przyznać prawo głosu więźniom
w Wielkiej Brytanii – nawet zabójcom i pedofilom. Mamy nadmierne prawa pracownicze
UE, jak również prawa do odszkodowania w stylu amerykańskim i krajowe ustawodawstwo,
takie jak katastrofalna brytyjska Ustawa o prawach człowieka, która zezwala terrorystom
oraz przestępcom z obcych krajów pozostawać w Wielkiej Brytanii, ponieważ ich prawa
uważa się teraz za ważniejsze niż prawa uczciwych obywateli, którym oni zagrażają.

Prawda jest taka, że szlachetna idea praw człowieka zbyt często wpada do głębokiego
dołka, a prawnicy o milionowych dochodach bogacą się na obronie nieuzasadnionych
praw terrorystów, przestępców i chciwców. Trzeba położyć temu kres.

Franz Obermayr (NI)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Fakt, że UE pragnie zintensyfikować
działania w obszarze praw człowieka oraz że kwestia prześladowania i dyskryminacji
mniejszości chrześcijańskich otrzymała szczególne miejsce w niniejszym sprawozdaniu,
oznacza krok we właściwym kierunku.

Chrześcijanie są obecnie nadal silnie prześladowani w wielu krajach, spośród których część
ma bliskie kontakty z UE. Oto niektóre przykłady: w Egipcie, Iranie, Iraku i Turcji
chrześcijanie walczą o przetrwanie zarówno w rozumieniu ekonomicznym, jak i fizycznym.

Wcale nie trzeba powoływać nowego stanowiska, takiego jak specjalny przedstawiciel do
spraw praw człowieka, aby zachęcić, a nawet zmusić te kraje do wykazania większej
tolerancji oraz ochrony ich mniejszości. To spowoduje niepotrzebne koszty bez gwarancji
skuteczności, już teraz bowiem mamy wystarczająco dużo środków do stosowania
nacisków. Musimy podjąć określone środki. Musimy zapewnić, aby nie doszło do
podpisania żadnego traktatu z UE ani udzielania pomocy finansowej bez zobowiązania
do poszanowania praw człowieka oraz poszanowania mniejszości, w szczególności
chrześcijan.

Panie i Panowie! Argumenty finansowe są bardzo przekonujące, zwłaszcza kiedy nie
skutkują argumenty humanitarne. Co najważniejsze, są one dobrze rozumiane wszędzie
na świecie.

Kinga Gál (PPE)   – (HU) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso! W pierwszym rzędzie
pragnę pogratulować mojej koleżance, pani Laimie Andrikienė, świetnej pracy. Rekordowa
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liczba liter oznaczających poprawki narzuciła autorce poważne zadanie, z którym poradziła
sobie znakomicie, w bardzo elegancki sposób, a w efekcie powstało wyjątkowo dobre
sprawozdanie. Z przyjemnością stwierdzam, że sprawozdanie kładzie nacisk na najbardziej
bezbronne grupy, które wymagają największego stopnia ochrony, takie jak dzieci, ludność
autochtoniczna i mniejszości narodowe. Mam ogromną nadzieję, że nasze przesłanie
sformułowane w sprawozdaniu spotka się z otwartością w zakresie struktury Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych oraz przyszłego wysokiego przedstawiciela ds. praw
człowieka. Oczekujemy, że wysoka przedstawiciel zapewni prawom człowieka specjalne
miejsce w nowej strukturze oraz że oprócz przygotowania koniecznych warunków
organizacyjnych cała praca Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych będzie należycie
inspirowana poprzez upowszechnianie akceptacji praw człowieka.

Dzięki duchowi traktatu lizbońskiego nadszedł nowy moment, który będzie od nas
wymagać bardziej konsekwentnego działania również w tym obszarze, i nie wolno
podważać wiarygodności UE poprzez jego ignorowanie. Jako sprawozdawczyni
odpowiedzialna za sprawozdanie w sprawie sytuacji praw podstawowych w Unii
Europejskiej szczególnie się cieszę, że jednocześnie ta debata odbyła się w trakcie sesji
plenarnej Parlamentu oraz że sprawozdanie dotyczące sytuacji praw podstawowych w
Unii Europejskiej, które zostało dziś przyjęte, jak również sprawozdanie dotyczące praw
człowieka, nad którym obecnie dyskutujemy, zawierają przesłanie, że ochronę i
konsekwentne stosowanie praw podstawowych i praw człowieka oraz unikanie
podwójnych standardów uważamy za równie ważne zarówno wewnątrz Unii Europejskiej,
jak i poza nią.

Marek Henryk Migalski (ECR) -   Ja cieszę się z dwóch rzeczy. Po pierwsze dlatego, że
prawa człowieka zostały integralną częścią działalności Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych i to jest bardzo dobra rzecz. To instrumentarium w postaci Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych powinno być wykorzystywane właśnie do promowania
praw człowieka i do ochrony obrońców praw człowieka na całym świecie. I druga rzecz,
która mnie cieszy – jako członek delegacji ds. kontaktów z Rosją z ogromną radością
widzę, że w tym sprawozdaniu znalazły się fragmenty poświęcone przestrzeganiu praw
człowieka w Rosji oraz że wymieniono poszczególnych obrońców praw człowieka. To
wsparcie ze strony Brukseli i Strasburga dla ludzi, którzy walczą o prawa człowieka w
Rosji, jest niezwykle istotne i uważam, że ten raport zasługuje na poparcie chociażby
dlatego, że traktuje tych ludzi z taką atencją. Wydaje mi się, że należy iść w tym kierunku.
Apeluję o to do Pani Ashton.

Bogusław Sonik (PPE) -   Debata w sprawie sprawozdania na temat przestrzegania praw
człowieka na świecie zbiega się ze smutnymi wydarzeniami, które potwierdzają, że prawa
człowieka są ciągle łamane. Laureaci Nagrody Nobla – Liu Xiaobo – i Nagrody im.
Sacharowa – Guillermo Fariñas – nie mogli odebrać wyróżnień, bo nie dostali zgody
reżimów na wyjazdy ze swoich krajów. Wczorajsza wizyta w Parlamencie Europejskim
biskupów z Iraku jest dowodem na to, że nadal mamy ogromny problem z
prześladowaniami na tle religijnym. Prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie,
w tym niedawny atak terrorystyczny na katedrę w Bagdadzie, pokazują, że powstają nowe
metody łamania praw podstawowych, na które Unia powinna odpowiednio i skutecznie
reagować.

Chciałbym się przyłączyć do apelu pana przewodniczącego Jerzego Buzka o uznanie
problemu bezpieczeństwa chrześcijan w Iraku za sprawę priorytetową. Nie można się
zgodzić na traktowanie chrześcijan jako obywateli drugiej kategorii. Jak można też
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kontynuować akcesyjne negocjacje z Turcją, jeżeli jedyne seminarium chrześcijańskie w
tym kraju pozostaje zamknięte? Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony unijna dyplomacja
daje szansę na polepszenie działania Unii w dziedzinie praw człowieka. Działania te
powinny się skupić na wzmacnianiu współpracy międzynarodowej i podnoszeniu poziomu
bezpieczeństwa. Promowanie demokratycznych wartości i praw człowieka powinno być
głównym założeniem spójnej polityki zagranicznej Unii.

Iva Zanicchi (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso, Panie i Panowie! Jako
wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju jestem zaangażowana w problemy wielu krajów,
zwłaszcza w Afryce, gdzie naruszanie i deptanie praw człowieka są na porządku dziennym.
O ile w ogóle pamięta się o tych prawach.

Nie dalej jak w zeszłą niedzielę wróciłam z oficjalnej misji do Demokratycznej Republiki
Konga, gdzie oprócz zwykłych spotkań instytucjonalnych chciałam się spotkać z
przedstawicielami organizacji pozarządowych aktywnych w tym kraju oraz odwiedzić
niektóre ośrodki, w których działają. Muszę powiedzieć, że wykonują one naprawdę kawał
dobrej roboty. Spotkałam ofiary w kraju, gdzie gwałt jest postrzegany jako narzędzie
wojny, gdzie uzbrojone grupy nadal dopuszczają się masowych gwałtów i innych
planowych zbrodni przeciw społeczeństwu obywatelskiemu, zwłaszcza przeciwko
kobietom, osobom starszym i dzieciom.

Przytoczyłam przykład Demokratycznej Republiki Konga, ponieważ jest to akurat moje
bardzo niedawne doświadczenie. Jednak, ogólnie rzecz biorąc, chciałabym wskazać na
potrzebę zdecydowanego i stałego potępiania brutalnego łamania praw kobiet. Wspólnota
międzynarodowa musi znacznie zwiększyć finansowanie kampanii mających na celu
ochronę kobiet przed gwałtem oraz innymi formami przemocy, takimi jak okaleczanie
genitaliów, co jest również poważnym naruszeniem praw człowieka oraz fizycznej
integralności kobiet.

Barbara Matera (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso, Panie i Panowie!
Stworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych stanowi historyczną szansę na
uporanie się z problemami w dziedzinie praw człowieka i demokracji. Służba ta powinna
zapewnić w szczególności, że poszanowanie i szerzenie praw człowieka staną się podstawą
różnych elementów polityki zewnętrznej Unii Europejskiej.

Większa synergia pomiędzy delegacjami Unii Europejskiej i ambasadami państw
członkowskich jest pożądana, a celem jest przyjęcie jednej strategii w zakresie praw
człowieka dla każdego państwa z uwzględnieniem faktu, że konkretne szczegóły różnią
się bardzo w zależności od kraju.

Stosowana w wielu częściach świata kara śmierci jest jedną z najbardziej nieludzkich form
egzekwowania prawa.

Niepokoi nas stosowanie kary śmierci na Białorusi – w jedynym kraju w Europie, gdzie
nadal się ją stosuje.

Ważne jest, aby położyć kres naruszeniom praw człowieka skierowanym przeciwko
kobietom, co dotyczy także okaleczania narządów płciowych kobiet. Należy również
zmobilizować wszystkie środki polityczne celem wsparcia rezolucji Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjednoczonych wzywającej do międzynarodowego moratorium w
sprawie okaleczania narządów płciowych kobiet.
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Kończąc, wzywam Komisję i Radę do zwiększenia wysiłków celem rozpowszechniania w
Unii Europejskiej rocznych sprawozdań na temat praw człowieka.

Csaba Sógor (PPE)   – (HU) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso! Chciałbym podkreślić,
że chociaż Unia Europejska osiągnęła bezprecedensową integrację pomiędzy swoimi
państwami członkowskimi w wielu dziedzinach, to jeśli chodzi o kodyfikację praw
człowieka, pozostaje ona sporo w tyle za innymi organizacjami międzynarodowymi. W
pełni popieram oświadczenie wzywające państwa członkowskie do podpisania i ratyfikacji
wszystkich konwencji podstawowych praw człowieka ONZ i Rady Europy, jak również
wszystkich załączonych protokołów nieobowiązkowych. Oczywiście, chciałbym podkreślić
znaczenie uchwalonej przez Radę Europy Konwencji ramowej o ochronie mniejszości
narodowych oraz Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, w
przypadku których za przykład służyć będzie mogło w przyszłości podpisanie przez UE
konwencji o ochronie praw człowieka. Uważam, że lepsza koordynacja pracy organizacji
międzynarodowych posiadających jurysdykcję w obszarze praw człowieka jest sprawą
podobnej wagi i mogłaby stanowić jedyną gwarancję uznania sformułowanych praw i
obowiązków.

Maria Eleni Koppa (S&D)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Unia Europejska broni praw
człowieka na świecie, trzymając się własnych zasad i wartości. Jednakże wiele jest do
zrobienia, choć traktat lizboński poprawił naszą wydajność w tym sektorze. My wszyscy
tutaj, w Parlamencie Europejskim jesteśmy przekonani, że musimy kontynuować działania
na rzecz obrońców praw człowieka. Właściwe stosowanie tych instrumentów, które już
istnieją, może stanowić ramy służące ich ochronie. Zdecydowanie priorytetem musi być
ratyfikacja wszystkich międzynarodowych konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur
oraz wszelkich innych form nieludzkiego traktowania. Włączenie klauzuli o prawach
człowieka do wszystkich umów handlowych z krajami trzecimi oraz monitorowanie jej
stosowania to podstawowe środki wywierania nacisku, i musimy na nie nalegać. Uważam,
że należy odnieść się szczególnie do podstawowej ochrony praw kobiet i dziewcząt, łącznie
z ochroną ich zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Antonyia Parvanova (ALDE) -   Pani Przewodnicząca! W ramach naszej dzisiejszej debaty
o prawach człowieka w polityce wewnętrznej i zewnętrznej UE chciałabym wspomnieć
zwłaszcza o sytuacji kobiet w strefach konfliktu, szczególnie w Kongu, Strefie Gazy i w
Iranie, gdzie tej kwestii nie należy już więcej ignorować.

Kobiety, jak również dzieci, najbardziej cierpią z powodu druzgocących konsekwencji
sytuacji konfliktowych. Nie powinniśmy pozwalać na to, aby łamanie praw człowieka,
które ma wpływ na sytuację kobiet, stało się kwestią marginalną: UE powinna uznać obronę
praw kobiet za kwestię priorytetową w swojej polityce zagranicznej i humanitarnej. Kwestie
praw człowieka – a w szczególności statusu kobiet – w wielu krajach trzecich są często
poświęcane na ołtarzu interesów gospodarczych niektórych państw członkowskich UE.
Potrzebujemy i domagamy się dzisiaj właściwych i konkretnych kroków, aby zasady UE
dotyczące jej działania i w ramach Unii, i poza nią stały się prawdziwym narzędziem
służącym do szerzenia praw człowieka, ze szczególnym naciskiem na prawa kobiet.

Rui Tavares (GUE/NGL)  – (PT) Pani Wysoka Przedstawiciel! Jak się Pani czuje, kiedy na
przykład rządy Francji i Portugalii zawracają demonstracje, gdy do stolicy przyjeżdżają z
wizytą chińscy dygnitarze, żeby tylko ci ostatni ich nie zobaczyli? Czy przypadkiem w idei
powołania wysokiego przedstawiciela nie chodziło o to, aby Europa mogła mówić jednym
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głosem na temat praw człowieka za granicą, na przykład w Chinach? Czy nie uważa Pani,
że jest to mówienie więcej niż jednym głosem?

Tak z ciekawości, dlaczego zawsze siada Pani obok Rady? Jaka filozofia lub teoria
konstytucyjna stoi za tym wyborem? Trzecie pytanie: chciałbym, aby europejscy dyplomaci
postrzegali prawa człowieka jako codzienny priorytet – nie jako drugi, trzeci lub czwarty
priorytet, ale właśnie jako pierwszy. Co Pani zrobi, aby zapewnić, by niektórzy z naszych
dyplomatów potraktowali prawa człowieka jako pracę na pełny etat, codziennie? Czy nie
byłoby dobrze powołać dyrekcję stale się zajmującą tymi kwestiami, zgodnie z tym, co
już sugerowało kilkoro kolegów?

Andrew Henry William Brons (NI) -   Pani Przewodnicząca! Kiedy dzisiaj rano
usłyszeliśmy nagranie Guillermo Fariñasa z Kuby, byłem pod wrażeniem, że uznał on
siebie i swoich kolegów za nieposługującą się przemocą opozycję wobec reżimu
kubańskiego. Uważam, że szczególnie ważne jest poszanowanie praw tych ludzi, którzy
ani nie posługują się przemocą, ani nie zachęcają innych do przemocy.

Jednakże zanim zaczniemy się tym obłudnie chwalić, musimy zmierzyć się z faktem, że
w niektórych krajach UE takie osoby, jak Geert Wilders z Holandii, są ścigane z powodu
odcinania się od politycznych poglądów lub herezji głoszonych w ramach przedmiotów
akademickich, bez cienia zachęty do przemocy. Co więcej, w Belgii zakazana została partia
polityczna niemająca żadnych związków z przemocą. Próba zakazu działania partii w
Niemczech upadła w Trybunale Konstytucyjnym tylko z powodu ujawnienia, że doszło
do sfabrykowania dowodów przez agentów państwowych. W Wielkiej Brytanii instytucja
rządowa wystąpiła przeciwko własnej partii do sądu cywilnego z wyraźnym celem jej
zamknięcia.

Salvatore Iacolino (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso Ashton, Panie i
Panowie! Prawa człowieka i polityka Unii Europejskiej stoją na rozdrożu. Sprawozdanie
pani poseł Andrikienė należy oczywiście popularyzować i popierać, bowiem szczegółowo
określa, jakie konkretne zadania należy jeszcze podjąć. Europejska Służba Działań
Zewnętrznych może skutecznie prowadzić działania, polegając dodatkowo na świadomej
wrażliwości państw członkowskich, ale też potrzebujemy szeroko zakrojonej i
zdecydowanej polityki, polegającej też na pokazaniu pazura, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Musimy naprawdę chronić prawa człowieka; należy chronić młodzież, kobiety, osoby
starsze, niepełnosprawnych, osoby o szczególnej orientacji religijnej i politycznej oraz te
o odmiennej orientacji seksualnej, podobnie jak prawa ludzi do swobody wyrażania myśli.
Jednak dzisiaj Parlament uchwalił kilka ważnych środków i dlatego uważamy, że każdy
program, który faktycznie jest ukierunkowany na ochronę praw człowieka, można
rzeczywiście i skutecznie budować poprzez mocny i konkretny dialog z krajami trzecimi.

Kyriakos Mavronikolas (S&D)   – (EL) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso! Cieszę się,
że mogłem usłyszeć, jak wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa oświadcza jasno i wyraźnie, że opowiadamy się za stosowaniem
podstawowych wolności i praw człowieka oraz że jako Unia Europejska musimy uczynić
wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować stosowanie zasad i wolności wspólnych
dla całego świata, dzięki czemu będziemy mogli odgrywać tę pozytywną rolę.

Zna Pani nasze stanowisko – że zdecydowanie domagamy się specjalnych służb na rzecz
wolności ludzkich oraz, co jest bardziej związane z tematem, nadzoru i przedstawicieli.
Jednakże powiedziałbym, Pani Baronesso, że musimy obserwować zarówno to, co na
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zewnątrz, jak i to, co się dzieje wewnątrz. Ponieważ pochodzę z Cypru, chciałbym
zaznaczyć, że mamy dwieście tysięcy cypryjskich Greków, którzy jako uchodźcy zostali
pozbawieni swoich podstawowych praw człowieka (dostępu do własnych domów) oraz
że mamy grupę cypryjskich Turków ciemiężonych pod turecką okupacją. Proszę powołać
służbę. Moja rada i prośba: proszę wysłać swojego pierwszego przedstawiciela do Republiki
Cypru.

Olle Schmidt (ALDE)   – (SV) Pani Przewodnicząca! Jeden z kandydatów do Nagrody im.
Sacharowa, Dawit Isaak, jest nadal bez procesu przetrzymywany w więzieniu w Erytrei.
W chwili obecnej jest uwięziony już od 3 370 dni. Przystąpienie do Europejskiej konwencji
o ochronie praw człowieka da UE również więcej możliwości poważnego
zademonstrowania zaangażowania w sprawę praw człowieka poza granicami UE i ich
obrony.

Apeluję do Pani, Baronesso Ashton, aby skorzystała Pani z tej możliwości zwiększenia
nacisków na Erytreę w celu uwolnienia europejskiego więźnia sumienia, Dawita Isaaka.
Musimy teraz pokazać, że mamy tu coś do załatwienia i musimy skierować wyraźne
przesłanie do prezydenta Erytrei. Podstawowym wymaganiem musi być to, że wszystkie
negocjacje prowadzone w Erytrei mają doprowadzić do uwolnienia Dawita Isaaka. Wierzę
w Panią. Dokładnie tak, jak powiedział pan poseł Cashman:

Wierzę w Panią i mam do Pani zaufanie, Pani Wysoka Przedstawiciel.

Andrzej Grzyb (PPE) -   Najpierw chcę podziękować pani Laimie Andrikienė za
przedstawione sprawozdanie. Jednocześnie chcę stwierdzić, że prawa człowieka są na
nowo sytuowane po traktacie z Lizbony. Pytanie, jak wykorzystamy ten instrument, nie
tylko mówiąc wprost o prawach człowieka, ale sytuując je tam gdzie m.in. prowadzi się
politykę handlową z licznymi krajami. Czy te prawa człowieka są ważne dla naszych
partnerów? Myślę, że reakcje na stanowiska Parlamentu Europejskiego, czy chociażby
dzisiejsze wręczenie Nagrody im. Sacharowa wskazuje, że są one ważne, ponieważ są
słuchane.

Jednocześnie prawa chrześcijan w świecie. Wydaje mi się, że już narosło tak wiele
przykładów prześladowań chrześcijan, że musimy stanowczo zareagować. Za ważną
również uznaję współpracę m.in. z Radą Europy, ONZ, Organizacją Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie oraz rzecznikami praw obywatelskich czy praw człowieka zarówno
Rady Europy, jak i licznych państw członkowskich, ponieważ są liczne, bardzo dobre
przykłady wpływu ich pracy na zmiany w zakresie postaw w stosunku do praw człowieka.

Kristiina Ojuland (ALDE) -   Pani Przewodnicząca! Chociaż sprawozdanie obejmuje
wiele istotnych kwestii, chciałabym poruszyć sprawę Siergieja Magnickiego. Jego tragedia
to przykład ogromnej liczby podobnych przypadków, które jeszcze nie zwróciły naszej
uwagi.

Należy koniecznie uświadomić rosyjskim władzom, że dochodzenie w sprawie takich
incydentów trzeba prowadzić zgodnie z zasadami prawa. Zamiast tego śledczy i
prokuratorzy zamieszani w śmierć Siergieja Magnickiego otrzymali awanse i nagrody.

Taki obrót spraw jest po prostu niewiarygodną niesprawiedliwością w majestacie prawa,
a Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim nie wolno na to przymykać oczu.
Powinniśmy pamiętać o międzynarodowych zobowiązaniach Federacji Rosyjskiej. Dlatego,
Koleżanki i Koledzy, zachęcam Państwa do poparcia poprawki 25, w której proponuje się
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nałożenie na 60 urzędników rosyjskich zamieszanych w sprawę sankcji do momentu
przeprowadzenia właściwego dochodzenia w sprawie śmierci Siergieja Magnickiego.

Jacek Protasiewicz (PPE) -   Jako członek Podkomisji Praw Człowieka chciałbym
serdecznie pogratulować pani Andrikienė naprawdę dobrego projektu sprawozdania.
Natomiast jako przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego ds. współpracy z
Białorusią równocześnie chciałbym wyrazić ogromne zadowolenie, że w tym tekście
znalazły się odniesienia do sytuacji w tym kraju. W szczególności kiedy mówimy o tym,
że cały czas ograniczana jest na Białorusi wolność zrzeszania się, w tym również mniejszości
narodowych i etnicznych, a także ograniczona jest swoboda działalności organizacji
religijnych.

Również cieszy mnie, że znalazło tam swoje odzwierciedlenie ograniczanie swobodnego
dostępu do internetu, w czym Białoruś jest pewnym niechlubnym liderem w Europie. Liczę
również, że pani Ashton, która jest obecna dzisiaj w czasie debaty, dołoży wszelkich starań,
ażeby dialog na temat praw człowieka, który rozpoczęto z Białorusią w zeszłym roku,
przyniósł konkretne efekty, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o zaprzestaniu represji wobec
obrońców praw człowieka oraz niezależnych dziennikarzy białoruskich.

Heidi Hautala (Verts/ALE) -   Pani Przewodnicząca! Chciałabym poruszyć kwestię, która
została podniesiona przez wielu kolegów, a mianowicie tłumienie praw chrześcijan. Bardzo
bym chciała, w imię konsekwencji, aby koledzy byli równie mocno zainteresowani
tłumieniem praw przedstawicieli innych religii, ponieważ bardzo często słyszymy od
innych krajów, że jesteśmy jednostronni i stronniczy, wobec czego uważam, że jest to
kwestia prawdziwej spójności i wiarygodności.

Chciałabym, aby linią przewodnią polityki zagranicznej UE w zakresie praw człowieka
było unikanie podwójnych standardów i mam nadzieję, że Parlament Europejski będzie
się tego trzymać.

Na koniec chciałabym zapytać baronessę Ashton, czy zamierza odpowiedzieć na nasze
liczne pytania na temat nowych struktur z zakresu ochrony praw człowieka w ESDZ,
ponieważ powstaną one w bardzo niedalekiej przyszłości.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji/ Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa  − Pani Przewodnicząca! Chciałabym podziękować
wszystkim za wypowiedzi w tej debacie, uważam je za niezmiernie przydatne.

Na marginesie chciałam powiedzieć, że teraz siedzę po stronie Rady, ale wcześniej
siedziałam po stronie Komisji. Zmieniam miejsce i odnotowujemy to w rejestrze, abym
nie siedziała w jednym miejscu, więc muszą mnie Państwo łapać, kiedy tutaj jestem.

Po raz kolejny chciałabym ogromnie podziękować pani poseł Andrikienė za wykonaną
pracę i pogratulować jej sprawozdania, które jest niezmiernie pomocne.

Zamierzam ustosunkować się do trzech szczególnych kwestii. Zacznę od sprawy, którą
pani poseł Hautala poruszyła na samym końcu i o której wspomniało wielu kolegów.

Pozwolą Państwo, że na początku wyrażę się jasno: mówię o powszechnej akceptacji,
ponieważ nader często w moim życiu widziałam, jak prawa człowieka relegowano w kąt
organizacji i zajmowano się nimi z opóźnieniem w sposób, który nie oznaczał żadnych
zmian. Nie sugeruję, że tak właśnie postępowała dawniej UE. Sugeruję, że zdecydowanie
zadbam, by nie doszło do tego ponownie. Wykażę Państwu, że kiedy struktura osiągnie
swój ostateczny kształt, którego jeszcze nie ma, wtedy też dojdzie w niej do pełnej integracji
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praw człowieka i zamierzamy zadbać o to, aby mieć wiedzę fachową, której domagali się
koledzy i koleżanki w ramach struktury. Nie chcę jednak siedzieć w kącie. Chcę uczestniczyć
we wszystkim, czym się zajmujemy: jak srebrna nić, a nie słaba nitka, srebrna nić, która
jest mocna i błyszczy się, tak aby każdy ją dostrzegł. To właśnie chcę osiągnąć podczas
mojej kadencji na tym stanowisku i angażuję się stuprocentowo w realizację tego celu.

Trochę to potrwa, i będą rzeczy, których nie zdołamy zrobić tak dobrze, jakbym sobie
tego życzyła, ale zdecydowanie zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Jednak zależy mi
na tym, aby Parlament rozumiał, czym się zajmuję i rozumiał, że dbam, aby było to
obowiązkiem każdego. Tak, monitoring jest potrzebny; tak, potrzebujemy fachowej
wiedzy; ale nie sprowadza się to tylko do kilku osób w ramach ESDZ. Jest to obowiązek
każdego. To jest pierwsza rzecz, jaką należy powiedzieć. Drugą rzeczą jest to, że wkrótce
ujrzą Państwo te struktury, i ta kwestia została w nich ujęta. Wszyscy Państwo zobaczą to
na własne oczy, jako część tego, czym się zajmujemy.

Co do przewodniczących grup roboczych: zamierzamy przedstawić nasze propozycje do
mianowania. Powołam przewodniczącego grupy roboczej, który będzie odpowiedzialny
za prawa człowieka, co umożliwi im odniesienie się do kwestii dotyczącej tego, czy powinna
ona spotykać się w stolicach, czy też mieć siedzibę w Brukseli. Poruszymy tę sprawę podczas
tej rozmowy.

Podsumowując kwestię struktur: przeprowadziliśmy już program szkoleniowy dla nowych
szefów delegacji oraz jedną sesję o prawach człowieka. Znają oni bardzo dobrze swoje
obowiązki oraz moje i Państwa oczekiwania w tym względzie. Proszę więc przyjąć, że jest
to część – i podstawowy rdzeń – struktury, lecz zdecydowanie postaram się o to, aby
należało to do obowiązków każdego.

Kolejny punkt dotyczy szerokiego zakresu spraw. Przyjmuję do wiadomości to, co wiele
osób powiedziało na temat wyznania i przyznaję, że jest to ważny temat. Był on
rzeczywiście poruszany także podczas naszych dyskusji w Radzie do Spraw Zagranicznych
w tym tygodniu.

Koleżanki i koledzy wspomnieli również o potrzebie zajęcia się prawami kobiet, dzieci
oraz osób obojga płci o orientacji homoseksualnej, transseksualnej i biseksualnej. Z uwagą
traktuję wszystko, co powiedziano na temat różnych osób i różnych krajów oraz
zasadniczej kwestii z zakresu praw człowieka, która jest następująca: aby być podmiotem
praw, wystarczy jedynie być człowiekiem i być tutaj. To są kryteria praw człowieka i w
ten sposób, powtarzam, będziemy do tego podchodzić w ramach Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych. Należą one do wszystkich.

Trzecia kwestia, o której chciałam pokrótce wspomnieć, dotyczy tego, co zaczyna się dziać
i w czym uczestniczymy. Szczególnie dotyczy to części prac, które wykonujemy na arenie
międzynarodowej. Międzynarodowy Trybunał Karny w tym roku był świadkiem tego, jak
cztery kraje uznały i ratyfikowały jego statut. Jest to bardzo ważne, ponieważ mieliśmy w
tym swój udział: sama napisałam do ministrów każdego kraju, który jeszcze go nie
ratyfikował, z prośbą aby to uczynić. Te właśnie kraje wystosowały odpowiedź
bezpośrednio do nas i dokonały ratyfikacji.

Jednocześnie pragnę wspomnieć o znaczeniu zwiększenia poparcia na rzecz moratorium
w sprawie kary śmierci na forum Komisji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Myślę, że jest to
podstawa oraz zasadnicza część pracy, jaką powinniśmy wykonać. Są to sprawy

15-12-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL214



uniwersalne, jest to coś, w co wszyscy wierzymy, i tak powinniśmy postępować, stosując
praktyczne podejście do tego, co robimy.

A zatem mamy trzy obszary: po pierwsze, upewnić się, że struktury są właściwe, a ludzie
znają i rozumieją podstawy pracy, którą muszą wykonać; po drugie, upewnić się, że
włączamy wszystkich do naszej pracy w dziedzinie praw człowieka; a po trzecie – sposoby
poprawy sytuacji.

Ostatnia kwestia, którą pragnę poruszyć, dotyczy tego, że uważam, iż w ramach przeglądu
musimy przede wszystkim znaleźć praktyczne i innowacyjne sposoby komunikowania
naszego przesłania. Chcę, abyśmy byli naprawdę kreatywni, pracując w terenie z ludźmi
w różnych krajach, gdzie spotykamy się z obrońcami praw człowieka – co ja robię wszędzie,
gdziekolwiek się udaję. Chcę, abyśmy byli innowacyjni i twórczy w poszukiwaniu nowych
sposobów podnoszenia tych kwestii praw człowieka, nowych sposobów oprócz tego, co
jest tak istotne w przypadku każdego wydarzenia: oświadczeń, które ja wydaję, oświadczeń,
które my wydajemy jako 27 państw członkowskich oraz oświadczeń, które wydajemy
jako instytucje Unii Europejskiej. Chodzi o wyszukanie takich sposobów, dzięki którym
zdołamy zrobić jak najwięcej w odniesieniu do tych problemów. Chodzi o jednostki,
organizacje oraz wspólną wolę dokonania prawdziwych zmian na lepsze.

PRZEWODNICZY: ISABELLE DURANT
Wiceprzewodnicząca

Laima Liucija Andrikienė,    sprawozdawczyni  − Pani Przewodnicząca! Po pierwsze,
powiedziano mi, że angielskie tłumaczenie mojego wystąpienia było niedokładne, i bardzo
mi przykro z tego powodu. Natychmiast po tej dyskusji sama przetłumaczę moje
wystąpienie na angielski i wyślę je do wszystkich zainteresowanych kolegów i koleżanek,
jak również do pani wysokiej przedstawiciel.

Po drugie, chciałabym podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, którzy uczestniczyli
w dzisiejszej debacie, za ich pozytywną ocenę, jak i uwagi krytyczne. Odnosząc się do
tego, co powiedzieli posłowie Obermayr i Poręba na temat mniejszości chrześcijańskich
w różnych krajach, twierdząc, że ta kwestia nie została poruszona w przedmiotowym
sprawozdaniu, chciałabym zwrócić ich uwagę między innymi na ustęp 126. Mamy rozdział,
który traktuje o wolności religii, zaś o mniejszościach chrześcijańskich wspomniano
również w niektórych określonych ustępach.

Kończąc, chciałabym zapewnić panią baronessę Ashton, że Parlament będzie nadal uważnie
przyglądał się pracy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i krytykował bezczynność
bądź nieskuteczność działań podejmowanych w tym obszarze praw człowieka. W
tegorocznym sprawozdaniu jasno stwierdzamy, że nie jesteśmy zadowoleni z faktu, iż UE
nadal nie dysponuje wyraźnymi punktami odniesienia do oceny tego, które działania w
zakresie praw człowieka przyniosły rezultaty. Wyraziliśmy także nasze rozczarowanie
brakiem postępów w dialogu i konsultacjach z zakresu praw człowieka.

Pani Wysoka Przedstawiciel! Parlament odbył długą drogę, aby znaleźć wspólne stanowisko
w kwestiach praw człowieka, zwłaszcza tych najbardziej delikatnych. Pokazuje to, że
Parlament zjednoczył się na rzecz szerzenia demokracji oraz ochrony praw człowieka na
świecie. Pokazuje to również, że minęły dni, kiedy Parlament wyłącznie przyklaskiwał
Komisji lub Radzie. Parlament jest obecnie poważnym graczem w obszarze praw człowieka.
Wszyscy aktorzy działający na tym polu będą musieli o tym pamiętać.
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Chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy wzięli udział w tej debacie.

Przewodnicząca   – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro o godz. 12.00.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Franz Obermayr (NI),    na piśmie – (DE) Fakt, że UE pragnie zintensyfikować działania
w obszarze praw człowieka oraz że kwestia prześladowania i dyskryminacji mniejszości
chrześcijańskich otrzymała szczególne miejsce w niniejszym sprawozdaniu, oznacza
zasadniczy krok we właściwym kierunku.

Chrześcijanie są obecnie nadal silnie prześladowani w wielu krajach, spośród których część
ma bliskie kontakty z UE. Oto niektóre przykłady: w Egipcie, Iranie, Iraku i Turcji
chrześcijanie walczą o przetrwanie zarówno w rozumieniu ekonomicznym, jak i fizycznym.

Wcale nie trzeba powoływać nowego stanowiska, takiego jak specjalny przedstawiciel do
spraw praw człowieka, aby zachęcić, a nawet zmusić te kraje do wykazania większej
tolerancji oraz ochrony ich mniejszości. To spowoduje niepotrzebne koszty bez gwarancji
skuteczności.

Mamy już wystarczające środki do wywierania nacisków w przypadku interesów
biznesowych oraz międzynarodowych relacji handlowych. Musimy zapewnić, aby nie
doszło do podpisania żadnego traktatu z UE ani udzielania pomocy finansowej bez
zobowiązania do poszanowania praw człowieka oraz poszanowania mniejszości, w
szczególności chrześcijan.

Argumenty finansowe należą do najmocniejszych i cały świat je rozumie.

Joanna Senyszyn (S&D),    na piśmie  – Przestrzeganie praw człowieka stanowi fundament
demokracji i główną wartość, na której opiera się idea Unii Europejskiej. Dlatego prawa
człowieka zajmują szczególne miejsce w działaniach Unii i naszego Parlamentu. Parlament
Europejski w corocznym sprawozdaniu na temat praw człowieka podkreśla swoje
zaangażowanie w obronę tych praw na całym świecie. Od 1988 roku Parlament wyróżnia
Nagrodą im. Sacharowa osoby i organizacje szczególnie zasłużone w walce o prawa
człowieka. Tegorocznego laureata poznamy już w tym tygodniu.

W kontekście sprawozdania za 2009 rok, apeluję do państw członkowskich o podpisanie
i ratyfikowanie wszystkich głównych konwencji ONZ i Rady Europy dot. przestrzegania
praw człowieka. Aby skutecznie walczyć z łamaniem praw człowieka na świecie, musimy
działać razem, zgodnie z przyjętym w tym zakresie światowym porządkiem prawnym.
Dlatego dla Unii, jako lidera w dziedzinie obrony praw człowieka, istotne jest, aby kraje
członkowskie wypełniały międzynarodowe zobowiązania w tym zakresie.

Szczególnie odrażające jest nieprzestrzeganie praw bezbronnych dzieci. Dlatego opowiadam
się za stanowczym zakazem pracy dzieci oraz za przeznaczeniem dodatkowych środków
na walkę z wykorzystywaniem dzieci do pracy. Jest przerażające, że w XXI wieku
215 milionów dzieci na świecie zmuszanych jest do pracy, w tym ok. 115 milionów
wykonuje ciężkie, niewolnicze zajęcia. Nie możemy pozwolić, aby kryzys gospodarczy
wpłynął na pogorszenie sytuacji dzieci.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    na piśmie – (FR) Cieszę się, że Parlament Europejski przyjął
dzisiaj konieczne sankcje przeciwko rosyjskim urzędnikom zaangażowanym w proces i
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śmierć Magnickiego. Rosja, państwo bez rządów prawa, gdzie każdego dnia lekceważy się
prawa człowieka, nie zasługuje na uwagę, jaką poświęca jej Francja. Dlatego też
zdecydowanie potępiam sprzedaż przez Francję okrętu wojennego klasy Mistral do Rosji
i ubolewam nad tym.

Traian Ungureanu (PPE),    na piśmie  – Sprawozdanie pani poseł Andrikienė to krok we
właściwym kierunku. Stosunki pomiędzy UE a Rosją są w istocie wyjątkowe i powinny
pozostać wyjątkowe, lecz nie szczególnie wyjątkowe. Rosja jest związana swoimi własnymi
zobowiązaniami do ochrony praw człowieka oraz obrony swoich obywateli przed
nadużyciami ze strony państwa. Sprawa Magnickiego, o której jest mowa w
przedmiotowym sprawozdaniu, jest kolejną po zabójstwach Politkowskiej, Estemirowej
i Barburowej. To jest pewien schemat, a nie sekwencja tragicznych wypadków
przekraczających możliwości rosyjskiego sądownictwa. Niemniej jednak przy każdym
kolejnym zabójstwie władze rosyjskie mówią zewnętrznemu światu, że tym razem winni
zdecydowanie zostaną znalezieni i ukarani. Jaki jest efekt? Zero, zupełnie nic! Rosyjska
Duma zarzuciła nawet Parlamentowi Europejskiemu wtrącanie się w wewnętrzne sprawy
Rosji i przy pomocy sterty kłamstw oczerniła sprawozdanie pani poseł Andrikienė. Jeżeli
Europa ma utrzymać swoją wiarygodność jako obrońca demokracji i praw człowieka,
sprawozdanie pani poseł Andrikienė powinno zostać przyjęte właśnie w takiej formie,
bez specjalnych postanowień dotyczących ciągłych nadużyć w Rosji. W rezolucji
Parlamentu Kanady już poparto zakaz podróżowania oraz zamrożenie kont związanych
ze sprawą Magnickiego. Powinniśmy wziąć z niej przykład – wysłać Rosji jasny i
zdecydowany komunikat. Co za dużo, to niezdrowo!

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    na piśmie  – Stała ochrona praw człowieka sprawowana
przez Unię Europejską przyniosła wielkie korzyści na całym świecie i musimy zwiększyć
nasze wysiłki w obecnym stuleciu globalizacji. Faktycznie, jest to powolny i czasami
męczący proces, ale ważne jest, aby rozszerzać nasze cele i śledzić prawdziwe scenariusze
na świecie celem opracowania skutecznych strategii. Co więcej, chciałbym wyrazić swoje
poparcie na rzecz ochrony obrońców praw człowieka oraz polityki, która spowoduje
nieprzerwane szerzenie się demokracji w tych krajach, którym jest ona jeszcze obca. Jak
dowiedziono, przyznając ostatnią Nagrodę Nobla i Nagrodę im. Sacharowa, ochrona tych
obrońców praw człowieka jest najwyższej wagi i te środki stanowią krok w kierunku
osiągnięcia tego celu. Nadal osiągane są postępy w wysiłkach Parlamentu podejmowanych
w celu szerzenia demokracji i ochrony praw człowieka, a w dzisiejszym zglobalizowanym
świecie dowiadujemy się o niesprawiedliwościach w dużo szybszym tempie. Ten dostęp
do informacji ułatwia nam monitorowanie i reagowanie na sytuacje na całym świecie.
Dlatego musimy z tego skorzystać i kontynuować nasze wysiłki celem zapewnienia, aby
wszyscy ludzie korzystali z fundamentalnych praw, na których utrzymanie tak ciężko
pracowali.

15. Skład Parlamentu: patrz protokół

16. Nowa strategia dla Afganistanu (debata)

Przewodnicząca   – (FR) Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie
pana Posła Arlacchiego, sporządzone w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie
nowej strategii dla Afganistanu (2009/2217(INI))(A7-0333/2010).

Pino Arlacchi,    sprawozdawca  − Pani Przewodnicząca! Parlamentarna Komisja Spraw
Zagranicznych prawie jednogłośnie przyjęła omawiane dziś przez nas sprawozdanie. Jest
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ono wynikiem rocznych prac zespołu, którym kierowałem, i opiera się na licznych
konsultacjach przeprowadzonych w Kabulu i Brukseli.

W sprawozdaniu tym podjęto próbę wyjaśnienia pewnego paradoksu: dlaczego pomimo
dziewięcioletniego zaangażowania międzynarodowego w Afganistanie tak niewiele udało
się osiągnąć? Prowadzone w tym kraju od 2001 roku działania zbrojne kosztowały ponad
300 miliardów euro i życie kilku tysięcy osób. Kolejne 40 miliardów euro wydano po
stronie cywilnej: ogółem nakłady te przekraczają afgańskie PKB ponad trzydzieści razy.

Pomimo tych ogromnych wysiłków, Afganistan pozostaje wiodącym producentem środków
odurzających. Kraj ten nadal jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Życie w
nim – dla większości Afgańczyków – jest krótkie, brutalne i okrutne; takie, jakie było na
naszym kontynencie 500 lat temu. Liczba kobiet umierających w połogu (20 tysięcy
rocznie) przewyższa w Afganistanie liczbę ofiar działań wojennych (2 300 rocznie).
Paradoks ten trudno wyjaśnić. Swoją rolę z pewnością odgrywa tu problem opium oraz
siła rebeliantów, a także ślepa wiara w szybkie zwycięstwo militarne, która dominowała
w początkowych latach obecności międzynarodowej. Przeceniono ponadto legitymizację
rządu centralnego oraz skuteczność pomocy międzynarodowej w procesie odbudowy
kraju.

Celem przedmiotowego sprawozdania nie jest upraszczanie tych kwestii. W dokumencie
tym w pełni zaakceptowano wszystkie wyzwania i podjęto w nim próbę zaproponowania
nowych kierunków naszej polityki. W sprawozdaniu przyjęto europejski punkt widzenia.
Oznacza to, że kryzys afgański omawiany jest z perspektywy, która nie stanowi jedynie
prostego odzwierciedlenia sposobu postrzegania go przez Amerykanów. Znaczenie mają
wyznawane w Europie zasady i wartości. Wpływają one na sposób postrzegania
problematyki afgańskiej przez obywateli Unii Europejskiej, którzy co do zasady nie wierzą
w interwencje wojskowe, ponieważ ponad 65 lat temu odrzuciliśmy koncepcję, że wojna
i okupacja obcych krajów są dobrym rozwiązaniem.

Dzisiejsza UE zbudowana jest na niechęci do wojny i sprawozdanie odzwierciedla tę
niechęć. W odniesieniu do konkretnej kwestii Afganistanu, obywatele UE stanowczo
opowiadają się za rozwiązaniem cywilnym, które jest alternatywą dla użycia siły. Nasze
podejście nie jest naiwne; nie oznacza ono, jak ktoś powiedział, przeciwstawiania łagodności
Wenus siły Marsa. Polega ono na stosowaniu potęgi rozumu i ludzkiej solidarności w
odniesieniu do kryzysów takich jak afgański, ponieważ nie można podchodzić do nich,
stosując uproszczone rozwiązania i pomysły.

Zaproponowana w przedmiotowym sprawozdaniu strategia nie wyklucza ograniczonego
zastosowania rozwiązań siłowych. Uwolnienie ludności afgańskiej od zagrożeń związanych
z atakami terrorystycznymi i przestępczymi jest warunkiem koniecznym dla rozwoju;
Parlament ten uważa, że podstawę nowej, skutecznej strategii dla Afganistanu, a także dla
innych miejsc na świecie, stanowić będzie połączenie misji pokojowych, wielostronnej
dyplomacji, krajowych negocjacji pokojowych, środków rzeczywistego zmniejszania
ubóstwa z ustanowieniem demokratycznych instytucji i ochroną praw kobiet.

Wierzę, że przedstawiona w sprawozdaniu strategia będzie ostrożnie realizowana w
nowym systemie. Jednocześnie zwracam się do baronessy Ashton, by wspomogła Parlament
w podejmowanych przez niego w tym zakresie wysiłkach.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa  − Pani Przewodnicząca! Na wstępie mojego wystąpienia
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chciałabym upamiętnić Richarda Holbrooke’a, zaangażowanego dyplomatę i orędownika
pokoju, którego miałam zaszczyt nazywać swoim przyjacielem. Pragnę złożyć wyrazy
uznania Panu Posłowi Arlacchiemu za jego wyczerpujące sprawozdanie oraz za wykonaną
przez niego pracę, której efekty stały się podstawą gorącej dyskusji, toczącej się w tym
Parlamencie przez ostatnie kilka miesięcy. Bardzo cieszę się z perspektywy współpracy z
Panem Posłem i innymi członkami Parlamentu w ciągu najbliższych miesięcy, podczas
których wejdziemy w kluczową według mnie fazę naszego zaangażowania w Afganistanie.

Pan Poseł Arlacchi powiedział, że problemy, z którymi musi się zmierzyć Afganistan, w
pewnym sensie dotyczą nas wszystkich. Brutalny ekstremizm rozciąga się poza granice
regionu. Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
Nasze zaangażowanie w Afganistanie wynika z tego, że nie chcemy, by kraj ten stał się
bezpiecznym schronieniem dla terrorystów i przestępców. Równie ważne jest jednak to,
byśmy pomagali afgańskiej ludności w budowaniu lepszej, bezpieczniejszej i pomyślniejszej
przyszłości. Inaczej nigdy nie znajdziemy skutecznego rozwiązania.

Odnosząc się do tych wyzwań, pragnę na początku zaznaczyć, że, jak już wielokrotnie
powtarzałam, zaangażowanie Unii Europejskiej w Afganistanie ma charakter długofalowy.
Nasz program pomocy przewidziany jest na okres do roku 2013 i – jestem o tym
przekonana – zostanie przedłużony. Jednocześnie wartość bazowa naszej pomocy została
obecnie zwiększona ze 150 milionów do 200 milionów euro rocznie.

Dzięki tym środkom nadal możemy wspierać rozwój opieki zdrowotnej i społecznej oraz
administracji państwowej i praworządności. Chociaż przede wszystkim skupiamy się na
kwestiach związanych z bezpieczeństwem, myślę, że w kluczowych sektorach społecznych
osiągnęliśmy zauważalne sukcesy.

Wspomniałam już w tym Parlamencie o sektorze opieki zdrowotnej, w przypadku którego
na przykład 80 % kraju posiada jakiś rodzaj dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej,
w porównaniu do niespełna 10 % w 2001 roku. Faktem jest również, że wskaźniki
zdrowotne w Afganistanie nadal należą do najgorszych na świecie, co oznacza, że wiele
pozostaje do zrobienia. Mimo to z danych ONZ wynika, że w porównaniu z rokiem 2001
w Afganistanie umiera o 40 tysięcy mniej dzieci rocznie, co wynika ze znacznej poprawy
opieki prenatalnej.

Ponadto nadal staramy się przekazywać jak najwięcej naszej pomocy za pośrednictwem
afgańskich struktur rządowych, aby włączyć władze Afganistanu w kierowanie procesem
reform. Około 50% naszej pomocy przekazywane jest poprzez krajowe programy lub
fundusze powiernicze bezpośrednio wspierające afgański rząd. Takie podejście jest
korzystne z punktu widzenia koordynacji darczyńców, rozwoju lokalnego potencjału, jak
również wzmocnienia poczucia odpowiedzialności wśród samych Afgańczyków. Stanowi
ono także dobry przykład dla innych darczyńców.

Jednak koordynację międzynarodową zawsze można poprawić. Musimy robić więcej i
musimy to robić lepiej. Analizując działania, które podejmuje Unia Europejska, uważam,
że osiągnęliśmy znaczny postęp, w czym pomogło nam mianowanie nowego specjalnego
przedstawiciela UE/przewodniczącego delegacji Vygaudasa Ušackasa, który przybył do
Afganistanu w kwietniu.

Wysyłane przez nas komunikaty polityczne są bardziej spójne, a dzięki planowi działania
dla Afganistanu i Pakistanu, przyjętemu przez Radę Ministrów w październiku zeszłego
roku, zwiększamy koordynację naszych działań w zakresie rozwoju na szczeblu UE.
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Plan działania podporządkowuje instrumenty stosowane wspólnie i przez poszczególne
państwa członkowskie naszym priorytetom politycznym – zwłaszcza tym, które zostały
określone na konferencji kabulskiej, w której uczestniczyłam w lipcu.

Dostosowanie naszych wysiłków do naszego podejścia stanowi kluczowy aspekt tego
planu. Zidentyfikowano w nim dziedziny, w których nasze działania – jako Unii Europejskiej
– będą najskuteczniejsze. O kwestiach tych dyskutowali europejscy ministrowie ds. rozwoju
pod moim przewodnictwem w zeszłym tygodniu w Brukseli.

Ta ostatnia uwaga w pewien sposób wiąże się z kluczowym przesłaniem mojego
dzisiejszego wystąpienia – naszym priorytetem musi być realizacja naszych obecnych
strategii. Ramy strategiczne istnieją zarówno w zakresie działań wojskowych, jak i
cywilnych.

W zeszłym miesiącu wraz z obydwoma przewodniczącymi uczestniczyłam w spotkaniu
ISAF w Lizbonie, podczas którego uzgodniono przekazanie odpowiedzialności za
bezpieczeństwo na podstawie planu NATO. W ciągu ostatnich miesięcy trzy razy spotkałam
się z generałem Davidem Petraeusem, i chociaż jeszcze wiele pozostało do zrobienia, jestem
przekonana, że dzięki obecnej strategii zaczynamy odnosić rzeczywiste sukcesy.

Jeśli chodzi o aspekty cywilne, dużym sukcesem była konferencja kabulska. Rządowi
afgańskiemu należy się pochwała za zorganizowanie tego lipcowego wydarzenia oraz za
jego tematykę. Konferencja ta nie była typowym apelem czy prośbą o wsparcie finansowe.
Jej program skupiał się raczej na tym, jak najskuteczniej wyznaczać priorytety dla naszych
obecnych środków i zaangażowania, aby nasze wysiłki podejmowane były w ramach
uzgodnionych programów krajowych, które zostały opracowane przez samych
Afgańczyków.

Wspomniane przeze mnie krajowe programy priorytetowe umożliwiły przekazywanie
odpowiedzialności w różnych sektorach, a naszym obecnym zadaniem jest ich wspieranie.
Właśnie na tym skupia się nasz plan działania. Wszyscy wiemy, że trwałe wycofanie wojsk
z Afganistanu nie będzie możliwe, jeśli nie uda nam się stworzyć cywilnych ram
gwarantujących stabilność kraju, bez której kraj ten się rozpadnie. Skuteczniejsze instytucje
państwowe, lepsza administracja, dostęp do podstawowych usług, sprawiedliwość i
praworządność są równie ważne jak bezpieczeństwo zapewniane środkami wojskowymi.

W związku z tym planujemy zwiększyć nasze wysiłki zmierzające do wzmocnienia
potencjału samych Afgańczyków, a także wspólnie z afgańskim rządem będziemy
podejmować działania nakierowane na stworzenie efektywnych i odpowiedzialnych
instytucji państwowych, szczególnie na szczeblu regionalnym. We wszystkich obszarach,
w których jesteśmy zaangażowani – rozwój obszarów wiejskich, egzekwowanie prawa,
kontrola granic czy zwalczanie nielegalnego handlu narkotykami – będziemy wspierać
budowani afgańskich instytucji lokalnych, kładąc nacisk na rozwój praworządności i
administracji państwowej, a także zwalczanie korupcji.

Jeżeli chodzi o kwestię afgańskich instytucji, pragnę zakończyć kilkoma uwagami na temat
podjętych w Afganistanie przedsięwzięć. Podejmowane przez nas wysiłki w zakresie
rozwoju odniosą trwały skutek tylko wtedy, gdy rząd afgański stanie się bardziej
odpowiedzialny i zaangażowany. Musimy zachęcać rząd do spojrzenia na te kwestie w
perspektywie długofalowej. Na chwilę obecną połowa potencjału ludzkiego kraju nie jest
wykorzystywana, mimo że, jak pokazują przykłady na świecie, zaangażowanie kobiet w
rządzenie krajem i procesy rozwojowe ma kluczowe znaczenie. Ten niewykorzystany
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potencjał zaskoczył mnie w trakcie mojego spotkania z organizacjami kobiecymi w Kabulu
w lipcu zeszłego roku. Aspekt ten nadal będzie kluczowy dla naszego zaangażowania w
Afganistanie, i wyrażać się może we wsparciu politycznym posłanek do nowego afgańskiego
parlamentu, czy też we wspieraniu uczestnictwa kobiet w lokalnych projektach
rozwojowych, takich jak dobrze znany National Solidarity Programme, który od 2002 roku
finansowany jest ze środków Banku Światowego.

Na koniec pragnę podziękować panu posłowi Arlacchiemu za zwrócenie uwagi w jego
sprawozdaniu na tak wiele istotnych spraw. Myślę, że sprawozdanie to pojawia się w
doskonałym momencie, gdy tak wiele jest na szali, zarówno jeśli chodzi o nasze
zaangażowanie militarne, jak i cywilne.

Charles Goerens,    sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Rozwoju – (FR)
Pani Przewodnicząca! Afganistan nie ma już dużego wyboru.

Po pierwsze, utrzymywanie statusu quo nie będzie już dłużej możliwe, ponieważ
członkowie NATO, jeden po drugim, ogłaszają zamiar wycofania swoich sił z Afganistanu,
a my nadal nie wiemy, czy państwo to będzie w stanie samo zapewnić sobie
bezpieczeństwo.

Po drugie, czy możliwy jest powrót do sytuacji sprzed 2000 roku? Jeśli stworzymy ognisko
siatek terrorystycznych, ponownie narazimy ten kraj na próbę sił z obcymi siłami
zbrojnymi.

Po trzecie, czy powinno nastąpić przekazanie władzy umiarkowanym talibom? Nie jestem
w stanie powiedzieć, co myślę o takim pomyśle, ponieważ nikt nie potrafi wskazać kim
są umiarkowani talibowie. Zapytajmy afgańskie kobiety, które przeszły przez piekło i
które dopiero teraz zaczynają odkrywać namiastkę wolności.

Po czwarte, pozostaje nam podejmowanie wysiłków w celu ugruntowania tego, co już
udało się osiągnąć i kontynuowania walki o demokrację i rozwój. Przed prezydentem
Karzaiem, który stara się być uosobieniem tego wariantu, stoi poważna przeszkoda, którą
jest on sam. Dopóki nie znajdziemy wiarygodnej alternatywy, dopóty będzie to jedyny
dostępny nam wariant.

Ioannis Kasoulides,    w imieniu grupy PPE  – Pani Przewodnicząca! Nasze główne
stanowisko w tym sprawozdaniu dotyczy strategii na rzecz walki z partyzantami
stanowiącej część planu działania UE, i pragnę podziękować panu posłowi Arlacchiemu
za zrozumienie, które okazał w tej kwestii.

Strategii tej należy dać czas, by mogła zadziałać zgodnie z harmonogramem ogłoszonym
przez prezydenta Obamę, który zakłada, że do końca 2014 roku odpowiedzialność za
operacje wojskowe i policyjne zostanie przekazana Afgańczykom. Ostatni etap z pewnością
będzie miał charakter polityczny i będzie polegał na wynegocjowaniu porozumienia przez
wszystkie afgańskie strony konfliktu.

Kontaktowanie się z talibami jest sprawą Afgańczyków, jednak do kontaktów tych nie
powinno dochodzić tak długo, jak długo rebelianci występują z pozycji siły. Należy
przemyśleć kwestię dystrybucji pomocy i zlecania zadań prywatnym przedsiębiorcom,
tak, by działania te były korzystne dla lokalnej ludności – z pewnością należy wyeliminować
płacenie haraczy lokalnym rebeliantom za udostępnienie dróg zaopatrzenia.

Podobną wagę, jak do kwestii bezpieczeństwa, powinno się przywiązywać do walki z
narkotykami, aby chronić życie młodych Europejczyków. Stanowczo sprzeciwiamy się
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pkt. 71 sprawozdania, w którym potępiono użycie zdalnie sterowanych samolotów,
będących integralną częścią strategii skierowanej przeciwko rebeliantom. Co pomyślą
walczący w Afganistanie europejscy żołnierze, jeśli Parlament Europejski potępi tę jakże
skuteczną broń w walce z rebeliantami? Wzywam kolegów i koleżanki do głosowania
przeciwko trzeciej części pkt. 71.

Norbert Neuser,    w imieniu grupy S&D – (DE) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso! Unia
Europejska bierze udział w wielu misjach w Afganistanie prowadzonych na podstawie
rezolucji ONZ. Zbyt wielu młodych europejskich żołnierzy straciło życie w Afganistanie.
Wielu zostało poważnie rannych lub cierpi z powodu stresu psychicznego spowodowanego
służbą wojskową. Codzienne tysiące pracowników cywilnych służb pomocy z Europy
naraża swoje życie, by zapewnić Afganistanowi lepszą przyszłość. Każdy z nich oraz każdy
z nas ma prawo wiedzieć, w jaki sposób można doprowadzić do skutecznego i trwałego
zakończenia europejskiego zaangażowania w Afganistanie oraz jak długo będziemy
kontynuować naszą obecność wojskową w tym kraju.

Co należy zmienić lub poprawić oraz jakie są cele nowej strategii UE dla Afganistanu?
Musimy zwiększyć nasze wysiłki w zakresie odbudowy państwa. Musimy w końcu poczynić
postępy w zakresie szkolenia afgańskich sił policyjnych i sędziów. Wiemy, że użycie wojsk
nie stanowi rozwiązania i w związku z tym musimy zwiększyć nasze wysiłki nakierowane
na znalezienie politycznego wyjścia z tego konfliktu, angażując w to UE i wykorzystując
środki wspólnej polityki zagranicznej.

Musimy okazać determinację i wesprzeć wewnętrzny proces pojednania w Afganistanie,
a także włączyć do niego umiarkowanych talibów. Musimy wprowadzić w życie konkretne
inicjatywy, w szczególności na szczeblu regionalnym, aby ustabilizować sytuację. Chodzi
tu głównie o skuteczne środki zwalczania upraw narkotyków i handlu nimi. Nasza strategia
zawiera dobre pomysły. Wzywamy afgański rząd, by pokazał, że zależy mu na
wprowadzenia lepszego systemu administracji, pozbawionego korupcji.

Nowa strategia UE może się powieść jedynie wtedy, gdy Unia przestanie odgrywać pasywną
rolę i doprowadzi do aktywnego zaangażowania sąsiednich krajów. Pani Baronesso!
Pokładamy w Pani nasze nadzieje, liczymy na Panią. Ma Pani nasze pełne poparcie.

Ivo Vajgl,    w imieniu grupy ALDE – (SL) Pani Przewodnicząca! Dziękuję za upamiętnienie
ambasadora Richarda Holbrooke’a. Ważne jest, abyśmy o nim pamiętali w trakcie naszej
debaty na temat Afganistanu, z wdzięczności za wszystko to, czego dokonał na rzecz
pokoju.

Dla świata, dla Unii Europejskiej i dla nas wszystkich Afganistan stanowi problem, z którym
moglibyśmy sobie poradzić stosunkowo szybko i skutecznie, gdyby inne były dzisiejsze
czasy i metody. Dziś, gdy zastanawiamy się nad innymi możliwościami rozwiązania
problemu Afganistanu, zaczynamy dostrzegać, że problemu tego nie da się rozwiązać
przy użyciu środków wojskowych. Sprawozdanie Pana profesora Pina Arlacchiego,
prawdziwego znawcy Afganistanu i ciemnej strony globalnej polityki, pomaga nam znaleźć
te możliwości. Nadal jednak słyszymy o nowych ofiarach, które każdego dnia padają
zarówno po stronie cywilnej, jak i wojskowej.

Sprawozdanie zawiera informacje na temat utraconych możliwości inwestycyjnych,
nieprawidłowości związanych z pomocą humanitarną i jej wykorzystywaniem, zysków
osiąganych przez międzynarodowe siatki handlarzy narkotyków oraz iluzji, którymi żyli
dowódcy wojskowi. Dziś jasne jest, że głównym problemem Afganistanu nie jest już
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obecność tam Al-Kaidy. Tym niemniej jest to problem, przez który, tak długo, jak
kontynuowane będą walki w Afganistanie, walka z międzynarodowym terroryzmem
będzie przenosić się na sąsiednie kraje i regiony.

Ze sprawozdania płynie ostrzeżenie, że realizacja rzeczywistych i długofalowych rozwiązań
w Afganistanie, dzięki którym kwestie związane z ochroną praw człowieka, pozycją kobiet
i przyszłością dzieci zaczną odpowiadać naszym standardom, będzie możliwa wyłącznie
pod warunkiem aktywnego i silnego zaangażowania władz afgańskich, przywódców
religijnych i obywateli. Musimy mieć większą niż kiedyś nadzieję, że są oni w stanie
zbudować społeczeństwo i państwo, opierając się na fundamentach, które są bliskie ich
rozumieniu wolności, a także wyznawanym przez nich tradycjom i wartościom.

Przedmiotowe sprawozdanie jest istotną próbą zdefiniowania podstawowych problemów,
z jakimi zmaga się Afganistan, i przedstawienia możliwych dla nich rozwiązań. Zachęca
on Unię Europejską do prowadzenia odpowiedzialnej i pomysłowej polityki względem
Afganistanu.

Nicole Kiil-Nielsen,    w imieniu grupy Verts/ALE – (FR) Pani Przewodnicząca, Pani
Baronesso! Korzystając z okazji, chciałabym podziękować Panu Posłowi Arlacchiemu za
konstruktywną atmosferę, w jakiej prowadziliśmy nasze prace.

W przedmiotowym sprawozdaniu przedstawiono bardzo rzetelną, bardzo uczciwą analizę
błędów, jakie od 2001 roku zostały popełnione w trakcie międzynarodowej interwencji
w Afganistanie. Zgadzamy się z podstawowym przesłaniem sprawozdania: militarne
rozwiązanie trwającego tam kryzysu jest niemożliwe. Koszt wojny jest zbyt duży. Wojna,
w której giną zarówno żołnierze, jak i miejscowa ludność, prowadzi jedynie do
wzmocnienia talibów.

Jedynym możliwym rozwiązaniem jest rozwiązanie polityczne. Afgańczycy oczekują
rzeczywistego inwestowania w rozwój ich kraju, wspierania dobrej administracji, tworzenia
systemu sądowego. Nadal nierozwiązana pozostaje kwestia praw podstawowych,
szczególnie praw kobiet.

Z niedawnego sprawozdania misji ONZ w Afganistanie wynika, że rząd afgański nie potrafi
w pełni zapewnić ochrony praw kobiet i dziewczynek. Cytuję: „Dopóki wobec kobiet i
dziewczynek stosowane będą praktyki, które są dla nich krzywdzące, poniżające i które
pozbawiają je ich praw, dopóty trudno będzie stwierdzić, że w Afganistanie osiągnięty
został rzeczywisty i trwały postęp”.

Aby zapewnić ochronę praw afgańskich kobiet, trzeba nie tylko wprowadzić prawne i
konstytucyjne gwarancje tych praw, lecz także zadbać o ich szybką i odpowiednią realizację.

Zgromadzenie Narodowe nie ma dużego wpływu na sprawy kraju, ponieważ większość
władzy skoncentrowana jest w rękach prezydenta Karzaia. O ile nie jest jeszcze za późno,
Unia Europejska, chcąc wzmocnić demokrację i praworządność, musi nieustannie wspierać
różne instytucje państwowe, w szczególności niedawno wybrany parlament.

Struan Stevenson,    w imieniu grupy ECR – Pani Przewodnicząca! Przez ostatni rok pełniłem
funkcję osobistego przedstawiciela urzędującego przewodniczącego misji terenowej OBWE
w Kazachstanie, w ramach której przygotowywałem szczegółowe sprawozdanie na temat
kluczowych kwestii dotyczących ochrony środowiska mających znaczenie dla Azji
Środkowej. Baronesso Ashton! Przesłałem Pani egzemplarz tego sprawozdania.
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Jedną z podstawowych kwestii mających znaczenie dla całej Azji Środkowej jest oczywiście
problematyka transgranicznego korzystania z wody. Jak wiadomo, między krajami Azji
Środkowej położonymi w górnym biegu rzek i tymi, które są położone w ich dolnym
biegu, stale utrzymują się napięcia na tle korzystania z wody.

Moje prace ujawniły jeden aspekt tej problematyki, który został przeoczony przez wielu
zachodnich decydentów. Gospodarka afgańska w głównej mierze opiera się na rolnictwie
i w związku z tym wszelkie plany jej odbudowy w powojennym Afganistanie będą
obejmować bardzo pokaźne inwestycje w rolnictwo, polegające m.in. na zachęcaniu
rolników do zaprzestania upraw maku do produkcji heroiny na rzecz upraw granatów.
To z kolei oznaczać będzie konieczność dodatkowego korzystania z już i tak trudno
dostępnych zasobów wodnych. Innymi słowy, pomagając rozwiązać obecny konflikt w
Afganistanie, niechcący możemy przyczynić się do stworzenia szeregu mini-Afganistanów
w dolnym biegu rzek, w miarę jak niedobór wody będzie się stawał coraz większym
problemem.

Musimy zadbać o to, by nowe systemy nawadniania były projektowane w odpowiedni
sposób, tak by składały się z betonowych kanałów i zbiorników oraz systemów nawadniania
kropelkowego podobnych do tych, które stosują rolnicy w Hiszpanii. Ponadto należy
zachować ostrożność podczas tworzenia wszelkich dużych projektów energetycznych
obejmujących elektrownie wodne, tak, aby nie zaszkodziły one korzystającym z wody w
dolnym biegu rzek w sąsiednich krajach.

Joe Higgins,    w imieniu grupy GUE/NGL  – Pani Przewodnicząca! Prowadzona przez Stany
Zjednoczone wojna w Afganistanie jest prawdziwą katastrofą dla Afgańczyków, których
w samym tylko zeszłym roku zginęło ok. 30 tysięcy. Jest to również katastrofa dla młodych
mężczyzn i kobiet służących w armiach NATO i Stanów Zjednoczonych, którzy zostali
zmuszeni do udziału w tej wojnie, i spośród których w tym roku życie straciło już ok. 500
osób.

Ze sprawozdania pana posła Arlacchiego jasno wynika, że po dziewięciu latach sytuacja
gospodarcza i społeczna w Afganistanie jest tragiczna. Dramatycznie wzrosła liczba
ludności żyjącej w biedzie. To prawdziwy skandal, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę,
że w tym czasie na broń masowego rażenia i samą wojnę nieodpowiedzialnie wydano lub
utracono w wyniku korupcji kwotę 300 miliardów dolarów. USA rozpoczęły inwazję na
Afganistan nie w interesie Afgańczyków, lecz z uwagi na własne geostrategiczne interesy
w Azji Środkowej, w której obficie występują źródła energii – ropa i gaz ziemny.

Obce armie należy wycofać, a wszelkie afgańskie zasoby trzeba odebrać administracji
Hamida Karzaia, skorumpowanym właścicielom ziemskim i watażkom i w sposób
demokratyczny przekazać organizacjom chłopskim, robotniczym i zajmującym się
ubogimi, które będą je wykorzystywać i gospodarować nimi z myślą o społeczeństwie.

Bastiaan Belder,    w imieniu grupy EFD  –  (NL) Pani Przewodnicząca! Jako sprawozdawca
odpowiedzialny za stanowisko Unii Europejskiej w sprawie Iranu, w rezolucji dotyczącej
Afganistanu skupiłem się na roli Republiki Islamskiej w wojnie afgańskiej.

W rezolucji tej wpływ Iranu został jednak potraktowany zdawkowo i moim zdaniem bez
większego odniesienia do rzeczywistości. Jak Unia Europejska ocenia rzeczywiste wpływy
Iranu w Afganistanie i jakie konsekwencje polityczne zamierza z tego faktu wyciągnąć?
Pytanie to nadal pozostaje bez odpowiedzi. Z tego powodu chciałbym zadać pani wysokiej
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przedstawiciel trzy pytania i oczekuję od Pani, Pani Baronesso Ashton, odpowiedzi na
piśmie. Ja sam również chciałbym otrzymać jasną odpowiedź.

1. W jakim stopniu dokonywane przez Iran masowe deportacje afgańskich uchodźców
destabilizują sytuację w zachodniej części Afganistanu? Myślę tu o prowincjach Nimruz i
Herat.

2. Czy podziela Pani oficjalne afgańskie stanowisko, że pod przykrywką tych deportacji
Iran próbuje umieścić w kraju zagranicznych terrorystów?

3. Jakiej pomocy Unia Europejska udziela władzom afgańskim w zakresie dużej liczby
uchodźców z Iranu, aby uniemożliwić Teheranowi wykorzystywanie tej wrażliwej kwestii
humanitarnej do celów politycznych i instrumentalne posługiwanie się nią w celu
uniezależnienia Kabulu i poddania go naciskom politycznym?

Nick Griffin (NI) -   Pani Przewodnicząca! Omawiane przez nas sprawozdanie obala
kłamstwa brytyjskiej klasy politycznej na temat wojny w Afganistanie. Nie znam z nazwiska
żadnej z niewinnych afgańskich ofiar tej haniebnej wojny, lecz wiem, że nie mają one nic
wspólnego z brytyjskimi interesami. Znam natomiast nazwiska 18 dzielnych młodych
ludzi z mojego okręgu wyborczego, którzy tylko w tym roku oddali swe życie w imię tego
szaleństwa.

Starszy kapral Simon Hornby, Liverpool; chorąży David Markland, Lancashire; starszy
szeregowy Sean Dawson, Stalybridge; starszy kapral Harvey Holmes, Hyde; starszy kapral
Terry Webster, Chester; kapral Andrew Breeze, Manchester; starszy szeregowy Steven
Birdsall, Warrington; starszy szeregowy Paul Warren, Preston; sierżant Steven Darbyshire,
Wigan; starszy szeregowy Alex Isaac, Wirral; starszy szeregowy Douglas Halliday, Wallasey;
starszy sierżant Sergeant Martyn Horton, Runcorn; starszy szeregowy Thomas Sephton,
Warrington; sierżant David Monkhouse, Kumbria; starszy szeregowy Darren Foster, Carlisle;
kapral Jordan Bancroft, Burnley; starszy szeregowy Darren Deady, Bolton; starszy szeregowy
Christopher Davies, St Helens.

Jakże karygodna strata odważnych młodych ludzi!

Unia Europejskiej nie ma oczywiście żadnego prawa decydować o tym, w jakich wojnach
Wielka Brytania powinna brać udział, a w jakich nie. Decyzja o tym należy do brytyjskiego
społeczeństwa i wskazanych przez niego przedstawicieli zasiadających w Parlamencie w
Westminsterze, podobnie jak decyzja, aby pewnego pięknego dnia postawić Panów Blaira,
Browna i Camerona przed sądem za zbrodnie wojenne, ponieważ wojna w Afganistanie,
tak jak wojna w Iraku, ma charakter przestępczy.

Mario Mauro (PPE) -    (IT) Pani Przewodnicząca, szanowni państwo! Podzielam zdanie
sprawozdawcy, że do ogromnych problemów w Afganistanie, które do dziś pozostają
nierozwiązane, należy podejść w nowy sposób. Oznacza to konieczność przyjęcia innych
priorytetów, niż te, które przyświecały dotychczasowym działaniom.

Podzielam zadowolenie sprawozdawcy z faktu, że prezydent Afganistanu, Hamid Karzai,
wyznaczył rok 2014 jako końcowy termin całkowitego przekazania krajowym afgańskim
siłom bezpieczeństwa dowodzenia operacjami wojskowymi i prowadzenia ich we
wszystkich prowincjach, oraz że afgański rząd zobowiązał się do stopniowego
przejmowania pełnej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Wszystko to nie powinno jednak oznaczać, że społeczność międzynarodowa przestanie
zajmować się kwestią afgańską. Partnerstwo z Afganistanem należy wzmacniać wszelkimi
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sposobami. Musimy przede wszystkim wspierać inwestowanie w gospodarkę, ponieważ
będzie to w rzeczywistości oznaczać inwestowanie w stabilność kraju. Musimy to robić
dobrze, co oznacza, że konieczne jest wypracowanie modelu współpracy opartego na
wszechstronnym dialogu pomiędzy organizacjami społecznymi i instytucjami lokalnymi.

Jak słusznie podkreślono w sprawozdaniu, kluczową kwestią pozostaje jednak to, że
stabilności ani pokoju w Afganistanie nie da się osiągnąć, dopóki państwo to samo nie
będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom.

W tym zakresie wzywam sprawozdawcę, Pana Posła Arlacchiego do poprawienia, być
może w drodze ustnej poprawki, fragmentu dotyczącego użycia w Afganistanie samolotów
bezzałogowych i nadania mu lepszego brzmienia. Przecież inny wydźwięk ma
sformułowanie: „zakazuje się użycia samolotów bezzałogowych” od powiedzenia: „w jak
największym stopniu ograniczymy użycie tej technologii” i być może dodania: „w celu
niewyrządzania szkód wśród ludności cywilnej”. Jestem pewien, że uda nam się osiągnąć
kompromis i że Pan Poseł Arlacchi posiada wiedzę i środki, by tego dokonać. Z chęcią
udzielimy mu w tym pomocy.

Kristian Vigenin (S&D) -    (BG) Pani Przewodnicząca! Sprawozdanie, nad którym dziś
debatujemy, jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych sprawozdań dotyczących
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 2010 roku. Pragnę pogratulować panu posłowi
Arlacchiemu jego pracy i jej wyników. Skutki naszej obecnej polityki wobec Afganistanu
możemy oceniać przez pryzmat niepokojących danych liczbowych dotyczących
zwiększającej się śmiertelności wśród niemowląt, obniżającej się średniej długości życia
oraz rosnącego analfabetyzmu i ubóstwa. Dla porównania, pięć dni wojny kosztuje tyle
samo, ile kosztowałoby wyeliminowanie ubóstwa, zaś tydzień wojny tyle, ile kosztowałoby
wybudowanie 6 tysięcy szkół. Zdaję sobie sprawę z tego, że tego rodzaju porównania
mogą wcale nie być takie oczywiste, ale z grubsza obrazują dylematy, przed którymi stoimy.
Z wielu sprawozdań płyną również informacje wskazujące na ogromne niedociągnięcia,
a także na przypadki nadużyć i korupcji związane z dystrybucją pomocy międzynarodowej.
Od 2002 roku sama Unia Europejska wraz z jej państwami członkowskimi wydały ponad
8 miliardów euro, co nie przyniosło żadnych wymiernych skutków.

Niepokojący jest również fakt, że selekcja i szkolenie rekrutów do afgańskiej policji nie
spełniają nawet podstawowych standardów: 90 % członków policji to analfabeci, a jedna
piąta z nich przyjmuje narkotyki. Wspominam o tym, ponieważ nie możemy mówić o
nowej strategii dla Afganistanu, jeśli nie otworzymy oczu na rzeczywistość. Chociaż łatwe
rozwiązania i gotowe recepty nie istnieją, nie możemy zapominać, że jedynym
rozwiązaniem jest rozwiązanie polityczne, i to takie, w ramach którego silnie podkreśla
się zaangażowanie afgańskich instytucji i obywateli w rozwój ich kraju. Rozwój ten będzie
długofalowy tylko w przypadku stworzenia warunków, które doprowadzą do zaprzestania
produkcji opium i wyeliminowania ubóstwa.

Carl Haglund (ALDE)   – (SV) Pani Przewodnicząca! Pragnę rozpocząć, dziękując panu
posłowi Arlacchiemu za doskonałą pracę, którą wykonał nad tą strategią. Myślę, że idealnie
obrazuje ona stojące przed nami wyzwania, a także popełnione do tej pory błędy. Mam
nadzieję, że dzięki temu sprawozdaniu wyciągniemy z nich lekcję i usprawnimy nasze
działania w Afganistanie.

Do kilku kwestii warto odnieść się bardziej szczegółowo. Przede wszystkim pojawił się
nieco radykalny pomysł, aby rozpocząć poważne rozmowy z tzw. „umiarkowanymi
talibami”. Z pewnością jest to jedyne rozwiązanie. Jednocześnie myślę, że wielu z nas
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miałoby kłopot z podaniem definicji umiarkowanych talibów. Dlatego powinniśmy
przeprowadzić debatę w tej kwestii, gdyż, jak pokazały ostatnie wydarzenia, definicja ta
nie jest jasna dla nikogo z nas.

Kolejną sprawą jest kwestia pieniędzy przekazywanych w ramach pomocy oraz sposobu
ich wykorzystywania. Nasze odważne podejście zakładające przekazywanie w przyszłości
pieniędzy za pośrednictwem afgańskiego budżetu jest według mnie dobrym krokiem. Tak
naprawdę jest to jedyne możliwe rozwiązanie, chociaż musimy postępować z rozwagą.
Słusznie pokazujemy naszemu elektoratowi w państwach członkowskich, że monitorujemy
sytuację, oraz że nie będzie dochodzić do nadmiernych nadużyć związanych z
wykorzystaniem pomocy.

Na koniec, moim zdaniem słusznie wspomniano o roli Pakistanu, ponieważ jest ona
również ważna. Myślę, że wszyscy się co do tego zgadzamy. W tym zakresie ważną rolę
ma do odegrania wspólnota międzynarodowa, która powinna wywierać naciski na Pakistan,
aby kraj ten robił to, co do niego należy.

Kończąc, chcę powiedzieć, że pochodzę z kraju, w którym, przynajmniej na chwilę obecną,
debata w kwestii Afganistanu dotyczy wyłącznie ewentualnego pozostania fińskich
żołnierzy w tym kraju. Nie jest to szczególnie konstruktywne. Tocząca się dyskusja nie
dotyczy istoty sprawy, a jedynie ewentualnej obecności wojska. Podobnie rzecz ma się np.
u naszego sąsiada, w Szwecji, i dlatego takie inicjatywy, jak ta poważna strategia, stanowią
istotny wkład w przyszłą dyskusję.

Ryszard Czarnecki (ECR) -    (PL) Pani Przewodnicząca! Cztery lata temu byłem
obserwatorem na wyborach w Autonomii Palestyńskiej, w Autonomii Palestyńskiej,
podkreślam. I pamiętam takie złudzenie jednej z ważniejszych osób w Parlamencie
Europejskim. Ta osoba powiedziała do mnie: „No, ci ludzie z Hamasu tacy w zasadzie mili,
kulturalni, sympatyczni ludzie. Może warto z nimi negocjować”. Dzisiaj słyszę powtórkę.
Dzisiaj słyszę, że być może warto negocjować z tymi umiarkowanymi talibami. Pojawia
się tylko pytanie – kto jest umiarkowanym talibem i czy to nie jest za bardzo rozciągliwe
pojęcie? Przestrzegałbym przed takim kierunkiem.

Jest jasne, że w Afganistanie ginie bardzo dużo żołnierzy – także z mojego kraju, z Polski
– zdecydowanie ginie za wiele tych żołnierzy, że nasza strategia kosztuje zbyt wiele
pieniędzy, a strategia NATO też jest dyskusyjna. Natomiast ja bym nie wylewał dziecka z
kąpielą i przestrzegam przed dialogiem z ludźmi, którzy tak naprawdę mają zupełnie inne
cele niż my.

Philippe Juvin (PPE) -    (FR) Pani Przewodnicząca! Zdaję sobie sprawię z tego, że pan
poseł Arlacchi bardzo dobrze zna Afganistan. Spośród członków tego Parlamentu
prawdopodobnie jest on jedną z osób, które najlepiej znają ten skomplikowany kraj i
region.

Mimo to, i chciałbym, aby to było jasne, tekst przedmiotowego sprawozdania w jego
obecnym brzmieniu jest problematyczny. Nie zgadzam się z posłami, którzy wyrażają
swoje zadowolenie i składają sobie wzajemne gratulacje z powodu jego sporządzenia.
Zaraz wyjaśnię, dlaczego tak uważam.

Moim zdaniem podstawową wadą tego tekstu jest przede wszystkim chęć, aby nas, ludzi
Zachodu, za wszelką cenę obciążyć odpowiedzialnością za całe zło, którego doświadcza
Afganistan. Podam trzy przykłady. Pan poseł Arlacchi pisze, po pierwsze, że od czasu
naszej obecności, dziwnym trafem doszło do pogorszenia się warunków zdrowotnych.
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Jest to zaskakujące. Pani Ashton powiedziała coś zupełnie odwrotnego. Nikt tego nie
zauważył.

Po drugie, w motywie B – proszę przeczytać, Szanowni Państwo – wojska Zachodu
uznawane są za wojska okupacyjne. Przedstawiciele tych państw członkowskich, które
były okupowane, wiedzą, co takie słowa oznaczają.

Po trzecie, odnośnie do pkt 71, który dotyczy użycia zdalnie sterowanych samolotów –
szanowni państwo, dwa lata temu służyłem w Afganistanie jako oficer medyczny.
Opatrywałem żołnierzy niemieckich, brytyjskich, polskich, włoskich, francuskich, a także
zjednoczonych sił afgańskich. Opatrywałem również talibów. I mogę Wam powiedzieć,
że jeśli chcecie jutro powiedzieć naszym żołnierzom: „Nie możecie używać zdalnie
sterowanych samolotów”, oznaczać to będzie, że mówicie im: „Nawiążcie z wrogiem
bezpośrednią walkę, ponoście ryzyko”. Nie wiem czy my, politycy, powinniśmy mówić
naszym żołnierzom takie rzeczy.

Nie jest tak, że nie doceniam skomplikowanego charakteru tej sytuacji. Wiem, że wojna
jest okrutna. Jednak moim zdaniem należy położyć kres temu antymilitaryzmowi, temu
prostemu antyamerykanizmowi, temu samobiczowaniu się wojsk Zachodnich, które czyni
zeń źródło wszelkiego zła w Afganistanie.

Szanowni Państwo! Moim zdaniem wszystko to jest bardzo proste. Naszym wrogiem są
talibowie, a nie Amerykanie ani wojska zachodnie. Jest to bardzo skomplikowana
problematyka, ale musimy uważać w jaki sposób o niej mówimy.

Thijs Berman (S&D) -   Pani Przewodnicząca! Pragnę przyłączyć się do Lady Ashton i
złożyć hołd Richardowi Holbrooke’owi. Podziwiałem go za to, co zrobił w Dayton.
Poznałem go w trakcie fascynującej kolacji w Brukseli i bardzo mi zaimponował.

(NL) Pani Przewodnicząca! W Afganistanie nie powiedzie się żadna strategia, która ma z
gruntu militarny charakter. Liczba obecnych tam naszych żołnierzy wzrosła z 20 tysięcy
w 2001 roku do 150 tysięcy obecnie, a mimo to poziom bezpieczeństwa zmniejszył się.

Słyszymy o coraz większej liczbie ofiar cywilnych, o zabitych żołnierzach, a także o
koalicyjnej armii, którą, przykro mi Panie Pośle Juvin, coraz większa liczba Afgańczyków
naprawdę postrzega jako armię okupacyjną.

Celem naszej strategii powinna być przede wszystkim odbudowa kraju, administracji
lokalnej, sądownictwa, edukacji, opieki zdrowotnej, również dla kobiet, a także odbudowa
obszarów wiejskich, z tym że już bez opium. Koalicja musi poważnie traktować wyznawane
przez siebie zasady. Słyszeliśmy piękne słowa na temat walki z korupcją, ale nic nie
zrobiono w kwestii korupcji związanej z pałacem prezydenckim. To rozczarowuje
Afgańczyków i trzeba to zmienić.

Wysiłki podejmowane przez afgańską policję w zakresie walki z korupcją muszą uzyskać
wsparcie ze strony Unii Europejskiej, która musi przystąpić do działania, tworząc w
Afganistanie prokuraturę. Bez rzetelnej administracji Afganistan skazany jest na
niepowodzenie.

Zbigniew Ziobro (ECR) -    (PL) Pani Przewodnicząca! Nie da się stworzyć dobrze
funkcjonującego programu pomocy dla Afganistanu bez ustabilizowania jego sytuacji
wewnętrznej. Głównym filarem tych działań musi być zapewnienie bezpieczeństwa i
zwycięstwo w walce z siłami rebeliantów. W tym celu należy zwiększyć zaangażowanie
państw europejskich w ramach misji NATO oraz wzmocnić siły Europolu, które, jak
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wiemy, nie osiągnęły jeszcze zapowiadanego stanu liczbowego. Niezbędne jest również
odcięcie sił talibów od baz w Pakistanie i Peszawarze.

Jak wskazuje w swoich opracowaniach Departament Stanu USA, istotnym źródłem
finansowania działalności partyzantów jest handel narkotykami. Jest to kolejne pole do
działalności Unii Europejskiej, która powinna wzmocnić środki finansowe zachęcające
rolników do porzucenia upraw maku. Nie wydaje się słuszne założenie raportu mówiące
o poparciu dla programu generała Petraeusa. Środki finansowe powinny być pozyskiwane
regionalnie, lecz władza musi być centralna. Dalsze rozbicie Afganistanu może doprowadzić
do somalizacji państwa i podziału na walczące plemiona.

Marietta Giannakou (PPE) -    (EL) Pani Przewodnicząca! Sytuacja w Afganistanie budzi
niezwykłe zainteresowanie społeczności międzynarodowej nie tylko z powodu obecności
w tym kraju sił wojskowych, lecz również dlatego, że są i będą tam obecne siły, które będą
dokonywać ataków terrorystycznych i stwarzać problemy dla społeczności
międzynarodowej. Prawda jest taka, i powinniśmy ją zaakceptować, że siły, takie jak
fundamentaliści i terroryści, są obecne w Afganistanie od XIV wieku.

Pani Baronesso! Dwadzieścia cztery lata temu Parlament ten przegłosował sprawozdanie
Komisji Dochodzeniowej w sprawie Handlu Narkotykami zawierające odrębny rozdział
na temat Afganistanu i prognozy dotyczące obecnej sytuacji w tym kraju. Prognozy te
niestety się sprawdziły. Problemu narkotyków nie można rozwiązać poprzez wprowadzenie
innych upraw. Program ONZ w sprawie upraw zakończył się klęską. Z afgańskiego opium,
które – zdaniem specjalistów – uznawane jest za najlepsze, finansowane są wszystkie
działania w Afganistanie, Pakistanie i w wielu innych miejscach.

Problem ten należy zatem rozwiązać, lecz, jak Pani wspomniała, o wiele ważniejsze jest
podejmowanie działań na rzecz rozwoju, działań na rzecz opieki zdrowotnej, zmniejszenia
śmiertelności wśród niemowląt; innymi słowy, musimy pokazać tym ludziom, że istnieje
model, który będzie dla nich atrakcyjny, który będzie się im podobał i który będą chcieli
przyjąć, aby poprawić jakość swojego życia w przyszłości. Model, który będzie mógł być
zintegrowany z ich stylem życia. Przyjęcie takiego modelu w oczywisty sposób pomoże
kobietom, ponieważ sytuacja, do której doprowadzili talibowie stanowi jeden z
najistotniejszych problemów. Sytuacja kobiet w krajach muzułmańskich już i tak jest
bardzo trudna. W Afganistanie rzecz ma się jeszcze gorzej. Pani Baronesso! Unia Europejska,
a wraz z nią Pani, nadal musi podejmować tam działania, aby, zgodnie z Pani słowami,
Europejczycy mogli wyjść z tej sytuacji z twarzą.

Ana Gomes (S&D) -    (PT) Pani Przewodnicząca! Richard Holbrooke, któremu również
składam najszczerszy hołd, powiedział przed śmiercią: „Musimy zakończyć wojnę w
Afganistanie”. Prawda jest taka, że kraj ten ma kluczowe znaczenie dla europejskiego i
światowego bezpieczeństwa, i właśnie dlatego, co doskonale pokazuje sprawozdanie pana
posła Pina Arlacchiego, musimy naprawić istotne błędy, które popełniliśmy, i zainwestować
w „afganizację” i wysunięcie na pierwszy plan bezpieczeństwa afgańskiej ludności. Oznacza
to, że ludność ta musi być chroniona przez obecne w tym kraju zagraniczne oddziały
wojskowe.

Nie oszukujmy się: skorumpowani watażkowie, którzy w oczach społeczeństwa utracili
wszelką wiarygodność, nie mogą zbudować praworządności i demokratycznych instytucji.
Zakończenie wojny w Afganistanie zależy również od kontroli, jaką demokratycznie
wybrany rząd sprawuje nad potencjałem wojskowym sąsiadującego z nim Pakistanu,
potęgi nuklearnej pozostającej na marginesie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej
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(NPT). Europejczycy mogą w ramach Unii Europejskiej i NATO doprowadzić do
zakończenia wojny w Afganistanie i powstrzymać staczanie się Pakistanu w otchłań, o ile
tylko przestaną prowadzić politykę chowania głowy w piasek i zajmą się tymi kwestiami
politycznymi o fundamentalnym znaczeniu.

Carlo Fidanza (PPE) -    (IT) Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Ja również pragnę
upamiętnić Richarda Holbrooke’a.

Gdyby przygotowanie przedmiotowego sprawozdania powierzone zostało mojej grupie
politycznej, nasze podejście niewątpliwie różniłoby się od podejścia przyjętego przez pana
posła Arlacchiego. Tym niemniej, jestem mu wdzięczny za oddanie, z jakim tak długo
zajmował się kwestią Afganistanu.

To m.in. dzięki wielu istotnym poprawkom zgłoszonym przez naszą grupę polityczną w
przedmiotowym sprawozdaniu przyjęto obecnie mniej ideologiczne podejście oraz
zdecydowanie lepiej przedstawiono w nim kluczowe kwestie, które pojawiły się w ciągu
ostatnich dziewięciu miesięcy. Dostrzeżono w nim również pozytywne elementy i
najskuteczniejsze kierunki działań, które należy kontynuować, aby pomóc afgańskim
władzom w odzyskaniu przez nie pełnej suwerenności.

Chociaż prawdą jest, że sama odpowiedź militarna nie wystarczy, musimy dziś wyraźnie
powtórzyć, że, z jednej strony, w ciągu ostatnich miesięcy osiągnięto znaczące sukcesy
militarne – weźmy choćby operacje w prowincjach Almondo i Kandahar – z drugiej strony
zaś, bardziej zdecydowane działania przeciwko rebeliantom są również podstawowym
warunkiem uspokojenia sił talibów, których chcemy skłonić do podjęcia negocjacji.

Musimy być dumni z naszej misji wojskowej, w której bierze udział tysiące młodych
żołnierzy Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa, wśród nich wielu
Europejczyków i młodych ludzi z mojego kraju, ponieważ chodzi w niej nie tylko o
obecność militarną, lecz także o uczestniczenie w odbudowie kraju. Dzięki nam te
udręczone ziemie zyskują szkoły, mosty i infrastrukturę lądową. Wszystko to pomoże w
rozwoju zniszczonych obszarów.

Mimo osiągniętych kompromisów, przedmiotowe sprawozdanie nadal zawiera kilka
spornych kwestii, dotyczących m.in. wspomnianego już użycia zdalnie sterowanych
samolotów. Uważam, że całkowite pozbawianie się możliwości wykorzystania tego
narzędzia, które jest bardzo przydatne na niektórych obszarach północno-wschodniej
części kraju, gdzie trudniej jest znaleźć i pokonać wojska talibów, jest poważnym błędem.

Ufam, że sprawozdawca przemyśli tę kwestię. W innym wypadku ja i moja grupa będziemy
głosować przeciwko przyjęciu sprawozdania.

Zoran Thaler (S&D) -    (SL) Pani Przewodnicząca! Chciałbym pogratulować panu Posłowi
Arlacchiemu jego odważnego sprawozdania.

Chciałbym dzisiaj, gdy słusznie upamiętniamy dyplomatę Richarda Holbrooke’a i jego
działania na rzecz pokoju, szczególnie na Bałkanach, zacytować jego wypowiedź dotyczącą
pieniędzy wydanych na walkę z handlem narkotykami w Afganistanie (1,61 miliardów
dolarów). Cytuję:

„Jest to najbardziej nieoszczędny i nieskuteczny program, z jakim się spotkałem, zarówno
podczas pracy w administracji, jak i poza nią”.

(SL) Koniec cytatu.
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To samo można powiedzieć o wszystkim, co wydarzyło się w ciągu tych niefortunnych
dziesięciu lat wojny w Afganistanie. Nie mam czasu wyjaśniać powodów, dla których
wpadliśmy w pułapkę administracji Busha, lecz faktem jest, że nasi obywatele oczekują
od nas położenia w końcu kresu temu szaleństwu, które kosztowało nas ponad
300 miliardów euro i śmierć niezliczonej rzeszy ludzi. W 2001 roku niektórzy nie mogli
doczekać się rozpoczęcia wojny. Teraz nadszedł czas, aby podjąć trudne ryzyko pokoju.
Tego oczekują od nas nasi obywatele. Oczekują oni również politycznego rozwiązania tej
sytuacji i chcą, byśmy mniej wiary pokładali w rozwiązanie militarne.

Elena Băsescu (PPE) -    (RO) Pani Przewodnicząca! Bardzo się cieszę, że grupy polityczne
zasiadające w Komisji Spraw Zagranicznych osiągnęły konsensus. Ostateczny tekst
sprawozdania jest w znacznej mierze bardziej przekonywający od jego początkowej wersji.

Sytuacja w Afganistanie, po dziewięciu latach zaangażowania międzynarodowego, nadal
wymaga znaczącej poprawy. Wskaźniki społeczno-ekonomiczne i bezpieczeństwa nie
uległy widocznej poprawie, zaś decyzje często podejmowano z pominięciem samych
Afgańczyków. Dlatego uważam, że nie chodzi tu o brak ram, czy instrumentów. W
rzeczywistości potrzebujemy strategicznego planu zgodnego z naszymi zobowiązaniami
względem Afganistanu. UE, wraz z NATO, musi przyjąć na siebie ciężar pokierowania
międzynarodowymi działaniami, w ramach których należy traktować Afganistan jak
suwerenne państwo. Chciałabym podkreślić, że zwiększenie zaangażowania rządu
afgańskiego stanowi jedyne i dyplomatyczne rozwiązanie. W związku z tym uważam, że
jednym z kluczowych elementów sprawozdania jest wyrażone w nim wsparcie dla nowej
strategii antyrebelianckiej.

Na szczycie w Lizbonie przedstawiono zarys planu rozpoczęcia etapu przejściowego,
który zakłada stopniowe przekazywanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo siłom
afgańskim do 2014 roku. Dotrzymując zobowiązania złożonego na samym początku
misji, mój kraj nie wycofa swoich żołnierzy do czasu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa
terytorium afgańskiemu. Chciałabym również zwrócić uwagę na istotny wkład Rosji, która
wyraziła zgodę na tranzyt naszych żołnierzy i sprzętu przez swoje terytorium.

Kończąc, chciałabym podkreślić, że po zakończeniu operacji przekazywania
odpowiedzialności, żołnierze ISAF powinni być przeniesieni w rejony, w których sytuacja
w zakresie bezpieczeństwa będzie nadal niestabilna. Jest to niezwykle ważne dla rumuńskich
żołnierzy stacjonujących na południu Afganistanu. Niezależnie od sukcesów osiągniętych
podczas operacji ISAF, region ten nadal będzie niestabilny.

PRZEWODNICZY: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Cristian Dan Preda (PPE) -    (RO) Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim chcę
powiedzieć, że zgadzam się z poglądem mojego kolegi, pana posła Juvina. Na wstępie
muszę z przykrością odnotować, że przedmiotowe sprawozdanie nie zawiera w tytule
słów „Unia Europejska”. Według mnie nie powinniśmy się wypowiadać w imieniu
społeczności światowej, a jedynie w imieniu Unii Europejskiej. Już wcześniej starałem się
zwrócić na to uwagę w zgłoszonych przeze mnie poprawkach. Nie oznacza to oczywiście,
że powinniśmy ignorować współpracę z naszymi sojusznikami, przede wszystkim –
zwrócił na to uwagę mój kolega, pan poseł Juvin – ze Stanami Zjednoczonymi.

Myślę, że nie musimy w tej chwili skupiać się na zupełnie nowej strategii. Uważam, że
lepszym rozwiązaniem będzie zrealizowanie strategicznej wizji zarysowanej dwa lata temu
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na szczycie NATO w Bukareszcie. W tym względzie nie sądzę, że konieczne jest tworzenie
nowej strategii, a jedynie zachowanie konsekwencji względem tej strategicznej wizji.

Oczywiście musimy jednak przyznać się do błędów popełnionych w Afganistanie przez
koalicję wojskową, i wyciągnąć z nich wnioski. Nie możemy jednak popełnić błędu i
spoglądać na sytuację sprzed interwencji przez różowe okulary. Jak już wcześniej
podkreślono, musimy pamiętać, że jednym z podstawowych celów naszej strategii w
Afganistanie jest usunięcie z jego terytorium ugrupowań talibów.

Musimy również podkreślać pozytywne aspekty interwencji, szczególnie plan Petraeusa.
Afganistan jest obecnie krajem, w którym kobiety mają więcej praw, więcej dzieci
posyłanych jest to szkół, otwiera się więcej fabryk i buduje więcej dróg. Dzieje się tak dzięki
naszym działaniom w tym kraju. Zaangażowanie środków o charakterze cywilnym, takich
jak programy edukacyjne i programy na rzecz zwalczania ubóstwa, odbudowy i rozwoju,
jest istotnym krokiem na drodze do zagwarantowania pokoju w Afganistanie.

Kończąc, chciałbym podkreślić, że potrzebujemy wizji pragmatycznej, takiej jaką proponuje
moja grupa. Nie możemy zapominać, że do sprawozdania pana posła Arlacchiego
zgłoszono ponad 400 poprawek.

Marielle De Sarnez (ALDE) -    (FR) Pani Przewodnicząca! Pragnę krótko odnieść się do
trzech rzeczy.

Po pierwsze, w mojej opinii, która różni się od tego, co zostało tu powiedziane, Unia
Europejska powinna mieć własną strategię. W Afganistanie obecni są nasi ludzie, żołnierze,
walczące oddziały, przekazujemy temu krajowi znaczne środki, więc musimy mieć własny
pogląd na sprawy.

Po drugie, moim zdaniem bezwzględnie konieczne jest, by pieniądze społeczności
międzynarodowej były wydawane z korzyścią dla Afgańczyków. Przez ostatnie 10 lat było
niestety inaczej, czego codziennie tam doświadczamy. Myślę, że odpowiedzialność za taki
stan rzeczy prawdopodobnie w części leży po stronie organizacji pozarządowych i
humanitarnych. Jednakże, co być może nie zostało wystarczająco mocno zaznaczone w
sprawozdaniu, głównie winą za ten stan rzeczy należy obarczyć skorumpowany rząd,
który, i trzeba to powiedzieć, nie jest ani sprawiedliwy, ani skuteczny.

Po trzecie: kwestia dialogu politycznego. Próby podjęcia rozmów z talibami trwają od
wielu lat. Nie ma w tym niczego nowego. Osobiście uważam, że dialog jest potrzebny.
Sądzę jednak, że podjęcie go będzie bardzo trudne, gdyż prowadzenie rozmów w chwili,
gdy jesteśmy słabi i gdy wycofywanie naszych wojsk osiągnęło zaawansowany etap, będzie
oczywiście bardzo skomplikowane.

Giovanni Collino (PPE) -    (IT) Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Po
uwzględnieniu kilku poprawek, zgadzamy się obecnie ze sprawozdaniem pana posła
Arlacchiego oraz z wyszczególnionymi w nim priorytetami dotyczącymi przyszłego
rozwoju Afganistanu. Główne aspekty strategii politycznej i wojskowej, które zostały w
nim uwypuklone, dotyczą przejrzystości systemu finansowania pomocy, walki z handlem
narkotykami i koordynacji pomocy międzynarodowej.

Ponownie należy podkreślić konieczność zapewnienia kontroli i stabilizacji tego regionu,
aby osłabić działania sił talibów i ożywić proces pokojowy. Kończąc, chciałbym zwrócić
uwagę na wkład, jaki Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
wniosła w przygotowanie wspólnego tekstu oraz złożyć wyrazy uznania dla wysiłków i
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poświęcenia żołnierzy Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa, którzy są obecni
w Afganistanie w obronie wolności i lokalnej ludności.

Katarína Neveďalová (S&D) -    (SK) Pani Przewodnicząca! Uważam, że wojsko nie może
być źródłem pokoju i dobrobytu, również w Afganistanie.

Powinno dawać do myślenia to, że niektórzy z moich koleżanek i kolegów, głównie z EPP,
martwią się, czy poprzemy użycie danego rodzaju samolotów – nie znam się na
wojskowości i nie mam pojęcia, co to wnosi do dyskusji. Moim zdaniem większą uwagę
powinniśmy poświęcić temu, do czego odnosi się pan poseł Arlacchi w swoim
sprawozdaniu i co jest bardzo ważne. Mówi on o sytuacji kobiet i dzieci w tym kraju. Z
oczywistych względów powinniśmy bardziej skupić się na kwestii dyskryminacji kobiet
i walce z nią. Powinniśmy skupić się także na tym, że np. wiele afgańskich dzieci nie ma
możliwości chodzenia do szkoły, oraz że wielu ludzi żyje poniżej progu ubóstwa.

Uważam, że jeśli nie będziemy wspierać projektów związanych z edukacją i opieką
zdrowotną, tylko inwestować w militarne rozwiązanie tego konfliktu, nigdzie nie zajdziemy.

Andrew Henry William Brons (NI) -   Pani Przewodnicząca! Sprawozdanie pana posła
Arlacchiego zostało rzetelnie przygotowane, a jego lektura jest bardzo pouczająca. Moja
krytyka dotyczy jedynie tego, że wydaje się on pomijać fakt, iż Afganistan nie jest liberalną
demokracją rządzoną przez koalicję Zielonych i Liberalnych Demokratów z Brighton.

Horror w Afganistanie kosztował życie 346 brytyjskich żołnierzy, wielu więcej żołnierzy
koalicji i tysięcy niewinnych Afgańczyków. W tym czasie nastąpił wzrost śmiertelności
wśród niemowląt i kobiet w połogu oraz spadek średniej długości życia. Według pana
posła Arlacchiego w 2001 roku w Afganistanie nie uprawiano maku, podczas gdy obecnie,
po dziewięciu latach konfliktu i obecności koalicji, z Afganistanu pochodzi ponad 90 %
heroiny w Europie.

Wypominanie, że istnieje jakiś stopień dyskryminacji wobec kobiet, jest nieproporcjonalne
do skali problemu. Rozwiązaniem jest wsparcie naszych żołnierzy poprzez zakończenie
tej wojny i sprowadzenie ich do domu, tak by mogli chronić własnych obywateli przed
krajowymi terrorystami z importu.

Norica Nicolai (ALDE) -    (RO) Pani Przewodnicząca! Choć temat kobiet i dzieci jest
interesujący, to jednak najważniejszym elementem sprawozdania pana posła Arlacchiego
jest jego klarowność. Chodzi mi tutaj o to, że sprawozdanie przewiduje legitymację dla
międzynarodowej interwencji w Afganistanie i nie kwestionuje tej interwencji. Naturalnym
i politycznie odpowiedzialnym posunięciem jest jednakże przeprowadzenie dyskusji nad
skutecznością tej interwencji. Jest tak dlatego, że – odkładając na bok wszelkie sentymenty
– trwająca 10 lat interwencja może całkowicie przysłonić skuteczność podjętej w tej
sprawie decyzji politycznej. Uważam, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność wobec
swoich wyborców za udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

Jestem zadowolona z klarowności przedmiotowego sprawozdania również dlatego, że
wspomina się w nim kwestie, których zazwyczaj z wielu powodów unikamy. Moim
zdaniem sprawozdanie to jest jedynie początkiem. Musimy mieć odwagę, aby regularnie
analizować i oceniać nasze działania, przyznawać się do popełnionych błędów, a jeśli
takowe popełniliśmy, szukać innych rozwiązań. Na tym bowiem polega odpowiedzialne
i demokratyczne działanie.
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Jaroslav Paška (EFD) -    (SK) Pani Przewodnicząca! Z doświadczania wiemy, że pomoc
niesiona za pośrednictwem międzynarodowej interwencji może okazać się skuteczna
wyłącznie wtedy, gdy popiera ją większość społeczeństwa. Po kilku latach interwencji w
Afganistanie widzimy, że Afgańczycy nie rozumieją nas, nie chcą naszej pomocy oraz nie
rozumieją naszej cywilizacji i wartości kulturowych.

Na Słowacji mamy takie powiedzenie: „Kto nie słucha rad, temu nie można pomóc”. Nie
chcę przez to powiedzieć, że Afgańczykom nie można pomóc, ale nie mogę głosować za
metodami zakładającymi użycie siły. Powinnyśmy przede wszystkim skupić się na tym,
jak zmienić naszą pomoc i jak ją zorganizować, aby odpowiadała potrzebom afgańskiej
ludności.

Uważam, że stopniowo powinniśmy wycofywać nasze wojska, a władzę przekazywać w
ręce lokalnej administracji i lokalnych polityków. Następnie powinniśmy wspierać
Afgańczyków za pośrednictwem lokalnych polityków w taki sposób, aby mogli się oni
identyfikować z wartościami naszej cywilizacji i nas zrozumieć. Może wtedy będą oni
skłonni i zdolni do przyjęcia naszej pomocy.

Ioan Mircea Paşcu (S&D) -   Pani Przewodnicząca! Podjęte przez nas zobowiązanie,
gwarantowane zarówno przez UE, jak i NATO, zapewnienia stabilnego, autonomicznego
Afganistanu, który potrafi zapobiec ponownemu przekształceniu swojego terytorium w
bezpieczną przystań dla terrorystów, jest stanowcze i długofalowe. Jednak, szczególnie z
uwagi na jego długofalowość, uważam, że stoją przed nami co najmniej trzy poważne
wyzwania.

Po pierwsze, model państwa, który oferujemy Afganistanowi, nie przystaje do afgańskiej
tradycji. Skoro Afgańczycy muszą się przystosować, również my powinniśmy to zrobić,
tak, aby pomóc im w budowaniu takiego modelu państwa, który będzie połączeniem
nowoczesności z afgańską tradycją.

Po drugie, względy bezpieczeństwa nadal mogą wymagać od nas międzynarodowego
zaangażowania militarnego po 2014 roku, kiedy to Afgańczycy przejmą odpowiedzialność
w tym zakresie. Powinniśmy poważnie pomyśleć o przedłużeniu tego terminu albo być
gotowi na poniesienie ewentualnych konsekwencji.

Po trzecie, opinia publiczna w naszych krajach może stracić cierpliwość. W związku tym
być może będziemy zmuszeni przyspieszyć nasz obecny harmonogram, aby uniknąć
wariantu polegającego na prostym ogłoszeniu zwycięstwa i powrocie do domu. Taki ruch
zniszczyłby naszą wiarygodność.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa  − Pani Przewodnicząca! Chciałabym jedynie
podsumować kilka kwestii.

Chciałabym przede wszystkim podziękować Parlamentowi Europejskiemu. Prowadzona
tu debata jest interesująca i różnorodna. Dziękuję Państwu za ich nieustające
zainteresowanie i energię, z jaką angażujecie się Państwo w sprawę naszej interwencji w
Afganistanie. Dzisiejsza debata jest tego doskonałym przykładem.

Zgodnie z tym, co powiedziałam na początku, moim zdaniem Afganistan jest ważny
zarówno dla nas, jak i dla naszych obywateli. Unia Europejska musi pozostać jednym z
głównych graczy. Mam nadzieję, że udało mi się na początku wyjaśnić nasze priorytety i
plany na przyszłość. Obejmują one konieczność zapewnienia równowagi między
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przekazywaniem środków za pośrednictwem rządu afgańskiego a zapewnieniem
odpowiedniej walki z korupcją, która będzie miała na celu ochronę przekazywanych przez
nas zasobów.

Nasze zaangażowanie dotyczy kluczowych sektorów: ochrony zdrowia (opisałam ją),
policji, wymiaru sprawiedliwości, rozwoju obszarów wiejskich i administracji regionalnej
– oczywiście, istotne jest również zapewnienie przestrzegania prawa. Jak ponadto
wspomniałam, głównym celem wszystkich programów jest zagwarantowanie rozwoju
potencjału lokalnych struktur afgańskich, a także ciągłe wspieranie priorytetów rządu w
kwestii zwalczania przemysłu narkotykowego i korupcji.

W swoim wystąpieniu zwróciłam również uwagę na konieczność większego zaangażowania
kobiet na wszystkich szczeblach afgańskiego społeczeństwa oraz życia politycznego.
Odnotowałam sprawozdanie pana posła Stevensona i zgadzam się z nim, że kwestie
związane z wykorzystaniem wody i nawadnianiem, podobnie jak w wielu częściach świata,
stają się coraz większym problemem.

Panie Pośle Belder, obiecuję, że odpowiem Panu, zgodnie z pańską prośbą, na piśmie.

Na koniec chciałabym po raz kolejny podziękować panu posłowi Arlacchiemu za jego
sprawozdanie. Oczekuję, że nadal będziemy dyskutować nad kluczowymi kwestiami –
tymi, które zostały poruszone w sprawozdaniu, lecz nie tylko. Kończąc, przyłączam się
do tego, co powiedziano o ambasadorze Richardzie Holbrooke’u, przypominając, że jego
ostatnie słowa przed wywiezieniem na salę operacyjną dotyczyły Afganistanu. Cały Richard
Holbrooke. Będzie mi go bardzo brakować.

Pino Arlacchi,    sprawozdawca.  − Pani Przewodnicząca! Przeprowadziliśmy niezwykle
interesującą i ożywioną debatę. Pragnę jedynie dodać kilka uwag.

Przede wszystkim bardzo się cieszę, że nikt nie podważył żadnego z czterech podstawowych
założeń mojego sprawozdania. W sprawozdaniu zwracam uwagę na konieczność
przeprowadzenia reformy systemu pomocy międzynarodowej, wyeliminowania upraw
maku do produkcji opium, zapewnienia lepszej koordynacji szkoleń sił policyjnych i
wsparcia dla procesu pokojowego. Wszystkie zgłoszone uwagi dotyczyły innych kwestii
i cieszę się, że w Komisji Spraw Zagranicznych, po trwających rok dyskusjach, moi koledzy
potwierdzili swoją akceptację dla struktury sprawozdania – którego nie należy nazywać
„sprawozdaniem Arlacchiego”. Wraz z przyjęciem sprawozdania przez Komisję Spraw
Zagranicznych, stało się ono sprawozdaniem komisji, które zostało przyjęte prawie
jednogłośnie – stosunkiem głosów 60 do 1. W sprawozdaniu uwzględniono kilka
kompromisów uzgodnionych przez wszystkie grupy polityczne, tak więc ważne jest
również, aby odwoływać się do jego rzeczywistego, ostatecznego brzmienia.

Panie Pośle Juvin! O ile mi wiadomo, w sprawozdaniu nie ma mowy o siłach okupujących
Afganistan. Takie sformułowanie pojawiło się w pierwotnej wersji tekstu. Ostateczna
wersja wspomina o „koalicji sił międzynarodowych” w Afganistanie. Ta część sprawozdania
została zmieniona wskutek zgłoszonych poprawek.

Najważniejszą kwestią są samoloty bezzałogowe. To nie ich dotyczy to sprawozdanie.
Istnieją tylko dwie linie kompromisu między grupami politycznymi w kwestii
wykorzystania samolotów bezzałogowych. Uważam, że porozumienie w tej kwestii można
było osiągnąć wcześniej, ale polegam na moich rozmówcach i wszystkich stanowiskach
i jestem zadowolony z osiągniętego kompromisu. Sprawozdanie nie zawiera wezwania
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do zakazu użycia samolotów bezzałogowych. Zawiera ono umiarkowaną krytykę ich
użycia, ale jestem przekonany, że grupy polityczne osiągną w tej kwestii porozumienie.

Dziękuję Państwu i pani baronessie Ashton. Mam nadzieję, że weźmie ona treść
sprawozdania pod uwagę, gdyż jest ono bardzo konkretne i wzywa do opracowania
strategii wyjścia z Afganistanu.

Csanád Szegedi (NI) -    (HU) Pani Przewodnicząca! Przepraszam za zabieranie głosu
teraz. Z formalnego punktu widzenia moje pytanie nie jest skierowane do
pana posła Arlacchiego. Z całym szacunkiem chciałbym o czymś przypomnieć
Pani Przewodniczącej lub też zadać jej pytanie. Jestem posłem niezależnym i rzadko mam
okazję, aby zabrać głos. Dzisiaj w ogóle mi tego nie umożliwiono. Na dzisiejszą debatę
przyszedłem godzinę przed jej rozpoczęciem, grzecznie zszedłem na dół i powiedziałem
personelowi, że chciałbym zabrać głos. Rozumiem, i w pełni akceptuję to, że dzisiaj, w
trakcie tej debaty, nie było na to czasu. Oczywiście przekażę moje przemówienie
przygotowane na dzisiejsze posiedzenie na piśmie. Chciałbym jednak poprosić panią
przewodniczącą, by więcej uwagi i troski poświęcała posłom niezależnym, którzy niestety
mogą zabrać głos jedynie w taki sposób. Dziękuję i życzę owocnej pracy.

Arnaud Danjean (PPE) -    (FR) Pani Przewodnicząca! Jedno wyjaśnienie do tego, co zostało
powiedziane. Pan poseł Arlacchi ma rację – ostatecznie zaprezentowany nam tekst nie
zawiera już, w motywie B, słów „siły okupacyjne”. Jednakże w końcowej wersji tłumaczenia,
w szczególności w tłumaczeniu na język francuski, nie uwzględniono tej zmiany i
tłumaczenie na język francuski do dziś rana zawierało wyrażenie „siły okupacyjne”. Stąd
słowa mojego kolegi, pana posła Juvina.

Przewodnicząca -   Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro.

Oświadczania pisemne (art. 149 Regulaminu)

Corina Creţu (S&D),    na piśmie – (RO) Strategia, która została przedstawiona i przyjęta
w Lizbonie zakłada stopniowe – region po regionie – przekazywanie przez ISAF kontroli
nad terytorium kraju afgańskim siłom zbrojnym. Sukces tej strategii zależy od tego, jakie
działania podejmie Pakistan, który stanowi część problemu i siłą rzeczy jest również
elementem jego rozwiązania. Moim zdaniem nie możemy ponadto ignorować coraz
bardziej oczywistego zaangażowania Iranu w Afganistanie. Ostatnie związane z tym
wydarzenia budzą niepokój.

Sądzę, że przedmiotowa strategia musi być ściśle powiązana z ważniejszymi projektami
cywilnymi na wyższym szczeblu, które zapewnią wsparcie dla rozwoju w tych regionach,
gdzie ubóstwo jest wszechobecne, zaś obecność ISAF i wojsk amerykańskich nie przyniosła
żadnych zasadniczych zmian. Kiedy się już wycofamy, nie możemy pozostawić za sobą
tych samych problemów, które w ciągu ostatniego dziesięciolecia przyczyniły się do
wzmocnienia talibów. Mam nadzieję, że dzięki tej nowej strategii osiągniemy sukces i
pomożemy Afganistanowi ponownie zaprowadzić pokój i stabilność.

Krzysztof Lisek (PPE),    na piśmie – (PL) Strategia dotychczas stosowana wobec
Afganistanu nie przyniosła zakładanych rezultatów. Z zadowoleniem przyjąłem
ustanowienie kalendarza zaangażowania NATO w Afganistanie i podpisanie deklaracji o
długofalowym partnerstwie z tym krajem podczas szczytu NATO w Lizbonie. Również
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UE prezentuje bardziej spójne i lepiej skoordynowane podejście do tego regionu,
uwzględniające aspekty cywilne oraz znaczenie współpracy regionalnej.

Powinniśmy dalej wspierać reformy mające na celu walkę z ubóstwem, dyskryminacją
kobiet i produkcją opium. Nasze działania muszą się koncentrować na zwiększeniu
poszanowania praw człowieka i praworządności, budowie państwa prawa i pełnej integracji
Afganistanu ze wspólnotą międzynarodową. Powinny też obejmować budowę i reformy
administracji oraz korpusu służby publicznej przez programy szkoleniowe, pomoc w
budowie lub wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i doradztwo ze strony UE.

W wyznaczaniu i realizacji priorytetów powinien uczestniczyć Afganistan, co będzie
sprzyjać budowie społeczeństwa obywatelskiego i zapewni przejęcie odpowiedzialności
za kraj przez Afgańczyków. Jednocześnie musimy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa
naszym wysłannikom – szkoleniowcom i przedstawicielom sił zbrojnych dbających o
wprowadzenie w życie powyższych planów. Nie możemy dopuścić do rezygnacji z użycia
zdalnie sterowanych samolotów, co spowodowałoby znaczne zmniejszenie ich
bezpieczeństwa. Nasza strategia powinna brać pod uwagę tak bezpieczeństwo obywateli
Afganistanu, jak i naszych przedstawicieli pracujących na rzecz rozwoju tego kraju.

Helmut Scholz (GUE/NGL),    na piśmie – (DE) Sprawozdanie w sprawie nowej strategii
dla Afganistanu zawiera całkowicie przełomowy, zatrważający obraz sytuacji w tym kraju.
Ze sprawozdania jasno wynika, że strategia NATO, polegająca na rozwiązywaniu
skomplikowanych problemów o charakterze politycznym i wojskowym środkami
militarnymi, poniosła klęskę. W sprawozdaniu wyraźnie zatem wezwano wspólnotę
międzynarodową do przyjęcia nowej strategii, która przede wszystkim będzie się skupiać
na odbudowie państwa. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Parlament Europejski, w
odróżnieniu od wielu parlamentów państw członkowskich, wysyła wraz z tym
sprawozdaniem czytelny sygnał, że konflikt w Afganistanie należy zakończyć, oraz że
osiągnięcie tam trwałego rozwoju politycznego, gospodarczego i demokratycznego
wymaga od nas zmiany polityki. Musimy poprzeć fundamentalne przesłanie płynące z
tego sprawozdania. Nie zgadzam się jednak z oceną, że strategia dla Afganistanu przyjęta
na ostatnim szczycie NATO może zakończyć się powodzeniem. Wzywam do wycofania
zagranicznych żołnierzy z Afganistanu. Misja Policyjna Unii Europejskiej (EUPOL) poniosła
klęskę i nie powinno się jej przedłużać, ani rozszerzać. W imiennym głosowaniu nad
punktami dotyczącymi niektórych kwestii miałem możliwość wyrażenia swojego
niezadowolenia z treści tego sprawozdania. Żałuję również, że w sprawozdaniu nie przyjęto
bardziej krytycznego stanowiska wobec skłonności do większego skupiania się na
strategiach militarnych niż na odbudowie państwa, oraz że nie poświęcono w nim większej
uwagi sytuacji w zakresie praw człowieka, w szczególności praw kobiet.

17. Wyniki szczytu NATO w Lizbonie (debata)

Przewodnicząca   – Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie
wiceprzewodniczącej Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i
polityki bezpieczeństwa z wyników szczytu NATO w Lizbonie.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa  − Pani Przewodnicząca! Szczyt NATO w Lizbonie
był sukcesem dla NATO oraz dla Sekretarza Generalnego. Z wielką przyjemnością
uczestniczyłam w niektórych jego posiedzeniach.
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Przedstawię szanownym Posłom ważne osiągnięcia tego szczytu, a skoncentruję się przede
wszystkim na stosunkach UE-NATO; nie odniosę się natomiast do bardziej wewnętrznych
spraw NATO.

Szefowie państw i rządów uzgodnili w Lizbonie nową koncepcję strategiczną, tj. opracowali
wizję Sojuszu na najbliższe dziesięć lat. NATO będzie nadal wykonywać swe zasadnicze
zadania w zakresie obrony zbiorowej i odstraszania; uznaje też wagę zarządzania
kryzysowego i kooperatywnego bezpieczeństwa. Szczyt w Lizbonie utorował także drogę
do ważnych decyzji NATO w szeregu kluczowych obszarów takich jak obrona
przeciwrakietowa, obrona cyberprzestrzeni, reforma NATO i wkład NATO w stabilizację
i odbudowę.

Jeśli chodzi o Afganistan, o którym rozmawialiśmy i który także jest ważnym obszarem
współpracy pomiędzy UE a NATO, podjęte zostały decyzje o przekazaniu
odpowiedzialności i o długoterminowym partnerstwie. Skoncentruję się natomiast na
tym, jak moim zdaniem szczyt w Lizbonie poprawi stosunki UE-NATO. Ten temat był
także ujęty w porządku obrad posiedzenia ministrów obrony, któremu przewodniczyłam
w ubiegłym tygodniu, a w którym brał udział również Sekretarz Generalny NATO, Anders
Rasmussen.

NATO jest kluczowym partnerem strategicznym Unii Europejskiej. Z zadowoleniem
przyjmuję uznanie przez szefów państw i rządów NATO ważnego wkładu UE w utrzymanie
bezpieczeństwa i stabilności. Pragnę podkreślić wyrażone przez wszystkich, a szczególnie
przez prezydenta Obamę, wielkie zaangażowanie polityczne we wzmacnianie partnerstwa
strategicznego UE-NATO.

Wraz z państwami członkowskimi, sojusznikami i z Sekretarzem Generalnym NATO
bardzo aktywnie angażuję się we wzmacnianie stosunków UE-NATO. W tym celu brałam
udział w kilku posiedzeniach wysokiego szczebla NATO, w tym także w uroczystej kolacji
ministrów spraw zagranicznych na szczycie NATO w Lizbonie, gdzie także skoncentrowano
się na stosunkach UE-NATO.

W tym roku podjęłam inicjatywę przedstawienia NATO szeregu konkretnych środków
mających na celu wzmocnienie współpracy UE-NATO. Wiele z nich zostało już w UE
wdrożonych przy wsparciu Sekretarza Generalnego NATO. W ten sposób pojawiła się
możliwość prowadzenia nieformalnych rozmów o kwestiach będących przedmiotem
obopólnego zainteresowania oraz dialogu politycznego UE ze wszystkimi sojusznikami
NATO.

Moim celem jest utorowanie drogi dla jeszcze większych postępów. 16 września uzyskałam
w tym zakresie stosowny mandat Rady Europejskiej. W Lizbonie Sekretarz Generalny,
Anders Rasmussen, uzyskał podobne upoważnienie do współpracy ze mną na rzecz
wzmacniania stosunków UE-NATO.

Jednym z obszarów współpracy UE-NATO, w których zaobserwować można postępy,
jest rozwój zdolności, obszar, w którym osiągamy obiecujące rezultaty, szczególnie zaś
rozwój zdolności wojskowej, która jest niezbędna tak do zwiększenia potencjału
wojskowego, jak i maksymalizacji gospodarności. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy
dbać o komplementarność i unikać powielania.

Dnia 9 grudnia ministrowie obrony UE z wielkim zadowoleniem przyjęli postępy
poczynione w kierunku wzmacniania współpracy z NATO. Współpracowaliśmy już ze
sobą, np. w zakresie dostępności helikopterów, a obecnie zdefiniowaliśmy podstawy

15-12-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL238



obrony przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi oraz wsparcia medycznego.
Oba te obszary są bardzo ważne i mają rzeczywiste konsekwencje operacyjne dla naszych
oddziałów w terenie.

Podam kilka konkretnych przykładów. Jeśli chodzi o dostępność helikopterów,
wykonaliśmy już dwa ćwiczenia we Francji i Hiszpanii. Podobne ćwiczenia planuje się na
kolejne cztery lata. W związku z tym przeszkoliliśmy 114 załóg 58 helikopterów, czyli
ponad tysiąc trzysta osób. Bezpośrednim wynikiem tych działań było rozmieszczenie
63 przeszkolonych załóg w Afganistanie. Innym przykładem, tym razem z dziedziny
przeciwdziałania skutkom wybuchów bomb przydrożnych są urządzenia neutralizujące
improwizowane ładunki wybuchowe. Europejska Agencja Obrony finalizuje już zakup
laboratorium sądowego, które może być użyte w przyszłym roku w Afganistanie.

Ciągle także usprawniamy współpracę poprzez produktywną interakcję pomiędzy
Europejską Agencją Obrony a Dowództwem Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji.

Podsumowując, moim celem pozostaje rozwinięcie prawdziwych stosunków
organizacyjnych pomiędzy Unią Europejską a NATO. Posiedzenie ministrów obrony,
które odbyło się w ubiegłym tygodniu, otworzyło nam drogę do tego celu.

Oczekując na bardziej kompleksowe rozwiązania, musimy wiedzieć, że możemy polegać
na solidnych wspólnych ustaleniach dotyczących wspólnych działań na tym samym
obszarze. Jesteśmy to winni naszemu personelowi. Ważna jest także możliwość dalszych
skutecznych działań wspierających państwa członkowskie i sojuszników w rozwijaniu
niezbędnych zdolności wojskowych, w oparciu o nasze dotychczasowe skuteczne działania.
W kontekście obecnego spadku gospodarczego powiedziałabym nawet, że ten cel jest
ważniejszy.

By znaleźć odpowiednie rozwiązania w tym zakresie, wszyscy musimy być elastyczni. W
imieniu wszystkich 27 państw członkowskich będę podejmować konkretne i pragmatyczne
działania w tym kierunku.

Elmar Brok,    w imieniu grupy PPE – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Szczyt
NATO pokazał, że współpraca pomiędzy NATO a Unią Europejską, o której tam
rozmawiano, jest bardzo ważna. NATO odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu zbiorowego
bezpieczeństwa w Europie i jest ważną platformą współpracy z Ameryką. Szczyt w Lizbonie
pokazał, że ważnym krokiem w kierunku dalszej współpracy jest system obrony
przeciwrakietowej, który obecnie chroni całą Europę w ramach wspólnego projektu z
NATO. Stało się także jasne, że rozwinięta została współpraca cywilno-wojskowa w
obszarze, w którym Unia Europejska może wnieść istotny wkład, czego przykładem jest
debata w sprawie Afganistanu. Uważam, że musimy ją odpowiednio rozwijać. W jednym
decydującym obszarze nie dokonano jednak żadnych postępów, ponieważ niezbędna
współpraca, którą trzeba organizować o wiele bardziej skutecznie, została zawetowana
przez Turcję, która jest partnerem NATO. Baronesso Ashton! Uważam, że trzeba koniecznie
zająć się tym problemem w kontekście negocjacji akcesyjnych z Turcją. Nie powinniśmy
czynić NATO i współpracy pomiędzy NATO a Unią Europejską narzędziem dysputy z
państwem członkowskim UE, które nie jest członkiem NATO. Dlatego uważam, że fakt,
iż Turcja nie podjęła jeszcze niezbędnych kroków w tym zakresie, ma decydujący wpływ
na naszą zdolność do działania. Oczywiście z zadowoleniem przyjmuję fakt, że w zakresie
współpracy militarnej okazuje się, że współpraca z Europejską Agencją Obrony jest
możliwa, przy czym szczególnie duże znaczenie ma dla niej kwestia cyberprzestrzeni.
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Adrian Severin,    w imieniu grupy S&D  – Pani Przewodnicząca! Szczyt NATO w Lizbonie
uzmysłowił nam nowe fakty, wyzwania i niekonwencjonalne zagrożenia dla świata po
zimnej wojnie. Dlatego na szczycie tym próbowano znaleźć nową równowagę pomiędzy
regionalnym a globalnym zaangażowaniem NATO. Działania NATO muszą mieć zasięg
globalny. To zaś wiąże się z określonymi konsekwencjami.

Po pierwsze Unia Europejska musi się przygotować na większy zakres odpowiedzialności
w kwestii bezpieczeństwa i obrony w Europie. Oznacza to nie tylko opracowanie i
aktualizowanie naszej europejskiej koncepcji obrony i bezpieczeństwa, ale także rozwijanie
naszych zdolności wojskowych. Po drugie, Unia Europejska ma obowiązek przygotować
się do tego, by sprostać światowym wyzwaniom i pełnić rolę prawdziwego światowego
partnera. Oznacza to, że musimy na nowo zdefiniować nasze globalne interesy, oraz
zwiększyć nasze zdolności wojskowe w stopniu, który pozwoli nam prawidłowo dzielić
ciężar zapewnienia światowej obrony z naszymi amerykańskimi sojusznikami. Po trzecie,
mamy obowiązek włączyć do naszych strategii dotyczących stosunków z naszymi
światowymi partnerami koncepcje prowadzące do opracowania systemu partnerstwa na
rzecz obrony, który można by ująć w globalnym pakcie na rzecz obrony.

Wykonując wszystkie te zadania, Unia Europejska powinna nie tylko zachować swe
strategiczne więzi z NATO, ale i wnieść swój intelektualny i polityczny wkład w utrzymanie
zdolności NATO w zakresie odstraszania, i w obronę państw członkowskich przed agresją
w kontekście tak odmiennym od tego, jaki panował w czasie powstawania Sojuszu.

Norica Nicolai,    w imieniu grupy ALDE – (RO) Pani Przewodnicząca! Uważam, że szczyt
w Lizbonie jest pierwszym od 1999 roku, który przyczynia się do powstawania strategicznej
wizji Sojuszu. Uważam, że w tym stuleciu ważne jest to, by rozmawiać nie tylko o
istniejących zagrożeniach i interesach bezpieczeństwa, lecz także, a nawet szczególnie o
tym, by budżety obrony zapewniały skuteczne rozwiązania wojskowe w naszym
bipolarnym świecie.

Szczyt dał możliwość dogłębnej analizy kierunków rozwoju Sojuszu, które muszą z
pewnością uwzględniać Rosję. Muszę jednak podkreślić, że moim zdaniem dla NATO
bardzo ważna jest także kompatybilność z europejskim projektem bezpieczeństwa. Wydaje
się, że sprawa Afganistanu jest dla Sojuszu wystarczającą motywacją i cieszę się, że Rosja
zgodziła się uczestniczyć w działaniach NATO w Afganistanie. Mam nadzieję, że złożony
problem Afganistanu nie będzie problemem w odniesieniu do przyszłej skuteczności
Sojuszu.

Z zadowoleniem przyjmuję też fakt, że UE poruszyła kwestię technologii przeciwrakietowej.
Sądzę, że musimy na szczeblu UE przedyskutować skuteczność tarczy przeciwrakietowej.

Reinhard Bütikofer,    w imieniu grupy Verts/ALE – (DE) Pani Przewodnicząca,
Baronesso Ashton! Szczyt NATO w Lizbonie ma wielkie znaczenie dla UE i dla Parlamentu,
ponieważ przyszłym bezpieczeństwem UE możemy zarządzać skutecznie tylko wtedy,
gdy NATO, UE i inne organizacje takie jak Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w
Europie (OBWE) wniosą swój wkład w skuteczną współpracę. Dotychczas jednak wyniki
szczytu w Lizbonie były zasadniczo rozmydlone. Z nutką ironii muszę bowiem powiedzieć,
że choć NATO ma nową strategię, nadal nie wie, dokąd iść. Na szczęście pewnym postępem
jest fakt odrzucenia wybujałych fantazji na temat NATO jako policji świata. NATO
przyjmuje dziś nieco skromniejsze podejście, wciąż brak jednak w tym względzie
odpowiedniej jasności.
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Zilustruję to na kilku przykładach.

1. Wydatki na broń. Państwa członkowskie Unii Europejskiej chcą zmniejszyć swe wydatki
na broń poprzez stałą współpracę strukturalną, a NATO podpisuje czeki bez pokrycia na
obronę przeciwrakietową. Sekretarz Generalny mówi, że chodzi o kwotę 200 milionów
euro, jednak eksperci uważają, że system obrony przeciwrakietowej będzie kosztował
raczej od 40 do 70 miliardów euro, a my nie wiemy, jak będzie zarządzany.

2. Drugim przykładem jest rozbrojenie jądrowe. Wizja nierozprzestrzeniania broni jądrowej
„Global Zero” przedstawiona przez prezydenta Obamę w Pradze robi wrażenie i cieszy
nas. Europa nie była już bowiem zgodna nawet na konferencji w sprawie Układu o
nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, a NATO jest zdecydowane trwać przy swych siłach
odstraszania nuklearnego jak ślepiec trzymający się latarni. Dla dawnych potęg światowych
ich broń jądrowa jest oczywiście o wiele bardziej atrakcyjna niż ambitna polityka UE na
rzecz rozbrojenia jądrowego.

3. Trzecim przykładem jest budowanie pokoju i rozwiązywanie konfliktów cywilnych.
Unia Europejska wiele w tym zakresie osiągnęła. A tu naraz wchodzi NATO i chce się
wtrącać. Za chwilę NATO zacznie się interesować polityką rozwoju.

Niestety, widać tu rozdwojenie jaźni, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Musimy temu
położyć kres. Musimy w ciągu roku przygotować białą księgę, w której wyjaśnimy, jaką
politykę bezpieczeństwa chcemy stosować w Europie.

Charles Tannock,    w imieniu grupy ECR  – Pani Przewodnicząca! NATO jest
fundamentalnym elementem zbiorowego bezpieczeństwa w Europie oraz mostem łączącym
UE z Ameryką. Na szczycie w Lizbonie NATO przedstawiło nową definicję swej kluczowej
roli w architekturze bezpieczeństwa euro-atlantyckiego w swej nowej koncepcji
strategicznej.

Dzięki roli wiceprzewodniczącego delegacji PE do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO
nabrałem jeszcze większego przekonania do roli NATO i do współpracy UE-NATO. Jestem
pełen podziwu dla działań oddziałów ISAF w Afganistanie, choć żałuję, że nie uczestniczą
w nich niektórzy z naszych sojuszników mających zastrzeżenia co do zaangażowania
wojskowego, w sytuacji, w której porażka albo przedwczesne wycofanie się NATO miałoby
nieobliczalne konsekwencje dla zachodniego bezpieczeństwa i dla trwałego pokoju w tym
regionie, szczególnie zaś spowodowałoby destabilizację Pakistanu. Nawet w czasach
oszczędności, kiedy wiele państw członkowskich dokonuje cięć w budżetach obrony,
naszym priorytetem musi być zwycięstwo w Afganistanie.

Ostatnio byłem także w Kosowie, gdzie na własne oczy widziałem nieocenione działania
oddziałów NATO w KFOR. Operacja NATO pod kryptonimem „Ocean Shield” funkcjonuje
dobrze u wybrzeży Somalii, w walce z piractwem, choć zagraża jej powielenie prac większej
misji Atalanta prowadzonej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Z
zadowoleniem przyjmuję koordynację tych działań.

Popieram też rozszerzenie NATO o Gruzję i Ukrainę. Zimna wojna minęła, a zagrożenia,
przed jakimi stoimy są coraz bardziej asymetryczne i globalne. Z zadowoleniem przyjmuję
nowe podejście NATO polegające na szerszym spojrzeniu, od bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni po zagrożenia spowodowane zmianami klimatu i bezpieczeństwo
żywnościowe, przy czym istnienie NATO jest dziś tak samo uzasadnione jak 61 lat temu,
kiedy organizacja ta była powoływana.
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Marisa Matias,    w imieniu grupy GUE/NGL – (PT) Pani Przewodnicząca! Szczyt NATO
odbył się w Lizbonie, więc chcę powiedzieć kilka słów o tym, co w związku z tym wydarzyło
się w moim kraju.

Władze Portugalii odmówiły wstępu do naszego kraju obywatelom krajów europejskich
z jednego powodu: obywatele ci posiadali pisemne materiały, które były kluczowe dla
Sojuszu. Możemy o tych zdarzeniach powiedzieć tyle, że był to przejaw arbitralnego
reżimu, prawdziwej policji. Reżimu tak szczególnego, że był on w stanie nakłonić
portugalski rząd do zakupu wartego pięć milionów euro sprzętu do tłumienia zamieszek,
który nawet nie został dostarczony przed szczytem. Takie są priorytety rządu, który boryka
się z ogromnym kryzysem społecznym.

Europa, o jakiej marzymy, to miejsce, w którym fundamentalną wartością jest wolność
słowa. Europa, o jakiej marzymy, nie ugina się przed organizacjami militarnymi, które
krwią zapisują swą historię.

Szczyt NATO doprowadził do uzasadnienia interwencji wojskowej na całej kuli ziemskiej.
Sprawił także, że Unia Europejska stała się podległa strategii i interesom wojskowym
Ameryki Północnej. Szczyt ten skonsolidował także wojskowy aspekt dostępu do źródeł
energii. Obrona wojskowa wprowadziła model rozwoju, który zaburza równowagę
ekologiczną i pogłębia kryzys społeczny.

Pani Przewodnicząca! Chcę w związku z tym powiedzieć, że moim zdaniem na szczycie
w Lizbonie utraciliśmy demokrację i wolność, i to po to, by ktoś mógł wygrać wojnę.

David Campbell Bannerman,    w imieniu grupy EFD  – Pani Przewodnicząca! Dziękuję
za posługiwanie się moim pełnym nazwiskiem. Sądzę, że powinniśmy świętować fakt, że
szczyt NATO w Lizbonie wzmocnił ochronę naszego pokoju i demokracji, w
przeciwieństwie do traktatu lizbońskiego, który ma raczej odwrotny skutek. NATO jest
jednak zagrożone ostrymi cięciami w zakresie europejskich sił zbrojnych.

Są one bardzo niebezpieczne. To niewybaczalne, że rząd brytyjski tnie wydatki do poziomu
poniżej 2 % poziomu bazowego, jaki musi zapewnić każdy członek NATO. To także błędne
gospodarowanie, bo wydatki na obronę oznaczają dobre miejsca pracy. Dziś ze służby
wycofuje się brytyjski samolot Harrier. W tym miesiącu straciliśmy przedwcześnie okręt
marynarki wojennej HMS Ark Royal wraz z sześcioma tysiącami oddanego personelu.

Nie można oczekiwać, że Stany Zjednoczone udźwigną ten ciężar przy coraz mniejszym
wkładzie z naszej strony. Nie ulegajmy złudzeniu, że Amerykanie mogliby się wycofać z
NATO, jak ostrzega czołowy brytyjski generał Dannatt, i pozostawić nas na pastwę Rosji,
która wciąż jest gotowa wszcząć cybernetyczny atak na Estonię i systematycznie wystawiać
na próbę brytyjskie siły obrony morskiej i lotniczej, jak za czasów zimnej wojny.

Andreas Mölzer (NI)   – (DE) Pani Przewodnicząca! O szczycie NATO wspomniano tu
jako o przełomie historycznym. Choć spór pomiędzy Niemcami a Francją dotyczący
rozbrojenia jądrowego został zażegnany, faktem pozostaje, że w przyszłości nie damy
sobie rady bez broni nuklearnej. W ten sposób bowiem państwa NATO byłyby podatne
na szantaże Teheranu czy Pjongjang. Świat bez broni jądrowej, a nawet bez dyktatorskich
reżimów i tak pozostanie iluzją, natomiast pewne państwa traktuje się poważnie tylko
wtedy, gdy dołączają do szeregu potencjalnych lub rzeczywistych potęg jądrowych.

Szkoda też, że na szczycie w Lizbonie udało się uniknąć rozważań o tym, co się stanie na
Bliskim Wschodzie po planowanym wycofaniu sił USA z Iraku, jako że jest to dla Stanów
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Zjednoczonych temat nieprzyjemny. Głośny zwrot polityki zagranicznej Rosji okazał się
po głębszej analizie jedynie sprytną zagrywką taktyczną. Były to tylko oświadczenia woli
dotyczące terroryzmu i wojny w cyberprzestrzeni, a nie prawdziwe koncepcje. Moim
zdaniem szczytowi NATO daleko do przełomu.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)   – (ES) Pani Przewodnicząca! Nowa
koncepcja strategiczna NATO, którą przedstawiono w Lizbonie, została opracowana
przede wszystkim jako odpowiedź na nową sytuację, czyli na likwidację systemu blokad
i koniec zimnej wojny. Po drugie zaś przedstawiono ją po to, by przystosować się do nowej
konfiguracji zagrożeń, szczególnie zaś do globalizacji i do faktu, że nasze armie nie mają
widocznych wrogów, a nasi wrogowie nie mają armii.

Interesują mnie trzy zagadnienia dotyczące tej nowej koncepcji strategicznej w kontekście
artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego o wzajemnej pomocy.

Po pierwsze, jak kształtować ten strategiczny sojusz z Europą? Baronesso Ashton! Chce
Panią zapytać, czy sądzi Pani, że Turcja powinna uczestniczyć w miarę możliwości w
działaniach i w opracowywaniu wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa?

Po drugie, w odniesieniu do ratyfikacji traktatu o redukcji zbrojeń strategicznych (START)
przez Kongres USA, czy sądzi Pani, że w razie braku jego ratyfikacji ucierpi na tym nowa
koncepcja strategiczna NATO?

Po trzecie wreszcie, co Pani sądzi o tarczy antyrakietowej? Czy uważa Pani, że ten wniosek
w jakikolwiek sposób naraża na szwank cel, jakim jest ograniczenie arsenałów jądrowych?
Państwa członkowskie wydają się bowiem pod tym względem podzielone.

Roberto Gualtieri (S&D)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Baronesso Ashton, Panie i Panowie!
Nowa koncepcja strategiczna opracowana przez NATO zawiera ważne pozytywne zmiany
służące sprostaniu wyzwaniom XXI wieku w sposób zgodny z wartościami Paktu
Północnoatlantyckiego.

Ze szczególnym zadowoleniem przyjmujemy odbudowę strategicznego partnerstwa z
Rosją, tj. wyraźne sformułowanie celu, jakim jest świat bez broni jądrowej, uznanie wagi
lepszej obrony UE, ponowne potwierdzenie zasady obrony zbiorowej i jednocześnie
oświadczenia, że NATO nie uważa żadnego kraju za swego wroga.

Wciąż istnieją jednak problemy i sprzeczności, których ta – bynajmniej nie nowa –
koncepcja nie rozwiązuje. Po pierwsze, brak w niej wyraźnego i jednoznacznego
zaangażowania w likwidowanie taktycznej broni jądrowej, która choć anachroniczna i
coraz mniej ekonomiczna, wciąż jest rozmieszczona w Europie. Po drugie, wciąż
niewystarczająca jest rola Unii Europejskiej w tej koncepcji strategicznej, a planowanemu
cywilnemu zarządzaniu kryzysowemu grozi bezcelowe powielanie działań UE w tym
zakresie.

Rozumiemy problemy polityczne utrudniające bardziej skuteczną współpracę UE-NATO,
ale nie mogą one przeszkadzać w opracowaniu perspektywy operacyjnej,
komplementarności i synergii, która odpowiada naszym ambicjom. Helikoptery, pomoc
medyczna i materiały wybuchowe to znaczny postęp, ale to nie wystarczy. Potrzebna nam
wizja i zaangażowanie. Baronesso Ashton! Wzywamy Panią do zdecydowanego i
przejrzystego stosowania tych zasobów.

Kristiina Ojuland (ALDE) -   Pani Przewodnicząca! Anders Fogh Rasmussen, Sekretarz
Generalny NATO, stwierdził, że szczyt Rady NATO-Rosja, który miał miejsce w Lizbonie,
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stał się historycznym impulsem do poprawy stosunków NATO-Rosja, co bardzo mnie
cieszy.

Choć na szczycie Rady NATO-Rosja szefowie państw i rządów uzgodnili wspólną ocenę
zagrożenia pociskami balistycznymi i zdecydowali się podjąć współpracę w zakresie
obrony przeciwrakietowej, po szczycie prezydent Miedwiediew ogłosił, że Rosja będzie
uczestniczyć w planowanym systemie wspólnej obrony przeciwrakietowej wyłącznie jako
równy i pełnoprawny partner uczestniczący w wymianie informacji i rozwiązywaniu
problemów.

Pragnę podkreślić, że równi partnerzy muszą mieć równe obowiązki. Natomiast w kwestii
definicji bezpieczeństwa istnieją między NATO a Rosją pewne istotne różnice. Rosja
dostrzega klasyczne wojskowe zagrożenia dla bezpieczeństwa, NATO zaś podkreśla brak
demokracji i poszanowania praw człowieka jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby
Rosja mogła bardziej zaangażować się we wspólne projekty w ramach NATO, powinna
moim zdaniem zadbać o demokrację, prawa człowieka, swobody obywatelskie i o
praworządność. Równe partnerstwo wymaga jednakowego stanowiska NATO i Rosji w
tak istotnych sprawach.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) -   Pani Przewodnicząca! Cieszy mnie obecność
baronessy Ashton. Słyszeliśmy jej uwagi w innych kwestiach, które są wzajemnie ze sobą
powiązane. Choć może to wydać się teraz dziwne, chcę wspomnieć o dalszym rozwoju
WPBiO w ramach ogólnej współpracy z NATO. Uważam, że naprawdę potrzebny nam
zewnętrzny przegląd dotychczasowych działań.

Wspomniała Pani, mówiąc o prawach człowieka, że czas na ocenę i na dalsze działania.
Podzielam ten pogląd w odniesieniu do dotychczasowych misji. Uważam, że ma Pani
okazję zacząć od nowa. Może Pani spojrzeć wstecz i uzyskać zewnętrzną ocenę i
weryfikację, aby zdefiniować nasze rzeczywiste priorytety i możliwości. Pragnę tylko
wspomnieć, że mamy cele podstawowe na rok 2010, przy czym rok ten właśnie się kończy,
a my jesteśmy daleko od ich osiągnięcia, również w sprawach cywilnych. Jaką drogą mamy
iść dalej? Dobrze byłoby mieć na tę sprawę jakiś pogląd.

Po drugie, nakłaniam Panią do korzystania z funkcji komórki ds. synergii, która mam
nadzieję zostanie teraz utworzona w ramach Służby Działań Zewnętrznych, w celu
wzmocnienia zdolności cywilnego zarządzania kryzysowego w Pani służbie. Nie udało
nam się powołać nowych stanowisk, ale można przynajmniej wzmocnić istniejące.

Kończąc, wspomnę krótko o tym, że toczy się debata w sprawie reagowania na kryzys i
na katastrofy krajowe. Musimy zadbać o bezstronność reakcji humanitarnych UE, nawet
jeśli w obszarach kryzysowych bywa to trudne. Uważam to za rzecz ważną.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Oczywiście NATO ze szczytu lizbońskiego wyszło
wzmocnione. Art. 5 został ożywiony na nowo nie wyłączając zdolności do obrony przed
atakiem balistycznym. Zapisy nowej strategii muszą być teraz wdrożone w życie. Plan
działania dotyczący transatlantyckiej architektury obrony przeciwrakietowej powinien
być ukończony nie później niż w połowie 2011 r. Powinny iść za nim również pieniądze,
także europejskich partnerów NATO. Podpisanie przez Rosję nowego traktatu START nie
może oznaczać ograniczeń w zakresie budowy natowskiej architektury antyrakietowej.
Także współpraca z Rosją w tym obszarze nie może oznaczać osłabienia obrony Europy
Środkowej.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL)   – (PT) Jak podano we wnioskach ze szczytu NATO, który
odbył się w Lizbonie, NATO dowodzi, że jest sojuszem wojskowym – nuklearnym sojuszem
wojskowym – zdeterminowanym do szybkiego i intensywnego interweniowania w każdym
miejscu na świecie pod dowolnym pretekstem, twierdząc, że ma jednolity i prężny zestaw
możliwości politycznych i wojskowych, oraz że poradzi sobie z każdym kryzysem – przed
konfliktem, w trakcie konfliktu i po nim.

Niepokojące jest to, że NATO twierdzi, że jest uzależnione od rozwoju sytuacji politycznej
i sytuacji w zakresie bezpieczeństwa poza swymi granicami oraz że samo na tę sytuację
wpływa, dlatego będzie się angażować w poprawę bezpieczeństwa międzynarodowego
poprzez partnerstwo z odpowiednimi krajami i innymi organizacjami międzynarodowymi.
To stwierdzenie pokazuje dwa cele NATO. Pierwszym celem jest wykreowanie się na swego
rodzaju trzon, od którego rozchodzić się będą relacje zależności, zapewniając NATO
obecność, presję i interwencję sił Sojuszu na całym świecie. Drugim – wzmocnienie
interwencjonizmu i fuzja bezpieczeństwa międzynarodowego z bezpieczeństwem
wewnętrznym poszczególnych państw w drodze do destrukcji prawa międzynarodowego,
co jest bezpośrednim afrontem dla ONZ w podejściu do kwestii bezpieczeństwa
międzynarodowego.

Pod wodzą jednego z mocarstw, USA, NATO ma zamiar także wzmocnić swój filar
europejski, tj. UE, która jest uważana za jednolitego i ważnego partnera NATO. Zatem po
Lizbonie Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego czuje się większa, potężniejsza,
bardziej niebezpieczna i bardziej niewidoczna, ale zagrożenie jest duże. Portugalczycy
zareagowali tak, że ponad trzydzieści tysięcy ludzi przemaszerowało ulicami Lizbony,
demonstrując przeciwko tej organizacji uważanej za niezbędną dla utrzymania pokoju, i
żądając jej rozwiązania.

Jaroslav Paška (EFD)    – (SK) Pani Przewodnicząca! Nawet jeśli negocjacje przedstawicieli
państw członkowskich NATO w Lizbonie rozstrzygnęły szereg poważnych problemów
dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa w dzisiejszym świecie, znaczenie niektórych
wniosków i decyzji będzie z pewnością o wiele bardziej dramatyczne dla obecnego świata
politycznego.

Ostrożna nowa próba współpracy między NATO a Rosją w zakresie obrony
przeciwrakietowej w Europie to właśnie taka zmiana w polityce bezpieczeństwa, wskazując
na to, że tak USA, jak i Europa może mieć w Rosji potężnego nowego partnera, który być
może także zdaje sobie sprawę, że największym zagrożeniem dla pokoju i dla godnego
życia cywilizowanego, demokratycznego społeczeństwa stały się grupy terrorystyczne i
agresywne reżimy budowane na ideologiach ekstremistycznych.

Pani Wysoka Przedstawiciel Ashton! Dobrze by było, gdybyśmy mogli przełożyć słowa
prezydenta Obamy, który mówił, że widzi w Rosji partnera, nie wroga, na pozytywny
nowy impuls dla współpracy gospodarczej. Podczas gdy przemysł europejski zmaga się
z problemami związanymi z niewystarczającym zbytem dla swych produktów, otwarty i
płynny rynek w Federacji Rosyjskiej mógłby być szansą rozwiązania wewnętrznych
problemów gospodarczych dla obu partnerów – dla Rosji i dla Europy.

Michael Gahler (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Jakie będą zadania UE w odniesieniu
do bezpieczeństwa i obrony w kontekście nowej koncepcji strategicznej przedstawionej
przez NATO? Ministrowie obrony UE trafili w czuły punkt. UE nie ma w tym zakresie
adekwatnych zasobów i zdolności. Kryzys finansowy i ograniczenia budżetowe wzmagają
jednak w UE i w NATO presję koncentracji zdolności wojskowych. Obecne potrzeby
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opisują określenia takie jak „dzielenie” i „łączenie”. Kiedy tylko państwa członkowskie
określą swoje możliwości, w centrum rozwoju wspólnych zdolności znaleźć się musi
Europejska Agencja Obrony. Ponadto, Komisja musi rozszerzyć swą współpracę z
Europejską Agencją Obrony tak, by objąć nią finansowane przez UE projekty B&R. Czy
podziela Pani mój pogląd?

Ponieważ nie udzielono mi głosu w poprzedniej kwestii, chcę teraz zadać pytanie dotyczące
propagowania demokracji. Proszę mi powiedzieć, ile pieniędzy wydano na instrument na
rzecz wspierania demokracji i praw człowieka bez zgody rządów zainteresowanych państw.

Mam też coś do powiedzenia na temat obserwacji wyborów. Jesteśmy niekonsekwentni,
a czasem nawet tchórzliwi. Po tym, jak część Komisji i niektóre państwa członkowskie
forsowały misję obserwacji wyborów w Etiopii, a nie udało się przedstawić sprawozdania
szefa misji w Addis Abeba, w Brukseli całkowicie zatuszowano sprawę. Chciałbym wiedzieć,
co się stało z Pani publicznym protestem? Teraz ma Pani możliwość powiedzieć coś na
ten temat.

Ioan Mircea Paşcu (S&D) -   Pani Przewodnicząca! Zarówno w nowej koncepcji
strategicznej, jak i w deklaracji szczytu NATO przyznaje się głośno i wyraźnie, że UE jest
poważnym, a zatem niezbędnym partnerem Sojuszu. Obecne wyzwania międzynarodowe
stojące przed NATO i UE, ich jednoczesna obecność w wielu miejscach działania i, co
więcej, rosnąca komplementarność ich ról wymaga zacieśnienia stosunków pomiędzy
tymi dwiema organizacjami.

W tym kontekście, biorąc pod uwagę niezbędną współpracę w poszczególnych obszarach
działań oraz niezbędny przegląd uzgodnień „Berlin plus”, obie organizacje oczekują bardziej
konkretnych wyników dyskusji między wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel
a Sekretarzem Generalnym, zgodnie z ich mandatami. W tym względzie zaś nadszedł czas,
by z wyobraźnią szukać odpowiedniego kompromisu politycznego, który pozwoli pokonać
obecny impas i wykorzystać rzeczywisty potencjał współpracy obu organizacji.

Willy Meyer (GUE/NGL)   – (ES) Pani Przewodnicząca, Baronesso Ashton! Wiedzą Panie
dobrze, że moja grupa parlamentarna jest przeciwna istnieniu Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego (NATO).

Moja grupa jest całkowicie przeciwna istnieniu NATO m.in. dlatego, że nie popieramy
użycia siły przez jakiekolwiek państwo na świecie i przez jakąkolwiek grupę państw taką
jak sojusz wojskowy NATO bez szczególnego mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W roku 1999 na szczycie w Waszyngtonie NATO zatwierdziło w swej koncepcji
strategicznej możliwość użycia siły bez upoważnienia Rady Bezpieczeństwa. To krok
wstecz i jawny atak na system prawa międzynarodowego, którego budowa po dwóch
wojnach światowych tak wiele nas kosztowała.

Nie zgadzamy się z tą filozofią. Nie podzielamy tej filozofii ani z NATO, ani z żadnym
innym państwem, które rości sobie prawo do stosowania siły bez wyraźnego upoważnienia.

Co więcej, takie podejście ma bezpośredni wpływ na reakcje cywilne wobec problemów,
które generują brak poczucia bezpieczeństwa – wobec przestępczości zorganizowanej,
terroryzmu itd. Nigdy nie były to sprawy wymagające reakcji wojskowej. Wymagały one
raczej reakcji cywilnej z udziałem międzynarodowej policji i sądownictwa. Dlatego nie
uważamy, by teraz wymagały one reakcji wojskowej czy związanego z nią ryzyka dla
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zasobów naturalnych i niekontrolowanej masowej migracji. Te sprawy nie wymagają
reakcji wojskowej.

Największą przyczyną śmierci na świecie jest głód i ubóstwo – największa broń masowej
zagłady – a temu problemowi nie zaradzą siły wojskowe takie jak NATO.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE) -   Pani Przewodnicząca! Czy jesteśmy zadowoleni z wyników
szczytu w Lizbonie? Ja mam mieszane uczucia. Wyniki te są niewystarczające, choć
zmierzają we właściwym kierunku. Czy mogliśmy oczekiwać więcej? Myślę, że tak, ale
jeśli porówna się stan obecny z tym, co było dwa, trzy, cztery lata temu, to jest znacznie
lepiej.

Ewidentnie potencjał stosunków między obydwoma organizacjami nie został wykorzystany,
i więcej tu słów niż czynów, podczas gdy powinno być odwrotnie. Obecnie dużo mówi
się o zbliżeniu, ale są to deklaracje, a nie konkretne kroki.

Jednocześnie rośnie komplementarność obu organizacji. Unia Europejska dysponuje
pewnym doświadczeniem i zdolnościami, specjalizując się bardziej w sile przekonywania.
NATO zaś stawia na twardą potęgę wojskową. Jednak obie strony ewoluują. UE przeszła
długą drogę od szczytu w Saint-Malo, utwierdzając swą rolę w zakresie bezpieczeństwa i
obrony, a NATO przyznało potrzebę poszerzenia swej czysto wojskowej działalności o
wymiar miękki i podjęło już stosowne decyzje. Zatem obie organizacje zbliżają się do
siebie i komplementarność rośnie. Wykorzystajmy to!

Prawdziwą kłodą pod nogami są tu relacje pomiędzy Turcją a Cyprem i nierozwiązany
problem Cypru. Zadaniem UE jest przejęcie prowadzenia, podjęcie inicjatyw i
zasugerowanie NATO sposobów ściślejszej współpracy, by zamienić słowa w czyny.
Przykładem niech będzie niedawne pismo ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec
i Francji, na które Pani Ashton rzeczywiście odpowiedziała, co jest dobrym punktem
wyjścia we właściwym kierunku.

Potrzebna nam bliższa współpraca UE-NATO z okazaniem po obu stronach woli politycznej
co do wzmocnienia WPBiO. Swe zadanie muszą także wykonać władze państw
członkowskich UE i NATO.

Ana Gomes (S&D)   – (PT) Pani Przewodnicząca! Koncepcja strategiczna NATO przyjęta
w Lizbonie w odniesieniu do doktryny odstraszania nuklearnego nie jest nowa. Sojusz
zdecydował się utrzymać broń jądrową jako ostateczny czynnik odstraszający. Jak na
ironię wezwaniom prezydenta Obamy do uwolnienia świata od broni jądrowej i idei
rozbrojenia obiecanego na ostatniej konferencji przeglądowej NTP.

Sojusz powinien świecić przykładem, w ten sposób jednak nie zniechęci do
rozprzestrzeniania broni jądrowej tylko je wzmoże. W czasach kryzysu finansowego
działanie takie pochłania środki niezbędne do przeciwdziałania innym zagrożeniom. Na
co zdadzą się bowiem bomby jądrowe w walce z terroryzmem nie mającym ani adresata,
ani nadawcy, w walce z piractwem na Oceanie Indyjskim, z przestępczością zorganizowaną,
z atakami w cyberprzestrzeni albo z atakami chemicznymi czy biologicznymi?

Rada Unii Europejskiej wydała w tym tygodniu oświadczenie o konieczności zwiększenia
wysiłków przeciwko rozprzestrzenianiu broni jądrowej. Pani Ashton! Jakie ma Pani w
związku z tym plany w odniesieniu do NATO, podczas gdy 21 z 28 sojuszników NATO
to także członkowie Unii Europejskiej? I co ma Pani do powiedzenia dwóm potęgom
nuklearnym, które są członkami UE, a które także najbardziej opierają się zmianom
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proponowanym przez Radę Strategiczną NATO w związku z tym egzystencjalnym
problemem całej ludzkości?

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL)   – (EL) Pani Przewodnicząca, Baronesso Ashton!
Uważam, że żyjemy w świecie absurdu, a Pani została wybrana do roli w tym spektaklu,
aby tę irracjonalność i absurd niwelować. Jak wszyscy wiedzą, interwencja w Afganistanie
kosztowała ponad trzysta miliardów dolarów. Koszt eliminowania ubóstwa w Afganistanie
wynosi tyle co koszt pięciu dni wojny. Koszt jednotygodniowych operacji wystarczyłby
na uruchomienie sześciu tysięcy szkół. Trzysta miliardów dolarów można było wykorzystać
na budowę dwustu tysięcy szkół. Te same pieniądze można było wykorzystać na budowę
trzydziestu tysięcy szpitali. Wystarczy trochę policzyć. Mówię tu o szpitalach, z których
każdy kosztuje dziesięć milionów dolarów.

Czy potrzeba nam więcej informacji, by zrozumieć, że żyjemy w absurdalnym świecie?
Gdybyśmy te pieniądze rozdzielili pomiędzy europejskie rodziny żyjące poniżej granicy
ubóstwa, wystarczyłoby dla wszystkich. Czy ktokolwiek w to wierzy? Dwadzieścia tysięcy
trzysta pięćdziesiąt pięć euro dla każdej z dwudziestu siedmiu milionów rodzin.

Dokąd prowadzi nas ten absurd? Do ΝΑΤΟ. Dlatego wzywam baronessę Ashton, która
pełni w Unii Europejskiej wiodącą rolę, do tego, by była katalizatorem likwidacji tej
organizacji od wewnątrz.

Arnaud Danjean (PPE)   – (FR) Pani Przewodnicząca, Baronesso Ashton! Podzielam Pani
pogląd co do wyników szczytu w Lizbonie, na którym powstała nowa ogólnie zadowalająca
koncepcja strategiczna. Powinniśmy jednak uczciwie przyznać, że w kontekście potencjału
tego strategicznego partnerstwa, stosunki UE-NATO powinny być w tym tekście opisane
w sposób o wiele bardziej ambitny.

Słusznie zauważyła Pani sukcesy i postępy w zakresie planu rozwoju zdolności. Oczywiście
zauważyła Pani sukces w przypadku Afganistanu, gdzie udaje nam się osiągać kompromisy
na polu walki. Nie napełnia nas jednak zadowoleniem fakt, że nie mamy
ustrukturyzowanego dialogu politycznego z NATO, oprócz pojedynczego przypadku
Bośni. Wszyscy wiemy, że problemem jest Turcja. Musimy się tym problemem zająć
poważnie i pragmatycznie. Mam nadzieję, że wspólne wysiłki Pani i Sekretarza Generalnego
NATO okażą się owocne.

Chcę pokrótce poruszyć problem powielania, który często wymienia się jako przykład
słabości Unii Europejskiej i ograniczania jej aspiracji i ambicji. Jest to problem fałszywy,
gdyż w państwach członkowskich nie ma dwóch armii – armii NATO i armii UE. W każdym
kraju są siły zbrojne i to każdy kraj wybiera, czy jego oddziały będą podlegać NATO czy
UE. Przestańmy panikować z tym powielaniem.

Chcę też wspomnieć o komplementarności. Jest ona niezbędna i musi być wprowadzana
w sposób inteligentny. Nie chciałbym, by komplementarność stała się imperatywem, a UE
Czerwonym Krzyżem sił zbrojnych NATO. Unia Europejska musi utrzymać swe zdolności
wojskowe, trwać przy swych ambicjach wojskowych i przy ambicji wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), jak podkreślono w piśmie skierowanym wspólnie przez
Francję, Niemcy i Polskę.

Teresa Riera Madurell (S&D)   – (ES) Pani Przewodnicząca! Szczyt w Lizbonie z pewnością
pomoże modernizacji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i dostosowaniu
jej do nowych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.
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Musimy cieszyć się z faktu, że nowa koncepcja strategiczna stawia przed nami nowe
wyzwania takie jak walka z terroryzmem i z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia,
obrona cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo energetyczne.

Z zadowoleniem należy też przyjąć fakt, że nowa koncepcja podkreśla potrzebę
wzmocnienia strategicznych relacji pomiędzy NATO a Unią Europejską. Należy jednak
dokonać wyraźnego podziału zadań, aby zapewnić skuteczność i nie powielać wysiłków
w czasie kryzysu.

Traktat lizboński był krokiem naprzód we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony,
którą obecnie musimy skonsolidować. Cel jest jasny: Unia Europejska musi być w stanie
zmobilizować niezbędną zdolność cywilno-wojskową, by sprostać swym
międzynarodowym zobowiązaniom, a wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony powinna
być znacznym wkładem w atlantyckie bezpieczeństwo.

Nie jest jednak jasne, jak ma być zorganizowana ta współpraca z sojuszem, by była ona
naprawdę skuteczna. Baronesso Ashton! Dobrze by było, gdyby powiedziała nam Pani
coś więcej na ten temat.

Krzysztof Lisek (PPE)   – (PL) Szanowna Pani Wysoka Przedstawiciel! Padło dziś de facto
w tej dyskusji pytanie, dlaczego rozmawiamy w Parlamencie Europejskim, unijnej instytucji,
o szczycie NATO. Odpowiedź jest oczywista. Większość państw członkowskich Unii
Europejskiej to członkowie NATO, czyli Unia Europejska to my i w większości NATO to
również my.

Warto więc zauważyć, że dla NATO rozwój współpracy Unia Europejska-NATO był
jednym z najważniejszych spraw podczas szczytu w Lizbonie. Decyzje szczytu NATO i
także deklaracje np. prezydenta Stanów Zjednoczonych potwierdzają, że sojusz nie zwalcza
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a stara się raczej znaleźć sposób na korzystną
dla obu instytucji współpracę. Tak więc my również musimy szukać współpracy i
współdziałania zamiast bezsensownej konkurencji i kosztownego dublowania struktur,
szczególnie dziś w czasach kryzysu finansowego. Mam nadzieję, że wnioski ze szczytu
NATO oraz wspomniany tu list ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski
skłoni nas – Unię Europejską do poważnej debaty na temat wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony.

Polska, jestem posłem z Polski, będzie na pewno wspierać Panią, Pani Wysoka Przedstawiciel
w tych działaniach w czasie polskiej prezydencji. Musimy wykorzystać mechanizmy i
szanse, jakie daje nam traktat lizboński. To wielkie wyzwanie dla nas. Na koniec chciałem
powiedzieć, że z zadowoleniem przyjmuję deklarację sojuszu o otwartości na współpracę
z Rosją, przy jednoczesnym podkreśleniu gotowości sojuszu do otwartości i przyjęcia
nowych państw takich jak np. Gruzja.

Kyriakos Mavronikolas (S&D) -   Pani Przewodnicząca! Unia Europejska jest szczególnym
i ważnym partnerem NATO. Jak podano w dokumencie w sprawie nowej koncepcji
strategicznej, w zakresie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa NATO i Unia
Europejska mogą i powinny pełnić role komplementarne i wzajemnie się wzmacniające.

Aktywna i skuteczna Unia Europejska przyczynia się do ogólnego bezpieczeństwa
euroatlantyckiego. Dlatego należy zadbać o bardziej korzystne okoliczności, wzmacniając
partnerstwo strategiczne w duchu pełnej wzajemnej otwartości, przejrzystości,
komplementarności i poszanowania autonomii i integralności instytucjonalnej obu
organizacji.
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Powinniśmy także podkreślić, że ścisła współpraca pomiędzy UE a NATO ma wielkie
znaczenie i że należy ją rozwijać bez szwanku dla zasady autonomii decyzyjnej i z należytym
poszanowaniem faktu posiadania arsenału jądrowego przez niektóre państwa członkowskie.

Ernst Strasser (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Baronesso Ashton, Panie i Panowie!
Szczyt NATO to spory postęp. Dobrze, że o tym tu rozmawiamy. Nowe elementy
strategiczne takie jak cywilne zarządzanie kryzysowe i obrona cyberprzestrzeni to ruch
we właściwym kierunku. Wzmocnienie strategicznego partnerstwa między NATO a Unią
Europejską ma decydujące znaczenie szczególnie dla małych, neutralnych państw takich
jak Austria. Rozwijanie zdolności wojskowej poprzez większą synergię, ograniczenie
powielania i poprawę współpracy wojskowej pomoże wszystkim, a zwłaszcza
najmniejszym państwom członkowskim.

Musimy jednak wykonać jeszcze wiele pracy. Europa musi sobie wyznaczyć zadanie
domowe i koniecznie je odrobić. Inicjatywa ministrów spraw zagranicznych Francji,
Niemiec i Polski jest krokiem we właściwym kierunku. W średniej perspektywie potrzebna
nam europejska architektura obrony sprzyjająca współpracy wojskowej pomiędzy
państwami członkowskimi UE i współpracy cywilno-wojskowej pomiędzy UE, ONZ i
NATO, dzięki której stopniowo rozwiną się struktury obrony Europy. Musimy dążyć do
tego, by stać się ważnym partnerem w dziedzinie światowego bezpieczeństwa. Musimy
nad tym pracować.

Elena Băsescu (PPE)   – (RO) Pani Przewodnicząca! Na szczycie w Lizbonie
zaprezentowano nową perspektywę strategii bezpieczeństwa Sojuszu. W praktyce oznacza
to osiągnięcie trzech ważnych celów: przyjęcie nowej koncepcji strategicznej, nowe
podejście do Afganistanu oraz nadanie nowego impetu stosunkom z Federacją Rosyjską.

Uważam, że najważniejszym wynikiem tego szczytu jest ujęcie tarczy antyrakietowej w
nowej koncepcji strategicznej. Rumunia popiera utworzenie tarczy od czasu szczytu w
Bukareszcie w 2008 roku. Fakt ten pokazuje, że mój kraj ma odpowiednią wizję i że w
istotny sposób przyczyni się do wdrażania systemu obrony. Jednocześnie Rumunia popiera
politykę otwartych drzwi mającą na celu szczególnie wzmocnienie stosunków NATO z
Gruzją i Ukrainą.

Z zadowoleniem przyjmuję także fakt, że NATO potwierdza strategiczne znaczenie regionu
Morza Czarnego, zważywszy na panujące w tym obszarze zagrożenia dla bezpieczeństwa.
Dotyczą one przede wszystkim nierozstrzygniętych konfliktów w Transnistrii i Gruzji. W
tym kontekście uważam, że Sojusz musi utrzymać jednolity front swych komunikatów
kierowanych do Rosji. Federacja Rosyjska musi czynem poprzeć swe deklaracje dobrej
woli, gdyż jest ona odpowiedzialna za wschodnią granicę Rumunii i NATO. Muszę
podkreślić, że w wyniku przyjętej deklaracji politycznej NATO przyjęło zobowiązanie
dotyczące zapewnienia integralności terytorialnej Republiki Mołdowy i Gruzji.

Georgios Koumoutsakos (PPE)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Historyczny szczyt NATO
w Lizbonie był punktem zwrotnym dla przyszłości Sojuszu. Dwudziestu ośmiu sojuszników
podjęło ważne decyzje, przyjęło nową doktrynę obrony, stworzyło podwaliny ściślejszej
współpracy z Rosją, wyjaśniło kwestię tarczy antyrakietowej, zatwierdziło plan działania
dla Afganistanu i potwierdziło wagę współpracy z Unią Europejską.

Jest to jednak pogląd ogólny i optymistyczny. Nie powinniśmy natomiast zapominać, że
w wyniku tego konsensusu przyjęte teksty sprowadzono do najmniejszego wspólnego
mianownika stanowisk i poglądów. Wszyscy wiemy, że po zimnej wojnie istnieją
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rozbieżności w pojmowaniu zagrożenia. Kraje Europy Wschodniej mają różne poglądy
na relacje z Rosją, a Turcja ma odmienne zdanie na temat programu jądrowego Iranu.
Wiemy też, że Ankara wypowiedziała wojnę dyplomatyczną, by zapobiec wspominaniu
o tym w tekście z Lizbony. Ankara ma także inne podejście do współpracy w ramach
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, ponieważ chce wyłączyć współpracę z jednym
z europejskich partnerów będącym państwem członkowskim UE. Wszystko to sprawia,
że WPBiO w kontekście współpracy UE-NATO nabiera jeszcze większego znaczenia.

Dlatego uważam, że Unia Europejska musi w pełni wykorzystać nowe możliwości, jakie
dał nam traktat lizboński, zachowując niezależność decyzji. Musimy zadbać o
międzynarodowy wizerunek i o międzynarodową obecność UE. Potrzebna nam bowiem
silniejsza Europa i silniejszy Sojusz Atlantycki.

Marietta Giannakou (PPE)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Zgadzam się z wysoką
przedstawiciel w kwestii szczytu w Lizbonie. Był to naprawdę ważny punkt zwrotny i
ważny moment. Stosunki transatlantyckie mają kluczowe znaczenie dla światowego
bezpieczeństwa i rozwoju, jednak z drugiej strony Unia Europejska musi, kiedy to
konieczne, występować we własnym imieniu i korzystać z własnych struktur. Wynikiem
przedmiotowej współpracy będą wspomniane wcześniej cięcia kosztów, zarówno w
odniesieniu do sprzętu, jak i do decyzji cywilnych, bez potrzeby wprowadzania zmian w
sojuszu NATO. Europa musi mieć własny system obrony i bezpieczeństwa, oraz własne
zdanie, bowiem tylko wtedy będzie w stanie reagować na problemy takie jak problem z
Turcją czy inne problemy z członkami NATO i państwami nie będącymi członkami NATO,
które mają inne podejście do Rosji. Poza tym, nie sądzę, by kwestia Rosji była trudna.
Uważam, że Europa da sobie z nią radę niezależnie od USA. Być może nawet Europa
poradzi sobie lepiej.

Tunne Kelam (PPE) -   Pani Przewodnicząca! Rozszerzenie NATO można postrzegać jako
jedną z nielicznych prawdziwych historii sukcesu po zimnej wojnie. Tempo rozszerzania
jednak spadło. NATO waha się przed otwarciem na Gruzję czy Macedonię. W sposób
alarmujący spadły składki na cele wojskowe. Bardzo nieliczni członkowie NATO osiągają
próg 2 % w obszarze wydatków na obronę, a od ponad dziesięciu lat Sojusz nie prowadzi
poważnych ćwiczeń wojskowych. Ostatnie takie duże ćwiczenia dowodzące, że USA jest
w stanie szybko przerzucić odziały do Europy, miały miejsce 17 lat temu. To prawda, że
Związek Radziecki się rozpadł. Jednak wiarygodność i potencjał NATO nadal uzależnione
są od potęgi militarnej USA. Instytucje wojskowe NATO muszą koniecznie pozostać
dobrze zintegrowane, a dowódcy wojskowi z Ameryki i z Europy muszą mieć możliwość
uczestniczenia we wspólnych manewrach.

Jedynie w warunkach znacznie bliższej i zdeterminowanej współpracy transatlantyckiej
UE i NATO będą w stanie opracować demokratyczny międzynarodowy program na kolejną
dekadę w świetle wyzwań świata, na który składa się wiele odmiennych interesów.

Chcę także wspomnieć o wnioskach Rady NATO-Rosja. Wzywano tam do bardziej
nowoczesnego partnerstwa opartego na wzajemnym zaufaniu, przejrzystości i
przewidywalności. Można to uznać za przejaw dobrej woli. Wiemy jednak, że doktryna
wojskowa Rosji nadal określa ekspansję NATO w sąsiedztwie Rosji jako agresję i
usprawiedliwia prewencyjne ataki wojskowe i lądowania na obcych terytoriach.

Przeprowadzone jesienią 2009 roku w północno-zachodniej Rosji, w pobliżu terytorium
Państw Bałtyckich, duże manewry wojskowe przygotowywały do inwazji na te państwa
w ramach kontrataku wymierzonego prawdopodobnie przeciwko działaniom NATO.
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Pozytywną rzeczą jest natomiast fakt, że Republiki Bałtyckie w końcu dostały plany NATO
na wypadek zagrożenia, co ujawnił także portal WikiLeaks.

Rosja najechała na Gruzję, przyłączając w praktyce dwa z jej terytoriów autonomicznych.
Niedawno Rosja rozmieściła tam swoje rakiety. Rosja nadal prowadzi też intensywną
działalność szpiegowską we wszystkich krajach zachodnich. Kiedy zaś szpiedzy są
demaskowani, to Zachód czuje się zażenowany, nie Rosja, która otwarcie dekoruje swych
szpiegów najwyższymi odznaczeniami państwowymi.

Dlatego rosyjski nacisk na równość stosunków z NATO i jakąś formę współdecyzji jest
przedwczesny i niesie ze sobą ryzyko rosyjskiego weta dla decyzji NATO w sprawie dalszego
rozszerzania.

Katarína Neveďalová (S&D)    – (SK) Pani Przewodnicząca! Na szczycie w Lizbonie
NATO potwierdziło swą rolę gwaranta bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim i
przyznało, że musi stawić czoła nowym wyzwaniom.

Najlepszym instrumentem do pełnienia tej roli jest rozległa sieć partnerstwa strategicznego
z państwami i z organizacjami międzynarodowymi. NATO musi się więc przygotować
na rozpoczęcie dialogu politycznego z każdym potencjalnym partnerem, który podziela
nasze wspólne dążenia do pokoju i zadbać o międzynarodowe relacje.

Moim zdaniem kluczowym partnerem strategicznym jest Rosja. NATO musi wzmocnić
praktyczną współpracę z Rosją, by móc stawić czoła współczesnym zagrożeniom
związanym z międzynarodowym terroryzmem, piractwem, handlem ludźmi i narkotykami.
By móc wypełnić swą misję, NATO potrzebuje odpowiednich zasobów finansowych,
wojskowych i ludzkich. Zasoby te muszą jednak być wykorzystywane w sposób jak
najbardziej efektywny i głównie w celu zapewnienia pokoju.

Ivo Vajgl (ALDE) -    (SL) Pani Przewodnicząca! Cieszę się, że mogę zabrać głos przed
panem Goerensem, moim kolegą z Luksemburga, gdyż w przeciwnym razie nie mógłbym
podać mego zasadniczego argumentu. Ci, którzy zabierali głos w ciągu minionych
trzydziestu minut, reprezentują głównie państwa południowo-wschodniej Europy. Fakt
ten pokazuje, że dla nas kwestia bezpieczeństwa, NATO i stosunków NATO z UE jest nieco
bardziej poważna niż dla obywateli innych krajów.

Z tego właśnie powodu chcę powiedzieć, że ci, którzy uczestniczyli w szczycie w Lizbonie,
przegapili okazję do przyjęcia wyraźniejszego, bardziej zasadniczego i zdecydowanego
stanowiska w sprawie próśb dwóch krajów Europy Południowo-Wschodniej, tj. Macedonii
oraz Bośni i Hercegowiny, by zwiększyć ich bezpieczeństwo poprzez akcesję przynajmniej
do jednej z dwóch organizacji – UE lub NATO.

Kiedy Słowenia starała się o członkostwo w tych dwóch instytucjach, uważaliśmy, że jedna
wystarczy. NATO ma bowiem możliwość naprawić błędy, które popełnia UE. Uważam,
że musimy to brać pod uwagę.

Janusz Władysław Zemke (S&D)   – (PL) Chciałbym bardzo podziękować za możliwość
zabrania głosu. Ta dzisiejsza dyskusja dotyczy współdziałania NATO i Unii. Pani Ashton
przedstawiła tutaj opinię pozytywną, ale ja chcę powiedzieć, że moim zdaniem jest to
opinia dalece na wyrost. Przede mną zabierali głos inni moi koledzy z Polski, pan poseł
Saryusz-Wolski czy pan poseł Lisek, i ja chcę wyraźnie stwierdzić, że się zgadzam z ich
oceną.
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To dopiero początek, ale początek bardzo długiej drogi. Chciałbym w związku z tym
zwrócić uwagę na trzy aspekty pragmatyczne, gdzie możemy odnotować wspólny postęp.
Obszar pierwszy dotyczy wspólnego planowania obronnego NATO i Unii Europejskiej –
tutaj można zrobić ewidentnie więcej. Obszar drugi powinien dotyczyć współdziałania
służb wywiadowczych – także można osiągnąć postęp. I wreszcie sprawa trzecia dotyczy
funkcjonowania grup bojowych – trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dają one
dzisiaj wartość dodaną.

Charles Goerens (ALDE)   – (FR) Pani Przewodnicząca! Pragnę zadać pani
baronessie Ashton pytanie dotyczące obronności UE i NATO.

Traktat lizboński pozwala państwom członkowskim UE na ściślejszą współpracę w zakresie
obrony, jeżeli oczywiście tego chcą. Nazywa się to „współpracą strukturalną” lub
“wzmocnioną współpracą”, nazwa nie ma tu jednak znaczenia.

Czy baronessa Ashton może mi powiedzieć, czy współpraca tego rodzaju była już
rozważana przez jakąś grupę krajów, a jeśli tak, to jakie należy spełnić kryteria, by
kwalifikować się do tego rodzaju współpracy?

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa  − Pani Przewodnicząca! Raz jeszcze dziękuję
wszystkim, którzy zabrali głos w tej dogłębnej debacie. Postaram się zebrać niektóre
kluczowe kwestie, jakie były tu poruszane, i przynajmniej zacznę podawać Państwu
odpowiedzi.

Przede wszystkim jestem zdeterminowana, by znaleźć sposoby zacieśnienia stosunków
UE z NATO, dostrzegam jednak znaczenie kwestii politycznych, które są w tej sprawie
kluczowe. Moim celem jest znalezienie praktycznych i pragmatycznych sposobów na to,
jak dzięki wzmocnionej współpracy wesprzeć naszych ludzi na polu walki. Myśląc o naszej
współpracy, mam bowiem zawsze na myśli ludzi, którzy biorą udział w poszczególnych
operacjach. Wiem jednak, że ważną rolę ma do odegrania Turcja, że ja sama reprezentuję
27 państw członkowskich oraz że ściśle współpracuję z państwami członkowskimi, które
odczuwają skutki przedmiotowych problemów.

Staramy się osiągnąć nasz cel jak najszybciej. Rozumiem jednak stojące przed nami
wyzwania i zawsze analizuję pomysły na to, jak możemy sobie z tymi wyzwaniami radzić.

Przyznaję, że chcemy się także bardzo uważnie przyjrzeć temu, co sami robimy i upewnić
się, że są to działania komplementarne, nie zaś powielanie innych prac. Obszary, w których
działamy są rzeczywiście bardzo komplementarne. Podano tu już wcześniej przykład
Operacji NATO pod kryptonimem „Ocean Shield” u wybrzeży Somalii oraz nasze działania
w ramach Operacji Atalanta.

Szanowni posłowie, którzy byli w tamtym obszarze, wiedzą, że jest to wielki obszar morski,
gdzie jest mnóstwo miejsca na komplementarne działania przy bardzo małym ryzyku
powielania, a nasze służby rzeczywiście bardzo dobrze ze sobą współpracują. Dowódca
Howes, który obecnie dowodzi Operacją Atalanta, rozmawiał z ministrami obrony, i
wspominał właśnie o tym, że rzeczywiście dużo jest połączeń w komunikacji, ale wiele
prac da się w sposób zadowalający wykonać wspólnie.

Pan Gahler poruszył szereg kwestii, które nie są związane z tą debatę, sugeruję więc, by
napisał do mnie w tej sprawie krótką notatkę, a chętnie mu odpowiem. Nie chcę natomiast
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przeznaczać czasu dzisiejszej sesji Parlamentu na kwestie, które nie dotyczą samej dzisiejszej
debaty.

Jeśli chodzi o kwestie obrony przeciwrakietowej, to według mnie w trakcie negocjacji w
sprawie nowej koncepcji strategicznej NATO znaleziono równowagę pomiędzy sprawą
obrony przeciwrakietowej a postawą NATO wobec broni jądrowej. Widać wyraźnie, że
NATO chce utrzymać swe siły odstraszania nuklearnego, dążąc jednocześnie do swego
celu, jakim jest świat wolny od broni jądrowej.

Takie podejście przyjmujemy dziś, przy czym oczywiście nie uczestniczymy we wszystkich
aspektach NATO właśnie z powodów, które są dla Parlamentu Europejskiego jasne. Nie
uczestniczyliśmy na przykład w posiedzeniach Rady NATO-Rosja, dlatego nie mogę się
odnieść do tego, co było ich przedmiotem. Mogę tylko komentować kwestie będące
wynikiem tych posiedzeń.

Jeśli chodzi o START, z zadowoleniem należy przyjąć postępy Stanów Zjednoczonych i
Rosji w zakresie demilitaryzacji. Wierzę, że będą one prowadzić do lepszej koordynacji z
działaniami NATO, co jest celem, jaki wyznaczył sobie sam Sekretarz Generalny.

Na koniec kwestia współpracy strukturalnej. Czy uda się ją podjąć? Jak? To państwa
członkowskie powinny przedstawić swoje pomysły. Mamy już przykłady tego, jak państwa
członkowskie takie jak Wielka Brytania i Francja, a także państwa Trójkąta Weimarskiego,
które skierowały do mnie swe pismo, szukają sposobów na wzmocnienie tej współpracy,
częściowo także poprzez Europejską Agencję Obrony, gdyż daje nam ona możliwość
rozwinięcia odpowiedniej synergii.

Mam nadzieję, że w przyszłości takich przykładów będzie więcej. Spodziewam się tego
szczególnie w związku z nadchodzącą prezydencją Polski, która chce się skupić na
kwestiach obrony. Nie mogę podać szanownemu posłowi przykładów, które sugerowałyby
możliwość dołączenia się do tych działań, ale mam nadzieję, że określone zostaną cele,
które zwiększą możliwość jak najbardziej efektywnego wykorzystania naszych zasobów
w tym czasie kryzysu.

Przewodnicząca   – Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Ágnes Hankiss (PPE),    na piśmie – (HU) Na spotkaniu ministrów obrony państw
członkowskich NATO w październiku 2008 roku generał John Craddock, dowódca sił
NATO w Europie, powiedział, że działania wojskowe Rosji w Gruzji skłoniły NATO do
weryfikacji podstawowego założenia NATO co do bezpieczeństwa państw członkowskich.
Czy to stwierdzenie jest nadal prawdziwe po szczycie w Lizbonie? Porozumienie z Rosją
jest celowym krokiem politycznym, który może służyć wzmocnieniu naszego
bezpieczeństwa. W nieunikniony sposób wzbudza ono jednak także pytania natury
moralnej i strategicznej. Czy NATO zamierza dla dobra współpracy zaniechać
reprezentowania i ochrony demokratycznych idei, na których opiera się Sojusz
Euroatlantycki i które są pod kilkoma względami ewidentnie sprzeczne z rosyjską koncepcją
demokracji?

Nie trzeba tu chyba odrębnie przypominać o zastraszaniu i wykorzystywaniu ludzi oraz
o niejasnych okolicznościach śmierci dziennikarzy i prawników w Rosji. Trudno byłoby
także nie interpretować niedawnej rosyjskiej nominacji założyciela portalu Wikileaks,
Juliana Assange, do Pokojowej Nagrody Nobla jako prowokacji. Czy szanse państw
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zamierzających przystąpić do NATO zmaleją, jeżeli Rosja nie zaakceptuje ich przyszłego
członkostwa? Powstaje także pytanie czy liderzy NATO biorą pod uwagę wrażliwość
niektórych państw członkowskich oraz ich otwarte i nierozstrzygnięte spory z Rosją, które
trwają do dziś. Historyczny kierunek procesu pokojowego i porozumienie na pewno trzeba
przyjąć z zadowoleniem. Musimy jednak uzmysłowić sobie historyczną odpowiedzialność
NATO co do tego, jaką potęgę upoważni ono do udziału w decyzjach w konsekwencji
porozumienia w sprawie programu obrony przeciwrakietowej oraz czemu się
zdecydowanie sprzeciwi, stając w obronie naszych wspólnych europejskich wartości.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie – (PT) Szczyt NATO w Lizbonie położył kres strategicznej
koncepcji bezpieczeństwa obowiązującej od czasu zakończenia zimnej wojny. Wdrożenie
nowej strategii bezpieczeństwa stanowi odejście od tradycyjnej obrony państw
członkowskich Sojuszu Atlantyckiego i ruch w kierunku koncepcji bezpieczeństwa
globalnego w XXI wieku.

Wyzwania, jakie stawia przed nami nowa koncepcja bezpieczeństwa, dotyczą ścisłej
współpracy z różnymi międzynarodowymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi
oraz wzmocnienia partnerstwa, szczególnie z Rosją. Oprócz utworzenia kanałów
politycznych, do nowych globalnych zagrożeń zostały dostosowane kwestie operacyjne
dotyczące zdolności i struktury samego NATO. Trzeba także pokreślić przyjęcie przez
NATO misji przekazania odpowiedzialności w Afganistanie w celu przejęcia przez afgańskie
władze dowodzenia w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Uważam, że nowa wizja
strategiczna określająca wytyczne, na których opierać się winny stosunki między państwami
członkowskimi, jest niezwykle ważna.

Niki Tzavela (EFD),    na piśmie  – Po raz pierwszy od czasu drugiej wojny światowej Rosja
została zaproszona do wspólnych działań na rzecz tarczy antyrakietowej, co można uznać
za milowy krok Sojuszu. Oczekujemy teraz na reakcję Rosji, a także na potencjalne realne
partnerstwo z USA, w które to kwestie oba kraje musiałyby się w sposób widoczny
zaangażować. Co więcej, projekt ten potrzebuje sporego finansowania z UE, a to nie będzie
łatwe, zważywszy na cięcia w europejskim budżecie obrony.

Wielkim sprawdzianem politycznym dla NATO w nadchodzących latach będzie Afganistan.
Stany Zjednoczone szybko zapewniły Rosję, że rakiety nie były w nią wymierzone. Dla
Stanów Zjednoczonych ważne było to, by nie pogorszyć stosunków z Rosją, dowiodły
więc, że nie mają takiego zamiaru, zapraszając Rosję do udziału w programie dotyczącym
tarczy przeciwrakietowej. Stany Zjednoczone były też na tyle mądre, by nie wspominać
o Iranie albo, inaczej mówiąc, by zadbać o interesy Turcji, która zagroziła wycofaniem,
jeżeli będzie mowa o jej sąsiedzie (Iranie). Problem w tym, że tylko 21 z 27 państw
członkowskich UE jest członkami NATO, co stanowi zagrożenie dla rozwoju europejskiej
polityki obrony.

18. Sytuacja w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (debata)

Przewodnicząca   – Kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie
wiceprzewodniczącej Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa, baronessy Ashton, w sprawie sytuacji w Republice Wybrzeża Kości
Słoniowej.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji, wysoka przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa  − Pani Przewodnicząca! Sytuacja w Republice
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Wybrzeża Kości Słoniowej jest bardzo niebezpieczna, ponieważ zagrożone jest życie
ludzkie – życie obywateli tego kraju, ale też życie wielu Europejczyków, którzy mieszkają
i pracują w tym kraju.

Uważam, że chodzi tu o ważne sprawy, a nie tylko o rolę, jaką Republika Wybrzeża Kości
Słoniowej odgrywa w Afryce, ale też o ogromną pracę, którą przez ostatnie 10 lat
społeczność międzynarodowa włożyła we wspieranie działań na rzecz rozwiązania kryzysu
i umacniania stabilności. Wybory prezydenckie miały odbyć się już kilka lat temu.
Ostatecznie to dzięki obywatelom Wybrzeża Kości Słoniowej, pracy Organizacji Narodów
Zjednoczonych przy wsparciu społeczności międzynarodowej i – muszę właśnie o tym
powiedzieć – Unii Europejskiej, oraz z pomocą prezydenta Burkina Faso, Blaise’a Compaore,
te wybory mogły w końcu dojść do skutku.

Wszyscy kandydaci uzgodnili uprzednio podstawowe zasady rządzące wyborami. Należała
do nich szczególna rola pana Choia, specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego
ONZ, w zatwierdzeniu wyników tych wyborów. Do kraju tego wysłana została europejska
misja obserwacji wyborów pod kierownictwem posła do Parlamentu Europejskiego,
Cristiana Predy. Dziękuję mu za jego pracę i myślę, że wkrótce zabierze głos. Zgodnie z
oświadczeniem tej misji wybory odbyły się w demokratycznych warunkach. Dziękuję i
gratuluję posłowi Predzie i jego zespołowi odwagi oraz świetnie wykonanej w tak trudnych
okolicznościach pracy.

Wyniki ogłosiła Niezależna Komisja Wyborcza, a następnie zaaprobował je specjalny
przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ. Przewodniczący Barroso i ja należeliśmy do
pierwszych, którzy pogratulowali prezydentowi Ouattarze zwycięstwa. Społeczność
międzynarodowa uznała go jednogłośnie. Przesłanie ECOWAS i Unii Afrykańskiej było
wręcz krystalicznie jasne. Pan Ouattara jest prawowitym prezydentem Republiki Wybrzeża
Kości Słoniowej. Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE trzeciego grudnia wydało równie
jednoznaczną deklarację.

Wzywamy wszystkie siły polityczne w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej do
respektowania wyniku wyborów, do odpowiedzialnego postępowania i do powstrzymania
się od przemocy. Teraz trzeba skupić wszystkie wysiłki na tym, by doprowadzić do
pokojowego przekazania władzy. Rezolucje ONZ przewidują podjęcie ukierunkowanych
środków przeciw tym, którzy utrudniają pokojowe przemiany i wybory.

Instytucje afrykańskie już nałożyły sankcje na Republikę Wybrzeża Kości Słoniowej. UE
jest gotowa podjąć się realizacji swoich obowiązków dotyczących ukierunkowanych
środków i jasno powiedzieliśmy to w tym tygodniu, w czasie posiedzenia Rady z udziałem
ministrów spraw zagranicznych UE, ale jesteśmy też gotowi rozpocząć działania na rzecz
wsparcia legalnie wybranych władz.

Rozwój wydarzeń w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej pilnie śledzą różni gracze, a
także opinia publiczna – szczególnie w Afryce, a zwłaszcza w sąsiednich krajach, z których
wiele również przebyło niedawno konflikty i które przechodzą trudne przemiany
demokratyczne. Wynik obecnego kryzysu konstytucyjnego w Republice Wybrzeża Kości
Słoniowej będzie stanowić silny sygnał dla wszystkich sił na kontynencie afrykańskim –
zarówno tych sprzyjających demokracji, jak i tych jej przeciwnych.

Odpowiedź Unii Europejskiej na ten kryzys będzie mieć niezwykle ważne znaczenie. Nasza
rola, jako liczącego się członka społeczności międzynarodowej, ulegnie wzmocnieniu, a
nasza wiarygodność, jako mistrza świata w dziedzinie demokracji, wzrośnie, jeżeli nasze
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działania przyczynią się do pokojowego przekazania władzy, zgodnie z wolą mieszkańców
Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej wyrażoną przez nich w wolnych i uczciwych
wyborach.

Cristian Dan Preda,    w imieniu grupy PPE – (FR) Pani Przewodnicząca! Pani Baronesso
Ashton! Istotnie byłem w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, aby przewodzić tej misji
obserwacji wyborów Unii Europejskiej.

Zacznę odnosząc się do odwagi i zaangażowania obserwatorów z 26 krajów – ponad 100
ludzi, 120 obserwatorów, którzy byli na miejscu i wykonali wspaniałą pracę. W pierwszej
kolejności zauważyli oni, że obywatele Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej mówili z
niemal każdej strony: „jesteśmy zmęczeni”. To było słowo-klucz, refren, który mówił, że
te wybory są postrzegane jako koniec kryzysu politycznego. Wszyscy chcieli, aby to
wszystko skończyło się wraz z tymi wyborami.

Jest jeden wyjątek: ustępujący prezydent Gbagbo, który odmówił zrzeczenia się władzy i
który zapewnił sobie środki mające zapobiec zakończeniu tego kryzysu. Stworzył bowiem
stronniczą radę konstytucyjną, która całkiem zwyczajnie anulowała korzystne dla jego
przeciwnika wyniki. Oznacza to, że dziś, zamiast spokoju, zamiast wyjścia z kryzysu,
zaczyna się jeszcze bardziej skomplikowany kryzys, w czasie którego równowaga już jest
bardzo krucha, a teraz zaczyna się konfrontacja.

Dalej powiedziałbym, że teraz jest naprawdę trudno uniknąć konfrontacji. Powinni państwo
przyjrzeć się, co działo się z głosowaniami w koszarach, w pierwszej i drugiej turze. Mamy
niestety do czynienia z niezwykle delikatną sytuacją.

Nie chciałbym kończyć, zanim nie wyrażę uznania dla zaangażowania baronessy Ashton
w rozwiązanie tej kwestii.

Chciałbym zadać jej jedno pytanie, ponieważ zauważyłem, że Rada zapowiedziała, że
wkrótce wprowadzi sankcje: czy da się przewidzieć, kiedy te sankcje zostaną przyjęte?

Véronique De Keyser,    w imieniu grupy S&D   –   (FR) Pani Przewodnicząca! Chciałabym
na wstępie pogratulować godnych uwagi dokonań mojemu koledze, posłowi Predzie oraz
jego zespołowi. Chciałabym również pogratulować baronessie Ashton, wysokiej
przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,
determinacji, jaką wraz z całą społecznością międzynarodową wykazała monitorując te
wybory. Dla tych z nas, którzy są głęboko przekonani do misji obserwacji wyborów, które
to misje są nadzwyczajnym narzędziem umacniania demokracji w kraju, fakt, że po
bezprawnej próbie podważenia wyniku wyborów nastąpiła tak szybka i stanowcza
odpowiedź, był bardzo pokrzepiający. Mamy nadzieję, że może do tego dojść w innych
okolicznościach, gdy niestety będzie wymagać tego sytuacja.

Teraz chcę tylko powiedzieć – ponieważ mówiono mi to wystarczająco często – że
prezydent Ouattara nie jest kandydatem Europy. Doszło do mobilizacji całej społeczności
międzynarodowej, co jest niecodziennym wydarzeniem: Unia Afrykańska, Wspólnota
Gospodarcza Państw Zachodnioafrykańskich (ECOWAS), Organizacja Narodów
Zjednoczonych, Europa itd., przemówiły jednym głosem i był to moment o znaczeniu
historycznym.

Teraz, jeśli chodzi o Alassane’a Ouattarę, który chce wyprowadzić na ulice swoich
bojówkarzy, jestem oczywiście nieco bardziej zaniepokojona, ponieważ w kontekście
skłóconych ze sobą sił nie widzę na ulicach żadnej perspektywy pokojowego rozwiązania.
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Chciałabym wspomnieć o pewnym dokumencie, przygotowywanym obecnie w państwach
AKP, który już był omawiany w Kinszasie w trakcie ostatniego spotkania państw AKP, w
którym uczestniczyli niektórzy z nas. Tytuł dokumentu jest niezwykły: „Wyzwania na
przyszłość stojące przed demokracją i przestrzeganie porządku konstytucyjnego”. Za jego
opracowanie odpowiedzialni są przedstawiciel Afryki i przedstawiciel Europy. W tekście
tym poruszono bardzo wiele zagadnień prawnych, a trzy strony są poświęcone podziałowi
kompetencji w przypadku, gdyby jedna ze stron próbowała w nieuprawniony sposób
przejąć władzę. Te trzy strony zaleceń to opis drogi, którą należy podążać, aby zapobiec
przerodzeniu się sytuacji w krwawą jatkę. To raczej nie na ulicach, lecz poprzez negocjacje
mające na celu podział pewnej formy władzy, możliwe jest uniknięcie rozlewu krwi.
Najpierw oczywiście trzeba wywrzeć odpowiednią presję, aby zagwarantować uznanie
zwycięzcy.

Polecam państwu ten dokument. Jest on bardzo pouczający i pokazał mi, że chociaż w
afrykańskiej kulturze politycznej wiedza o demokracji jest niewielka, to wiedza o sposobach
prowadzenia negocjacji jest bogata.

Marielle De Sarnez,    w imieniu grupy ALDE   –   (FR) Pani Przewodnicząca! Zaledwie
przed kilkoma godzinami zwolennicy Ouattary zajęli siedziby rządu oraz radia i telewizji
Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. Pragnę wyrazić niepokój, ponieważ ryzyko starć i
konfrontacji jest znaczne i całkowicie realne.

Naszym najważniejszym obowiązkiem tego wieczoru jest wzywać do spokoju i dialogu.
Jest to też jednak obowiązek głównych przywódców Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej.
Zarówno ustępujący prezydent, jak i prezydent-elekt, muszą robić wszystko, by zapobiec
ponownej eskalacji przemocy w kraju, który przez lata wycierpiał tak wiele. To jest pierwsze
przesłanie.

Drugie jest takie, że od samego początku społeczność międzynarodowa – oczywiście
Europa, ale też Unia Afrykańska – przemawiały jednym głosem. Podjęły liczne wysiłki,
aby zapewnić honorowanie wyniku wyborów. Należy kontynuować naciski i zastosować
sankcje. Laurent Gbagbo musi pogodzić się z porażką. Alassane Ouattara musi niestrudzenie
pracować nad pojednaniem swojego narodu. Dla nas najważniejsze jest, abyśmy nie
ustawali w wysiłkach do czasu, kiedy sytuacja się ustabilizuje.

Pani Wysoka Przedstawiciel! Pragnę z góry podziękować Pani, że przyjęła Pani te przesłania
– zwłaszcza dzisiejszego wieczoru.

Isabelle Durant,    w imieniu grupy Verts/ALE – (FR) Pani Przewodnicząca! Podobnie jak
moi przedmówcy głęboko ubolewam, że sytuacja jest obecnie tak poważna i że nastąpił
ciężki kryzys polityczny i powstało ryzyko starć, które mogą wybuchnąć nawet w
najbliższych godzinach. Dlatego też, oczywiście z zadowoleniem, przyjmuję jednogłośne
stanowisko całej społeczności międzynarodowej i myślę, że oprócz potrzeby utrzymania
demokratycznego ładu mamy obowiązek nie tylko ratować obywateli, ale też dać wyraźnie
do zrozumienia, że zmiana władzy w Afryce jest możliwa. Oprócz kwestii samych
obywateli, samych mieszkańców Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, ich bezpieczeństwa
oraz aktualnych, i nadchodzących w najbliższych dniach i miesiącach napięć w tym kraju,
problemy te dotyczą również sąsiednich krajów. W innych sąsiednich krajach też będą
wybory i tam też może pojawić się problem zmiany ustępującego prezydenta na nowego.

Uważam za niezwykle ważne, aby w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, bez przesądzania
o wyniku, o kwestii demokratycznego przekazania władzy można było decydować
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pokojowo, w drodze negocjacji, przy wsparciu społeczności międzynarodowej i na przekór
wszystkim tym, którzy przy takich okazjach doprowadzają do rozlewu krwi lub co najmniej
robią z ludności cywilnej zakładników. To ważne nie tylko dlatego, że ci ludzie już dość
wycierpieli, ale też dlatego, że posłuży to za przykład krajom sąsiednim i myślę tu
oczywiście o Kongo, w którym bez wątpienia okres wyborczy rozpocznie się w
nadchodzącym roku 2011.

Z zadowoleniem przyjmuję państwa wypowiedzi na temat sposobów monitorowania,
wprowadzania i utrzymywania nacisków w najbliższych miesiącach. Te środki pozwolą
utrzymać pokój.

Elie Hoarau,    w imieniu grupy GUE/NGL – (FR) Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie!
Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni poważnym kryzysem w Republice Wybrzeża Kości
Słoniowej.

Naturalnie, decyzja Rady Konstytucyjnej tego kraju dotycząca podważenia wyników
wyborów ogłoszonych oficjalnie przez Niezależną Komisję Wyborczą, z pogwałceniem
kodeksu wyborczego, została jednogłośnie potępiona przez społeczność międzynarodową.

Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Zgromadzenie
Parlamentarne AKP-UE, Wspólnota Gospodarcza Państw Zachodnioafrykańskich
(ECOWAS) i wkrótce z całą pewnością Parlament Europejski, domagają się poszanowania
oficjalnie ogłoszonych wyników wyborów i urząd objęcia urzędu przez nowego prezydenta
Republiki, uznanego przez Niezależną Komisję Wyborczą, która – przypominam – jest
instytucją zatwierdzoną przez ONZ.

Wszystkie grupy polityczne w Parlamencie Europejskim wyraziły we wspólnej deklaracji
zgodność stanowisk w tych kluczowych sprawach. Wezwały one również do działań w
celu zahamowania eskalacji napięcia w tym kraju, mogącej prowadzić do wojny domowej,
która byłaby dla Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej katastrofą w wymiarze ludzkim,
społecznym i gospodarczym, czemu należy oczywiście za wszelką cenę zapobiec.

Salvatore Iacolino (PPE)    – (IT) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso Ashton, Panie i
Panowie! Demokracja to wartość niezbywalna, podobnie jak niezbywalne są wyniki
powszechnego konsensusu: uczestnictwo, reprezentacja i suwerenność narodu to mierniki
dojrzałości demokratycznego systemu. Wydarzenia w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej
relacjonowane obiektywnie przez obserwatorów, szkodzą znacząco procesowi
wyborczemu, który powinien był już się zakończyć.

Wybór narodu był jasny i jednoznaczny, a mimo to mający ustąpić, lecz wciąż pozostający
na stanowisku, szef rządu Gbagbo nie został zastąpiony mającym objąć urząd przywódcą
Outtarą. Jest to dla Parlamentu Europejskiego sytuacja nie do przyjęcia, podobnie jak dla
każdego, kto wierzy w sprawiedliwość.

Poprzez polityczne manipulacje Rada Konstytucyjna zatwierdziła na stanowisku
dotychczasowego przywódcę, który niestety pozostaje czynnym przedstawicielem
Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. Istnieje groźba, że wszystko to stanie się pożywką
dla napięć i zamieszek, które niełatwo będzie opanować. Grupa Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańskich Demokratów) nie może pogodzić się z tym, że przy pomocy tych godnych
Machiavellego praktyk podważa się wynik wyborów powszechnych.

Dlatego też domagamy się, by obywatele, którzy dobrowolnie, drogą konsensusu dokonali
wyboru, mogli znaleźć się pod rządami osoby , którą wszyscy wspólnie wybrali. ONZ

259Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-12-2010



wspiera nas w tym procesie. Apelujemy też oczywiście, aby ten niepokojący kryzys
doprowadzić w rozsądnie krótkim czasie do końca. Pokładamy nasze zaufanie w
zdecydowanej interwencji baronessy Ashton, dzięki której Europa może przemawiać z
autorytetem i prestiżem właściwym najwyższej godności w stosunkach międzynarodowych.

Kader Arif (S&D)   – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie, Pani Wysoka
Przedstawiciel! W Republice Wybrzeża Kości Słoniowej właśnie odbyły się wybory.

Społeczność międzynarodowa tolerowała przekładanie tych wyborów z roku na rok przez
reżim Laurenta Gbagbo. Kolejne doniesienia docierające do wielu z nas alarmowały o
trudnościach, jakie mamy w chwili obecnej, ale sami mieliśmy głęboką nadzieję, że duch
demokracji zwycięży w kraju, który przez lata wiele wycierpiał wskutek jałowych i
niemożliwych do przyjęcia konfrontacji skupiających się w szczególności na koncepcji
narodowości mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej.

Społeczność międzynarodowa i w szczególności Unia Europejska skupiona wokół
baronessy Ashton, za pośrednictwem mojego kolegi, posła Predy, wszczęły działania, by
dopilnować, aby te wybory odbyły się w możliwie najlepszych warunkach, w przejrzysty
sposób i bez przemocy. To jest godne pochwały.

Wobec panującego spokoju i atmosfery wzajemnego szacunku pomiędzy kandydatami
kampania wyborcza dała nam powody, by mieć nadzieję, że wszystkie strony zaakceptują
rezultat wyborów. Niestety demokratyczny wynik uzyskany przy urnach wyborczych
został odrzucony przez ustępującego prezydenta.

Dlatego też jutro, podobnie jak koleżanki i koledzy posłowie, będę głosował za
skierowaniem do Laurenta Gbagbo apelu o zaakceptowanie tego, co jemu wydaje się
kaprysem losu lub efektem spisku, a w istocie jest po prostu wyrazem woli większości
obywateli. Nie może on kurczowo trzymać się władzy nie narażając na szwank części
swojej własnej historii bojownika, jakim miał się okazać przebywając w Europie i jako
człowieka, który przyniósł swojemu krajowi nowo odzyskaną wolność i demokrację.

Przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Wybrzeża Kości
Słoniowej z odwagą pełnił swoją misję i ogłosił wyniki głosowania.

Jako pierwszy wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE chciałbym
również podkreślić, że 3 grudnia w Kinszasie nasze Zgromadzenie przyjęło deklarację, w
której zdecydowanie potępia decyzję Rady Konstytucyjnej Republiki Wybrzeża Kości
Słoniowej dotyczącą unieważnienia tych wyników.

Deklaracja ta jest wyrazem jasnego i jednoznacznego stanowiska przywódców państw
członkowskich Wspólnoty Gospodarczej Państw Zachodnioafrykańskich (ECOWAS) i
Unii Afrykańskiej. Dziś reżimu Laurenta Gbagbo nie chcą obywatele Wybrzeża Kości
Słoniowej, nie znajduje poparcia w sąsiednich krajach, ani akceptacji społeczności
międzynarodowej. Dlatego nadszedł już czas, aby przyjął on do wiadomości zwycięstwo
demokratycznie wybranego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej, Alassane’a Ouattary,
który musi mieć możliwość jak najszybszego rozpoczęcia pełnienia obowiązków
powierzonych mu przez naród.

Pani Przewodnicząca, Pani Wysoka Przedstawiciel, Panie i Panowie! Chciałbym zakończyć
zwracając się do Unii Europejskiej, aby spełniła swoje posłannictwo i przy pomocy
dostępnych jej środków skłoniła Laurenta Gbagbo i jego samozwańczy rząd do przyznania,
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że gra się skończyła. Nie pozwolimy, aby jego upór wywołał chaos w Republice Wybrzeża
Kości Słoniowej.

Charles Goerens (ALDE)    – (FR) Pani Przewodnicząca! Gdyby nie miłość własna pana
Gbagbo,, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej stałaby się wzorem dla wszystkich krajów
rozwijających się, które pragną demokracji.

W czasie ostatnich wyborów mieszkańcy Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej wykazali
się prawdziwą dojrzałością polityczną. Co więcej, instytucje międzynarodowe, począwszy
od ONZ, nie są w żadnej mierze zachwycone końcowymi machinacjami tego, który nie
potrafi przegrywać. Laurent Gbagbo powinien odejść. Nie ma dla niego innego sposobu
na zachowanie resztek godności.

Jak dotychczas, Unia Europejska reagowała we właściwy sposób, zwłaszcza w zakresie
właściwego ukierunkowania sankcji. Sankcje nie powinny być nakładane na ludność, która
wzorowo wyraziła swoją wolę, lecz na pana Gbagbo i jego popleczników.

Moje pytanie do pani baronessy Ashton brzmi: Jakie kroki zamierza Pani podjąć, gdyby
sytuacja miała się pogorszyć i gdyby użycie przemocy miało zagrozić zarówno obywatelom
Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, jak i mieszkającym tam obcokrajowcom? Poza tym,
czy uważa Pani, że ECOWAS i Unia Afrykańska posiadają wystarczające kompetencje,
aby radzić sobie z tym problemem?

Niccolo Rinaldi (ALDE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso Ashton, Panie i
Panowie! Sytuacja w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej to dla nas sprawdzian – i to
taki, którego nie wolno nam oblać.

Dotyczy to nade wszystko Unii Europejskiej, ponieważ w żadnym razie nie możemy uznać
przywłaszczonego zwycięstwa, ani też w żaden sposób zaprzestać wywierania
maksymalnego nacisku na przywódców Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w związku
z tym ogromnym oszustwem. Co więcej, byłoby niedopuszczalne, gdyby nawet jedno
euro z pieniędzy europejskich podatników trafiło do rąk nielegalnego rządu lub choćby
przeszło przez nie. Rząd ten lekceważy nawet najbardziej podstawowe reguły demokracji.
Republice Wybrzeża Kości Słoniowej należy to uświadomić.

Kraj ten jest także sprawdzianem dla Unii Afrykańskiej, która radzi sobie z tą sytuacją w
bardzo interesujący sposób, okazując jak dotychczas taką stanowczość i jedność, które
byłyby nie do pomyślenia zaledwie 10 czy 15 lat temu. Jest to sygnał, że sprawa Wybrzeża
Kości Słoniowej nie powinna być wykorzystywana do tego, by przywracać do życia stare
stereotypy, zgodnie z którymi czarna Afryka nie dojrzała do demokracji.

Pomimo, że jesteśmy o krok od wybuchu przemocy na wielką skalę, co oznaczałoby
katastrofę, to jak dotąd społeczeństwu Wybrzeża Kości Słoniowej również udaje się zdać
ten trudny sprawdzian: większością głosów opowiedziało się za zwolennikiem reform,
Alassanem Outtarą i, jak się wydaje, wyciągnęło wnioski ze słów swojego wielkiego pisarza
Ahmadou Kouroumy, który w 1998 roku wydał książkę pod bardzo trafnym tytułem En
attendant les votes des bêtes sauvages (Czekając, aż zagłosują dzikie bestie), przedstawiającą
właśnie tę historię z bardzo demokratycznej i bardzo lokalnej perspektywy.

Elena Băsescu (PPE)   – (RO) Pani Przewodnicząca! Skutkiem wyborów w Republice
Wybrzeża Kości Słoniowej jest bezprecedensowa sytuacja powstała po tym, jak obydwu
kandydatów ogłosiło zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a każdy z nich wyznaczył
premiera. Jest tylko jeden pełnoprawny prezydent: prezydent Ouattara. Myślę, że wszystkie
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siły polityczne muszą szanować wolę narodu, której wyrazem jest wynik
przeprowadzonych 28 listopada wyborów. Są ku temu i dalsze powody, ponieważ ONZ,
Komisja Wyborcza i wiele państw europejskich uznało przywódcę opozycji za prawowitego
zwycięzcę.

Równocześnie godne ubolewania jest, że przeciw obserwatorom z UE zastosowano akty
zastraszania, przez co ich misja musiała się zakończyć. Niestabilność polityczna już teraz
pociąga za sobą poważne następstwa. Ostatnio Unia Afrykańska zadecydowała o
zawieszeniu udziału tego kraju we wszystkich działaniach swojej organizacji. Dodatkowo
istnieje ryzyko wznowienia wojny domowej, która miała miejsce w 2002 roku.

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej może więc dokonać wyboru pomiędzy dwiema
drogami: jedną, która zagwarantuje utrzymanie demokracji i postępu, a drugą, która jest
równoznaczna z izolacją od afrykańskiej wspólnoty.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji, wysoka przedstawiciel Unii do spraw.
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – Pani Przewodnicząca! Będę mówić krótko, ponieważ
uważam, że wszystko, co chciałoby się powiedzieć, zostało wyrażone bardzo dobitnie.
Panie Pośle Preda! Dziękuję raz jeszcze Panu i Pana zespołowi za odwagę i pracę w trakcie
tych wyborów. Składam wyrazy uznania.

Mam dwie krótkie uwagi: Oczywiście na bieżąco jestem w kontakcie z sekretarzem
generalnym Ban Ki-moonem. Rozmawialiśmy na samym początku tego kryzysu o tym,
jak oburzająca jest sytuacja i uzgodniliśmy ścisłą współpracę. Tak samo dopilnowałam,
by zadbano o przedstawicieli UE na miejscu: jak mogli tego Państwo oczekiwać, mamy
gotowe plany awaryjne mające zapewnić im bezpieczeństwo.

Chciałbym również odpowiedzieć na szczegółowe pytanie w sprawie sankcji. Oczekuję,
że lista będzie gotowa w najbliższych dniach. Chcemy uporać się z tym jak najszybciej i
wywierając możliwie największą presję. Istnieje realne niebezpieczeństwo wybuchu
przemocy i realne niebezpieczeństwo powstania niejasności co do wydarzeń. Musimy być
wyrażać się zdecydowanie i dobitnie oraz możliwie blisko współpracować ze społecznością
międzynarodową, aby nasze naciski były jak najsilniejsze – robić wszystko, co trzeba, by
uzyskać zadowalające rozwiązanie. Jestem niezmiernie wdzięczna za poparcie tego
Parlamentu dla naszej pracy.

Przewodnicząca   – Otrzymałam sześć projektów rezolucji (2)  złożonych zgodnie z art.
110 ust 4 Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we czwartek 16 grudnia 2010 r. o godzinie 12.00.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Katarína Neveďalová (S&D),    na piśmie – (SK) Panie i Panowie! Dnia 4 Grudnia dwóch
kandydatów na prezydenta ogłosiło zwycięstwo i złożyło przysięgę. Niemożliwe jest
jednak, aby w wyborach prezydenckich w jednym kraju obranych zostało dwóch
prezydentów. Sytuacja w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej jest w związku z tym
bardzo groźna, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że ten noszący ślady lat konfliktów i
przemocy kraj jest szczególnie podatny na działania, które mogą doprowadzić do

(2) Zob. Protokół.
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powtórzenia się wojny domowej rozpoczętej w 2002 roku w następstwie gwałtownego
zamachu stanu.

Dlatego też kroki, jakie ma podjąć społeczność międzynarodowa, reprezentowana z naszej
strony przez Unię Europejską, należy starannie rozważać i nie odkładać ich na później,
ponieważ będą mieć one decydujący wpływ na życie mieszkańców tego kraju.

Dlatego też całkowicie zgadzam się ze słowami baronessy Ashton. Jednym z możliwych
rozwiązań, mających służyć UE do ukarania tych, którzy blokują pokojową zmianę elit
politycznych, jest nałożenie sankcji. Sankcję muszą pomóc w wyegzekwowaniu woli
mieszkańców Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej Nie wolno nam jednak zapominać o
miejscowej ludności i musimy starać się zapewnić jej większe bezpieczeństwo tak, by
mogła żyć w wolnym i demokratycznym kraju.

PRZEWODNICZY: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

19. Kontrola państw członkowskich nad wykonywaniem uprawnień
wykonawczych przez Komisję (debata)

Przewodniczący   – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie
(A7-0355/2010) sporządzone przez pana posła Szájera w imieniu Komisji Prawnej, w
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2010)0083
- C7-0073/2010- 2010/0051(COD)).

József Szájer,    sprawozdawca − Panie Przewodniczący! Minął ledwie rok od wejścia w
życie traktatu lizbońskiego, który przywiduje znaczące zmiany w zakresie przekazywania
uprawnień przez Parlament Europejski i Radę na rzecz Komisji.

Kilka miesięcy temu w Parlamencie omawialiśmy moje sprawozdanie poświęcone aktom
delegowanym. Z aktami delegowanymi mamy do czynienia, kiedy dochodzi do przekazania
uprawnień przez Parlament lub Radę, lecz odtąd, inaczej niż dotychczas, możemy je cofnąć
w każdym momencie. Możemy oznaczyć termin, możemy dokonywać zmian i możemy
zgłosić sprzeciw, jeśli Komisja nie działa zgodnie z wolą prawodawcy.

Jeżeli chodzi o przedmiotowe rozporządzenie, podstawą naszej dyskusji jest art. 291
traktatu, rozpatrujemy akty wykonawcze. W przypadku aktów wykonawczych sytuacja
przedstawia się nieco inaczej. Tu państwa członkowskie wykonują swoje uprawnienia
dotyczące sposobu wdrażania rozmaitego prawodawstwa Unii Europejskiej. Jest to zatem
wyraźna różnica.

Nowe rozporządzenie i nowy system aktów delegowanych dają nam bardzo szerokie
kompetencje. Z punktu widzenia Parlamentu następuje znacząca zmiana naszego wpływu,
zwłaszcza w niektórych sferach prawodawstwa.

Jednakowoż w sferze wykonawczej, jako Parlament, jako prawodawca, mamy prawo
decydować, jak powinna przebiegać procedura wdrażania w państwie członkowskim.

Uważam, że Parlament po długich negocjacjach zajął słuszne stanowisko, że powinniśmy
uzyskać potwierdzenie oraz wyraźne zobowiązania zarówno ze strony Rady, jak i Komisji,
zapewniające poszanowanie uprawnień Parlamentu. Po długotrwałych negocjacjach
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poczyniliśmy bardzo duży postęp w tej dziedzinie, która oddziałuje i ma wpływ nie tylko
− w szczególności nie tylko − na sferę aktów wykonawczych, lecz także na akty delegowane.

Również w przypadku aktów wykonawczych Parlament posiada i zachowuje uprawnienia
kontrolne, co oznacza, że na mocy porozumienia z innymi instytucjami mamy procedurę,
którą możemy stosować.

Mój pierwszy priorytet dotyczył utrzymania tych ważnych stanowisk. Jest także kolejna
kwestia; na forum innych komisji w Parlamencie − w szczególności Komisji Handlu
Międzynarodowego, Komisji Rozwoju i Komisji Spraw Zagranicznych − jak również
między Parlamentem i Radą toczą się inne dyskusje, które dotyczą prawodawstwa w
sprawie instrumentów finansowych oraz możności i sposobu ich regulacji.

Mój cel w tym zakresie był taki, aby przedmiotowe rozporządzenie nie przesądzało o
przebiegu tych dyskusji. Chcemy pomóc kolegom i koleżankom zabiegającym o nasze
stanowisko w tej ważnej dyskusji z Radą, aby w efekcie doprowadzić do współpracy z
Radą.

Wreszcie, jako że mój czas dobiegł końca, pragnę podziękować zarówno Komisji, jak i
Radzie za wykazaną elastyczność w toku negocjacji. Zdaję sobie sprawę, że bardzo trudno
było osiągnąć porozumienie w Radzie. Sądzę, że takiego rozwiązania chciał Parlament i
takie rozwiązanie może usatysfakcjonować wszystkich posłów, zwłaszcza że nie chodzi
w nim tylko o tekst, który obecnie omawiamy, lecz spodziewamy się też, że zarówno
Komisja, jak i Rada będą uczestnikami wspólnego porozumienia dotyczącego tych ważkich
kwestii. Oczekujemy również deklaracji jednoznacznego zobowiązania ze strony Komisji
w sprawie dostosowania pozostałej części wspólnotowego dorobku prawnego. Tekst
załączony do mojego sprawozdania powinien zadowolić wszystkich posłów do tego
Parlamentu.

Maroš Šefčovič,    wiceprzewodniczący Komisji − Panie Przewodniczący! Dziś rano
wysłuchaliśmy bardzo ciekawej debaty w sprawie inicjatyw obywatelskich, a wieczorem
omawiamy niezmiernie ważne zagadnienie komitologii. Moim zdaniem to dobry znak,
że po wejściu w życie traktatu lizbońskiego rzeczywiście finalizujemy tu najważniejsze
elementy prawodawstwa niezbędne do jego pełnego wdrożenia.

Rozporządzenie w sprawie aktów wykonawczych zasadniczo wpłynie na sposób wdrażania
prawa europejskiego w przyszłości przez Komisję. Istotnie wpłynie również na zdolność
Unii do realizacji jej polityk w interesie obywateli. Przedstawiając naszą propozycję,
wskazaliśmy jej główny cel: nowe unormowania mają wprowadzić prostszy, skuteczniejszy
i bardziej przejrzysty oraz w pełni zgodny z traktatem system przyjmowania aktów
wykonawczych przez Komisję.

Jak zdołaliśmy osiągnąć powyższy cel w propozycjach, które mamy tu do omówienia?
Tak samo jak dotąd, mechanizm kontroli przewidziany w rozporządzeniu oparty jest na
komitologii, co wiąże się z przedkładaniem przez Komisję projektów środków komitetom
złożonym z przedstawicieli państw członkowskich, lecz inaczej niż w dotychczasowym
systemie, nie przewiduje się interwencji Rady jako takiej.

Traktat wyraźnie stanowi, że wyłącznie państwa członkowskie − nie Rada − mogą
kontrolować wykonywanie uprawnień wykonawczych przez Komisję. Ponadto
rozporządzenie przewiduje, że wszystkie specjalne procedury znikną, a wszystkie środki
wykonawcze, w tym środki dotyczące handlu − takie jak środki antydumpingowe czy
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środki wyrównawcze − zostaną objęte przepisami rozporządzenia. Będzie to prawdziwa
rewolucja w dziedzinie polityki handlowej.

Chcemy uproszczenia procedur, zatem nowe rozporządzenie nie tylko wprowadzi jedynie
dwie procedury – doradczą i badania – zamiast czterech, lecz również zapewni
automatyczne dostosowanie istniejących procedur komitetowych. Nowe procedury zaczną
mieć zastosowanie do całego istniejącego prawodawstwa w jednym terminie. Nie uchybia
to rzecz jasna charakterowi uprawnień powierzonych Komisji na mocy aktów
podstawowych.

W swoim oświadczeniu Komisja zobowiązała się do przeglądu całego dorobku prawnego
w celu dostosowania go w zakresie wymaganym prawnie do systemu aktów delegowanych
i zdaję sobie sprawę, jak ważne jest to dla Parlamentu. Dotychczas wyodrębniliśmy 153
akty prawne niepoddane procedurze współdecyzji przed wejściem w życie traktatu
lizbońskiego, w których powierza się Komisji uprawnienia podlegające zamianie na
uprawnienia przekazane. Ponadto istnieje 299 aktów uprzednio dostosowanych do
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, które teraz należy zrewidować w świetle
postanowień traktatu dotyczących aktów delegowanych. Lecz naszym celem jest
doprowadzenie przed upływem obecnej kadencji Parlamentu całości prawodawstwa do
pełnej zgodności z nowymi postanowieniami traktatu lizbońskiego.

To oznacza pełne dostosowanie. Zdają sobie państwo sprawę, jak ambitny to cel i stąd też
czuję się szczególnie zaszczycony, że belgijski minister, pan Chastel, uprzejmie poprosił
mnie o zakomunikowanie Parlamentowi tego zobowiązania, wraz z oświadczeniem
prezydencji.

Brzmi ono, że prezydencja jest świadoma ambitnych zamierzeń Komisji w tym względzie;
przyjmuje je z zadowoleniem oraz popiera wyznaczone cele. Prezydencja potwierdza, że
uczyni co w jej mocy, aby dostosowanie zostało przeprowadzone niezwłocznie po
przedłożeniu wniosków przez Komisję. Prezydencja jest gotowa lojalnie współpracować
z Parlamentem oraz Komisją, aby osiągnąć te cele.

Oczywiście wolelibyśmy, gdyby owo zobowiązanie ujęte zostało w oficjalnym dokumencie,
lecz uważam, że powinniśmy cieszyć się z tego przemożnego ducha współpracy i
kolegialnego podejścia ze strony belgijskiej prezydencji.

Chcemy sprawniejszego systemu; stąd też nowe przepisy w pełni odzwierciedlają rolę
Komisji przewidzianą w traktatach – z jednym niefortunnym wyjątkiem, do którego wrócę
zaraz – ponieważ tylko zagłosowanie przez komitet większością kwalifikowaną za
odrzuceniem projektu aktu wykonawczego może wstrzymać jego przyjęcie przez Komisję.

Ów jeden wyjątek, o którym wspomniałem, kiedy to Komisja wyraźnie potrzebuje
pozytywnej opinii komitetu przed zatwierdzeniem projektu aktu wykonawczego do
przyjęcia, dotyczy ostatecznych wielostronnych środków ochrony handlu. I choć w tej
dziedzinie przyjmuje się niewiele aktów, to opowiedzieliśmy się przeciw takim wyjątkom
z powodów instytucjonalnych, jako że wolelibyśmy pełne dostosowanie do nowych
przepisów.

Chciałem tu dziś poruszyć tę kwestię instytucjonalną, choć w istocie była to jedyna możliwa
podstawa do kompromisu dla prawodawcy i cieszymy się z tego. Chcemy bardziej
przejrzystego systemu; cała procedura będzie przebiegać w warunkach pełnej przejrzystości.
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Wszystkie dokumenty przesyłane komitetom będą równocześnie przesyłane do Parlamentu
Europejskiego i Rady; obu tym instytucjom będą przysługiwać całkowicie równe
uprawnienia kontrolne. W każdym momencie w toku procedury mogą one zgłosić Komisji,
że ich zdaniem projekt aktu wykonawczego wykracza poza kompetencje Komisji; jeśli
przekroczymy swoje kompetencje, macie prawo nam to wyraźnie zasygnalizować.

Podsumowując, koniec końców tekst zawiera bardzo dobre rozwiązanie dla Europy;
wyraźnie wzmacnia metodę wspólnotową oraz wyraźnie rozszerza uprawnienia kontrolne
Parlamentu na wszystkie dziedziny.

Nowe rozporządzenie przewiduje przykładowo, że w niektórych przypadkach Komisja
może być zobowiązania do omówienia sprawy w komitecie odwoławczym. Komitet ten
będzie jednak zwyczajnym komitetem w ramach komitologii, działającym pod
przewodnictwem Komisji i na tych samych zasadach; tylko zagłosowanie większością
kwalifikowaną za odrzuceniem projektu Komisji zablokuje przyjęcie tego aktu przez
Komisję.

Jeśli nowe rozporządzenie w sprawie komitologii zostanie dziś zatwierdzone przez
Parlament Europejski, to wejdzie w życie bardzo szybko, bo już 1 marca 2011 roku. To
bardzo dobra wiadomość. Potrzeba nam, aby nowe ramy prawne zaczęły funkcjonować
najszybciej jak to możliwe. Żywię również nadzieję, że równocześnie zdołamy wspólnie
zastanowić się nad rozgraniczeniem uprawnień przekazywanych od uprawnień
wykonawczych Komisji. Musimy to zrobić nie tylko po to, by uniknąć dalszych sporów
podczas omawiania projektów nowego prawodawstwa, lecz także po to, aby usprawnić
przebieg dostosowania istniejącego prawodawstwa.

Na zakończenie pragnę podziękować sprawozdawcy, posłowi Szájerowi, za całą pracę
wykonaną podczas procesu negocjacji, oraz wszystkim grupom politycznym za współpracę
i wykazaną elastyczność. Ostatnie słowa podzięki adresuję do belgijskiej prezydencji, która
wspaniale się spisała przeforsowując to dossier w Radzie, znalazłszy tak trudny do
osiągnięcia kompromis. Mam nadzieję, że zdołamy to przedyskutować, a jutro zatwierdzić,
wieszcząc dobrą nowinę dla Europy.

Gay Mitchell,    sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Rozwoju − Panie Przewodniczący!
Pragnę podziękować sprawozdawcy, posłowi Szájerowi, za podjęty wysiłek oraz
sprawozdanie.

Jak już wyjaśniono, w następstwie wejścia w życie traktatu lizbońskiego dotychczasowe
przepisy dotyczące komitologii zostaną zastąpione aktami delegowanymi i aktami
wykonawczymi na mocy art. 290 i art. 291 traktatu. Bardzo niepokoję się jednak o rolę
Komisji w wykonywaniu decyzji podjętych w związku z traktatem lizbońskim.

Zdaje się, że przed chwilą pan komisarz powiedział, że celem Komisji jest dokonanie tego
przed końcem trwającej kadencji Parlamentu. Toż to kolejne trzy i pół roku, a oni zaledwie
wyznaczyli „cel”? To nie stowarzyszenie lokatorów, to Parlament! Jeśli angażuje się Radę,
angażuje się również Parlament. Jako parlamentarzyście – stwierdzam to z przykrością –
wydaje mi się, że częstokroć zamiast działać jak uczciwy pośrednik między Radą a
Parlamentem, Komisja stoi zbyt blisko Rady, podczas gdy Parlament, ze względu na swoje
rozmiary, łatwo ulega podziałom i czasem nazbyt chętnie sprzyja wspólnym ustaleniom
Rady i Komisji.

Przede wszystkim podkreślam, że w moim odczuciu Parlament nie powinien być
poddawany żadnej presji nakazującej przystanie w zupełności w pierwszym czytaniu na
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tekst w omawianej sprawie. Najważniejsze jest osiągnięcie uczciwego kompromisu
stanowiącego najlepszy wariant dla Parlamentu i obywateli, których reprezentujemy, z
uwzględnieniem tego, co powiedział kolega poseł Szájer. I jeśli wiąże się z tym oczekiwanie
na drugie czytanie, to niech tak będzie. Jak powiedziałem, zasadą jest, że jeśli angażuje się
Radę, angażuje się Parlament. Jesteśmy współdecydentami, a w tym kontekście
współprawodawcami.

Jako sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Rozwoju uważam, że najistotniejsze
jest zapewnienie niezależności Parlamentu oraz poszanowania obu instytucji przez Komisję.
Nie jestem pewien, czy ów osiągnięty „kompromis” to oddaje.

Saïd El Khadraoui,    sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Handlu i Turystyki − (NL)
Panie Przewodniczący! Zacznę od podziękowań pod adresem sprawozdawcy za jego pracę
nad tym złożonym dossier o głęboko technicznym charakterze, niemniej jednak bardzo
ważnym dla naszych przyszłych działań.

Stara procedura komitetowa z czterema różnymi wariantami nie była obca nam, Komisji
Transportu i Turystyki, i od dawna wiemy, jak postępować z decyzjami wykonawczymi.
Jeżeli jednak chodzi o dostosowania wymagane traktatem lizbońskim, przyznam, że
opowiadamy się za kompromisami, które sprawozdawca wypracował z Radą. Tym niemniej
uważamy, że dwie rzeczy należy polecić państwa uwadze.

Przede wszystkim, chcemy jak najszerszego przepływu informacji do Parlamentu oraz
maksymalnego zaangażowania Parlamentu w przygotowywanie decyzji komitetów.

Po drugie, pragnę podkreślić znaczenie odpowiedniego podejścia do okresu przejściowego,
i w tym względzie upraszamy Komisję o przychylność wobec Parlamentu podczas
reformowania zdefiniowanej w acquis procedury komitetowej w kierunku nowych aktów
delegowanych i wykonawczych, aby wybór jednej z dwóch procedur pozostawić otwartym
na debatę.

Nie odnosi się to do samej reformy, lecz także do stosowania obowiązującego acquis przed
jakąkolwiek reformą.

Danuta Maria Hübner,    sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Rozwoju Regionalnego
− Panie Przewodniczący! Martwi mnie, że odrzucenie włączenia aktów delegowanych do
sfery instrumentów finansowych może stworzyć niebezpieczny precedens dla innych
polityk. Wywołuje to również międzyinstytucjonalną nieufność i ta sytuacja wzbudza w
nas wszystkich niepokój.

Nadchodzące wnioski dotyczące pakietu legislacyjnego dla polityki regionalnej po 2013
roku mogą wymagać stosowania aktów wykonawczych, lecz także aktów delegowanych.
Nie możemy przystać na wspomniane wyłączenie aktów delegowanych. Winno to w
poszczególnych przypadkach podlegać negocjacjom między współprawodawcami.

Takie stanowisko jest w moim odczuciu spójne pod względem politycznym oraz prawnym
i sądzę, że Rada oraz Komisja z pewnością podzielą je z Parlamentem. Niewątpliwie czekają
nas trudne lata. Naszą powinnością jako instytucji europejskich jest jak najlepsze
wykorzystanie naszych polityk, a unikając niepotrzebnych konfliktów czy tez procedur
możemy skuteczniej realizować to wspólne zadanie.

Paolo De Castro  , sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
(IT) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Jako przewodniczący Komisji
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi jestem z kilku względów głęboko rozczarowany treścią
sprawozdania pana posła Szájera, które jutro zostanie poddane pod głosowanie.

Po pierwsze, żadna z poprawek jednomyślnie przegłosowanych przez moją komisję –
podkreślam, jednomyślnie przegłosowanych – nie została wzięta pod uwagę, choć polityka
rolna należy do polityk o największej liczbie aktów przyjmowanych w ramach procedury
komitetowej, a tym samym do polityk, których dostosowanie aktów prawodawczych na
mocy traktatu lizbońskiego dotyczy najbardziej.

Po drugie, według brzmienia art. 10 Parlament Europejski nie będzie władny wywrzeć
żadnej presji, ani też nie pozostawia mu się marginesu do negocjacji z Radą w aspekcie
dostosowania prawodawstwa WPR do nowego traktatu.

Mamy jednak świadomość, że Rada już wykazała brak woli uzgodnienia aktów
delegowanych do Parlamentu Europejskiego, a po przyjęciu rozporządzenia Rada nie
będzie mieć żadnego interesu w przystępowaniu do negocjacji, ponieważ automatyczne
dostosowanie – które wyklucza akty delegowane i obejmuje tylko akty wykonawcze – nie
jest oznaczone terminem, jako że jest to proces przejściowy.

Dlatego też wraz z koleżankami i kolegami posłami przedłożyłem poprawkę, która sprawi,
że automatyczne dostosowanie stanie się faktycznie tymczasowe i wzywam posłów do
jej poparcia, aby wzmocnić rolę Parlamentu Europejskiego. W istocie nie ma powodu, aby
już w pierwszym czytaniu dojść do porozumienia w sprawie tak delikatnego dossier, które
ustanawia zasady wykonywania postanowień traktatu na nadchodzące lata. Oto dlaczego
przy dossier tak zasadniczej wagi mamy prawo – a nawet obowiązek – udoskonalenia
tekstu tak dalece, jak to tylko możliwe, kierując go do drugiego czytania i nie poddając się
szantażowi ze strony Rady, która grozi impasem w kwestii tego dossier, aby zmusić nas
do przyjęcia niekorzystnego porozumienia.

Uważam, że jest to najważniejsze po budżecie dossier, nad którym mamy głosować, jako
że kształtuje ono na nowo równowagę kompetencji między instytucjami europejskimi.
Tu, na tej sali musimy stanowczo bronić prerogatyw Parlamentu, wybranego w
demokratycznych wyborach, reprezentującego wszystkich obywateli europejskich.

Antolín Sánchez Presedo,    sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Gospodarczej i
Monetarnej – (ES) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Traktat lizboński
przewiduje istotne zmiany w procesie uchwalania i wykonywania prawodawstwa UE,
wprowadzając rozróżnienie między aktami delegowanymi a aktami wykonawczymi.
Poprzednie prawo pierwotne przewidywało jedynie środki wykonawcze.

To rozporządzenie jest nieodzowne dla uporządkowanego przejścia ze starego systemu
na nowy, dla prawidłowego korzystania z uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
na mocy traktatu lizbońskiego. Umacnia ono zasady demokracji, ponieważ uznaje prawo
Parlamentu do kontroli, zwiększa przejrzystość za sprawą sprawozdań rocznych oraz
zawiera klauzulę przeglądową, co ma służyć udoskonaleniu jego zapisów na podstawie
doświadczenia. Spełnia ono zatem postulaty Komisji Gospodarczej i Monetarnej w tym
zakresie.

W sferze usług finansowych pomoże ono zwiększyć bezpieczeństwo prawne oraz
skuteczność prawodawstwa. Stanowi ono dopełnienie celu tzw. dyrektywy Omnibus
polegającego na ograniczeniu w czasie uprawnień powierzonych Komisji w starych ramach
prawnych, które pokrywają się z obowiązującymi ramami, do trzech lat od wejścia w życie
nowego traktatu, oraz ustanawia przepisy umożliwiające przyjęcie w końcu wykonawczych
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standardów technicznych, będących częścią nowej struktury nadzoru, a także unormowań
sektorowych w dziedzinie usług finansowych.

Dlatego też jako sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Gospodarczej i Monetarnej
pozytywnie opiniuję sprawozdanie i gratuluję posłowi Szájerowi.

Dziękuję Przewodniczącemu za jego łaskawość i składam wszystkim Państwu najlepsze
życzenia na okres świąteczny oraz nadchodzący rok.

Klaus-Heiner Lehne,    w imieniu grupy PPE – (DE) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie!
Przydadzą się wyjaśnienia, w tym również na sesji plenarnej, w związku z serią zwodniczych
debat, które miały miejsce w grupach, na Konferencji Przewodniczących Komisji, a w
niektórych przypadkach w komisjach.

Przede wszystkim w tym rozporządzeniu nie chodzi o decydowanie, jakie akty delegowane
mieszczą się w zakresie art. 290 i jakie akty wykonawcze mieszczą się w zakresie art. 291.
Przedmiotowe rozporządzenie z pewnością tego nie rozstrzyga. Zostało to ustalone w
akcie podstawowym. Innymi słowy, prawo samo zadecyduje o mandacie na mocy art. 290
lub art. 291, jeśli jest przyjęty taki przepis. Rozporządzenie obejmuje jedynie procedurę
dla art. 291.

Moja druga uwaga dotyczy krytyki pod adresem art. 10. Artykuł ten również odnosi się
tylko do procedury i niczego więcej. W tym kontekście Komisja ponownie wyjaśniła, że
w ramach dostosowania zamierza oczywiście przeprowadzić przegląd wszystkich
istniejących aktów z okresu przedlizbońskiego, oraz przedłożyć nowe wnioski obu
organom prawodawczym: Parlamentowi i Radzie. Ponownie wzmocniono ten aspekt w
porównaniu do poprzedniego porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Jedyna rzecz całkowicie nowa to procedura dla sfery handlu zagranicznego. Przyznaję, że
kompromis osiągnięty przez belgijską prezydencję ma charakter raczej biurokratyczny.
Nie ma co do tego wątpliwości. Zważywszy jednak na dwie blokujące mniejszości w Radzie,
było to jedyne możliwe rozwiązanie.

W moim odczuciu chodzi tu o ocenę korzyści. Musimy również rozważyć – jak powiedział
sprawozdawca – co wynegocjował Parlament. Mamy procedurę przeglądu aktów
wykonawczych, która nie została przewidziana w traktacie. To spory krok naprzód,
zwłaszcza jeżeli chodzi o zaangażowanie Parlamentu, które wykracza poza ramy
traktatowe. Dlatego, kiedy oceni się korzyści, widać wyraźnie, że inicjatywa zasługuje na
nasze poparcie. Z tego też powodu opowiadam się za przyjęciem sprawozdania w
pierwotnym brzmieniu, bez poprawek. W pierwszym czytaniu nie zdołamy osiągnąć
więcej, niż moglibyśmy osiągnąć w dalszym postępowaniu pojednawczym po upływie
nieokreślonego czasu.

Eva Lichtenberger,    w imieniu grupy Verts/ALE – (DE) Panie Przewodniczący! Omawiane
dziś rozporządzenie przez długi czas było wyraźnie lekceważone przez wszystkie komisje.
Jednak niektórzy posłowie do tego Parlamentu ocknęli sie teraz, na końcu procesu, kiedy
dyskutowane są rezultaty. Część z nich niestety nie pojawiła się na debacie. Szkoda,
ponieważ ciekawie byłoby posłuchać ich opinii.

Jako były członek konwentu, dobrze pamiętam towarzyszące mu nastroje. Otwarcie
nawoływano do przyznania Parlamentowi Europejskiemu konkretnych uprawnień w
kilku dziedzinach, aby zachować jego wiarygodność w kontekście instytucjonalnym oraz
wobec obywateli.
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Pomimo postulatów konwentu nie zrobiono nic. Dopiero niezwykle trudne negocjacje
prezydencji belgijskiej z Radą sprawiły, że dokonał się ważny postęp. Pamiętam, co
powiedział poseł Lehne. Chodziło o ustawiczną możność badania, czy Komisja przekroczyła
swoje uprawnienia.

Rzecz jasna niektóre regulacje są dalekie od ideału, takie jak porozumienie w sprawie
handlu międzynarodowego, niemniej jednak popieram rezultat. Dziękuję belgijskiej
prezydencji. Uczyniła ona wszystko, co w jej mocy, aby coś udało się osiągnąć. Dziękuję
również sprawozdawcy, który negocjował inteligentnie i z życzliwością.

Raffaele Baldassarre (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i
Panowie! Głosując jutro nad sprawozdaniem posła Szájera damy zielone światło jednemu
z nowych instrumentów – dotyczącemu aktów wykonawczych – przewidzianych w
traktacie lizbońskim.

Uprości to stary system komitologii. Środek ten zapewni większą przejrzystość podczas
przyjmowania aktów prawodawczych, regulując metody kontroli przez państwa
członkowskie wykonywania uprawnień powierzonych Komisji. Doniosłość tego
rozporządzenia skomplikowała procedurę legislacyjną zarówno na szczeblu
międzynistytucjonalnym, jak i wewnątrz Parlamentu. Liczę jednak, że dzięki zaangażowaniu
– aczkolwiek spóźnionemu – wszystkich komisji możliwe będzie przyjęcie wniosku w
pierwszym czytaniu.

Gratuluję sprawozdawcy, posłowi Szájerowi, osiągnięcia celów nadrzędnych dla Parlamentu
Europejskiego: Mam tu na myśli gwarancje dostosowania obecnych procedur komitetowych
do nowej procedury, uprawnienia kontrolne Parlamentu i Rady, utworzenie komitetu
odwoławczego pod przewodnictwem Komisji oraz zamieszczenie klauzuli przeglądowej
umożliwiającej ocenę skuteczności procedury.

Moja końcowa uwaga dotyczy ostatniej przeszkody w negocjacjach: włączenia wspólnej
polityki handlowej w zakres przyszłego rozporządzenia. Choć ostateczne porozumienie
dopuści przyjmowanie zwykłą większością głosów środków antydumpingowych w
18-miesięcznym okresie przejściowym, to po jego upływie środki takie będą przyjmowane
większością kwalifikowaną. Takie rozwiązanie jest efektem trudnego kompromisu, lecz
jestem przekonany, że spełnia ono zarówno oczekiwania przemysłu, jak i egzekutywy
europejskiej, pozbawiając decyzje o charakterze technicznym ryzyka niebezpiecznego
upolitycznienia.

Gianluca Susta (S&D)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Zupełnie nie
zgadzam się z ostatnimi przedmówcami. Osobiście uważam, że omawiany środek godzi
w priorytety Parlamentu oraz jest sprzeczny z duchem traktatu lizbońskiego.

Około 70% porozumień z Radą zawieramy w pierwszym czytaniu, lecz nie rozumiem
pośpiechu, by przyjąć w pierwszym czytaniu środek tak delikatnej natury jak ten, jako że
dotyczy on wykonania traktatu lizbońskiego, który rozszerzył nasze uprawnienia,
szczególnie w dziedzinie polityki handlowej. Wszczynając postępowania antydumpingowe
przechodzimy od zasady obiektywności i pewności prawnej do zasady interwencji państw
członkowskich – taki może być rezultat układu między Komisją a państwami
członkowskimi.

Uważam zatem, że jest to krok wstecz, tak samo jak automatyczne dostosowanie starego
systemu komitologii do obecnego systemu w dziedzinie rolnictwa, bez określenia ram
czasowych, co wzmacnia rolę Parlamentu.
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Nierozsądnie byłoby zatem spieszyć się z osiągnięciem porozumienia z Radą w pierwszym
czytaniu, ponieważ my także ponosimy ryzyko sporów przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Maroš Šefčovič,    wiceprzewodniczący Komisji − Panie Przewodniczący! Dziękuję wszystkim
za wystąpienia, które obrazują, jak złożoną materią się zajmujemy.

Odpowiem na niektóre uwagi. Jeżeli chodzi o przegląd oraz nasze zobowiązanie do jego
przeprowadzenia w odniesieniu do wszystkich stosownych aktów, to mamy bardzo
ambitny plan, o którym rozmawiałem z panem posłem Lehne podczas dyskusji w sprawie
porozumienia ramowego. Mamy dostosować 299 plus kolejne 153 akty. I kiedy mówimy,
że chcielibyśmy tego dokonać jeszcze przed upływem bieżącej kadencji Parlamentu, to
uważam, że jest to zamierzenie bardzo ambitne. I mówiąc „nasza” ambicja, mam na myśli
trzy instytucje, jako że do tego naturalnie wymagana jest lojalna współpraca nas wszystkich.

Zapewniam posła Mitchella o najwyższym poszanowaniu dla Parlamentu ze strony Komisji.

Pragnę przytoczyć jeden akapit w projekcie oświadczenia Komisji załączonego do wniosku.
Brzmi on: „W międzyczasie Komisja będzie regularnie informować Parlament Europejski
o planowanych środkach wykonawczych dotyczących wspomnianych instrumentów,
które powinny w przyszłości stać się aktami delegowanymi”. Zatem nasza dążność do
przejrzystości i jasności jest wyrażona wprost. Chcę również potwierdzić tu , na tej sali,
że zapewnimy Parlamentowi maksymalną ilość informacji. Parlament otrzyma wszystkie
informacje w tym samym czasie, co komitety, zatem zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
aby zadbać o powiadamianie Parlamentu w ramach tej procedury.

Uważam, że posłowi Lehne należą się podziękowania za wyjaśnienie sytuacji w ramach
debaty. Dziś dyskutujemy nad aktami wykonawczymi, a przedmiotowe rozporządzenie
w żaden sposób nie przesądza o tym, czy w przyszłości powinniśmy stosować akty
delegowane, czy też wykonawcze.

Jeżeli chodzi o dostosowanie, to wydaje mi się, że poseł De Castro był nieobecny, kiedy
odczytywałem tu uzgodnione oświadczenie belgijskiej prezydencji zawierające
zobowiązanie do lojalnej współpracy w dążeniu do osiągnięcia tego ambitnego celu pełnego
dostosowania w nadchodzących latach. Sądzę że, jest to zapewnienie o tym, iż szybkie
działanie leży nie tylko w interesie Parlamentu, ale również Komisji i Rady. Nie ma co do
tego żadnych wątpliwości i jestem pewien, że dotrzymamy tej umowy.

Co się tyczy upolitycznienia środków antydumpingowych i wyrównawczych, uważam w
istocie, że doczekamy się wręcz odwrotnego zjawiska, ponieważ każdy wie, jak wygląda
ów system dziś: zwykła większość przedstawicieli państw członkowskich może zablokować
wniosek Komisji. W przyszłości byłoby to o wiele trudniejsze, ponieważ do zablokowania
wniosku potrzebna byłaby większość kwalifikowana państw członkowskich. Dlatego
uważam, że w istocie wzmacniamy podejście unijne oraz pozycję Komisji w rozmowach
handlowych, dokładnie tak, jak przewidziano i założono w traktacie lizbońskim.

Tytułem podsumowania pragnę podkreślić znaczenie pewności prawnej w tej kwestii,
ponieważ kiedy rzecz jasna zajmujemy się delikatnymi zagadnieniami, takimi jak: handel,
środki antydumpingowe, środki wyrównawcze, to potrzebujemy pewnych procedur oraz
wyraźnego podziału ról i odpowiedzialności. Parlament potrzebuje ściśle określonych
uprawnień kontrolnych, które przyznano mu w traktacie lizbońskim, a nam potrzeba
pewności prawnej, aby móc poruszać się w tej bardzo ważnej sferze prawodawstwa,
ponieważ zdają sobie Państwo sprawę, jak często środki te są kwestionowane na rozmaitych
forach międzynarodowych.
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Dlatego zwracam się do Szanownych Posłów o poparcie tych propozycji bez poprawek,
ponieważ uważam, że wpłyną bardzo korzystnie na pozycję Unii Europejskiej na świecie.

József Szájer,    sprawozdawca − Panie Przewodniczący! Dziękuję wszystkim za udział w
dyskusji, zarówno podczas dzisiejszej debaty, jak i w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy
pracy na tym zagadnieniem.

Na początek kwestia proceduralna. Wielu kolegów wyraziło obawy przed tym, że spieszymy
się z zawarciem porozumienia w pierwszym czytaniu, będąc pod presją Rady. Zarówno
Komisja, jak i Rada, oraz kilku kolegów uczestniczących w negocjacjach może zaświadczyć,
że presja jest zgoła odwrotna. To Parlament i ja sam oznajmiłem Radzie, że jeśli nie
osiągniemy porozumienia, to cały plan może upaść.

Mamy bardzo wyraźne zobowiązania obu pozostałych instytucji, ponieważ tak samo jak
Parlament, opowiadają się one za stabilnością traktatu lizbońskiego, o czym przed chwilą
wspomniał komisarz Šefčovič. Im później zatwierdzimy, im później przyjmiemy owo
rozporządzenie, tym dłużej utrzyma się stara procedura komitetowa, która nam nie
odpowiada, bo przysparza tak wielu problemów. W tej perspektywie dziewięć miesięcy
to nie jest krótki czas . Wystarczyłby on na dwa czytania. Zachowana została pełna
przejrzystość, o czym może zaświadczyć kilku kolegów posłów.

W ciągu tych dziewięciu miesięcy sześć razy uczestniczyłem w Konferencji
Przewodniczących Komisji, spotykałem się z kontrsprawozdawcami i koordynatorami ze
wszystkich komisji. To ja postanowiłem dążyć do osiągnięcia porozumienia, ponieważ
dostawaliśmy wszystko, o co zabiegałem. Być może nie podoba się to Komisji bądź Radzie,
ale mamy już wszystko.

Co robi sprawozdawca, kiedy mamy wszystko to, o co starałem się ja oraz różne komisje,
choć być może nie w oczekiwanej przez nas formie? Poseł De Castro ma rację. Jego wnioski
nie znalazły się w treści rozporządzenia, ale tu chodzi o akty wykonawcze, a zostały one
odzwierciedlone w oświadczeniu Komisji. Ja sam przeprowadziłem to dostosowanie −
omnibus − wcześniej, i takie samo zobowiązanie poczyniła Komisja, która uznała je z
kilkoma drobnymi wyjątkami. W związku z tym uznałem, że mogę zaufać tej obietnicy,
a jeśli Komisja jej nie dotrzyma, to wystąpię, zgłoszę pretensję i doprowadzę do
dostosowania, tak jak czyni to poseł De Castro.

W tym sensie nie ma presji. Presję wywarłem ja sam. Dzięki dobrej współpracy podczas
wielu trudnych negocjacji uzgodniliśmy coś, co bez zastrzeżeń poddaję pod obrady
Parlamentu.

Bardzo wszystkim dziękuję, zwłaszcza kolegom i koleżankom, którzy uczestniczyli w
tym trudnym procesie. Przepraszam ogół społeczeństwa, które nie rozumie ani słowa z
tego, co tu omawiamy, lecz mogę z całą pewnością stwierdzić, że kwestie przejrzystości i
kontroli parlamentarnej będą wyglądały znacznie lepiej po przyjęciu rozporządzenia.

Przewodniczący   − Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro.

Oświadczenia pisemne (art. 149)

Vital Moreira (S&D),    na piśmie – (PT) Inicjatywa prawodawcza w sprawie kontroli
instrumentów wykonawczych Komisji jest wymagana traktatem lizbońskim, na mocy
którego włącza się taką kontrolę w zakres uprawnień legislacyjnych Parlamentu
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Europejskiego. Bez wątpienia jest to również wartościowy element prawodawstwa w ogóle,
zważywszy na aktualną sytuację.

Lecz pewne aspekty pozostają nie w pełni zgodne z traktatem lizbońskim. Spośród tych
negatywnych aspektów wyróżniają się dwa. Po pierwsze, brakuje terminu końcowego
obowiązkowego dostosowania niezliczonych istniejących sytuacji do nowego systemu
oraz do traktatu lizbońskiego. Dlatego przedłożyłem poprawkę zawierającą taki zapis. Po
drugie, co najważniejsze, odstępstwa przewidziane w przypadku instrumentów ochrony
handlu (zwłaszcza środków antydumpingowych i antysubsydyjnych, oraz środków
ochronnych), dzięki którym państwa członkowskie zyskają bardziej inwazyjną kontrolę
nad Komisją, są niedopuszczalne, jako że utrudnią one stosowanie rzeczonych środków,
doprowadzając do ich upolitycznienia. Środki te są nieodzowne dla ochrony
przedsiębiorstw europejskich przed konkurencją z importu posiłkującą się takimi
niedozwolonymi praktykami.

Nie ma podstawy konstytucyjnej ani politycznej dla tak dyskryminacyjnego potraktowania
środków ochrony handlu, które zakłóca zdolność Komisji (oraz Unii) do ochrony przemysłu
europejskiego przed nieuczciwą konkurencją spoza europejskiego rynku wewnętrznego.

20. Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół

21. Zamknięcie posiedzenia

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 20:50)
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