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1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

2. Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0311/2010) της
κ. Παλιαδέλη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, σχετικά με την πρόταση
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση δράσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. (COM(2010)0076
- C7-0071/2010 - 2010/0044(COD)).

Χρυσούλα Παλιαδέλη,    εισηγήτρια. – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η διαμόρφωση μιας
ευρωπαϊκής συνείδησης που θα σέβεται και θα προασπίζει την πολυπολιτισμικότητα αποτελεί
μεγάλη πρόκληση για τα ευρωπαϊκά όργανα στην προσπάθειά τους να πετύχουν ευρεία συνοχή
και αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γνώση της Ιστορίας μας, η εξοικείωση με την πολυπολιτισμική πολιτιστική μας κληρονομιά
και η ενημέρωση της νέας γενιάς για τις ιδέες και τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στην
οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εντολή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβε τη σύνταξη
μιας πρότασης για τη μετατροπή του διακυβερνητικού σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς σε κοινοτικό θεσμό. Τα πορίσματα μιας ευρείας διαβούλευσης με την κοινή γνώμη
και μια εκτίμηση επιπτώσεων έδειξαν πως η ένταξη του θεσμού στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
θα συνέβαλε στη βελτίωση της προβολής και αξιοπιστίας του σήματος με προϋπόθεση σαφώς
προκαθορισμένα κριτήρια και με έμφαση στο συμβολικό και όχι τον αισθητικό χαρακτήρα ενός
μνημείου ή χώρου, για να δηλωθεί δηλαδή ότι η ευρωπαϊκή Ιστορία είναι το αποτέλεσμα μιας
πλούσιας και αλληλοσυμπληρούμενης κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει τις ρίζες της σε ισχυρές αξίες, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, ο σεβασμός των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, η πολιτιστική ποικιλομορφία, η ανοχή, η αλληλεγγύη.

Αρχικά αντιμετωπίσαμε το σήμα πολύ φιλόδοξα· ως ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο της εξωτερικής
πολιτικής μας που θα ξεπερνούσε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να απονέμεται
και στα άλλα κράτη της Ευρώπης και –γιατί όχι;– και εκτός της ηπείρου μας. Επί του παρόντος,
μοιάζει ρεαλιστικότερο να αξιοποιηθεί ως μέσο για την εμβάθυνση της συνοχής των λαών της
Ένωσης και να περιοριστεί αρχικά σε χώρους των κρατών μελών της.

Στην πρόταση της Επιτροπής για την ετήσια απονομή του σήματος σε 27 κατ’ ανώτατο όριο
χώρους αντιπροτείναμε την ανά διετία επανάληψη της διαδικασίας με στόχο να διασφαλίσουμε
το κύρος του θεσμού και να δώσουμε χρόνο στην επιλογή των χώρων και την αξιολόγηση της
πορείας τους μετά την απονομή του σήματος. Συμφωνούμε ότι οι διακρατικοί χώροι λόγω της
συμβολικής αξίας του σήματος ως παράγοντα που συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ενοποίηση πρέπει
να ευνοηθούν, επειδή υποστηρίζουν τη συνοχή, προάγουν τη δημιουργία δικτύων και
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ κρατών ή περιφερειών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
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κατέχουν την πρώτη θέση στην ποσόστωση. Για πρακτικούς λόγους ένα κράτος μέλος θα αποτελεί
τον συντονιστή στις επαφές με την ευρωπαϊκή ομάδα ειδικών και με την Επιτροπή.

Αντιμετωπίσαμε τη μετατροπή του σήματος όχι ως διοικητικό μετασχηματισμό του παλαιού
διακρατικού θεσμού, αλλά ως ένα νέο θεσμό με σαφώς καθορισμένα κριτήρια επιλογής αλλά
και δεσμευτικές υποχρεώσεις από τη μεριά των αποδεκτών του προκειμένου να διατηρηθεί. Η
ομάδα των ειδικών, η δικτύωση, ο συμβολικός χαρακτήρας και η παρακολούθηση των φορέων
του σήματος υποδηλώνουν μια διαφορετική προσέγγιση που δεν πρέπει να θεωρείται ταυτόσημη
με την προηγούμενη του διακρατικού θεσμού. Για το λόγο αυτό και με στόχο να διαφυλαχθεί
η ύπαρξη του παλαιού θεσμού και να προωθηθεί το κύρος του νέου, θεωρήσαμε ότι δεν
χρειάζονται οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 18 στην πρόταση της Επιτροπής. Αναζητήσαμε
επίσης τρόπους να ενισχυθεί στο κείμενο της Επιτροπής ο ρόλος της δωδεκαμελούς ομάδας των
ειδικών, με την προσθήκη ενός ακόμη μέλους που θα υποδεικνύεται από την Επιτροπή των
Περιφερειών, και προσπαθήσαμε να εμπλέξουμε περισσότερο την ομάδα στη διαδικασία της
απονομής ή της ανάκλησης του σήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο και προκειμένου να ισχυροποιηθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
επιμείναμε στην υποχρέωση της Επιτροπής να δημοσιεύει πλήρη κατάλογο των προεπιλεγμένων
χώρων πριν από την τελική επιλογή και να ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο. Αυτό θα παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επαρκή χρόνο
αντίδρασης σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν ζητήματα.

Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις
εισηγητές, τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου για τη δημιουργική συμβολή
τους στη σύνταξη της έκθεσης που καλείστε να ψηφίσετε σε λίγο. Ευελπιστώ ότι με το ίδιο πνεύμα
θα συνεργαστούμε και στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης.

Ανδρούλλα Βασιλείου,    μέλος της Επιτροπής. – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να
ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδιαιτέρως την εισηγήτρια κ. Παλιαδέλη και τους
σκιώδεις εισηγητές, για την ισχυρή υποστήριξή τους στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το
σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως γνωρίζετε η εν λόγω πρόταση ήταν μια από
τις πρώτες που ενέκρινε η νέα Επιτροπή αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και
αποτελεί μια από τις προτεραιότητές μας στον τομέα του πολιτισμού για τα επόμενα χρόνια.

Μέσω του σήματος αυτού σκοπεύουμε να δώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες, ιδίως στους
νέους, νέες ευκαιρίες για να γνωρίσουν την κοινή και παράλληλα ποικιλόμορφη πολιτιστική μας
κληρονομιά, την Ιστορία μας και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πεπεισμένη ότι
αυτό θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
σήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς θα συμβάλει επίσης στην αύξηση του
πολιτιστικού τουρισμού και θα αποφέρει και φυσικά και οικονομικά οφέλη.

Η συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για το σήμα ήταν πολύ εποικοδομητική
τους τελευταίους μήνες και χαίρομαι που η προσέγγισή μας είναι κοινή σε πολλά βασικά θέματα.
Οι περισσότερες τροπολογίες που εγκρίνατε σήμερα συμφωνούν πλήρως με τις φιλοδοξίες μας
για το νέο σήμα. Συμμεριζόμαστε την άποψη του Κοινοβουλίου ότι η ποιότητα και το κύρος
της πρωτοβουλίας έχουν μεγάλη σημασία. Επίσης εκτιμούμε τις ενέργειές σας για να διατηρηθεί
όσο το δυνατόν περισσότερο η σαφήνεια, η απλότητα και η ευελιξία των κανόνων και των
διαδικασιών, έτσι ώστε να είναι εύκολη η κατανόησή τους από τους πολίτες και η εφαρμογή
τους από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ένας μικρός αριθμός από τις τροπολογίες σας είναι πολιτικώς πιο ευαίσθητες.
Αναφέρομαι κυρίως στη διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων. Οι χώροι στους οποίους
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χορηγήθηκε το διακυβερνητικό σήμα καθώς και τα κράτη μέλη έχουν μεγάλες προσδοκίες από
τη μεταβατική περίοδο, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να μετάσχουν στο νέο σύστημα
γρήγορα, με την προϋπόθεση φυσικά ότι πληρούν τα νέα κριτήρια ποιότητας. Αυτό είναι πιθανώς
ένα από τα κύρια ζητήματα που θα πρέπει να συζητήσουμε με το Συμβούλιο στις τριμερείς
συνεδριάσεις μας κατά τους προσεχείς μήνες.

Ωστόσο, έχω την πεποίθηση ότι θα βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις αποδεκτές από όλες τις
πλευρές, με τις οποίες θα εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία του σήματος ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το λόγο αυτό επιδιώκουμε να συνεχίσουμε την εξαιρετική μας
συνεργασία με το Κοινοβούλιο σε αυτό τον τομέα. Και πάλι σας ευχαριστώ για την εξαίρετη
συνεργασία.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε,
όπως είναι πρέπον, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτριά μας όχι μόνο για το έργο της αλλά,
κυρίως, για την ικανότητά της να ακούει.

Η έκθεση αυτή, ενώ μπορεί να μην φαίνεται πολύ σημαντική στο ευρύτερο πλαίσιο αυτού του
Κοινοβουλίου, θεωρώ πιθανόν να οδηγήσει σε ανάληψη πραγματικής ευρωπαϊκής δράσης. Πολλά
μικρά ρυάκια γίνονται τελικά ένα μεγάλο ποτάμι.

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ψήφισε υπέρ της διατήρησης του ονόματος «σήμα
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς» –το οποίο ήλπιζε ιδιαιτέρως η Ομάδα του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)– επειδή η πρωτοβουλία αυτή δεν περιορίζεται μόνο
στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αναδεικνύει τη σπουδαία ιδέα της Ευρώπης, μια
πολύ πιο παλιά έννοια.

Το σήμα είναι ένα ισχυρό εργαλείο που θα έπρεπε να προάγει πρωτίστως την ευρωπαϊκή ταυτότητα
μέσω της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας απλός
μετασχηματισμός της διακρατικής πρωτοβουλίας, αλλά ως ένα πραγματικό εργαλείο που,
βασισμένο στην εμπειρία, θα φέρει πραγματική προστιθέμενη αξία όχι μόνο μέσω της ώθησης
που ενδεχομένως να δώσει στην προβολή των ευρωπαϊκών αξιών από τα κράτη μέλη ή τις τοπικές
αρχές αλλά και όσον αφορά τη γνώση που έχουν οι πολίτες γι’ αυτές τις αξίες.

Στόχος του είναι να ενισχύσει την αίσθηση των ευρωπαίων πολιτών ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και να συμβάλει σε μια κοινή συνείδηση. Σε μια περίοδο που η προσήλωση των πολιτών
στην ευρωπαϊκή ιδέα παραμένει μια μεγάλη πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, η
Ευρώπη χρειάζεται επίσης σύμβολα που να την αναπτύσσουν και να την ενισχύουν σε καθημερινή
βάση, εφόσον φαίνεται, δυστυχώς, ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι κάτι το προφανές που ακόμα
δεν έχουμε εφεύρει.

Mary Honeyball,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα
με όλους τους υπόλοιπους ομιλητές ως προς το ότι πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία
και είμαι πολύ ικανοποιημένη που η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και η κ. Παλιαδέλη
υποβάλλουν αυτήν την έκθεση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την εισηγήτριά μας που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε
αυτό το θέμα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος προβολής της Ευρώπης, προβολής του κοινού μας
πολιτισμού και της κοινής μας ιστορίας. Είμαι σίγουρη ότι θα σημειώσει τεράστια επιτυχία και
έχουμε εξασφαλίσει διάφορους τρόπους προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία του. Η τελική
επιλογή των χώρων θα γίνει από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε αυτόν τον τομέα, και όπως έχω
ήδη πει, θα στραφούμε κυρίως σε διασυνοριακούς χώρους για την προβολή της ιδέας της
Ευρώπης.
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Επίσης, οι χώροι που θα επιλεγούν θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια: θέλουμε να
ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή σημασία των εν λόγω χώρων· εκεί αναμένεται να οργανώνονται
επιμορφωτικές εκδηλώσεις, ειδικά για νέους, θα υπάρχει ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τη
δρομολόγηση κοινών σχεδίων με άλλους χώρους που έχουν αποκτήσει το σήμα· θα οργανώνονται
καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που θα καλλιεργούν τον διάλογο· και, φυσικά,
θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο ευρύτερο δυνατό κοινό για να επισκεφθεί αυτούς τους χώρους.

Θεωρώ, λοιπόν, πως όταν οι χώροι θα αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά, η Ευρώπη θα έχει
τεράστιο όφελος, οι άνθρωποι θα μπορούν να έρχονται και να τους απολαμβάνουν και θα
προβάλουν την ιδέα της Ευρώπης καθώς και το έργο μας στο Κοινοβούλιο και στην ΕΕ.

Γι’ αυτόν τον λόγο επικροτώ αυτήν την έκθεση. Είμαι σίγουρη πως όταν το πρόγραμμα τεθεί σε
λειτουργία θα έχει τεράστια επιτυχία και είμαι περήφανη που συμμετείχα σε αυτήν την
πρωτοβουλία.

Oriol Junqueras Vies,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, το σήμα
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι, αναμφίβολα, ένα πολύ σημαντικό σχέδιο, για δύο
τουλάχιστον λόγους: πρώτον, δίνει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να νιώσουν πιο
κοντά στην κοινή και ποικιλόμορφη ιστορία και κληρονομιά τους· δεύτερον αποτελεί ένα καλό
εργαλείο για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και την ενίσχυση της οικονομίας.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Επίτροπο και την εισηγήτρια, κ. Παλιαδέλη, για
την πρωτοβουλία τους και τη σκληρή τους εργασία, και θα ήθελα, με αυτήν την ευκαιρία, να πω
ότι, παρόλο που αρχικά επρόκειτο για μια πρωτοβουλία των κρατών μελών, τώρα πρέπει να της
δώσουμε μια σαφή ευρωπαϊκή διάσταση.

Αυτό σημαίνει ότι το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς δεν θα πρέπει να ταυτιστεί με
ένα πλήθος χώρων που επέλεξαν τα κράτη μέλη, αλλά να αντικατοπτρίζει ένα κοινό ευρωπαϊκό
όραμα. Ένα ευρωπαϊκό όραμα απαιτεί κοινά κριτήρια και απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία
επιλογής από τα κράτη μέλη. Σημαίνει επίσης πως θα πρέπει να σεβαστούμε την περιφερειακή,
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία.

Από εμάς εξαρτάται η επιτυχία του.

Emma McClarkin,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η προώθηση και
η ανάπτυξη των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη αποτελεί ένα αναγκαίο και
ευπρόσδεκτο σχέδιο που αξίζει της πλήρους προσοχής μας. Η πλούσια και ποικιλόμορφη
πολιτιστική μας κληρονομιά είναι κάτι για το οποίο οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να νιώθουν
περήφανοι και, πράγματι, αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που εκατομμύρια άνθρωποι
απ’ όλο τον κόσμο επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ευρώπη. Το σχέδιο έχει τη δυνατότητα να
προσφέρει στους ιστορικούς χώρους την ευκαιρία πρόσβασης σε επιπλέον χρηματοδότηση
καθώς επίσης διατήρησης και ανάπτυξης των εγκαταστάσεών τους, κάτι που αποτελεί πολυπόθητο
πλεονέκτημα σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική περίοδο, όμως όταν δημιουργούμε προσδοκίες
στους πολίτες, έχουμε ευθύνη να τις υλοποιούμε.

Ωστόσο, από την αρχή, αυτή η έκθεση διατυπώθηκε με φεντεραλιστική γλώσσα που ως στόχο
της είχε να προβάλει έναν ψεύτικο ή βεβιασμένο ευρωπαϊκό δήμο, ενώ η προσπάθεια να δοθεί
στο πρόγραμμα η ονομασία σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς είχε πολιτική βάση και
θα απέκλειε χιλιάδες δυνητικές τοποθεσίες των οποίων η ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά
προηγούνται χρονικά και, στην πραγματικότητα, επισκιάζουν τις αντίστοιχες πολλών σύγχρονων
χώρων.
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Επιπλέον, απορρίφθηκαν προσπάθειες δικές μου και άλλων για να διασφαλιστεί πως το σήμα θα
επικεντρωθεί στην πολιτιστική κληρονομιά και όχι στην πολιτική ενοποίηση. Κάτι τέτοιο θα
οδηγήσει αναπόφευκτα στον άδικο αποκλεισμό πολλών σημαντικών χώρων.

Η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος προκάλεσε επίσης σοβαρές ανησυχίες, ειδικά λόγω
των μέτρων λιτότητας που έχουν επιβληθεί επί του παρόντος σε πολλές υπηρεσίες πολιτισμού
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε
μπροστά. Η υπερβολική πληθώρα χώρων και η πιθανή αναπαραγωγή του προγράμματος της
UNESCO είναι επίσης πιθανόν να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα.

Βασικοί στόχοι αυτού του σήματος θα έπρεπε να είναι η διατήρηση και η προβολή της κοινής
και ποικιλόμορφης κληρονομιάς μας, δυστυχώς όμως δεν έχουμε παράσχει εγγυήσεις για την
προστιθέμενη αξία του. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μεριμνήσουμε.

Giancarlo Scottà,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
χαίρομαι ιδιαιτέρως γι’ αυτήν την πρωτοβουλία, που έχει ως στόχο να μετατρέψει το σήμα
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίσημη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου
να αυξήσει την αποτελεσματικότητα, την προβολή, το κύρος και την αξιοπιστία της.

Για τον σκοπό αυτόν, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του επαγγελματισμού για τα μέλη αυτής
της ομάδας εμπειρογνωμόνων στους οποίους θα ανατεθεί η αξιολόγηση των χώρων, καθώς
επίσης την αυστηρότητα των διαδικασιών ανάθεσης του σήματος και επανεξέτασης της διατήρησής
του με το πέρασμα του χρόνου. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για τη διασφάλιση της
ιδιαιτερότητας και της ποιότητας του ίδιου του σήματος.

Ωστόσο, το σήμα θα πρέπει να εστιαστεί αποκλειστικά και μόνο στη συμβολική και εκπαιδευτική
αξία και όχι την ομορφιά ενός χώρου –όπως τείνουν να κάνουν άλλες πρωτοβουλίες για την
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς– ώστε να τον διαφοροποιήσει σαφώς από αυτές.
Επομένως, συμφωνώ κι εγώ ότι θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους διεθνικούς χώρους
λόγω της συμβολικής τους σπουδαιότητας.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η ύπαρξη ενός τέτοιου σήματος ακούγεται
πολύ λογική, όμως μόνο υπό δύο όρους: ο πρώτος είναι πως θα πρέπει να έχει ευρεία προβολή
προκειμένου να διασφαλιστεί η γνώση – άλλωστε έχουμε ήδη άφθονα σύμβολα τέτοιου είδους.
Ο δεύτερος είναι ότι δεν θα πρέπει η σχετική γραφειοκρατία να γίνει αυτοσκοπός, όπως συμβαίνει
με τόσες ανάλογες πρωτοβουλίες και θεσμούς της ΕΕ. Θα ήταν πραγματικά ένα παράδοξο της
ευρωπαϊκής πολιτιστικής παράδοσης αν κάτι τόσο ωφέλιμο για μας, το οποίο διαμορφώνει μια
θέση αρκετά διαφορετική από εκείνη της Κίνας ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον αρχαίο
της πολιτισμό, ή από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών με τον σχετικά μικρό θησαυρό πολιτιστικών
χώρων, αντιμετωπιζόταν σε τελική ανάλυση ως ένας εξαιρετικά γραφειοκρατικός και περίπλοκος
τρόπος δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους ημέτερους.

Πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι σχετικά με ένα πράγμα: ο πολιτισμός είναι η πηγή των
εμπνευσμένων ιδεών και οραμάτων που συχνά ενστερνιζόμαστε εδώ, και τα οποία λιγότερο συχνά
υλοποιούμε. Αυτή η συγκεκριμένη ευκαιρία εδραίωσης μιας ταυτότητας που θα περιλαμβάνεται
και στην αρχή της επικουρικότητας μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω του πολιτισμού, και γι’ αυτόν
τον λόγο θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Σκέφτομαι επίσης
τη συγκεκριμένη προβολή συγγραφέων και άλλων καλλιτεχνών, χωρίς τους
αυτοτροφοδοτούμενους γραφειοκρατικούς οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα που τείνουμε
να έχουμε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσω την
Επίτροπο Βασιλείου και να την ευχαριστήσω για την ισχυρή στήριξη που παρείχε σε αυτήν την
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πρωτοβουλία, όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Παλιαδέλη και όλους τους σκιώδεις
εισηγητές για την καλή δουλειά που έκαναν.

Σήμερα, η Ευρώπη βιώνει οικονομικές και χρηματοπιστωτικές δυσκολίες. Πράγματι, επί του
παρόντος συζητάμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε ώστε να βοηθήσουμε αρκετές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Πρόκειται, προφανώς, για κάτι σημαντικό,
ωστόσο η Ευρώπη δεν πρέπει να παραβλέψει τη σπουδαιότητα των αξιών που επέτρεψαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδυθεί νικήτρια από τις αμέτρητες προκλήσεις που αναγκάστηκε να
αντιμετωπίσει στην ιστορική της πορεία.

Ο πλούτος της Ευρώπης βρίσκεται στην ιστορία, στην κουλτούρα, στην τέχνη, στις ηγετικές της
φυσιογνωμίες, στα τοπία, στους συμβολικούς της χώρους, στους διανοούμενους, στους
φιλοσόφους της και –τολμώ να πω– στον πολιτισμό της. Αυτό το σήμα μπορεί να αντιπροσωπεύσει
όλα αυτά και να προβάλει τις μυριάδες μορφές ευρωπαϊκής ταυτότητας που έχουν συνεισφέρει
τα κράτη μέλη με την πάροδο των χρόνων.

Πρέπει τώρα να στραφούμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για να επιλύσουμε μερικές
διαφορές ερμηνείας σε ορισμένα σημεία. Πιστεύω πως τα σημεία υπό αμφισβήτηση θα επιλυθούν
γρήγορα και ίσως εύκολα, δεδομένης της σπουδαιότητας του ζητήματος. Πιστεύω επίσης ότι
αμέσως μόλις εγκριθεί αυτή η έκθεση, όλοι μας θα νιώθουμε περισσότερο Ευρωπαίοι, λόγω των
κοινών μας αξιών και παραδόσεων. Πιστεύω ότι μέσω της Επιτροπής, των εργασιών του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιτελούμε πραγματικά χρήσιμο έργο για όλους τους πολίτες
μας.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση του κ. Martin στο πλαίσιο της διαδικασίας της
γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είμαι βαθύτατα υποχρεωμένος στον κ.
Scurria. Εκτιμώ βαθύτατα όλα όσα είπε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα ήθελα απλώς να τον
ρωτήσω, ως εκπρόσωπο της μεγαλύτερης Ομάδας του Κοινοβουλίου, πώς θα αξιολογούσε τον
κίνδυνο να βρεθούμε παγιδευμένοι σε υπερβολική γραφειοκρατία όσον αφορά τη διαχείριση και
την εφαρμογή αυτού του σήματος πολιτιστικής κληρονομιάς; Έχει κάποιες προτάσεις ως προς
το πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να περιοριστεί σε λογικές παραμέτρους, ώστε να μην βρεθούμε
αντιμέτωποι με μια πληθώρα επιτροπών που συσκέπτονται ατέρμονα και να μην χάσουμε τον
πραγματικό μας στόχο, δηλαδή ένα σήμα με μεγάλη προβολή, που θα τύχει ανάλογης
αναγνώρισης και από τα μέσα ενημέρωσης.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαιτέρως που απαντώ στον κ. Martin,
επειδή ξέρουμε ότι το ζήτημα της γραφειοκρατίας είναι μερικές φορές εκείνο που διακρίνει και
διαχωρίζει τους ευρωπαίους πολίτες από τα θεσμικά τους όργανα. Από αυτήν την άποψη, θεωρώ
ότι η πορεία που ορίζεται από τη συγκεκριμένη έκθεση είναι αρκετά σαφής. Θα τη συζητήσουμε
και με το Συμβούλιο.

Από τη στιγμή που τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν σε ποιους χώρους θα μπορέσει να δοθεί το
ευρωπαϊκό σήμα και εφόσον θα διαθέτουμε ομάδα πραγματικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι
θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τους χώρους μέσα στο απαραίτητο αλλά όχι υπερβολικά
μεγάλο χρονικό διάστημα –και θα πρέπει ακόμα να αποφασίσουμε ποιος θα έχει τον τελευταίο
λόγο σε αυτήν τη διαδικασία, όμως πρόκειται για ένα ζήτημα που θα πρέπει να συζητηθεί με το
Συμβούλιο και με την Επιτροπή– δεν διακρίνω ζητήματα υπερβολικής γραφειοκρατίας από
αυτήν την άποψη. Υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα αναφορικά με πολλά άλλα μέτρα αλλά
όχι με το συγκεκριμένο ζήτημα του σήματος, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί εύκολα να διευθετηθεί
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στα πλαίσια ενός ασφαλούς χρονικού διαστήματος και με ξεκάθαρα αποτελέσματα για όλους
τους ευρωπαίους πολίτες.

Maria Badia i Cutchet (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα
ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την κ. Παλιαδέλη για την εξαιρετική δουλειά που έχει
κάνει.

Νομίζω πως μπορούμε πλέον να πούμε ότι η έγκριση της έκθεσης θα αποτελέσει την επιτυχημένη
αποκορύφωση μιας νέας δέσμευσης στον ευρωπαϊσμό και πιστεύω ότι στην εποχή μας δεν είναι
καθόλου ασήμαντη μια δέσμευση στον ευρωπαϊσμό.

Πιστεύω επίσης ότι η απόφαση των κρατών μελών, της Επιτρόπου και της Επιτροπής να εντάξουν
το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στη σφαίρα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
συμβάλει στην αύξηση της προβολής, του κύρους και της αξιοπιστίας της, εκτός αυτού όμως
θα ενισχύσει τα βαθιά εδραιωμένα ιδανικά της συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των
ευρωπαίων πολιτών.

Το σήμα αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, επειδή θα φέρει εμάς και
όλους τους πολίτες πιο κοντά στην κοινή μας ιστορία.

Τη στιγμή που ακούγονται τόσες πολλές φωνές οι οποίες πολύ συχνά διεκδικούν τη δική τους
άποψη για την ιστορία –συχνά πρόκειται για την εθνική τους ιστορία– πιστεύω πως μια
πρωτοβουλία όπως αυτή επί της οποίας ψηφίζουμε σήμερα για να διεκδικήσουμε μια κοινή
ιστορία και να την κάνουμε γνωστή έχει συμβολική και εξαιρετικά σημαντική αξία.

Πιστεύω ότι αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε με το συγκεκριμένο σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς θα βοηθήσει και τις νεότερες γενιές να κατανοήσουν τις ιδέες που βρίσκονταν πίσω
από τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν ότι αυτή η
Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης την οποία διερχόμαστε είναι
απλώς μια διαδικασία, και τα αποτελέσματά της, όπως συμβαίνει με όλες τις διαδικασίες,
εξαρτώνται από τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν. Θεωρώ πως, από αυτήν την άποψη, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αυτό που οι πολίτες της επιθυμούν να είναι. Συνεπώς, προτρέπω τους
πάντες να συνεργαστούν. Προφανώς, άκουσα μόλις τώρα τον κ. Martin να λέει πως θα πρέπει
να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία. Και βέβαια πρέπει να το κάνουμε! Ωστόσο, πάνω απ’ όλα,
εκείνο για το οποίο πρέπει να δεσμευτούμε είναι η κοινή μας ιστορία και η προβολή της.

Πρόεδρος.   – Ο κ. Takkula έχει ζητήσει την άδεια να υποβάλει ένα ερώτημα.

Κύριε Takkula, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημά σας στην κ. Badia.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, βασικός μου σκοπός ήταν να ζητήσω να
λάβω τον λόγο, επειδή είμαι συντονιστής της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και
Δημοκρατών για την Ευρώπη και επειδή θα ήθελα, εκ μέρους της, να ευχαριστήσω την κ.
Παλιαδέλη γι’ αυτήν την εξαιρετική έκθεση και να πω λίγα λόγια για την ιστορία του λαού μας
και για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ερώτημά μου, λοιπόν είναι…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Πρόεδρος.   – Ένα λεπτό, κύριε Takkula: η διαδικασία … θα σας δώσουμε τον λόγο σύντομα
ως επιπλέον ομιλητή, επειδή ο εκπρόσωπος της Ομάδας σας πράγματι απουσιάζει.

Θα σας καλέσουμε μαζί με τους διάφορους ομιλητές που θα μιλήσουν στη συνέχεια και θα έχετε
δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
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Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πριν από λίγο, κατά
τη διάρκεια της διερμηνείας στην ομιλία της κ. Badia I Cutchet, ο διερμηνέας χρησιμοποίησε
τον όρο «ευρωπαϊσμό», ενδεχομένως από σφάλμα. Δεν υπάρχει τέτοια λέξη στην πολωνική γλώσσα
και, ουσιαστικά, έχω την αίσθηση πως η πρωτοβουλία που συζητάμε επί του παρόντος οικοδομεί
κάτι που δεν υπάρχει. Τον «ευρωπαϊσμό», ή κάποιο τεχνητό κατασκεύασμα, που αποτελεί πιόνι
ενός πολιτικού παιχνιδιού.

Πιστεύω πως αυτό που κάνουμε είναι περιττό. Όπως είπε κάποτε ένας διάσημος φιλόσοφος, «οι
οντότητες δεν πρέπει να πολλαπλασιάζονται πέραν του αναγκαίου». Έχω την εντύπωση ότι το
σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς αντιπροσωπεύει μια οντότητα που πολλαπλασιάζεται
πέραν του αναγκαίου. Δεν θα αναφερθώ στο τεράστιο ερωτηματικό που αφορά το πώς θα
αποδίδεται και πώς θα αφαιρείται το σήμα. Δεν θα αναφερθώ στο γεγονός ότι η πρωτοβουλία
θα κοστίσει στους ευρωπαίους φορολογούμενους 1.350.000 ευρώ. Το ερώτημά μου είναι
θεμελιώδους χαρακτήρα και δεν σχετίζεται με τα λοιπά σοβαρά ζητήματα, συγκεκριμένα: γιατί
το κάνουμε; Έχουμε όντως ανάγκη να οικοδομήσουμε κάτι που δεν ισοδυναμεί με την
ευρωπαϊκότητα αλλά είναι απλώς ο ευρωπαϊσμός που ανέφερα προηγουμένως;

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η τρέχουσα ιδέα του
πολιτισμού δεν είναι κάτι καινούριο –την έχουμε ακούσει στο παρελθόν, σε συζητήσεις άλλων
εκθέσεων στο Κοινοβούλιο και την ακούσαμε ξανά σήμερα εδώ– θα μπορούσε κάλλιστα να
θεωρηθεί καίριας σημασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό εκφράζεται με διάφορους τρόπους:
είτε στο πλαίσιο της λεγόμενης πολιτιστικής διπλωματίας, στην οποία ο πολιτισμός
αντιμετωπίζεται ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, είτε στον τομέα που συζητάμε
σήμερα, της δημιουργίας ενός σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς έτσι ώστε, σύμφωνα
με τα λεγόμενα της εισηγήτριας, να επέλθει «ενίσχυση της πίστης των Ευρωπαίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους ηγέτες της» και «να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των πολιτών της».

Η εισηγήτρια συνειδητοποιεί με σύνεση ότι υπάρχουν άλλα πιο αποτελεσματικά μέσα επίτευξης
αυτού του στόχου, για τον οποίο θα μπορούσαν να ειπωθούν πολλά περισσότερα. Θα ήθελα να
επισημάνω ότι κανένα σήμα δεν είναι αρκετό για να εξαλείψει τις ορατές επιπτώσεις που έχουν
οι πολιτικές που εφαρμόζει η ΕΕ και η οικονομική της διακυβέρνηση στους πολίτες και τους
λαούς της Ευρώπης: με λίγα λόγια, τα σχέδια πραγματικής κοινωνικής τρομοκρατίας που
εφαρμόζει με την ανοχή των εθνικών κυβερνήσεων.

Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις που είχαν, μεταξύ άλλων, πολιτικές
όπως η κοινή γεωργική πολιτική ή η κοινή αλιευτική πολιτική στην καταστροφή σημαντικών
σημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και ζωντανών στοιχείων της πολιτιστικής και ιστορικής
κληρονομιάς των λαών της Ευρώπης. Ας εξετάσουμε τη μελλοντική διάλυση, σε χρονικό διάστημα
μόλις μίας γενιάς, των παράκτιων ή κοσμικών αγροτικών κοινοτήτων. Αυτή η πρωτοβουλία, που
έχει κατεξοχήν συμβολική σημασία, βασίζεται στη διαμόρφωση της εσφαλμένης άποψης για μια
ενιαία ευρωπαϊκή ταυτότητα και έναν ενιαίο ευρωπαϊκό πολιτισμό και, επιπλέον, σε αξίες όπως
η ελευθερία, η δημοκρατία, η ανοχή και η αλληλεγγύη μέσω του ιδιαιτέρως ευαίσθητου τομέα
της πολιτιστικής κληρονομιάς και, αντιστοίχως, εκείνου της ιστορίας, που δημιουργεί τη σοβαρή
ανησυχία πως κάτι τέτοιο θα ενθαρρύνει την ανησυχητική διαδικασία που σχετίζεται με το
ξαναγράψιμο της ιστορίας, κάτι που παρατηρείται τελευταία.

Ο πολιτισμός, όπως και άλλα ιστορικά φαινόμενα, δεν προέρχεται από κάποια ομοιογενή κοινή
ταυτότητα, αλλά είναι ενδεικτικός ανταγωνισμών, συγκρούσεων και πολιτιστικής κυριαρχίας.
Ας αναρωτηθούμε ξανά ποιο είναι το νόημα του χαρακτηρισμού «σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς», ο οποίος αποδίδεται μόνο με βάση την τοποθεσία των εν λόγω στοιχείων
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πολιτιστικής κληρονομιάς. Γνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή κληρονομιά έχει δανειστεί στοιχεία
από πολλούς πολιτισμούς και θα μπορούσε να έχει αξιώσεις σε αυτήν και ο ισλαμικός κόσμος,
οι πολιτισμοί της Μεσογείου ή οι πολιτισμοί των λαών που υποτάχθηκαν στην ευρωπαϊκή
αποικιοκρατία, είναι άραγε πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολιτιστική
κληρονομιά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι, σε γενικές γραμμές, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι
τροπολογίες που κατατέθηκαν από την εισηγήτρια βελτίωσαν το σχέδιο της Επιτροπής, όμως
στην περίπτωση αυτή, οι συγκεκριμένοι στόχοι της έκθεσης είναι πολύ λιγότερο σημαντικοί απ’
ό, τι οι παρανοήσεις που τη χαρακτηρίζουν.

Corneliu Vadim Tudor (NI).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα, στις 16 Δεκεμβρίου,
γιορτάζουμε την επέτειο των 240 χρόνων από τη γέννηση του Ludwig van Beethoven, συνθέτη
του ύμνου της ενωμένης Ευρώπης.

Δεδομένης αυτής της εξαίρετης έκθεσης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, ως Ρουμάνος
ιστορικός και συγγραφέας, θα ήθελα να προτείνω για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς έναν εξαιρετικό χώρο, μοναδικό στον κόσμο – τη σπηλιά του Αγίου Ανδρέα, που
βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου ο Δούναβης εκβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως μαρτυρά
ο Ωριγένης, ένας από τους ιδρυτές της χριστιανικής Εκκλησίας, ο οποίος το έμαθε από τον
πατέρα του, που κι αυτός με τη σειρά του το έμαθε από τους μαθητές του Ανδρέα, ο πρώτος
άνθρωπος που κάλεσε ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ, σε αυτήν τη μικρή σπηλιά στην επαρχία της
Μικράς Σκυθίας, και διέδωσε τον λόγο του Ευαγγελίου. Πρόκειται σχεδόν σίγουρα για την πρώτη
χριστιανική εκκλησία της Ευρώπης.

Κατά τους πρώτους μήνες του 2011, θα προβώ στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση
ευρωπαϊκής στήριξης για ένα μεγάλο πρόγραμμα. Σκοπεύω να ανεγείρω ένα εντυπωσιακό άγαλμα
του Σωτήρα Ιησού Χριστού στο ρουμανικό τμήμα της Τρανσυλβανίας, συγκεκριμένα στην
περιοχή Braşov. Θα έχει ύψος 40 μέτρα, ψηλότερο από παρόμοια αγάλματα στη Βραζιλία, την
Πορτογαλία και την Πολωνία. Επίσης, στη βάση του θα υπάρχει μια εκκλησία, όπου θα
πραγματοποιούνται γάμοι, βαφτίσεις και θρησκευτικές λειτουργίες κατά τις μεγαλύτερες
χριστιανικές εορτές. Στις σκοτεινές μέρες που μας περιμένουν, θα επιβιώσουμε και θα βγούμε
νικητές μόνο κάτω από το φως του χριστιανικού σταυρού.

Hella Ranner (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που αυτή η πρωτοβουλία, η οποία
υλοποιείται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη, έφτασε ενώπιον του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ήταν σωστό και ενδεδειγμένο να οριστεί ένας διετής κύκλος απονομής του σήματος. Θα ήθελα
επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την εισηγήτρια ως προς αυτό το θέμα. Ωστόσο,
οφείλω να παραδεχτώ ότι διατηρώ μια μικρή επιφύλαξη σχετικά με το ότι πρέπει να κατορθώσουμε
να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα στο πρόγραμμα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO και στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα αυτού του σήματος. Διαφορετικά, οι πολίτες μας
θα δυσκολευτούν να κατανοήσουν για ποιον λόγο αυτό το συγκεκριμένο σήμα έχει ξεχωριστή
ευρωπαϊκή διάσταση.

Έριξα μια ματιά θέλοντας να δω τι είδους χώροι έχουν προταθεί από τα κράτη μέλη μέχρι στιγμής
και διαπίστωσα ότι, όπως είναι φυσικό, πρόκειται κυρίως για τεχνητές κατασκευές. Η ιδέα μας
στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας δεν ήταν απλώς η αναγνώριση κτιρίων, παρόλο που τα
κτίρια αποτελούν σημαντικό στοιχείο, αλλά κυρίως αντικειμένων αξίας και άλλων χώρων, ή
ακόμα και εμπειριών, που συνδέονται με την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Το οποίο με φέρνει στο τελευταίο μου σχόλιο. Θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να οριστούν
κατάλληλοι εμπειρογνώμονες ως μέλη των επιτροπών, οι οποίοι να έχουν αφομοιώσει αυτούς
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τους στόχους και να συμβάλουν στην υλοποίηση και την ανάπτυξή τους. Δεδομένων των ανωτέρω,
δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τη γραφειοκρατία που θα μπορούσε ενδεχομένως να προκύψει.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο
που η Ευρώπη υφίσταται κρίση ταυτότητας και προοπτικών, θεωρώ ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντική
η καθιέρωση ενός σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που να προσδιορίζει αυτούς
τους χώρους –υλικούς και άυλους– μεγάλης συμβολικής και εκπαιδευτικής αξίας για την ιστορία,
τον πολιτισμό και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια, κ. Παλιαδέλη, η οποία υιοθέτησε αποτελεσματικά
τις προτάσεις και τις προσθήκες που υπέβαλαν πολλοί από εμάς στην Επιτροπή Πολιτισμού και
Παιδείας, προβλέποντας, συγκεκριμένα, ορισμένες διαδικασίες που είναι πιο σίγουρες και σέβονται
περισσότερο τη Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά την κατανομή των εργασιών μεταξύ των
κρατών μελών, της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Όπως έχουν αντιληφθεί
ορισμένοι από τους συναδέλφους μου, προσπαθήσαμε επίσης να διασφαλίσουμε πως δεν θα
υπάρξει επικάλυψη μεταξύ του σήματος και άλλων πρωτοβουλιών της Οργάνωσης των Ηνωμένων
Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) ή των ιστορικών και
πολιτιστικών οδών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πράγματι, στη βάση σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα κράτη μέλη θα παρουσιάζουν το πολύ
δύο ενεργά διαχειρίσιμους χώρους κάθε δύο χρόνια. Είναι σημαντικό το εξής σημείο: τα κράτη
μέλη πρέπει να δείξουν ότι πιστεύουν στους χώρους και, ως εκ τούτου, τους διαχειρίζονται με
εκπαιδευτικό τρόπο, εμπλέκοντας και τους ανθρώπους. Στο μεταξύ, η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη
για την προεπιλογή, αφού πρώτα ενημερωθεί από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, όμως θα αναλάβει
και εποπτικό ρόλο, θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των χώρων κάθε έξι
χρόνια, και θα μπορεί επίσης να αφαιρεί το σήμα. Το Κοινοβούλιο βγαίνει από αυτό με ισχυρότερο
ρόλο, όχι μόνο επειδή διορίζει 4 από τα 16 μέλη της ευρωπαϊκής ομάδας, αλλά επειδή διατηρεί
ενεργή σχέση με τον κατάλογο των προεπιλεγμένων χώρων.

Υποστηρίζω επίσης τη λύση που δόθηκε στο περίπλοκο πρόβλημα της βαθμολόγησης, μέσω
της ανάθεσής της σε διακυβερνητική βάση σε πολλά κράτη μέλη τα οποία, παρόλο που, εν πάση
περιπτώσει, δεν είναι κατάλληλα για το νέο σύστημα και τα νέα κριτήρια, ωστόσο θα διατηρήσουν
τον πρότερο βαθμό τους και ως εκ τούτου δεν θα υποβιβαστούν.

Εκτιμώ επίσης την προτεραιότητα που δίνεται σε διεθνικούς χώρους, κάτι που θα αποτελέσει
πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση για την Ευρώπη, και τον ρόλο που αναλαμβάνει η Επιτροπή των
Περιφερειών ως μέρος μιας προσέγγισης επικουρικότητας, καθώς επίσης την έμφαση στην
αναγκαία συμμετοχή των κρατών μελών στη φάση της επιλογής, συμπεριλαμβανομένων δήμων
και περιφερειών, προκειμένου να αποφευχθεί η μερική τους συμμετοχή. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα
ήταν επίσης χρήσιμο να καταβληθεί επιπλέον προσπάθεια από τα κράτη μέλη. Θα ήταν πολύ
σημαντικό να διενεργηθούν διαγωνισμοί μεταξύ νέων ανθρώπων σε σχολεία και πανεπιστήμια,
ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού των χώρων, κάτι που θα μπορούσε επίσης να
αποτελέσει έναν τρόπο ανοικοδόμησης μιας κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας και πεπρωμένου και
να σημαίνει πως θα συμβάλουν και αυτοί στην ενίσχυση μιας αίσθησης ότι ανήκουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ως ευρωπαίοι πολίτες.

Hannu Takkula,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε,
κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δόθηκε να
μιλήσω για λίγο εξ ονόματος της ομάδας μου, της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και
Δημοκρατών για την Ευρώπη, σχετικά με αυτήν τη σημαντική έκθεση για το σήμα ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς.

16-12-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL10



Ακούγοντας τη σημερινή συζήτηση, θυμήθηκα σε κάποιες περιπτώσεις κάτι που μου είχε πει
κάποτε ένας δάσκαλός μου: αν είναι να γίνει κάποια παρανόηση, θα γίνει. Μ’ αυτό εννοώ ότι
κάποιοι προσπαθούν να δουν αυτό το εξαιρετικό σχέδιο –που ως στόχο του έχει να αναβαθμίσει
τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης και να δείξει ότι η ισχύς της έγκειται στην πολυμορφία της,
μέσα από το γεγονός ότι είναι ενωμένη στην πολυμορφία της– ως απειλή για την έννοια του
κράτους μέλους, ή ως απειλή για την ευρωπαϊκή ταυτότητα ή για κάτι άλλο. Δεν πρόκειται για
κάτι τέτοιο.

Πιστεύω πως αυτή είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θα ήθελα να πω ότι πρέπει να μάθουμε
περισσότερα για την Ευρώπη. Πρέπει να μάθουμε περισσότερα ο ένας για τον άλλον, επειδή μ’
αυτόν τον τρόπο θα οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη στο μέλλον.

Η Ευρώπη είναι ένα μωσαϊκό εθνών, όπου έχουν αναπτυχθεί κοινές ιδέες για τη δημοκρατία, την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία της γνώμης. Πρόκειται για βασικές αξίες που θέλουμε
να προωθήσουμε.

Όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, οφείλουμε να πούμε ότι είναι πολύ
πλούσια. Πιστεύω ότι αυτή η μικρή επένδυση που κάνουμε, τα 1,3 εκατ. ευρώ για ολόκληρο το
πρόγραμμα, θα ωφελήσει τους χώρους εκείνους που θα αποκτήσουν το σήμα ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς πολλές φορές, ακόμα και οικονομικά. Το σημαντικότερο στην
περίπτωση αυτή δεν είναι το οικονομικό όφελος: πάνω απ’ όλα είναι το ψυχολογικό κέρδος που
προέρχεται από ένα ενισχυμένο ευρωπαϊκό πνεύμα και μια καλύτερη κατανόηση του πώς
γεννήθηκε αυτό το ευρωπαϊκό μωσαϊκό, ποια είναι η βάση και τα θεμέλιά του. Όταν γνωρίσουμε
το παρελθόν και την ιστορία μας, τότε θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την εισηγήτρια, κ. Παλιαδέλη, για την έκθεσή
της. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μια εξαιρετική και απαραίτητη έκθεση. Επιπλέον, αξίζει
να προχωρήσουμε το σχέδιο του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς βάσει της
έκθεσης.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και η αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ρίζες της είναι δύο προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προκειμένου να επιτύχουν ευρεία συνοχή και αλληλεγγύη.

Επιπλέον, οι προκλήσεις αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο των στόχων της Συνθήκης της
Λισαβόνας. Πράγματι, το άρθρο 3 της Συνθήκης ορίζει την υποχρέωση της ΕΕ να προστατεύσει
την ευρωπαϊκή πολιτιστική ανάπτυξη. Αν το ευρωπαϊκό όνειρο περνά προς το παρόν δύσκολη
φάση, αυτό δεν οφείλεται μόνο στο αδιέξοδο της Ευρώπης ως πολιτικού σχεδίου ή στη
συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια Ένωση
θεμελιωμένη πάνω σε μια, μέχρι στιγμής, απροσδιόριστη ταυτότητα.

Σε αυτήν την κατάσταση, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της, μεταδίδοντας την πολυεθνική αλλά ταυτόχρονα
κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες της και, κυρίως, στις
μελλοντικές γενιές. Αυτή είναι η σημασία και η σπουδαιότητα ενός σήματος ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς: να φέρει την Ευρώπη κοντά μέσα στην πολυμορφία της, προβάλλοντας
έναν κοινό πολιτισμό και ευνοώντας την ολοκλήρωση μεταξύ των εν λόγω χώρων στο έδαφός
της.

Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου, το νέο σήμα θα αναδείξει τη συμβολική εκπαιδευτική
αξία και όχι την αισθητική ομορφιά ενός χώρου, ευνοώντας τη συνεργασία μεταξύ χώρων και
υποστηρίζοντας κοινά σχέδια μεταξύ τους. Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να αποδώσω τα εύσημα
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στο εξαιρετικό έργο της κ. Παλιαδέλη και των λοιπών μελών της Επιτροπής Πολιτισμού και
Παιδείας, ειδικότερα όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των χώρων και ενίσχυσης του ρόλου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία επιλογής.

Είμαι σίγουρος ότι η απόφαση των κρατών μελών να εντάξουν το σήμα στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβάλει στην αύξηση της προβολής και του κύρους της, έτσι ώστε να
υλοποιηθούν οι στόχοι της συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.

Cătălin Sorin Ivan (S&D).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να
ξεκινήσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση που κατάφερε να συντάξει
και για τις διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Παρόλο που
δεν κατάφερε να επιτύχει τη θέσπιση του σήματος πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι εξίσου εξαιρετικό, όπως και το
ίδιο το σχέδιο. Πιστεύω ακράδαντα πως αν ακολουθήσει τα βήματα του σχεδίου της πολιτιστικής
πρωτεύουσας της Ευρώπης, θα σημειώσει τεράστια επιτυχία. Πρόκειται για μια εξαιρετική
πρωτοβουλία, ειδικά εφόσον οδηγεί στη δημιουργία διασυνοριακών σχεδίων.

Ένας αριθμός κρατών συνεργάζονται προκειμένου να μοιραστούν τις ίδιες αξίες και παραδόσεις,
τις οποίες βιώνουν από κοινού επί εκατοντάδες χρόνια. Κατάγομαι από μια πόλη που βρίσκεται
στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως τη μεγαλύτερη πολιτιστική πόλη στα
ανατολικά σύνορα, μόλις 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ωστόσο, έχω πάει και στο Santiago de
Compostela, το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά στα δυτικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – δύο
πολιτιστικά κέντρα με πάρα πολλά κοινά, αλλά και με πάρα πολλές διαφορές μεταξύ τους. Το
ένα μέρος είναι κέντρο ορθόδοξης λατρείας, ενώ το άλλο είναι κέντρο καθολικής λατρείας.
Βλέπουμε πολύ καθαρά τις κοινές μας αξίες όταν βγαίνουμε από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όταν ταξιδεύουμε σε άλλες ηπείρους. Τότε διαμορφώνουμε μια πολύ καθαρή εικόνα
για τις αξίες που μοιραζόμαστε εδώ και εκατοντάδες χρόνια και για το γεγονός ότι έχουμε κοινό
πολιτισμό και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μας διαφοροποιούν από άλλους λαούς.
Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μάλλον το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτά
τη σημασία του όταν βγαίνουμε εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας συγχαίρω για μια ακόμα φορά γι’ αυτήν την έκθεση και είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι το
σχέδιο θα στεφθεί με επιτυχία.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ το γεγονός ότι στη διάρκεια αυτής της
συνόδου, αυτή είναι η δεύτερη πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία και επιχειρεί να γεφυρώσει
το χάσμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Έχοντας εξελιχθεί από τα
διακρατικά προγράμματα των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών σε επίσημη δράση της ΕΕ, η εισαγωγή
του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς θα ισχυροποιήσει την αίσθηση των ευρωπαίων
πολιτών ότι ανήκουν στην ΕΕ και θα ενισχύσει την αναγνώριση των διαφορών και του
διαπολιτισμικού διαλόγου. Θα κάνει τους πολίτες, ειδικά τους νέους, να αντιληφθούν τη
σπουδαιότητα του ρόλου τους στην ευρωπαϊκή ιστορία και στον ευρωπαϊκό συμβολισμό. Μπορεί
να ενισχύσει τη γνώση μας για την κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά.

Οι χώροι που θα λάβουν το σήμα θα είναι περισσότερο προσβάσιμοι, ειδικά στους νέους, και τα
αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν την κοινή μας ιστορία θα αξιοποιηθούν με πιο κατάλληλο
τρόπο. Εκείνο που, προσωπικά, με ευχαριστεί περισσότερο είναι οι οργανωτικές πτυχές της
δράσης, ότι δηλαδή οι διαδικασίες επιλογής και εποπτείας θα γίνονται με βάση κοινά, σαφή και
διαφανή κριτήρια, ενώ θα πληθύνουν οι επαγγελματικές ανταλλαγές εμπειριών. Ως εκλεγμένος
βουλευτής, εκπρόσωπος μιας εθνικής μειονότητας, παρατηρώ με ικανοποίηση ότι στην περίπτωση
της Ρουμανίας, για παράδειγμα, οι χώροι που θα προταθούν από αντικειμενικούς, διεθνείς
εμπειρογνώμονες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλεγούν επιπλέον των τεσσάρων
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αντικειμένων που έχουν λάβει ήδη το σήμα. Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται η Βιβλιοθήκη
Teleki στο Târgu-Mureş, γνωστή ως ένα από τα προπύργια του ουγγρικού πολιτισμού, ή η
Μαύρη Εκκλησία του Braşov, που θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα της σαξονικής-γοτθικής
αρχιτεκτονικής τελειότητας.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Κύριε Πρόεδρε, το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
αποτελεί αναμφισβήτητα μια καλή πρωτοβουλία και μια συνέχιση του διακρατικού σχεδίου που
έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2006. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συμβάλει στη δημιουργία
μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τις αξίες της.

Η έννοια της «πολιτιστικής κληρονομιάς» είναι πολύ ευρεία, κι αυτό είναι καλό. Είμαι
ικανοποιημένη που η πρόταση τροποποίησης με την οποία ενσωματώθηκε η βιομηχανική
κληρονομιά σε αυτήν την κατηγορία υιοθετήθηκε επίσης στην έκθεση. Η βιομηχανία είναι μια
από τις σημαντικότερες συνιστώσες της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας – άλλωστε, η Ευρώπη
αποτέλεσε λίκνο της βιομηχανικής επανάστασης τον 19ο αιώνα, και οι απαρχές της ΕΕ είναι
συνδεδεμένες με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Ωστόσο,
συνδέονται επίσης με την κοινή ιστορία κινημάτων για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Ένας από τους τομείς που αναμένεται να ωφεληθεί από το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς είναι εκείνος του τουρισμού. Είμαι βαθύτατα πεπεισμένη ότι αυτή είναι μια ευκαιρία
να αξιοποιήσουμε τα μνημεία της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας και να αναπτύξουμε τον τουρισμό
και στις περιοχές εκείνες που δεν αποτελούν παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς. Αυτό
το είδος μνημείου έχει, κατά τη γνώμη μου, παραμεληθεί άδικα, και το μόνο που χρειάζεται είναι
να ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές του. Ως εκ τούτου, επικροτώ και
στηρίζω ιδιαιτέρως την έκθεση, και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια
κ. Παλιαδέλη.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, την περίοδο πριν από τη
θέσπιση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ήρθαμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση κατά την οποία
οι πολίτες της ΕΕ άρχιζαν να χάνουν σημαντικά το ενδιαφέρον τους για τις υποθέσεις και τις
δραστηριότητές της. Η υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας είχε ως στόχο όχι μόνο να δώσει
λύση στα προβλήματα που σχετίζονταν με την ανάγκη για καλύτερη λειτουργία των θεσμικών
οργάνων, αλλά και να ωθήσει τους πολίτες της Ευρώπης σε μεγαλύτερη συμμετοχή στις
δραστηριότητες της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω της πρωτοβουλίας πολιτών. Το σήμα ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα ακόμα βήμα προς την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής
ταυτότητας και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των πολιτών και της ΕΕ.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα κράτη μέλη έχουν ορίσει 64 χώρους ιδιαίτερης σπουδαιότητας
για την Ευρώπη. Μέσα από την ανακάλυψη της κοινής μας ιστορίας και τη γνώση γύρω από τον
ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτιστική ποικιλομορφία της που βασίζεται στις κοινές
δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορούμε να ενισχύσουμε στους κατοίκους
της Κοινότητάς μας την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, μέσα στα
πλαίσια της ΕΕ.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τις συγκεκριμένες προτάσεις και θεωρώ
ότι θα ενισχύσουν και θα αναπτύξουν την τουριστική βιομηχανία, κάτι που έχουμε μεγάλη ανάγκη
αυτήν την εποχή.

(EN) Παρόλη την κριτική που δέχεται η Ευρώπη, πιστεύω πως οι περισσότεροι πολίτες
εξακολουθούν να την εκτιμούν και ιδιαίτερα ένα σήμα με την Ευρώπη πάνω του. Το έχω δει να
συμβαίνει αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Αθλητική Πρωτεύουσα. Το Limerick, στην εκλογική
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μου περιφέρεια, έλαβε πρόσφατα αυτήν τη διάκριση και το γεγονός αυτό εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως.
Το ίδιο ισχύει και για τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες και σίγουρα θα ισχύσει και για
τους χώρους ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το γεγονός αυτό έχει μερικά καλά στοιχεία που πρέπει να επικροτηθούν. Το ένα είναι ότι ο χώρος
πρέπει να συντηρείται, ώστε να μην λαμβάνει επ’ άπειρον το σήμα χωρίς πραγματικά να το αξίζει.
Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα που έθεσε ο κ. Martin, το οποίο απαντήθηκε επαρκώς από τον κ.
Scurria, ότι δηλαδή η γραφειοκρατία δεν θα καταπνίξει την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι μπορούμε
να είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Έχει πολλές δυνατότητες.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, γίνονται συχνά συζητήσεις
μεταξύ των πολιτών σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θεμέλια μιας ισχυρής
Ένωσης και ενός επιτυχημένου μέλλοντος βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαία
συμφιλίωση, όπως ακριβώς σε μια οικογένεια. Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
είναι ένα μέσο για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι περισσότερα πράγματα για τους συνανθρώπους
τους, να βρουν τα πράγματα αυτά και να αναγνωρίσουν προσωπικότητες και κινήματα που
συμβολίζουν την οικοδόμηση της Ευρώπης. Η αναγνώριση μιας κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς
είναι μια ευκαιρία ενίσχυσης μιας ενιαίας και ενωμένης Ευρώπης. Όλα τα έθνη και οι χώρες, όλοι
μας έχουμε διαφορετικές, ποικίλες εμπειρίες, συχνά οδυνηρές, όμως αυτές οι διαφορές είναι που
συνδυάζονται για να συνθέσουν την οικογένειά μας και να διαμορφώσουν την ευρωπαϊκή μας
ταυτότητα. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να δώσω έμφαση στη διάσπαση της Ευρώπης, η οποία
διήρκεσε πολλά χρόνια, και στη διαφορετική ή παντελή έλλειψη ευκαιριών για την ανάπτυξη της
δημοκρατίας. Αναφέρομαι στην ανατολική Ευρώπη και στο καθεστώς κατοχής της από την
Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο, ανέκαθεν γινόταν κι εκεί αγώνας για την ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης
και οφείλουμε να εκτιμήσουμε…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει πως δεν
είμαστε συνεπείς. Στη Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίσαμε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια για τους
κατοίκους της ΕΕ, και χτες είχαμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε για την πρωτοβουλία πολιτών.
Σήμερα, υιοθετούμε ένα σύμβολο, δηλαδή το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αυτό θα ενισχύσει αναμφίβολα την ταυτότητα και την ιθαγένεια της ΕΕ ή, μ’ άλλα λόγια, όλες
τις αξίες που έχουν τόσο μεγάλη σημασία για μας. Πιστεύω ότι αυτό το σήμα θα αποτελέσει ένα
έξοχο συμπλήρωμα στον κατάλογο της UNESCO και στις «ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές»,
καθώς επίσης στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Όποιος ταξιδεύει γνωρίζει την αξία
και τη σπουδαιότητα τέτοιων προγραμμάτων.

Πιστεύω πως η προβολή του ευρωπαϊκού πολιτισμού στην καρδιά της Ευρώπης, στους
Ευρωπαίους, αποτελεί θεμελιώδη πτυχή. Από αυτήν την άποψη, ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης
δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, όμως η προβολή του ευρωπαϊκού πολιτισμού εκτός της Ευρώπης
παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Το σημαντικότερο είναι το συγκεκριμένο σήμα να προβληθεί
επιτυχώς από την Επίτροπο και τα κράτη μέλη.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE).   – Κύριε Πρόεδρε, θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ
την κ. Παλιαδέλη, την εισηγήτριά μας, για την εξαιρετική έκθεσή της και για όλη την προσπάθεια
που έχει κάνει μέχρι τώρα. Το νέο σήμα για την πολιτισμική μας κληρονομιά έρχεται να αναδείξει
τον πολιτισμό μας, να αναδείξει το ευρωπαϊκό πνεύμα και να απαντήσει σε όλους εμάς που
πολλές φορές επισκεπτόμαστε κάποιους χώρους στην Ευρώπη και σκεπτόμαστε ότι είναι κρίμα
που δεν αναδεικνύουμε αυτή την υπεραξία της Ευρώπης, όλα αυτά τα μνημεία που τόσο ανάγκη
έχουμε να προβάλουμε.
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Αυτή την περίοδο την Ευρώπη, ξέρετε, δεν την απασχολεί μόνο η οικονομική κρίση, πράγμα που
όλοι αντιλαμβανόμαστε· η Ευρώπη έρχεται να αναδείξει μετά τη Λισαβόνα και την πολιτισμική
της συνοχή, όλη εκείνη την πλούσια Ιστορία, το μωσαϊκό που την απαρτίζει. Αυτό βεβαίως πρέπει
να γίνει και με την ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου μας, ελπίζω δε ότι και η διαπραγμάτευση
με το Συμβούλιο για το άρθρο 18 θα αποβεί θετική.

Iosif Matula (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ τη μετατροπή του διακρατικού σχεδίου
για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίσημη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε μια περίοδο που το αρχικό σχέδιο δεν έχει τύχει της προβολής και του κύρους που
του αξίζει. Αυτό το σχέδιο μας επιτρέπει να ανοίξουμε μια πόρτα και σε χώρες που εμπλουτίζουν
τον πολιτισμό της ηπείρου μας χωρίς να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια βασική πτυχή είναι η εκ νέου αξιολόγηση των χώρων που έχουν ήδη λάβει το σήμα στο
πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας, καθώς και η διασφάλιση της αμεροληψίας όσον αφορά
κράτη με διαφορετικό αριθμό αρχικά καταγεγραμμένων χώρων. Επιπλέον, σε περίπτωση που οι
χώροι δεν μπορούν να αξιολογηθούν εκ νέου άμεσα, είναι σημαντικό να έχουν την ευκαιρία να
υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το σήμα, έτσι ώστε να τους δοθούν περισσότερες ευκαιρίες.

Η απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς για αόριστη χρονική περίοδο,
χωρίς τακτική εκ νέου αξιολόγηση, θα συνέβαλε στην πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του
περιορισμένου προϋπολογισμού που διατίθεται για το συγκεκριμένο σχέδιο. Το σήμα ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για την
ποικιλομορφία της κοινής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τον πολιτιστικό τουρισμό.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και
η αύξηση του ενδιαφέροντος στην ΕΕ αποτελούν μεγάλες προκλήσεις. Μπορούν να
δημιουργήσουν συνοχή και αλληλεγγύη σε μεγάλη κλίμακα. Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους του με πιο αποτελεσματικό τρόπο αν τελεί
υπό τη διαχείριση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας. Θα πρέπει να βασιστεί στα ίδια κριτήρια και
να διαθέτει ένα πολύ σαφώς καθορισμένο σύστημα παρακολούθησης. Ένα από τα αποτελέσματα
αυτής της διαδικασίας θα είναι η ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού. Όπως συνέβη στην
περίπτωση των χώρων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, έτσι και το σήμα
θα αυξήσει την εισροή τουριστών και θα δώσει νέα ώθηση στις τοπικές οικονομίες.

Χαιρετίζω την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να εδραιώσουν μια
ισχυρότερη σχέση μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντας τη
σπουδαιότητα της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Ανδρούλλα Βασιλείου,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι η πλειοψηφία
των βουλευτών που έλαβαν τον λόγο τόνισαν τη σημασία αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας
και την πραγματική προστιθέμενη αξία της. Τόνισαν τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας για
την προβολή της Ευρώπης, της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας και κληρονομιάς, της εκπαιδευτικής
αξίας αυτής της πρωτοβουλίας και της σημασίας της για τη δημιουργία και την ενθάρρυνση
περισσότερου πολιτιστικού διαλόγου.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως και είμαι ευγνώμων γι’ αυτήν την έγκριση. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές
ότι οι εμπειρογνώμονες που πρόκειται να διοριστούν για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με αυτήν
τη σημαντική πρωτοβουλία θα έχουν οπωσδήποτε τα καλύτερα δυνατά επαγγελματικά προσόντα
ώστε να μπορούν να επιλέξουν όχι μόνο τους καλύτερους και πιο αξιόλογους χώρους αλλά και
ιδέες. Θα σας υπενθυμίσω ότι αυτό το σήμα δεν αφορά μόνο χώρους αλλά και άυλη πολιτιστική
κληρονομιά. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία έχουμε το πρώτο διάταγμα στην Ευρώπη για
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την κατάργηση της θανατικής ποινής. Αυτό συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο σημάτων, επομένως
η εν λόγω πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να είναι και άυλη.

Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι στόχος μας είναι πράγματι να έχουμε μια απλοποιημένη
διαδικασία – η ποιότητα αλλά και η απλοποίηση είναι σημαντικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο
δεν δεχτήκαμε την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία μετά την ομάδα των
εμπειρογνωμόνων η πρωτοβουλία θα πρέπει να πάει στην επιτροπολογία, γιατί κάτι τέτοιο θα
προκαλούσε γραφειοκρατία και θα αφαιρούσε πολύτιμο χρόνο από την υιοθέτηση της απόφασης.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι σε αυτήν την περίοδο οικονομικής κρίσης που δημιουργεί
διχόνοιες μεταξύ των λαών της Ευρώπης πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά, χρειαζόμαστε
πρωτοβουλίες όπως αυτή που θα φέρουν κοντά τους λαούς της Ευρώπης. Θα αποκτήσουν μια
αίσθηση ταυτότητας, και οφείλουμε να τονίσουμε τη σημασία της κοινής πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, της οποίας ο πλούτος έγκειται όντως στην πολυμορφία της. Εκείνο που θα μας
ενώσει είναι η κοινή αλλά ποικιλόμορφη πολιτιστική κληρονομιά.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για την υποστήριξή σας, ιδίως την κ.
Παλιαδέλη και τους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε, και προσβλέπω
στην τελική υιοθέτηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας στο εγγύς μέλλον.

Χρυσούλα Παλιαδέλη,    εισηγήτρια. – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εξ αρχής να δηλώσω ότι
συμμερίζομαι την άποψη που διατυπώθηκε άλλωστε και στην εκτίμηση επιπτώσεων για το σήμα
πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστιθέμενη πολιτική του αξία. Το σήμα από μόνο του δεν
μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί απλώς να
συμβάλει μαζί με άλλες πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν μπορώ βεβαίως
να αποσιωπήσω ότι σε καιρούς κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο με μια
άγρια επίθεση εναντίον του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες της δεν προσβλέπουν
μόνο στον πολιτισμό προκειμένου να λύσουν βασικά βιοτικά τους ζητήματα. Ωστόσο η γνώση
της Ιστορίας και ο σεβασμός της πολυπολιτισμικότητας μπορεί εκτός από εργαλείο συνοχής να
αποτελέσει και μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες, καλώντας τες να συνεργαστούν σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και διακρατικό επίπεδο, όπως διατυπώνεται στην πρόταση
της Επιτροπής και το αποδεχθήκαμε. Από την άποψη αυτή η ιδέα ενός σήματος πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης –ευχαριστώ τον κ. Ivan, που θύμισε την αρχική πρόταση–
που σκοπεύει να ενισχύσει τη συνείδηση των ευρωπαίων πολιτών για την κοινή τους κληρονομιά
υποστηρίζοντας παράλληλα τον πολιτιστικό τουρισμό αποτελεί θετικό βήμα προς την κατεύθυνση
αυτή. Αξίες όπως η δημοκρατία και η ελευθερία που ανάγονται στο πολιτιστικό παρελθόν της
Ευρώπης είναι τόσο σημαντικές όσο και η διαφάνεια και η αλληλεγγύη για τις μέρες μας, κυρίως
εάν επιθυμούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των
πολιτών των κρατών μελών της Ένωσης αλλά και το χάσμα των πολιτών των κρατών μελών μεταξύ
τους. Σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα γραφειοκρατίας αλλά σας διαβεβαιώ
ότι η διαφάνεια και η σύνθεση της ευρωπαϊκής ομάδας ειδικών θα γίνει κάτω από εξαιρετικά
σαφείς συνθήκες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα λειτουργήσει με απόλυτη καθαρότητα ο θεσμός.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η μετατροπή της πρωτοβουλίας για το
σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίσημη δράση της ΕΕ θα προσφέρει ειδική
προστιθέμενη αξία σε όλες τις δράσεις των κρατών μελών, ενώ παράλληλα θα συμβάλει σημαντικά
στη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Χαιρετίζω τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία
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και την έκθεση που υποβλήθηκε. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι το σήμα ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς θα μπορούσε να επεκταθεί με μεγάλη επιτυχία και με θετικά
αποτελέσματα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με παραδοσιακό αγροτικό τουρισμό, έναν
ανθηρό τομέα των ευρωπαϊκών κρατών. Πρόκειται, όντως, για μια από τις προτάσεις που σκοπεύω
να υποβάλω στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου κατά την παρουσίαση της
γνωμοδότησης σχετικά με τον ρόλο του αγροτουρισμού στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για
τη μετατροπή της Ευρώπης σε υπ’ αριθμόν ένα τουριστικό προορισμό στον κόσμο.

Emil Stoyanov (PPE),    γραπτώς. – (BG) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Παλιαδέλη για το έργο
της σχετικά μ’ αυτήν την έκθεση. Η καθιέρωση και απονομή του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς είναι μια πρωτοβουλία που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Η ευρωπαϊκή διάσταση και
η σπουδαιότητα των χώρων που θα προταθούν θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής
ταυτότητας και μιας αίσθησης ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Η ιστορία της ηπείρου μας αποτελεί
σημαντικό στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στην ολοκλήρωση των λαών της Ευρώπης.
Η νεότερη γενιά θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένη για την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά
μας επειδή είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν διαφορετικές παραλλαγές στις διάφορες
εκδοχές ή απόπειρες λαϊκιστικών ερμηνειών, καθώς αυτή είναι η κοινή μας ευρωπαϊκή ιστορία
και αντανακλά όλη την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία μας. Η διαδικασία επιλογής
πρέπει να διασφαλίζει ότι θα επιλέγονται μόνο χώροι κατάλληλης ποιότητας. Πιστεύω ότι τα
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε στενή συνεργασία με τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές. Κάτι τέτοιο θα συμβάλει στη διάδοση των χώρων σε εθνικό επίπεδο και στη
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ευρωπαίων πολιτών.
Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μοναδικού δημοκρατικά εκλεγμένου οργάνου
που εκπροσωπεί τους πολίτες του, πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο
ρόλο στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Csanád Szegedi (NI),    γραπτώς. – (HU) Προσυπογράφω πλήρως τη δήλωση της έκθεσης
ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών των ευρωπαϊκών κρατών μελών,
καθώς περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν και τόσο καλή άποψη για την ΕΕ. Με τη
μετονομασία του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε σήμα πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις τροποποιήσεις που τη συνοδεύουν, ξεκινάμε
μια ακόμα μεγαλόπνοη, δαπανηρή και περιττή εκστρατεία αυτοδιαφήμισης και προπαγάνδας
της ΕΕ. Παρακάμπτοντας μερικές ασήμαντες λεπτομέρειες όπως το γεγονός ότι ένα μνημείο στον
σλοβάκο εθνικιστή και αυτονομιστή, Stefanik, θεωρείται υποδειγματικό προϊόν της κληρονομιάς
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε αυτή η νέα πρωτοβουλία θα καταφέρει να φέρει τους
ανθρώπους πιο κοντά στην ΕΕ. Επιπλέον, δεν είναι σαφές το εξής: αν το σήμα ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σκοπεύει όντως να αποτελέσει επανάληψη του ήδη υπάρχοντος
καταλόγου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, τότε γιατί υπάρχει η πρόθεση
να επεκταθεί σε τρίτες χώρες, και ποιες χώρες έχει κατά νου η έκθεση εν προκειμένω;

3. Συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και
στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της σύστασης της κ. Pack
(A7-0334/2010), εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, σχετικά με την πρόταση
απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη θέσπιση των όρων και των
προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε
δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (2007-2013)
(12818/2010 - C7-0277/2010 - 2010/0231(NLE)).
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Doris Pack,    εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε την ευκαιρία
να διεξαγάγουμε αυτή τη συζήτησης σήμερα διότι θυμάμαι ότι και οι δυο μας συνεργαζόμασταν
πάντα με την Ελβετία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και, ως εκ τούτου, γνωρίζουμε
πόσο σημαντικό είναι για την Ελβετία να συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα. Το 2006, πριν
από την ανανέωση αυτών των προγραμμάτων, εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωρίζαμε
φυσικά ότι δεν είμαστε αποκλεισμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θα πρέπει να
προσπαθήσουμε να πείσουμε και άλλες χώρες να συμμετάσχουν στα προγράμματα μαζί μας. Αν
και η Ελβετία δεν ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη
συμμετοχή σε προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η εξέλιξη αυτή
με χαροποίησε ιδιαίτερα. Το 2004 ήμουν μέλος μιας αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε την
Επιτροπή Κατάρτισης του ελβετικού κοινοβουλίου. Συζητήσαμε λεπτομερώς τα σχετικά ζητήματα,
για παράδειγμα την κινητικότητα και τη συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία και πανεπιστήμια.
Κατέστη σαφές τότε ότι μια τέτοια πρόταση θα ήταν επιθυμητή και τώρα την καλωσορίζω.

Κατά την κατάρτιση αυτών των προγραμμάτων δεν λάβαμε υπόψη μόνο τα δικά μας συμφέροντα
αλλά κι εκείνα όλων των γειτονικών χωρών, όπως οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η Ελβετία,
που βρίσκονται στο μέσο. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο
σήμερα. Όσον αφορά την προηγούμενη συζήτηση, μπορώ να σας πω ότι η Ελβετία σκοπεύει
επίσης να υποβάλει αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα για τον πολιτισμό. Ενδιαφέρεται
επίσης να συμμετάσχει στο πρόγραμμα για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, κάτι
που μπορεί να κάνει μόνο αν συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα.

Κυρίες και κύριοι, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε σήμερα; Μπορούμε να πούμε είτε «ναι»
είτε «όχι». Το να πούμε «όχι» δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς γιατί πάντα υποστηρίζαμε τη
συμμετοχή της Ελβετίας. Θέλω να προσθέσω ότι με τη λέξη «συμμετοχή» εννοώ ότι η Ελβετία
θα συμβάλει και οικονομικά. Σύμφωνα με το άρθρο 218 η μοναδική μας επιλογή είναι να πούμε
«ναι» ή «όχι», και φυσικά, στην προκειμένη περίπτωση, θα πούμε ένα κατηγορηματικό «ναι».

Ποια είναι τα βασικά σημεία αυτής της συμφωνίας με την Ελβετία; Φυσικά, οι προϋποθέσεις, οι
κανόνες και οι διαδικασίες για σχέδια και πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από
την Ελβετία θα είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν για τους συμμετέχοντες από τα κράτη μέλη
και για τα σχέδια που προτείνουν. Η Ελβετία οφείλει να συστήσει μια εθνική υπηρεσία για το
συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο, όπως κάναμε όλοι στις χώρες
μας, και η οποία θα υποχρεούται να καταβάλλει ετήσια συνεισφορά σε κάθε πρόγραμμα. Το
2011 το ποσό αυτό θα είναι 1,7 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και 14,2
εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης. Όσον αφορά τις διατάξεις
οικονομικού και λογιστικού ελέγχου, η Ελβετία θα υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τους ελέγχους από
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις ελβετικές αρχές. Η συμφωνία θα ισχύει έως ότου ένα από τα
μέρη αποφασίσει να λύσει τη συμφωνία. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι κανείς θα εντασσόταν σε ένα
τέτοιο πρόγραμμα με πρόθεση να αποσυρθεί κάποια στιγμή. Είναι προς το συμφέρον της νεότερης
γενιάς στην Ελβετία και, φυσικά, των νέων των χωρών που συνορεύουν με την Ελβετία, οι οποίοι
θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε σχολικές ανταλλαγές με την Ελβετία στο πλαίσιο του
προγράμματος Comenius-Regio, ή σε επιμέρους σχολικές συνεργασίες, καθώς και στο
πρόγραμμα Erasmus.

Φυσικά, εκπρόσωποι της Ελβετίας θα μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της επιτροπής
μας για τα θέματα που αφορούν την Ελβετία. Επιτρέψτε μου να πω κάτι εδώ: περιμένουμε
εναγωνίως η Ελβετία να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα. Έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για μια
τέτοια συμφωνία εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζουμε ότι η ευρωπαϊκή συνείδηση θα ενισχυθεί στην
Ελβετία όταν η νεότερη γενιά θα έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με άλλους Ευρωπαίους
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νέους. Ίσως αυτό να σημαίνει ότι τα μελλοντικά δημοψηφίσματα θα έχουν διαφορετικό
αποτέλεσμα από εκείνα του παρελθόντος. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στη νεότερη γενιά και
σε αυτά τα δύο εξαίσια προγράμματα. Είμαι πεπεισμένη ότι σε τρία χρόνια θα προστεθεί και το
πρόγραμμα για τον πολιτισμό.

Ανδρούλλα Βασιλείου,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τη Συνθήκη
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύναψη αυτής της συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας χρειάζεται την έγκριση του Κοινοβουλίου
για να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ.

Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και ιδιαίτερα την πρόεδρό της,
Doris Pack, για την εποικοδομητική τους προσέγγιση στη συμφωνία.

Από τότε που η Ελβετία αρνήθηκε να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καμία συμφωνία
μέχρι σήμερα δεν έχει επιτρέψει την άμεση ή έμμεση συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης
μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας.

Ωστόσο, η Ελβετία έχει εκδηλώσει από καιρό ενδιαφέρον για τα προγράμματά μας στους τομείς
της εκπαίδευσης και της νεολαίας. Ανέπτυξε μάλιστα ένα εθνικό πρόγραμμα στήριξης για να
ενθαρρύνει τις εταιρικές σχέσεις με οργανώσεις των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται σε
αυτά τα προγράμματα. Επιπλέον, η Ελβετία έχει συμμετάσχει στη διαδικασία της Μπολόνια και
στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Ελβετία έχει επίσης παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς, αν και ως εξωτερικός παρατηρητής, τη
συζήτηση για τις εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελβετία θα είναι η πρώτη
χώρα που θα συμμετάσχει στα προγράμματά μας χωρίς να είναι ούτε κράτος μέλος της ΕΕ ούτε
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά ούτε και υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ
σήμερα ή στο μέλλον.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμμετοχή της Ελβετίας στα δύο προγράμματα. Η συμφωνία θα
επιτρέψει στις ελβετικές οργανώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, καθώς
και σε μεμονωμένους φοιτητές, δασκάλους και νέους, να συμμετάσχουν στα προγράμματα διά
βίου μάθησης και «Νεολαία σε δράση» της ΕΕ με απόλυτα ίσους όρους με τους πολίτες της ΕΕ.
Σχέδια και πρωτοβουλίες που υποβάλλονται από συμμετέχοντες από την Ελβετία θα υπόκεινται
στις ίδιες προϋποθέσεις, κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για σχέδια από τα κράτη μέλη.

Η Ελβετία έχει δημιουργήσει μια εθνική υπηρεσία για τον συντονισμό της εφαρμογής των
προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο. Θα καταβάλει ετήσια συνεισφορά σε κάθε πρόγραμμα και θα
παρευρίσκεται, ως παρατηρητής, στις συνεδριάσεις των αρμοδίων για τα προγράμματα επιτροπών
για τα θέματα που αφορούν την Ελβετία.

Σας ευχαριστώ, αξιότιμοι βουλευτές, για το καλό έργο που επιτελέσατε σε αυτή την υπόθεση.

Marco Scurria,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πέρα
από την Επιτροπή, θα ήθελα επίσης ασφαλώς να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Επιτροπής
Πολιτισμού και Παιδείας, κ. Pack για το έργο της και την αφοσίωση που επέδειξε σε αυτόν τον
φάκελο.

Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι σημαντικό γιατί ένα μέσο όπως το πρόγραμμα «Νεολαία σε
δράση» εξασφαλίζει την εξάπλωση των ιδεών, την οικειότητα και την φιλία μεταξύ των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης, και πρωτίστως, μεταξύ των χωρών που δεν ανήκουν στην
ΕΕ, όπως η Ελβετία και άλλες χώρες.
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Ο μεγάλος αριθμός των πολυετών προγραμμάτων μας, μέσω δράσεων όπως οι «Νεολαία σε
δράση», «Erasmus», «Erasmus Mundus», «Συνεχής Εκπαίδευση», «Media», και πολλές άλλες,
επιτρέπει την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

Μέσω αυτών των προγραμμάτων δώσαμε νέα πνοή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας σε
πολλούς πολίτες –κυρίως νέους ανθρώπους– να συναντηθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και
να γνωριστούν με άλλους. Δώσαμε σε δασκάλους και εργαζόμενους γενικά την ευκαιρία να
βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και επίσης δώσαμε σε διευθυντές, παραγωγούς
και ενώσεις των διαφόρων χωρών την ευκαιρία να εργαστούν καλύτερα.

Συνεπώς, τα προγράμματα αυτά είναι σημαντικά και ανησυχήσαμε λίγο όταν δεν τα είδαμε στο
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο έτος. Σήμερα, ως εκ τούτου, δίνουμε την
έγκρισή μας σε ένα σημαντικό βήμα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ΕΕ, θα ενισχύσει την
ιδιότητα του πολίτη στην ήπειρό μας και –δεδομένου ότι μιλήσαμε γι’ αυτό λίγο νωρίτερα όσον
αφορά το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς– είναι ένα βήμα που συμβάλει στη
δημιουργία αυτής της ευρωπαϊκής ταυτότητάς μας.

Joanna Senyszyn,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της
Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, υποστηρίζω το σχέδιο έκθεσης της εισηγήτριας σχετικά με τη συμφωνία για τη
συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο
πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης. Η συμφωνία προέκυψε κατόπιν κατάλληλων
διαπραγματεύσεων και προστατεύει τα συμφέροντα της ΕΕ, και οι νομικές βάσεις για ευρωπαϊκά
προγράμματα στους τομείς τη εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας προβλέπουν τη
συμμετοχή της Ελβετίας. Οι αρχές που διέπουν αυτή τη συμμετοχή έχουν περιγραφεί λεπτομερώς,
γεγονός που διασφαλίζει ότι τα προγράμματα θα εφαρμοστούν με ορθό και δίκαιο τρόπο. Η
Ελβετία επιθυμεί διακαώς να συνεργαστεί με την ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης
και της νεολαίας, επομένως η συμφωνία μας θα πρέπει να θεωρείται κάτι το αυτονόητο.

Χαιρόμαστε που τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ είναι τόσο ελκυστικά και αποτελεσματικά
ώστε και άλλες χώρες επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτά. Η τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δείχνει ότι το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» αυξάνει τις γλωσσικές ικανότητες και
τις ευκαιρίες των νέων στην αγορά εργασίας. Οι δυνατότητες για την εκπαίδευση ενηλίκων δεν
αξιοποιούνται πλήρως ακόμη, ωστόσο, παρόλο που υπάρχει τεράστιο δυναμικό στον τομέα
αυτόν.

Hannu Takkula,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, θέλω ευθύς εξαρχής
να ευχαριστήσω την εξαίρετη πρόεδρο της επιτροπής μας, την κ. Doris Pack, που εκπόνησε την
παρούσα έκθεση. Μπορώ να πω ότι όταν η πρόταση αυτή ήταν στα χέρια της Doris Pack, ήταν
σε καλά χέρια. Όπως γνωρίζει πολύ καλά η αξιέπαινη Επίτροπός μας, η κ. Pack διαθέτει μεγάλη
επαγγελματική εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς των προγραμμάτων διά βίου
μάθησης και νεολαίας. Στο στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για το ζήτημα αυτό,
διαπίστωνε κανείς με χαρά την ικανοποιητική πρόοδο που σημείωνε αυτή η εργασία. Είναι
θαυμάσιο που οι νέοι της Ελβετίας θα γίνουν και αυτοί μέτοχοι των επιτυχιών που έχουμε
δημιουργήσει εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι αλήθεια ότι ακόμη κι εκείνοι που βλέπουν επικριτικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη κι
εκείνοι που είναι αντίθετοι σε αυτήν, συμφωνούν εντούτοις ομόφωνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει πράγματι δημιουργήσει μια σειρά επιτυχιών, όπως τα προγράμματα που αφορούν τη διά
βίου μάθηση, τη νεολαία και τον πολιτισμό. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες πτυχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία πρέπει να προσπαθήσουμε σκληρά ώστε να διασφαλίσουμε
ότι θα παραμείνει ορατή.
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Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτά τα προγράμματα καταφέραμε να ενθαρρύνουμε τους
ευρωπαίους νέους να ακολουθήσουν το μονοπάτι της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και να
αυξήσουν το προσωπικό τους κεφάλαιο. Ωστόσο, έχουν επίσης αυξήσει το κεφάλαιο των εθνών.

Εν προκειμένω, είναι πολύ σημαντικό η Ελβετία να μην αποκλειστεί κατ’ ουδένα τρόπο από αυτό
το σύστημα συνεργασίας, παρόλο που δεν είναι μέλος της ΕΕ ούτε του ΕΟΧ. Αντίθετα, θα πρέπει
να δοθεί η δυνατότητα στους νέους από την Ελβετία να συμμετάσχουν στα προγράμματα και
τα πράγματα θα πρέπει, επομένως, να προχωρήσουν σε αμοιβαία βάση. Πιστεύω ότι αυτό θα
δημιουργήσει προστιθέμενη αξία από κάθε άποψη.

Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια μας. Ελπίζω ότι αυτό το
πρόγραμμα θα στεφθεί με επιτυχία και για τους Ελβετούς, όπως συνέβη και μ’ εμάς, τους πολίτες
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Marek Henryk Migalski,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία
Επίτροπε, η έκθεση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, όπου
όλα τα μέλη αναγνώρισαν ότι πρόκειται για μια καλή ιδέα. Είναι πραγματικά μια καλή ιδέα, η
οποία δεν θα πρέπει να είναι διόλου αμφιλεγόμενη, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα
των αξιών που συζητάμε. Στην πραγματικότητα, η συγκεκριμένη έκθεση μπορεί να είναι μία από
εκείνες στις οποίες το Σώμα μπορεί να δώσει την ομόφωνη στήριξή του, μολονότι η περίπτωση
της Ελβετίας είναι ιδιάζουσα, όπως είπε η Επίτροπος. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, πολύ
ιδιαίτερη από πολιτικής απόψεως, και η οποία συμμετέχει σε πολύ ενδιαφέρουσες μορφές
συνεργασίας με την Ευρώπη ενώ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε πολλές ευρωπαϊκές συμφωνίες,
και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αξίζει να οικοδομήσουμε δεσμούς με αυτή τη χώρα μέσω μη
αμφιλεγόμενων και καθολικά αποδεκτών προγραμμάτων τέτοιου είδους.

Jaroslav Paška,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (SK) Κύριε Πρόεδρε, παρόλο που η Ελβετία
δεν έχει αποφασίσει ακόμη να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκδηλώσει εδώ
και καιρό σοβαρό ενδιαφέρον για ευρεία συνεργασία με την ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και
της επαγγελματικής κατάρτισης για τους νέους. Μετά τη θέσπιση των προγραμμάτων «Νεολαία
σε δράση» και διά βίου μάθησης το 2006, προβλέφθηκε νομική βάση για συνεργασία ανάμεσα
στην Ελβετία και την ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατόπιν των
συνομιλιών με τους ελβετούς ομολόγους, εκπόνησε μια συμφωνία που μας δίνει τη δυνατότητα
να αναπτύξουμε αποτελεσματική συνεργασία με τους ελβετούς φίλους μας στον τομέα της
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης των νέων, καθώς και στον τομέα της διά βίου
μάθησης. Η συμφωνία είναι ακριβής, ισορροπημένη και εκφράζει τα συμφέροντα αμφότερων
των συμβαλλομένων μερών να επεκτείνουν αμοιβαία συνεργασία και να υποστηρίξουν την
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης προς το συμφέρον της βελτίωσης της ποιότητας
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατά τη γνώμη μου, κυρία Επίτροπε, η συμφωνία αυτή μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας
αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια,
κ. Pack, και συμφωνώ απολύτως με τις συστάσεις της για τα προγράμματα «Νεολαία σε δράση»
και διά βίου μάθησης και για τη συμμετοχή της Ελβετίας σε αυτά. Θέλω να πω ότι η Ελβετία δεν
είναι απλά μία όμορφη και τακτοποιημένη χώρα, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή
Ένωση λόγω της άμεσης δημοκρατίας της, της συνομοσπονδίας των καντονιών. Από την άλλη
πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να παρουσιάζει ενδιαφέρον για την Ελβετία, γιατί η
Ελβετία περιβάλλεται εξολοκλήρου από κράτη μέλη της ΕΕ. Τέλος, η Ελβετία συντονίζει τον
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σφυγμό της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι μόλις εγκριθεί αυτό το πρόγραμμα, θα είναι
σε θέση να το κάνει ακόμη καλύτερα. Η Ελβετία θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο την Ευρωπαϊκή
Ένωση, και η ΕΕ θα κατανοήσει την Ελβετία καλύτερα. Όπως ανέφερε η συνάδελφος μας Doris
Pack θα είμαστε σε θέση να αναμένουμε καλύτερα αποτελέσματα στα δημοψηφίσματα.

Liam Aylward (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τις κινήσεις της Ελβετίας για να
αυξήσει τη συνεργασία της με την ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας. Το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τους
νέους ευρωπαίους πολίτες. Είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να αναδειχθεί περισσότερο, και οι
στόχοι και οι σκοποί του πρέπει να υλοποιηθούν, ειδικότερα όσον αφορά τις δραστηριότητες
της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεολαία σε δράση».

Δεδομένου ότι το επόμενο έτος είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό
να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία – η οποία υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων
σε εθελοντικές δράσεις και αποσκοπεί στην ανάπτυξη αλληλεγγύης και την προώθηση της
ενεργού συμμετοχής των πολιτών μεταξύ των νέων.

Στην Ιρλανδία, ο εθελοντισμός σε αθλητικές οργανώσεις της βάσης προσφέρει αθλητικές ευκαιρίες
και ευκαιρίες ηγεσίας σε χιλιάδες νέους. Αυτές οι οργανώσεις ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών μεταξύ των νέων, ενώ προωθούν την υγεία, την καλή φυσική κατάσταση και έναν
ενεργητικό τρόπο ζωής. Το πρόγραμμα και τα εθελοντικά μέτρα του θα πρέπει να βελτιωθούν
και ισχυροί δεσμοί θα πρέπει να σφυρηλατηθούν με την Ελβετία εν προκειμένω.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» και τα μέτρα
για την ενίσχυση των στόχων του και την ενθάρρυνση και υποστήριξη των νέων στην ΕΕ θα πρέπει
να διατηρηθούν και να προωθηθούν δυναμικά.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία εισηγήτρια, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω για το έργο σας και να πω ότι υποστηρίζω πραγματικά τη σύστασή σας ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου για τη συμμετοχή
της Ελβετίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της
διά βίου μάθησης, διότι η συμφωνία της Επιτροπής με τις ελβετικές αρχές ικανοποιεί όλες τις
απαιτήσεις, τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις. Επίσης, η Ελβετική Εθνική Υπηρεσία θα συνεργαστεί
για την εφαρμογή των προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο και θα συνεισφέρει οικονομικά σε κάθε
πρόγραμμα σε ετήσια βάση. Αυτή η διμερής συμφωνία είναι πολύ σημαντική τόσο για την ίδια
την Ελβετία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι νέοι της Ελβετίας θα μπορούν να
εκμεταλλευτούν διάφορες δυνατότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» και
αντίστροφα. Οι νέοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να συμμετάσχουν σε όλα τα
σχέδια μαζί με τους νέους από την Ελβετία. Με χαροποιεί, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι παρόλο
που δεν ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ, η Ελβετία
συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης
και της νεολαίας.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, από τότε που εισήλθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δεν έπαψα να αναρωτιέμαι γιατί η Ελβετία και η Νορβηγία δεν έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και διερωτώμαι μήπως αυτό συμβαίνει γιατί απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα και των
δύο καταστάσεων. Τα οφέλη του να ανήκει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τις υποχρεώσεις.
Και στο σημερινό θέμα έχω επίσης ορισμένες αμφιβολίες. Η Επίτροπος ανέφερε ότι θα πρέπει να
πληρώσουν. Φυσικά και θα πρέπει να πληρώσουν, αλλά κανονικά τα μη μέλη πληρώνουν
περισσότερο απ’ ό,τι τα μέλη στις λέσχες.
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Ωστόσο, θα υποκλιθώ στην ανωτερότητα της γνώσης και της πείρας της Doris Pack λέγοντας
ότι αυτός μπορεί να είναι ο δρόμος για την επίτευξη προόδου. Μπορεί να βοηθήσει στη
δημιουργία μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης μεταξύ των πολιτών της Ελβετίας για τις ευρωπαϊκές
υποθέσεις και ίσως μια μέρα να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν συμβεί αυτό, που ελπίζω
ότι θα συμβεί, νομίζω ότι τα εύσημα θα πρέπει να αποδοθούν στην Επίτροπο και την Doris Pack
για τη φωτισμένη τους προσέγγιση. Σε αυτή την εποχή των καλών προθέσεων, είμαι διατεθειμένος
να υποστηρίξω τις προτάσεις.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η ευρωπαϊκή νεολαία είναι
μια γενιά που είχε το προνόμιο να μεγαλώσει σε μια ειρηνική ήπειρο, χωρίς σχεδόν καθόλου
σύνορα, η οποία χαρακτηρίζεται από κινητικότητα και πολυγλωσσία, και η οποία προσφέρει
επίσης ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών και οικονομικών δυνατοτήτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι εμπλέκονται στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών, πρέπει να
θεσπίσουμε καθεστώτα σταθερών ενισχύσεων στον τομέα της πολιτικής για τους νέους. Είναι
αλήθεια ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά συνεργάζεται
στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό δεν το κάνει μόνο στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της νεολαίας. Από το 2008, η Ελβετία έχει συμμετάσχει και έχει χρηματοδοτήσει
αρκετά σχέδια που αποσκοπούν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών διαφορών στο
πλαίσιο μιας διευρυμένης Ευρώπης. Η Ελβετία έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της και της δέσμευσή
της στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει ως στόχο την εδραίωση σταθερών
οικονομικών και πολιτικών σχέσεων με τα νέα κράτη μέλη. Συμφωνώ με τα βασικά σημεία της
συμφωνίας για τη συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα, που θα την καθιστούσε ίσο εταίρο
…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αν αυτό το πρόγραμμα εγκριθεί
σήμερα, αυτό θα συμβεί χάρη στην αποφασιστικότητα της κ. Pack και τη θέληση της Επιτρόπου
Βασιλείου.

Ως ιταλο-ελβετίδα πολίτης, χαίρομαι που η Ελβετία είναι η πρώτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που θα συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ για τους νέους, τόσο στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στη συνεχιζόμενη κατάρτιση. Πράγματι, ας μην ξεχνούμε ότι
μολονότι η Ελβετία δεν αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε σημαντική συμβολή στην
οικοδόμηση των αξιών και των ελευθεριών που συνιστούν κοινή κληρονομιά της ευρωπαϊκής
ηπείρου.

Το γεγονός ότι η Ελβετία ζητεί να επεκταθεί η κινητικότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων μας
στους νέους της αποτελεί σύμπτωμα της επιτυχίας προγραμμάτων όπως το «Νεολαία σε δράση»
και, ως εκ τούτου, έχει εξέχουσα σημασία να μην ζητάει η Ελβετία μόνο έναν μεγαλύτερο
οικονομικό χώρο αλλά και έναν μεγαλύτερο εκπαιδευτικό χώρο. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ
ενδιαφέρον για τους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας να μπορέσουν να γνωριστούν
καλύτερα και είμαι βέβαιη ότι αυτό θα θέσει θεμέλια τα οποία θα επηρεάσουν επίσης το μέλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ελβετία, η οποία παρέχει ένα μέρος της
οικονομικής στήριξης του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» και του προγράμματος στον
τομέα της διά βίου μάθησης, επιθυμεί τώρα δικαιολογημένα να συμμετάσχει σε αυτά τα
προγράμματα. Ωστόσο, στο πνεύμα της μάθησης, θα ήταν επίσης καλό αν η ΕΕ αντέγραφε την
Ελβετία όσον αφορά την άμεση δημοκρατία. Όταν ο ελβετικός πληθυσμός αποφασίζει κατά της
ανέγερσης μιναρέδων, η απόφαση αυτή γίνεται αποδεκτή. Ομοίως η πρόσφατη πρωτοβουλία
για την απέλαση αλλοδαπών εγκληματιών. Οι ελβετικές αρχές γνωρίζουν ότι όταν οι πολίτες
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λένε «όχι» εννοούν «όχι», έτσι ώστε να μην συνεχίσουν απλά να διοργανώνουν δημοψηφίσματα
μέχρι να εξασφαλίσουν το αποτέλεσμα που θέλουν, όπως συνέβη στην ΕΕ με την περίπτωση της
Ιρλανδίας, για παράδειγμα.

Γεγονός είναι ότι η αρχική απόρριψη της συνταγματικής συνθήκης για την Ευρώπη τότε μπορεί
να διευκόλυνε ορισμένους Ελβετούς να ψηφίσουν υπέρ των Συμφωνιών Σένγκεν και Δουβλίνου.
Μπορεί να θεωρούν ευκολότερο να συνάψουν συμμαχία με μια χαλαρή ομοσπονδία κρατών
παρά με μια συγκεντρωτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συγκαλυφθεί
από τις φωνές που ακούγονται επί του παρόντος στην Ελβετία και ζητούν την προσχώρηση στην
ΕΕ. Δεν είναι όλα ρόδινα στον κήπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· οι τάσεις συγκεντρωτισμού
αυξάνονται και οι εξελίξεις τείνουν αναπόδραστα προς την κατεύθυνση της ένωσης μεταφορών
χρημάτων.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις πολύ θερμές ευχαριστίες
μου στην κ. Pack και την Επίτροπο που ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι η Ελβετία,
ένας θύλακας που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές από κράτη μέλη της ΕΕ, χρειάζεται πράγματι
να είναι ανοικτός στα προγράμματα. Φρονώ ότι οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν πάντα επίγνωση του
γεγονότος ότι, εφόσον δεν αποτελούν ακόμη μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να
επωφεληθούν από αυτό το υπερεθνικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο παρέχει έναν εξαίρετο
τρόπο ενσωμάτωσης των νέων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, και το οποίο εξασφαλίζει
πραγματικά ότι η συνεργασία και η διά βίου μάθηση μπορούν να είναι αληθινά ευρωπαϊκές.

Θα ήθελα επίσης, και πρωτίστως, να ευχαριστήσω για το γεγονός ότι σήμερα θα μπορέσουμε να
μεταφέρουμε ένα μοντέλο ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε μια χώρα που δεν είναι κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το ίδιο πνεύμα αποδοχής και πρόσκλησης, θα ήθελα επίσης να
ενθαρρύνω την κ. Pack και την Επίτροπο να επεκτείνουν ενδεχομένως παρόμοια προγράμματα
ώστε να συμπεριλάβουν και άλλες χώρες που το επιθυμούν. Στο σημείο αυτό αναφέρομαι κυρίως
στην ανατολική εταιρική σχέση καθώς και στα Βαλκάνια ή, με άλλα λόγια, σε χώρες που δεν είναι
ακόμη επισήμως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Hella Ranner (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως και όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές που
βρίσκονται εδώ, έχω κι εγώ την αίσθηση ότι η Ελβετία μπορεί προοδευτικά να πλησιάσει
περισσότερο την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο και, τελικά, σύντομα ελπίζουμε, να γίνει πλήρες
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που σίγουρα πρέπει να το επικροτήσουμε θερμά. Θα πρέπει
να αντλήσουμε ενθάρρυνση από αυτή τη μικρή άσπρη κουκίδα στο μέσο του χάρτη της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» θα φτάσει το ένα εκατομμύριο
αριθμό συμμετεχόντων. Ο σημαντικός κυρίαρχος στόχος είναι ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν
οι οργανώσεις νέων. Αυτό είναι ένα σήμα προς την επόμενη γενιά ότι η ενεργή συμμετοχή τους
είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου στην κ. Pack για
τις προσπάθειές της.

Η Ένωση πρέπει να προσεγγίσει άλλες χώρες, στην προκειμένη περίπτωση την Ελβετία, καθώς
αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε. Το να περιμένουμε απλά τους Ελβετούς να
ζητήσουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα δεν θα είναι αρκετό στη σημερινή
συγκυρία. Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η οικονομική στήριξη για την Επιτροπή
Πολιτισμού και Παιδείας συγκεκριμένα μας δίνει λόγο να ελπίζουμε ότι η Ελβετία θα προσχωρήσει
και σε άλλα προγράμματα σύντομα.

Ανδρούλλα Βασιλείου,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους βουλευτές για τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν σε αυτή την πρωτοβουλία. Η υπογραφή
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αυτής της πράξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ήταν
μεγάλη χαρά για μένα καθώς ήταν η πρώτη πράξη μου ως Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού
και Νεολαίας. Χαιρετίζω αυτήν την εξέλιξη και θα ήθελα η Ελβετία να είναι επίσης σε θέση να
ενταχθεί στο πρόγραμμά μας για τον πολιτισμό, κάτι που δεν μπορεί να κάνει για εσωτερικούς
συνταγματικούς λόγους.

Όπως τόνισαν πολλοί ομιλητές, χαιρετίζουμε τη δημιουργία στερνότερων σχέσεων ανάμεσα στη
νεολαία της Ελβετίας και τη νεολαία των κρατών μελών της ΕΕ. Θεωρούμε ότι είναι ένα μέσο για
να ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερη υποστήριξη για το ευρωπαϊκό σχέδιο στην Ελβετία, η οποία
ελπίζουμε ότι θα αλλάξει γνώμη στο μέλλον και θα αποφασίσει να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Σημειώνω επίσης ότι οι αξιότιμοι βουλευτές ενθαρρύνουν άλλες χώρες εκτός ΕΕ να ενταχθούν
σε αυτό το πρόγραμμα, κάτι που θα πρέπει, φυσικά, να προωθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
για τη στήριξή σας.

Doris Pack,    εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είμαι πολύ ικανοποιημένη που βλέπω ότι
κάποιοι από τους συναδέλφους μου από τις τάξεις των ευρωσκεπτικιστών ψήφισαν υπέρ αυτής
της πρότασης, συμφωνώντας ως προς το πόσο υπέροχο είναι που η Ελβετία θα προσχωρήσει σε
αυτό το πρόγραμμα και που θα υπάρξει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
εκπαίδευσης. Αυτό θα ανοίξει νέους ορίζοντες ίσως και για τους ίδιους τους βουλευτές, αλλά
σίγουρα για τη νεότερη γενιά στην Ελβετία. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτήν την εξέλιξη.

Ο κ. Mölzer δεν είναι πλέον εδώ, αλλά επισημαίνω ότι δεν ανέφερε το γεγονός ότι η Ελβετία δεν
διεξήγαγε δημοψήφισμα γι’ αυτή τη συνεργασία. Είναι πράγματι αξιοσημείωτο το ότι η Ελβετία
αποφάσισε να μην προβεί σε μια τέτοια ενέργεια σε αυτόν τον τομέα συγκεκριμένα. Σε τελική
ανάλυση, μπορεί να είναι βέβαιη ότι η νεότερη γενιά περιμένει εδώ και πολύ καιρό την ευκαιρία
για μια τέτοια συνεργασία. Ο κ. Mölzer παρέλειψε προφανώς να σημειώσει ότι στην προκειμένη
περίπτωση δεν έλαβε χώρα δημοψήφισμα. Δεν χρειάζεται να ζητείται η γνώμη των πολιτών για
κάθε θέμα. Τα καλά πράγματα, όπως η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεωρούνται
αυτονόητα. Ελπίζω ότι η νεότερη γενιά θα επωφεληθεί από την εποικοδομητική συνεργασία σε
αυτά τα προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας και ότι θα γίνουν αληθινοί
Ευρωπαίοι οι οποίοι, σε κάποια φάση, θα πουν: «Τώρα ήρθε η ώρα να ενταχθούμε και εμείς στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μοιραστούμε με την υπόλοιπη Ευρώπη όλους τους άλλους τομείς της
πολιτικής. Είμαστε μία ενιαία ήπειρος και θα πρέπει να συμφωνούμε και γι’ αυτά τα θέματα».
Είμαι βέβαιη ότι αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης των ανθρώπων σε ολόκληρη την Ελβετία.

Πρόεδρος.   – Σας ευχαριστώ, κυρία Pack, θέλω να σας συγχαρώ, όχι μόνο για αυτή την έκθεση,
αλλά και για την σκληρή εργασία σας και τον ενθουσιασμό σας, καθώς και για την παρουσία σας
στη Μαδρίτη το σαββατοκύριακο για να προωθήσετε το βραβείο LUX. Δεν θα καταφέρω να είμαι
μαζί σας στις 17 αν και θα το ήθελα πολύ να βρίσκομαι εκεί. Στις 18 και στις 19 του μηνός θα
μπορέσω να συμμετάσχω στις συνεδριάσεις. Σας ευχαριστώ· η αλήθεια είναι ότι το Κοινοβούλιο
χρειάζεται ανθρώπους σαν την κ. Pack προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματικότητα που
χρειαζόμαστε.

(Χειροκροτήματα)

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12:00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)
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Iosif Matula (PPE),    γραπτώς. – (RO) Θεωρώ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Ελβετία επιθυμεί
να συμμετάσχει στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της εκπαίδευσης και
της νεολαίας, ιδίως καθώς η εν λόγω χώρα δεν αποτελεί ακόμη μέλος της ΕΕ ούτε του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου. Η συμμετοχή στα προγράμματα της ΕΕ είναι επίσης σημαντική από την
άποψη ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα μια άμεση πολιτισμική και εκπαιδευτική συμφωνία. Ωστόσο,
η συμμετοχή της Ελβετίας στη διαδικασία της Μπολόνια και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού
Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εγγυώνται ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί τις
προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», εδραιώνοντας
στην πορεία έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών. Οι συναντήσεις
μεταξύ νέων, οι ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ δασκάλων και ερευνητών και οι αυξημένες ευκαιρίες
για διά βίου μάθηση θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουμε
στα προγράμματά μας και τις άλλες χώρες που συνορεύουν με την ΕΕ γιατί η εκπαίδευση και ο
πολιτισμός δεν θα πρέπει να σταματούν στα σύνορά μας. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να
ξαναχτίσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο και να ενθαρρύνουμε τους νέους να συμμετάσχουν ενεργά
στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Mario Mauro (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η συμμετοχή της Ελβετίας, μιας χώρας που επέλεξε να
μην αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο
πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης δεν μπορεί να αποκλειστεί a priori, αλλά
θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά. Υποστηρίζω, ως εκ τούτου, τους όρους της συμφωνίας
που επιτεύχθηκε μεταξύ της Επιτροπής και της ελβετικής κυβέρνησης, επομένως ψηφίζω υπέρ
της έκθεσης της κ. Pack. Είναι σωστό να προσφέρουμε τα οφέλη των προγραμμάτων στην Ελβετία,
αλλά είναι επίσης σωστό να διαφυλάξουμε όλα τα οικονομικά και τα άλλα συμφέροντα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    γραπτώς. – (PL) Ο στόχος του προγράμματος
διά βίου μάθησης, που περιλαμβάνεται στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, είναι να αναπτύξει
διάφορες μορφές μάθησης στη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των ανθρώπων, υποστηρίζοντας
τη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε χώρες που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα. Η ομάδα-στόχος του προγράμματος δεν είναι μόνο οι σπουδαστές ή οι μαθητές
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και οι ενήλικες, χάρη στο πρόγραμμα Grundtvig, και
το εκπαιδευτικό προσωπικό, για το οποίο προβλέπονται επίσης εκπαιδευτικές επισκέψεις. Η
αύξηση σε ετήσια βάση του προϋπολογισμού που διατίθεται για αυτό το πρόγραμμα, ο οποίος
αντιστοιχεί σε 1,028 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου για το 2011, είναι ένα σημάδι της
δικαιολογημένης ανάγκης για ανάπτυξη και συνεργασία σε αυτό το πεδίο.

Σε μια εποχή τόσο υψηλής ανεργίας των νέων λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης προσαρμοσμένης
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της έλλειψης κατάλληλης επαγγελματικής κατάρτισης
για τους αποφοίτους, πρέπει να επικεντρωθούμε στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών
που μας παρέχει το πρόγραμμα διά βίου μάθησης, και να βρούμε μια λύση για μια τόσο δύσκολη
κατάσταση. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία συμπερίληψης της Ελβετίας στη συνεργασία σε αυτόν
τον τομέα. Ελπίζω ότι η κοινή ανταλλαγή εμπειριών θα συμβάλει στην αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης και θα αυξήσει την κινητικότητα της αγοράς εργασίας.

4. Καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης του κ.
De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, προς την Επιτροπή,
σχετικά με την καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων (O-0178/2010 - B7-0657/2010).
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Paolo De Castro,    συντάκτης. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η
σημερινή συζήτηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε το στρατηγικό ζήτημα
της προστασίας της καλής διαβίωσης των ζώων στη γεωργία. Την 1η Ιανουαρίου 2012 θα τεθούν
σε ισχύ οι διατάξεις της οδηγίας 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει στοιχειώδεις
απαιτήσεις για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων, όπως η κατάργηση των συμβατικών
συστοιχιών κλωβών ως σύστημα εκτροφής για την παραγωγή αυγών. Αυτή η μέθοδος στέγασης
ζώων θα απαγορευθεί δίνοντας τη θέση της σε συστήματα εκτροφής που εγγυώνται καλύτερη
μεταχείριση των ζώων.

Κύριε Πρόεδρε, η ανάμνηση του Συμβουλίου Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 1999 είναι νωπή στη μνήμη μου. Ήταν μια σημαντική ημέρα
κατά την οποία, ως εκπρόσωπος της χώρας μου (ήμουν υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας τότε),
συνέβαλα στην έγκριση αυτής της σημαντικής οδηγίας υπερψηφίζοντας την.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά την αμετάκλητη θέση σε ισχύ της νέας νομοθεσίας, τα στοιχεία δείχνουν
ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί προχωρούν στην προσαρμογή των συστημάτων παραγωγής τους,
αλλά όχι χωρίς να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συγκεκριμένη
δέσμευση από την Επιτροπή ότι θα διαφυλάξει την καλή μεταχείριση των ζώων, θα προστατεύσει
τους παραγωγούς που προσάρμοσαν το σύστημα εκτροφής τους στην οδηγία 1999/74/ΕΚ του
Συμβουλίου και, παράλληλα, θα εγγυηθεί αποτελεσματικά την έγκριση της νέας νομοθεσίας,
αποφεύγοντας στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά.

Για τον λόγο αυτόν οι συνάδελφοι μου και εγώ θεωρήσαμε ενδεδειγμένο να προσθέσουμε αυτό
το σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,
της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω. Η επίπονη εργασία των τελευταίων μηνών, στην οποία
συμμετείχαν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες, είχε ως αποτέλεσμα την προφορική ερώτηση της
28ης Οκτωβρίου 2010, η οποία θέτει τρία σημαντικά ερωτήματα στην Επιτροπή:

Πρώτον, να αναφέρει την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί όσον αφορά την εφαρμογή της νέας
νομοθεσίας από κράτη μέλη.

Δεύτερον, ποια μέτρα θα ληφθούν στα κράτη μέλη ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους
όρους της οδηγίας, και να επιτευχθεί συμβιβασμός, όπου είναι αναγκαίο, με τις επιχειρήσεις που
δείχνουν πραγματική επιθυμία να προσαρμοστούν.

Τέλος, τι μέτρα και εγγυήσεις θα ληφθούν ώστε να αποφευχθούν κρίσεις στην αγορά αβγών τα
ερχόμενα χρόνια και να παρεμποδιστεί ενδεχόμενος αθέμιτος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες
που δεν είναι υποχρεωμένες να σεβαστούν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Αυτά είναι ερωτήματα στα οποία αναμένουμε συγκεκριμένες και οριστικές απαντήσεις από την
Επιτροπή. Τέλος, ζητάμε από την Επίτροπο να εγγυηθεί μια πιο διαφανή αγορά, σύμφωνα με την
έννοια της λεγόμενης αμοιβαιότητας των κανόνων, προκειμένου να διευκολυνθεί η προοπτική
μεγαλύτερης διεθνούς σύγκλισης στα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων που εφαρμόζονται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σοβαρή αντιμετώπιση αυτού του θέματος, το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στην
επιτροπή από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, είναι σημαντική για να μην αποβούν
ανώφελες οι προσπάθειες της Ευρώπης για την καλή μεταχείριση των ζώων –οι προσπάθειές μας,
κυρία Επίτροπε– εξαιτίας μιας αγοράς που είναι ανίκανη να αναγνωρίσει τις κοινωνικές αξίες
που είναι συνυφασμένες με τα τρόφιμα. Πρέπει να μειώσουμε τις στρεβλωτικές επιπτώσεις που
μπορεί να έχει το ενδεχόμενο παραγωγοί εκτός του ευρωπαϊκού συστήματος κανόνων να

27Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-12-2010



μεταφράσουν τους λιγότερους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται σε μεγαλύτερα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Κύριε Πρόεδρε, η έγκριση της πρότασης ψηφίσματος για την καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών
ορνίθων, επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο και
σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ανδρούλλα Βασιλείου,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα
να σας μεταφέρω τη συγνώμη του Επιτρόπου Dalli που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη συζήτηση,
αλλά δέχτηκα με χαρά να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση ως πρώην Επίτροπος αρμόδια για την
καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων.

Εξ ονόματος της Επιτροπής, θέλω να υπογραμμίσω ότι η απαγόρευση των συμβατικών κλωβών,
που εγκρίθηκε το 1999, αποτελεί μια σημαντική βελτίωση για την καλή μεταχείριση των ζώων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έδωσε το έναυσμα για έντονες συζητήσεις παγκοσμίως. Θέλω
επίσης να τονίσω ότι τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την εφαρμογή της
κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.

Η Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρακολουθήσει την εφαρμογή της
νομοθεσίας στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τους
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, και μέσω των δεδομένων που παρέχονται ετησίως από τα κράτη
μέλη βάσει μιας ειδικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά επιθεωρήσεις της καλής μεταχείρισης
των ζώων στις μονάδες.

Τον περασμένο μήνα, τον Νοέμβριο του 2010, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από 24 κράτη μέλη
επίσημα δεδομένα για το έτος 2009 σχετικά με τις μονάδες παραγωγής των ωοπαραγωγών
ορνίθων. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε μόνο 18 κράτη μέλη έχουν υποβάλει πλήρη δεδομένα.
Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι το 66% των μονάδων παραγωγής σε αυτά τα 18 κράτη μέλη
εξέτρεφαν τις ωοπαραγωγούς όρνιθες με συστήματα εκτροφής στο ύπαιθρο, το 29% με
συστήματα κλιμακωτής σχάρας, το 3,5% με συστήματα συμβατικών κλωβών και το 1% με
διευθετημένους κλωβούς.

Ωστόσο, η Επιτροπή γνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές ελλείψεις δεδομένων και ότι τρία
κράτη μέλη δεν απάντησαν καθόλου ενώ έξι κράτη μέλη έχουν παράσχει μόνο επιμέρους δεδομένα.
Ως εκ τούτου, η ανωτέρω εικόνα απέχει πολύ από το να είναι ολοκληρωμένη. Η Επιτροπή ζητεί
συνεχώς σε κάθε δυνατή ευκαιρία από τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τα ελλιπή δεδομένα,
μεταξύ άλλων στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και στις
συναντήσεις των προϊσταμένων των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Επίσης, η Επιτροπή ζήτησε με επίσημη επιστολή από τα κράτη μέλη να υποβάλουν τα εθνικά
σχέδια δράσης τους για την εφαρμογή της απαγόρευσης προκειμένου να αναλύσει καλύτερα
την κατάσταση στην ΕΕ.

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή επικεντρώνει τις προσπάθειές της στο να διασφαλίσει ότι τα κράτη
μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της απαγόρευσης των συμβατικών
κλωβών έως τη νόμιμη προθεσμία. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίσουν ότι αυγά
που δεν παράγονται σύμφωνα με την οδηγία για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων δεν
θα είναι νομίμως εμπορεύσιμα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης θα είναι διαθέσιμη τον επόμενο χρόνο μετά την συνάντηση
των ενδιαφερόμενων φορέων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011.

Σήμερα, η εισαγωγή αυγών με κέλυφος είναι πολύ περιορισμένη λόγω της περιορισμένης διάρκειας
ζωής του προϊόντος καθώς και των κοινοτικών απαιτήσεων ασφάλειας των τροφίμων. Σύμφωνα
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με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά εισαγόμενα από τρίτες χώρες όπου
δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ως προς την αντιστοιχία με τις προδιαγραφές ΕΕ πρέπει να
φέρουν την ένδειξη «προδιαγραφές εκτός ΕΕ» σχετικά με τη μέθοδο εκτροφής. Αυτή η σήμανση
επιτρέπει στα εισαγόμενα αυγά που δεν παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την καλή
μεταχείριση των ζώων να διακρίνονται εύκολα από τα υπόλοιπα.

Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω την κατάσταση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορεί, όπως
είπα, σε μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2011 στις Βρυξέλλες,
όπου θα συζητηθούν οι επιλογές για την ομαλή μεταφορά της οδηγίας.

Esther de Lange,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κινούμαστε με
ιλιγγιώδη ταχύτητα προς μια κατάσταση όπου εκατομμύρια αυγά θα αδυνατούν να
συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Άλλωστε, όπως ειπώθηκε νωρίτερα σήμερα,
αναμένεται ότι το 30% του συνόλου των αυγών που θα παραχθούν το 2012 θα παραβιάζουν
την απαγόρευση των συστοιχιών κλωβών που εγκρίναμε το 1999.

Κυρία Επίτροπε, πρόκειται για ένα ζήτημα απλής αριθμητικής. Η παραγωγή αυτού του είδους
των φιλικών προς την ευημερία των ζώων αυγών, από κότες που δεν περιορίζονται σε συστοιχίες
κλωβών, κοστίζει στους αγρότες 8 ως 13% περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, είτε το θέλουμε
είτε όχι, ο μέσος καταναλωτής θα εξακολουθήσει να επιλέγει φθηνά αυγά και είναι διατεθειμένος
να πληρώσει μόνο 3 ως 4% περισσότερο για αυτό το είδος των φιλικών προς τα ζώα αυγών. Το
ανταγωνιστικό μειονέκτημα που προκύπτει από αυτή την κατάσταση είναι ξεκάθαρο.

Το καίριο ερώτημα είναι το εξής: τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να
διασφαλίσετε ότι οι αγρότες που συμμορφώνονται δεόντως με τους κανόνες και που έχουν
επενδύσει σε εναλλακτικές δεν θα τιμωρούνται σε σχέση με τους συναδέλφους τους που
παρουσιάζουν υστέρηση. Κυρία Επίτροπε, σας παρακαλώ μην μας παραθέσετε πάλι την ίδια
χιλιοειπωμένη φράση ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή και τους ελέγχους.
Εσείς είστε ο θεματοφύλακας των συνθηκών, και γι’ αυτό όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω
σας. Θεωρώ επίσης πολύ ατυχές το γεγονός ότι συζητούμε ακόμη για δεδομένα και βασιζόμαστε
στο να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα το επόμενο έτος, γιατί θα είναι πολύ αργά τότε!

Τι θα κάνουμε; Η πίεση πρέπει να αυξηθεί! Στο ψήφισμά μας, ζητάμε, φυσικά, μεταξύ άλλων
πραγμάτων, τη διατήρηση της απαγόρευσης των κλωβών, περισσότερες επιθεωρήσεις, την
εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης και μια εξαγωγική απαγόρευση για τα αυγά που δεν παράγονται
σύμφωνα με τους κανόνες.

Επιτροπή, το μπαλάκι είναι σε σας! Αν δεν κάνετε τίποτα, τότε όχι μόνο οι εκτροφείς ορνίθων
που ενεργούν καλόπιστα θα υποφέρουν, αλλά φοβούμαι ότι θα πληγεί η αξιοπιστία η δική σας
και όλων των ευρωπαϊκών κανόνων για την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτή είναι μια κατάσταση
που πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε να αποφύγουμε.

Luis Manuel Capoulas Santos,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, όπως
και ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, κ. De Castro, έτσι κι εγώ
είχα την ευκαιρία πριν από 12 χρόνια να συμμετάσχω στην απόφαση έγκρισης της νομοθεσίας
που συζητούμε σήμερα εδώ. Ήταν μια πολύ χρονοβόρα και δύσκολη συζήτηση γιατί ήμασταν
αντιμέτωποι με δύο αντιφατικές αξίες: τη θέσπιση προϋποθέσεων για την καλή μεταχείριση των
ζώων και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Η λύση που επιλέχθηκε ήταν να
ευνοηθεί η καλή μεταχείριση των ζώων και να δοθεί μια αρκετά μεγάλη περίοδο στον τομέα για
να προσαρμοστεί.

Αν και μένει ακόμη ένας χρόνος έως ότου τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί, τα διαθέσιμα
δεδομένα για τις μονάδες που δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη μας προκαλούν ανησυχία, όπως
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σωστά επιβεβαίωσε η Επίτροπος. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι εταιρείες που έχουν κάνει
επενδύσεις και έχουν καταβάλει προσπάθειες για να μπορέσουν να συμμορφωθούν με αυτή τη
νομοθεσία να τιμωρηθούν ή να πέσουν θύματα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Είμαι ευγνώμων στην Επίτροπο για τις πληροφορίες που μας παρείχε, αλλά θα θέλαμε πιο
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σημείο στο οποίο έχει φτάσει κάθε κράτος μέλος. Θα
θέλαμε επίσης να μάθουμε τι ειδικές διαδικασίες σκέφτεται να ακολουθήσει η Επιτροπή για να
διασφαλίσει ότι οι εταιρείες θα μπορέσουν, γενικά, να συμμορφωθούν με αυτή τη νομοθεσία την
1η Ιανουαρίου 2012, πέρα από αυτές που ανέφερε η Επίτροπος, και αν υπάρχει πράγματι ένα
ελάχιστα εναρμονισμένο πλαίσιο κυρώσεων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Αυτή είναι η
πρόθεση του ψηφίσματος που συζητάμε σήμερα, το οποίο, είμαι βέβαιος, θα λάβει ευρεία στήριξη
στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η Ομάδα μου θα ψηφίσει κατά της αφαίρεσης, συνολικά ή εν μέρει,
των σημείων ΣΤ, 8, 9 και 14, που περιέχουν διατυπώσεις και στόχους τα οποία αμφιβάλουμε
ότι είναι συμβατά με το δίκαιο της ΕΕ και τα οποία θα μειώσουν την αξιοπιστία του ψηφίσματος
αν παραμείνουν.

George Lyon,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω
την Επίτροπο για τις πληροφορίες που παρείχε στην αρχή αυτής της συζήτησης.

Ανεξάρτητα από το αν έχετε πλήρη εικόνα ή όχι, το αντικειμενικό γεγονός είναι ότι, την 1η
Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους, 80 εκατομμύρια αυγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανό
να παράγονται με παράνομα συστήματα κλωβών. Αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Έχουμε
κύκλο ωοτοκίας διάρκειας 12 μηνών. Δεν υπάρχει περίπτωση ο αριθμός αυτός να αλλάξει
δραματικά έως τότε.

Θα ήθελα να μάθω τι πρέπει να πω στον John Campbell της Glenrath Farms και στους
συναδέλφους του και σε όλους τους παραγωγούς στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν δαπανήσει
2 εκατομμύρια στερλίνες κατά μέσο όρο έκαστος για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία και
τώρα επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος που είναι μεταξύ του 8 και 10% μεγαλύτερο από
το κόστος ενός συστήματος συμβατικών κλωβών. Τι θα πω στους καταναλωτές στην πατρίδα
μου, στους οποίους υποσχεθήκαμε ότι, την 1η Ιανουαρίου 2012, δεν θα υπάρχουν πλέον στην
αγορά αυγά που θα έχουν παραχθεί με τα παλαιά συστήματα συμβατικών συστοιχιών κλωβών;

Ξέρω τι θέλω να πουν αυτό το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Θέλω να είμαι σε θέση να επιστρέψω
και να τους πω ότι πρόκειται να λάβουμε σκληρά μέτρα για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση
με τη νομοθεσία. Καμία παρέκκλιση και καμία παράταση. Σε τελική ανάλυση, οι παραγωγοί είχαν
δέκα χρόνια στη διάθεσή τους για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία. Θέλω τα κράτη μέλη που
συμμορφώνονται να μπορούν να προστατεύσουν τους καταναλωτές τους και τους παραγωγούς
τους έχοντας τη δυνατότητα να απαγορεύσουν τις εισαγωγές παράνομα παραχθέντων αυγών
από τους παραγωγούς και τις χώρες που δεν έχουν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία. Πιστεύω
επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει έναν κατάλογο, όταν θα έχει στη διάθεσή της όλες
τις πληροφορίες, και να κατονομάσει εκείνους που δεν συμμορφώθηκαν. Το να ισχυριστούμε
ότι δεν ξέραμε ότι αυτό θα γινόταν δεν αποτελεί δικαιολογία. Δέκα χρόνια είναι μεγάλο διάστημα
σε οποιονδήποτε επιχειρηματικό κύκλο για να μπορέσει κανείς να προετοιμαστεί και να προβεί
σε επενδύσεις.

Κυρία Επίτροπε, ελπίζω ότι στο κλείσιμο αυτής της συζήτησης θα μας δώσετε μια σθεναρή
δήλωση λέγοντας ότι κατανοείτε τις ανησυχίες των παραγωγών και των καταναλωτών και ότι
υπόσχεστε τη λήψη αυστηρών μέτρων που θα προστατεύουν και τις δύο αυτές κατηγορίες.

Martin Häusling,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε,
οι απαντήσεις σας δεν με έπεισαν. Οι λεπτομέρειες που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
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Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ήταν επίσης κάθε άλλο παρά πειστικές. Όπως
είπε ήδη ο κ. Lyon, πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε σε λίγο καιρό. Από το
2012 και μετά, το 30% των αυγών στην αγορά θα είναι παράνομα. Ωστόσο, δεν έχουμε ιδέα τι
πρέπει να κάνουμε σχετικά με αυτό. Προφανώς, θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στα κράτη
μέλη ότι θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους υποβολής στοιχείων – επιτρέψτε μου να ρωτήσω
για ποιον λόγο δεν κινούμε διαδικασίες επί παραβάσει ή τουλάχιστον δεν προειδοποιούμε για
την ανάληψη τέτοιας δράσης, έτσι ώστε να καταστήσουμε σαφές ότι τελικά το ευρωπαϊκό δίκαιο
πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους αγρότες. Έχουμε αναπτύξει ένα
πολύ υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζώων, και αυτό είναι
κάτι που θα πρέπει επίσης να υπερασπιστούμε. Οι πολίτες δικαίως περιμένουν ότι αυτά τα πρότυπα
θα εφαρμοστούν. Το κοινό είναι πολύ ευαίσθητο όσον αφορά τα ζητήματα της καλής μεταχείρισης
των ζώων. Άλλωστε, παρέχουμε χρηματοδότηση και δημόσια στήριξη στην αγροτική κοινότητα
διότι έχουμε αυστηρότερους κανονισμούς όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και
την καλή μεταχείριση των ζώων. Δεν είναι παράλογο να περιμένουμε κάποια ανταπόδοση από
όλα τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να ρωτήσω: τι πρόκειται να κάνει η Επιτροπή
τώρα; Έχουμε ήδη υποβάλει ένα αίτημα σε επίπεδο επιτροπής. Αυτό που πραγματικά έχουμε
ανάγκη είναι να τεθεί άμεσα επί τάπητος ένας κατάλογος μέτρων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε
την πιθανότητα περαιτέρω συζητήσεων με στόχο την παράταση των προθεσμιών. Δεν γίνεται να
τιμωρήσουμε τώρα αυτούς που έχουν εφαρμόσει την πολιτική επιτρέποντας στους υπόλοιπους
να εργάζονται με μεταβατικές προθεσμίες για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα να χάσουν οι αγρότες την εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Θέσατε ένα ζήτημα σχετικά με τη σήμανση. Τι θα συμβεί με τα προϊόντα που περιέχουν
υγροποιημένο αυγό αντί για φρέσκο αυγό, για παράδειγμα; Πώς μπορούμε να επισημάνουμε
αυτά τα προϊόντα; Αυτό το σημείο πρέπει να ρυθμιστεί τουλάχιστον άμεσα.

Έχει ήδη ειπωθεί αρκετές φορές ότι δέκα χρόνια είναι πολύς καιρός. Όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση
θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι αυτές οι προθεσμίες πρέπει να τηρηθούν. Δεν μπορεί να υπάρξει
δικαιολογία για κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των νέων κρατών μελών, που λένε: «Συγνώμη,
αλλά δεν μας έφτασε ο χρόνος. Τα δέκα χρόνια δεν ήταν αρκετά».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πλεονεκτική θέση εκκίνησης όσον αφορά την καλή μεταχείριση
των ζώων. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να υποστηρίξουμε τα επιχειρήματά μας
παγκοσμίως. Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε στην ανταλλαγή επιχειρημάτων με τους
καταναλωτές, και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να εφαρμόσουμε με συνέπεια αυτή τη νομοθεσία
αν θέλουμε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να μην χάσουν την αξιοπιστία τους σε σχέση με την
εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων. Για τον λόγο αυτόν, καλούμε επειγόντως την Επιτροπή
να αναλάβει δράση, αντί να χάνει ακόμη περισσότερο χρόνο διακινδυνεύοντας μια κατάσταση
που δεν θα ικανοποιεί κανέναν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και εξής.

James Nicholson,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω κι
εγώ να πω ότι αυτά που μας είπε σήμερα η Επίτροπος δεν με έπεισαν απόλυτα. Υπήρξαν δύο
περιπτώσεις όπου αξιωματούχοι της Επιτροπής παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Γεωργίας και
Ανάπτυξης της Υπαίθρου και η απόδοσή τους και αυτά που μας είπαν δεν ήταν μόνο απαράδεκτα,
ήταν αβυσσαλέα χαμηλό το επίπεδο και ήταν ένα αίσχος.

Άκουσα τώρα αυτά που είπε η Επίτροπος και άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποια από
τα πράγματα που είπε, αλλά δεν μας έδωσε τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι θα
συναντηθούν με τους εμπλεκόμενους φορείς τον Ιανουάριο.
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Τι θα πείτε στους εμπλεκόμενους τον Ιανουάριο, κυρία Επίτροπε; Ποια θα είναι το αποτέλεσμα
αυτής της συνάντησης; Θέλουμε να μάθουμε, διότι πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι, σήμερα,
και οι τελευταίες όρνιθες είναι ήδη στους συμβατικούς κλωβούς που πρέπει να τηρήσουν αυτή
την προθεσμία. Είναι ήδη εκεί. Συνήθως ο κύκλος ωοτοκίας είναι 13 με 14 μήνες για τις όρνιθες
που μπαίνουν σε συμβατικούς κλωβούς.

Τώρα, κάνατε ένα σχόλιο κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων σας και ίσως μπορείτε να
απαντήσετε ή να επεκταθείτε επ’ αυτού: είπατε ότι τα αυγά εκτός της ΕΕ που δεν πληρούν
αντίστοιχες προδιαγραφές θα έχουν διαφορετική σήμανση. Τι εννοείτε με αυτό; Θα αποδεχτείτε
την άποψη ότι τα αυγά που παράγονται εντός της ΕΕ με παράνομο τρόπο μετά την 1η Ιανουαρίου
2012 είτε θα έχουν την ίδια σήμανση, είτε δεν θα επιτρέπεται η εξαγωγή τους έξω από τη χώρα
στην οποία παράγονται ή δεν θα επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά;

Εδώ έχουμε ένα τρομερό πρόβλημα γιατί, όπως είπε ο George Lyon, υπάρχουν 83 εκατομμύρια
αυγά –αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός– τα οποία θα είναι παράνομα την 1η Ιανουαρίου 2012.
Αυτό είναι επίσης μια τεράστια δοκιμασία για εμάς στην Ευρώπη, όπου ο κόσμος χρειάζεται
αυγά για να φάει. Τι θα κάνουμε λοιπόν γι’ αυτό;

Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να γνωρίζουμε προς τα πού πηγαίνουμε. Θέλουμε να μας δώσετε
μια διαβεβαίωση ότι θα επιστρέψετε σε αυτό το Σώμα τον Μάρτιο με μια κατάλληλη πρόταση
σχετικά με το τι σκοπεύετε να κάνετε –τι είδους μέτρα σκοπεύετε να λάβετε– για να ελέγξετε την
κατάσταση αυτή; Όπως ειπώθηκε από άλλους ομιλητές, πολλοί παραγωγοί έχουν ήδη δαπανήσει
εκατομμύρια στερλίνες για να συμμορφωθούν με αυτές τις προδιαγραφές. Δεν μπορούμε να
τους ζητήσουμε τώρα να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες εξαιτίας εκείνων που δεν είναι
διατεθειμένοι να κάνουν το ίδιο.

John Stuart Agnew,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει
δημιουργήσει μια τεράστια κρίση στη βιομηχανία των αυγών. Είτε μας αρέσει είτε όχι, 100
εκατομμύρια όρνιθες θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε κλωβούς την ημέρα έναρξης ισχύος
της νομοθεσίας. Δεν υπάρχουν ούτε τα χρήματα ούτε η υλικοτεχνική υποστήριξη για να το
αποτρέψουμε.

Η επιμονή στην αυστηρότατη εφαρμογή των κανόνων σε έναν χρόνο από τώρα από την άνεση
της πολυθρόνας του μπορεί να δίνει στον ομιλητή ένα σπουδαίο αίσθημα ικανοποίησης, αλλά
θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την μακροπρόθεσμη ευρωστία του βρετανικού κλάδου
αυγών.

Ας δούμε τις πρακτικές επιπτώσεις. Πώς θα απομακρύνετε και θα διαθέσετε 100 εκατομμύρια
όρνιθες σε 24 ώρες; Ή πώς θα σπάσετε και θα διαθέσετε με ασφάλεια 83 εκατομμύρια αυγά κάθε
μέρα; Αν υποθέσουμε ότι με κάποιον τρόπο καταφέρετε να κάνετε κάτι από αυτά τα δύο, πού
θα στραφούν οι καταναλωτές για να προμηθευτούν τα 83 εκατομμύρια αυγά τους ημερησίως;
Στην Ουκρανία, την Ινδία, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, όπου όλα τα αυγά έχουν παραχθεί σε
συστοιχίες κλωβών. Φημίζεται καμία από αυτές τις χώρες για υψηλά πρότυπα στην καλή
μεταχείριση των ζώων;

Όταν ξεκινήσει αυτό το εμπόριο, θα επεκταθεί πολύ γρήγορα λόγω του ανταγωνιστικού του
πλεονεκτήματος. Θα είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει. Θα υπονομεύσει εντελώς τις προσπάθειες
των παραγωγών αυγών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πραγματικότητα, θα εξάγουμε ένα μεγάλο
κομμάτι της βιομηχανίας μας το οποίο έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις μόλις πρόσφατα για να
εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ.

Πιστεύω ότι μια απαγόρευση ενδοκοινοτικού εμπορίου είναι μια απόλυτα καταδικασμένη
υπόθεση. Όχι μόνο θα είναι αδύνατον να αστυνομεύει κανείς την κατάσταση πέρα από τα ανοικτά
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σύνορα, αλλά μπορεί να αμφισβητηθεί και από τον ΠΟΕ. Έτσι η λιγότερο κακή λύση –και
επαναλαμβάνω «λιγότερο κακή»– είναι να επιτραπούν προσωρινές παρεκκλίσεις στους παραγωγούς
που δεν συμμορφώνονται οι οποίες θα συνοδεύονται από όρους.

Υπάρχουν κάποιες γυμνές εικόνες που μου αρέσει να βλέπω, αλλά δεν μου αρέσει η φανταστική
εικόνα των φορτίων γυμνών, χωρίς σήμανση αυγών που φεύγουν από ξένες μονάδες συστοιχιών
κλωβών και κατευθύνονται προς το Ηνωμένο Βασίλειο το 2012. Τα χωρίς σήμανση αυγά είναι
ένα δώρο για τον έμπορο που επιδίδεται σε απάτη. Αυτό το μάθαμε με τον χειρότερο τρόπο στο
Ηνωμένο Βασίλειο.

Η λύση που υιοθετήσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι να σφραγίζουμε μηχανικά τα αυγά με
κωδικούς που αντιπροσωπεύουν τη μέθοδο παραγωγής τους στη μονάδα παραγωγής. Η
επιχείρηση αυτή λαμβάνει χώρα στην δική μου μονάδα αυτή τη στιγμή, και τα μηχανήματα είναι
αξιόπιστα. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι είναι πολύ δύσκολο για εκείνη να οργανώσει τη σφράγιση
των αυγών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία με έναν ειδικό κωδικό, παρά το γεγονός
ότι είναι προφανώς αναγκαίο. Ναι, αυτή είναι φυσικά η ίδια Επιτροπή που αναγκάζει τους
εκτροφείς προβάτων του Ηνωμένου Βασιλείου να ταυτοποιούν μεμονωμένα τα πρόβατα με μη
αξιόπιστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό χωρίς να υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Τι κατάφωρη ασυνέπεια!

Η «λιγότερο κακή» λύση –και χρησιμοποιώ ξανά αυτή την έκφραση– είναι να επιμείνει η ΕΕ τα
κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται να δαπανήσουν τους περιφερειακούς πόρους τους για
μηχανές αποτύπωσης και επίσης να πληρώσουν για μια Επιθεώρηση το προσωπικό της οποίας
θα είναι υπήκοοι των κρατών μελών που συμμορφώνονται. Αυτή η Επιθεώρηση θα επισκέπτεται
επίσης τους σταθμούς συσκευασίας και θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με τους μεταποιητές
που χρησιμοποιούν αυτά τα αυγά από συστοιχίες κλωβών στα προϊόντα τους.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούν να αποφύγουν
το εμπόριο αυγών από συστοιχίες κλωβών μετά την προθεσμία, αλλά αυτό μπορούν να το
καταφέρουν μόνο αν τα αυγά αυτά φέρουν την κατάλληλη σήμανση.

Mike Nattrass (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ένα θέμα που αφορά απλά την παραμονή
των ορνίθων σε ακατάλληλους κλωβούς αλλά την ικανότητα της ΕΕ να επιτηρεί την ενιαία αγορά.

Δόθηκε στα κράτη χρονικό περιθώριο δέκα ετών για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία μέχρι
την 1η Ιανουαρίου 2012· σε αντίθετη περίπτωση, το προϊόν θα ήταν παράνομο. Οι Γερμανοί,
οι Σκανδιναβοί, οι Ολλανδοί, οι Βρετανοί και άλλοι συμμορφώθηκαν, αλλά ορισμένοι μεγάλοι
παραγωγοί απλά αρνήθηκαν να το κάνουν. Αυτό περιλαμβάνει τεράστιες δαπάνες υποδομής και
η συμμόρφωση συνεπάγεται τον δανεισμό χρημάτων. Η ρύθμιση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
της τιμής μιας δωδεκάδας αυγών κατά 15 πένες. Στους παρανομούντες που δεν συμμορφώνονται
ενδέχεται να δοθεί επιπλέον χρόνος και θα ανταμειφθούν ασφαλώς γιατί θα τους έχει δοθεί ένα
πλεονέκτημα ως προς την τιμή.

Τα αυγά από παράνομους κλωβούς θα υποσκάψουν όσους υπάκουσαν την ΕΕ. Ένας παραγωγός
δανείστηκε 10 εκατομμύρια στερλίνες για να συμμορφωθεί με αυτή την οδηγία. Έκανε αυτό που
έπρεπε.

Η Επιτροπή πρόκειται να υπαναχωρήσει και να καταστήσει τα αυγά του μη ανταγωνιστικά; Αν
δοθεί περισσότερος χρόνος, τότε το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι ότι όταν η ΕΕ θεσπίζει
μια οδηγία στη συνέχεια πληρώνει για να την αγνοήσουν.
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ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. LIBOR ROUČEK
Αντιπροέδρου

Esther Herranz García (PPE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, τον Ιανουάριο του 2012, 400 ισπανοί
παραγωγοί αυγών μπορεί να εξαφανιστούν, αριθμός που αντιστοιχεί γύρω στο 30% του συνολικού
αριθμού στη χώρα μου, με την απώλεια της παραγωγής 300.000 τόνων αυγών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σταματήσει να παράγει 80 εκατομμύρια αυγά, δηλαδή 2
εκατομμύρια τόνους, και αν δεν ενεργήσουμε πολύ έξυπνα, το μόνο πράγμα που θα πετύχουμε
είναι η ποσότητα αυτή να καλυφθεί με αυγά από τρίτες χώρες, των οποίων τα πρότυπα καλής
μεταχείρισης των ζώων είναι πολύ κατώτερα από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η οδηγία του 1999, που επιτάσσει να αυξηθεί ο χώρος στους κλωβούς για τις όρνιθες
ωοπαραγωγής, απαιτεί να δράσουμε έξυπνα και θετικά, γιατί διαφορετικά, το μόνο που θα
κάνουμε είναι να αποδυναμώσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή και να δώσουμε πρόσθετες
εμπορικές ευκαιρίες σε τρίτες χώρες όπου η αναλογία του χώρου ανά όρνιθα είναι πολύ μικρότερη
από αυτήν που ισχύει επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η οδηγία αυτή υποχρεώνει τους ευρωπαίους παραγωγούς να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες
καθώς μόνο στην Ισπανία εκτιμάται ότι το κόστος είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Δεν
θα πρέπει επίσης να λησμονούμε ότι η οδηγία έχει οικονομικό αντίκτυπο που εκτείνεται στην
βιομηχανία προϊόντων από αυγά και στη βιομηχανία τροφίμων γενικότερα.

Ζητώ, ως εκ τούτου, τη στήριξή σας για την τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) στην παράγραφο 2, η οποία ζητεί να εξευρεθεί μια
λύση τουλάχιστον για τους υπεύθυνους παραγωγούς και τις υπεύθυνες επιχειρήσεις που έχουν
αρχίσει να αλλάζουν τα συστήματα στις μονάδες τους και θα έχουν ολοκληρώσει αυτές τις
αλλαγές μέχρι τον Ιανουάριο του 2012. Πρέπει να τους υποστηρίξουμε κατά τον μετασχηματισμό
των εγκαταστάσεων τους και να τους δώσουμε τον χρόνο να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία,
αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το ενδεχόμενο να υποστούν ανεπανόρθωτες ζημιές και
προλαμβάνοντας μια εικοσιτετράωρη έλλειψη στην αγορά της ΕΕ, που θα έχει ως συνέπεια την
αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές.

Πρέπει να σεβαστούμε την οδηγία, να δώσουμε στις βιομηχανίες αυγών και προϊόντων από αυγά
μια ευκαιρία και επίσης να σεβαστούμε το δικαίωμα καλής μεταχείρισης των ζώων και το δικαίωμα
των καταναλωτών σε μια λογική τιμή.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα
για μία ακόμη φορά να επισημάνω ότι έχει ήδη ληφθεί μια απόφαση να απαγορευθεί η πρακτική
της εκτροφής σε συστοιχίες κλωβών. Τα κράτη μέλη και οι παραγωγοί αυγών είχαν άφθονο
χρόνο να εφαρμόσουν την οδηγία για την εγκατάλειψη των πρακτικών εκτροφής σε συμβατικούς
κλωβούς. Ο χρόνος δεν έχει εξαντληθεί, μένουν δώδεκα ακόμη μήνες προτού απαγορευθεί
πλήρως η πρακτική.

Πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εκτροφή σε συστοιχίες θα απαγορευθεί πλήρως έως
την 1η Ιανουαρίου 2012. Πρέπει να καταστεί δυνατό να απειληθούν τα κράτη μέλη που δεν
έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν την οδηγία μέχρι τότε με νομική δράση, όπως για παράδειγμα
οικονομικές κυρώσεις.

Είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι τα αυγά που προέρχονται από πρακτικές εκτροφής
οι οποίες δεν συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν θα πωλούνται στην εσωτερική
ευρωπαϊκή αγορά.
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Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εδώ και
δώδεκα χρόνια γνωρίζουμε ότι οι πρακτικές εκτροφής σε συστοιχίες κλωβών θα απαγορεύονταν
στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2012. Πώς είναι δυνατόν δώδεκα χρόνια να μην είναι αρκετά
για ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εγκαίρως αυτή την απαγόρευση και να προετοιμάσουν
ανάλογα την πτηνοτροφική βιομηχανία τους; Αυτό είναι ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα
του πώς η κακή εφαρμογή οδηγεί στην απογοήτευση. Οι παραγωγοί αυγών στα κράτη μέλη που
υλοποίησαν τις αλλαγές εγκαίρως αντιμετωπίζουν ήδη ανταγωνιστικές ανωμαλίες οι οποίες
αντιβαίνουν στις αρχές της ΕΕ.

Καλώ την Επιτροπή να επιβάλει την τήρηση του σχετικού νόμου σε όλα τα κράτη μέλη και να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστεί. Τα αυγά δεν θα πρέπει
πλέον να παράγονται σε συστοιχίες κλωβών μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και τα αυγά που θα
είναι παράνομα δεν θα πρέπει πλέον να μπορούν να φθάνουν στα μαγαζιά, βάζοντας ένα τέλος
στον αρνητικό αντίκτυπό τους στον ανταγωνισμό. Οι εκτροφείς που άλλαξαν τις πρακτικές τους
για να συμμορφωθούν με τις κοινοτικές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε οικονομικά
μειονεκτική θέση ενώ εκείνοι που αγνόησαν την αλλαγή να αποκομίζουν τα οικονομικά οφέλη.

Είναι αδύνατον να εξηγήσουμε στους πολίτες στην Ευρώπη γιατί ο νόμος της ΕΕ δεν εφαρμόζεται
ισότιμα σε όλα τα κράτη μέλη και γιατί κάποια κράτη μέλη φαίνονται πάντα να υστερούν. Οι
πρόσφατες κρίσεις δείχνουν πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτό. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που
να ενεργεί συντονισμένα, αντί μιας Ευρώπης όπου κάθε κράτος μέλος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως πολλές μητέρες, θέλω ικανοποιητικά πρότυπα
καλής μεταχείρισης των ζώων, αλλά θέλω και αυγά με προσιτή τιμή. Δεν είμαι ειδική στην
πτηνοτροφία και οι τέσσερις απόπειρες της κόρης μου να εκθρέψει οικόσιτες κότες έγιναν λεία
της αλεπούς της περιοχής μας.

Ως εκ τούτου, θα προτιμήσω να ακούσω τους επαγγελματίες – όπως ο αγρότης, ο εκτροφέας
30.000 ευτυχισμένων ορνίθων που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ, τον οποίο
επισκέφτηκα στην εκλογική μου περιφέρεια τον προηγούμενο μήνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο
κλάδος της χοιροτροφίας διδάχτηκε –με μεγάλο κόστος– από το λάθος της εισαγωγής
υψηλότερων προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων μονομερώς. Οι παραγωγοί αυγών του
Ηνωμένου Βασιλείου εμπιστεύτηκαν την Επιτροπή και επένδυσαν εκατομμύρια στερλίνες για να
προσαρμοστούν σε αυτή τη νομοθεσία.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ είναι σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα. Πρέπει να
προστατεύσετε όσους συμμορφώθηκαν, καλόπιστα, με αυτήν τη νομοθεσία. Δεν είναι ώρα να
παίξουμε με τους παραγωγούς αυγών το παιχνίδι δοκιμασίας της τόλμης για να δούμε ποιος
είναι ο θαρραλέος και ποιος η «κότα».

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για
την απάντηση, παρόλο που είναι ελλιπής. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν
από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και δεν απαντήθηκαν
πλήρως.

Θα αμφισβητήσω ιδιαίτερα τα αριθμητικά στοιχεία, μήπως θα μπορούσατε να τα διασαφηνίσετε;
Είπατε ότι το 66% της παραγωγής προέρχεται τώρα από συστήματα εκτροφής στο ύπαιθρο; Δεν
είναι αυτή η πληροφορία που έχω εγώ. Τολμώ να πω ότι οι πληροφορίες που έχετε είναι, συνεπώς,
επιλεκτικές και πρέπει να κάνετε μια διεξοδική συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους, γιατί, αν
μου επιτρέπετε, οι αριθμοί αυτοί είναι πολύ διογκωμένοι. Δεν δίνουν την πραγματική εικόνα της
παραγωγής αυγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι αν ήταν εύκολο να συμμορφωθεί κανείς με αυτή τη νομοθεσία
και αν οι καταναλωτές μας ήθελαν πραγματικά –και το εννοώ αυτό με όλη τη σημασία της λέξης–
συστήματα εκτροφής φιλικά προς την καλή μεταχείριση των ζώων, τότε θα πλήρωναν το ανάλογο
τίμημα. Τα θέλουν. Δεν τα εκτιμούν όμως και δεν θέλουν να πληρώσουν το κόστος για αυτά.
Όσο καιρό βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το 2004, δεν έχω λάβει κανένα ερώτημα
από καταναλωτή που να με παρακαλεί να φροντίσω ώστε να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία.

Να το θυμάστε αυτό, συνάδελφοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα της κατάστασης. Κατόπιν
τούτου, είναι σημαντικό η νομοθεσία που εγκρίθηκε από αυτό το Σώμα να εφαρμοστεί πλήρως
και όσοι επένδυσαν τεράστια ποσά για να συμμορφωθούν να προστατευθούν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Νομίζω ότι η Επιτροπή γνωρίζει ότι θα έχει ένα νομικό πρόβλημα στα χέρια της.

Θέλω να σχολιάσω την κατάσταση στην αγορά. Θα υπάρξει μια πολύ ορατή συσσώρευση αυγών:
83 εκατομμύρια αυγά την 1η Ιανουαρίου 2012 που θα είναι παράνομα! Από ηθικής και
δεοντολογικής άποψης δεν μπορούμε να πετάξουμε αυτά τα αυγά. Θα ήταν φρικτό και επίσης
η αγορά θα υπέφερε και οι τιμές των καταναλωτών θα αυξάνονταν, και θα υπήρχαν διαμαρτυρίες
και εξεγέρσεις.

Η Επιτροπή πρέπει να μας πει τι θα συμβεί εκείνη τη μέρα, γιατί είναι αναπόφευκτο τα αυγά αυτά
να βρεθούν στην αγορά και θα υπάρξει κάποιου είδους μαύρη αγορά αυγών, επομένως
χρειαζόμαστε σαφήνεια ως προς αυτό.

Αυτοί που βρίσκονται στη μεταβατική φάση πρέπει επίσης να μάθουν ότι δεν θα υπάρξει
οπισθοχώρηση, γιατί έχουν περιέλθει σε σύγχυση με τα μηνύματα που λαμβάνουν.

Από όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε αυτή την εβδομάδα, αυτό είναι καίριας σημασίας για
τους καταναλωτές μας, αλλά και για τους παραγωγούς μας. Χρειαζόμαστε κάποιες απαντήσεις
από την Επιτροπή.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, όπως θα δείτε, σε αυτό
το Σώμα παρακολουθούμε τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της
νομοθεσίας που δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Αν επεκτείναμε αυτή τη διαδικασία και σε άλλους τομείς
με προθεσμίες που εκκρεμούν ακόμη, θα έπρεπε να έχουμε συνόδους της Ολομέλειας διάρκειας
15 ημερών.

Σήμερα συζητούμε για έναν τομέα που δεν λαμβάνει ενίσχυση από την κοινή γεωργική πολιτική
και υποφέρει λόγω των αυξημένων τιμών των ζωοτροφών. Δεν είναι εύκολο για τον τομέα να
ανταπεξέλθει στα πρόσθετα κόστη, αλλά πρέπει να το κάνει για να συμμορφωθεί με τα υψηλά
πρότυπα παραγωγής που θέτουμε στην ΕΕ.

Όλα φαίνονται να κατατείνουν στο γεγονός ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, οι παραγωγοί
σε πολλά κράτη μέλη δεν θα έχουν καταφέρει να συμμορφωθούν 100% με την προθεσμία που
έχει οριστεί. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ένα έλλειμμα της παραγωγής 30% για να καλυφθούν οι
ανάγκες της αγοράς της ΕΕ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι τα φρέσκα αυγά θα παράγονται εδώ, και θα είναι πράγματι πιο ακριβά
για τους καταναλωτές. Τα αυγά που προορίζονται για μεταποίηση θα τα αγοράζουμε από αλλού,
και θα καταργήσουμε το μερίδιο της παραγωγής της ΕΕ που πήγαινε σε αυτή την αγορά. Μέχρι
τότε ελπίζω ότι θα έχουμε γνωρίσει μεγαλύτερη επιτυχία στην απαίτηση αμοιβαιότητας στις
σχέσεις μας με τρίτες χώρες.

Θα ολοκληρώσω: η νομοθεσία θα είναι υποχρεωτική από το 2012. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή
μπορεί να επιβάλει άλλη νομοθεσία που είναι σε ισχύ, όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση
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αιγοπροβάτων, η οποία προσθέτει αξία από την άποψη της ανιχνευσιμότητας και των καλών
κτηνιατρικών συνθηκών, ενώ έχει επίσης άμεσο αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι αρκετά σαφές τι λέει το ψήφισμα
που συζητούμε – δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις ούτε παρεκκλίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται
να επεξεργαστεί μέσα για την επιβολή και για την τιμωρία των παραγωγών που δεν έχουν
προσαρμοστεί στις απαιτήσεις. Δυστυχώς, τίποτα δεν προκύπτει από τη δήλωση στο προοίμιο
του ψηφίσματος ότι κάποιοι παραγωγοί θα έχουν 12 χρόνια για να προσαρμοστούν, ενώ άλλοι
θα έχουν οκτώ χρόνια και άλλοι μόνο πέντε. Θέλω να προσθέσω ότι οι παραγωγοί στους οποίους
δόθηκε το μικρότερο χρονικό διάστημα προσαρμογής υποστήριξαν τις προσπάθειες προσαρμογής
των ομολόγων τους στα παλαιά κράτη μέλη αγοράζοντας τους μη προσαρμοσμένους κλωβούς
τους, χωρίς να έχουν επίγνωση των προβλημάτων που προκαλούσαν για τους ίδιους. Οι
εμπειρογνώμονες έχουν βρει στοιχεία που δείχνουν ότι η ζήτηση για αυγά που προορίζονται για
κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπερβεί την προσφορά μετά την εφαρμογή της οδηγίας
για τις ωοπαραγωγούς όρνιθες, γεγονός που στην πράξη θα σημάνει εισαγωγές από τρίτες χώρες
αυγών που παρήχθησαν σε κλωβούς οι οποίοι σίγουρα δεν ήταν προσαρμοσμένοι. Καλώ, συνεπώς,
την Επιτροπή να αξιολογήσει την σκοπιμότητα της διατήρησης της απαγόρευσης για τη χρήση
συμβατικών κλωβών από την 1η Ιανουαρίου 2012 και να βρει επίσης λύσεις και σαφώς
καθορισμένα κριτήρια για τους παραγωγούς που δεν θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία
εκσυγχρονισμού μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, όπως αναφέρεται στις δύο τροπολογίες που
υποστήριξε η Ομάδα μου.

Σύμφωνα με τους συντάκτες τους, το βασικό επιχείρημα υπέρ της έγκρισης αυτού του
ψηφίσματος, πέρα από την καλή μεταχείριση των ζώων και την ανταγωνιστικότητα, είναι το
γεγονός ότι η μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή ήταν γνωστή και κατοχυρωνόταν στην
οδηγία, και ότι αυτή η προθεσμία δεν μπορεί να αλλάξει. Ελπίζω ότι οι βουλευτές που δέχονται
αυτή τη συλλογιστική και θα υπερψηφίσουν το ψήφισμα να αποδειχθούν εξίσου αποφασιστικοί
και ομόθυμοι όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν υπέρ του να μην υπάρξει περαιτέρω μεταβατική
περίοδο μετά το 2013 για τη διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
εφόσον η Συνθήκη ορίζει ως προθεσμία το 2013 για αυτή τη μεταβατική περίοδο. Αυτή την
προθεσμία κατοχυρώνει η Συνθήκη και δεν νομίζω ότι πρέπει να την αλλάξουμε.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση έχει καταστήσει σαφές
μέχρι στιγμής ότι υπάρχει σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εκείνων που έχουν
ολοκληρώσει τη μετάβαση στο νέο σύστημα και εκείνων που δεν το έχουν κάνει ακόμη. Ωστόσο,
υπάρχει επίσης σοβαρή διένεξη μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών. Συμφωνώ
απόλυτα με τον κ. Kalinowski ως προς το ότι τα παλαιά κράτη μέλη είχαν πολύ περισσότερο
χρόνο στη διάθεσή τους για τη μετάβαση και, πραγματικά, μεταβίβασαν στα νέα κράτη μέλη τις
παλαιές, απαρχαιωμένες υποδομές πριν την προσχώρηση των τελευταίων στην ΕΕ. Ακόμη κι έτσι,
είναι προφανές ότι οι κανόνες πρέπει να τηρηθούν, και είναι επίσης προφανές ότι για μία ακόμη
φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους δικούς της
παραγωγούς θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες για αυτούς από εκείνους που ισχύουν για τις
εισαγωγές από εξωτερικούς προμηθευτές. Όχι μόνο απαιτεί να τηρηθούν αυτοί οι κανόνες, αλλά
επίσης αρκετά συχνά αδυνατεί να τους ελέγξει αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να λάβει άλλη μία απόφαση που θα θέσει τους ευρωπαίους
παραγωγούς σε μειονεκτική θέση έναντι των εξωτερικών αγορών.

Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE).   – Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζω πλήρως την ανάγκη διασφάλισης
ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της Ένωσης, υπέρ των παραγωγών, οι οποίοι θα έχουν
συμμορφωθεί με τις αυξημένες απαιτήσεις που επιτάσσει η οδηγία. Παράλληλα όμως πρέπει να
στηρίξουμε τους παραγωγούς οι οποίοι δεσμεύονται μεν να συμμορφωθούν αδυνατούν όμως

37Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-12-2010



να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος προσαρμογής εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Προβλέπεται

ότι τα μη συμφώνως προς τη νομοθεσία παραχθέντα προϊόντα δεν θα μπορούν από 1ης

Ιανουαρίου 2012 να διατίθενται νομίμως και να αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικού εμπορίου.

Παράλληλα όμως θα εξακολουθήσουν να εισάγονται από τρίτες χώρες προϊόντα ελαστικότερων
προδιαγραφών προστασίας των ζώων. Την ίδια στιγμή δηλαδή που κινδυνεύουν να τεθούν εκτός
παραγωγής πολλές μονάδες της Ένωσης χάριν της αυξημένης προστασίας των ζώων, θα εισάγονται
προϊόντα τρίτων χωρών τα οποία δεν θα πληρούν ούτε καν τις προδιαγραφές που ισχύουν σήμερα
στην Ένωση. Ναι, να προστατεύσουμε την ευζωία, να κατοχυρώσουμε την καλή μεταχείριση των
ζώων, να προστατεύσουμε όμως και τον ευρωπαϊκό κοινωνικο-παραγωγικό ιστό.

Σπύρος Δανέλλης (S&D)  . – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αν και όλοι οι Eυρωπαίοι
παραγωγοί θα πρέπει να σέβονται την κοινοτική νομοθεσία και να προβαίνουν έγκαιρα στις
αναγκαίες προσαρμογές, εκτιμάται ότι το 30% των αυγοπαραγωγών δεν θα έχει προβεί σε αυτές
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα που μας δείχνει ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτύχει να πείσει τους παραγωγούς ότι αυτό σημαίνει όφελος για
εκείνους, και μία πολιτική που δεν έχει πείσει τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους να την
περιφρουρήσουν είναι δύσκολο να επιτύχει, όποια και να είναι τα μέτρα αστυνόμευσης που θα
επιβληθούν. Πιστεύουμε ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που θα συνέδεε το κόστος της
επένδυσης με το όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του καταναλωτή από τη χρήση των
εμπλουτισμένων κλωβών θα έπειθε περισσότερο τους παραγωγούς για την υιοθέτηση του μέτρου
και βέβαια μια τέτοια προσέγγιση δεν μπορεί παρά να κατοχυρώνει τη διακριτή διαφοροποίηση
του ευρωπαϊκού προϊόντος με βάση χαρακτηριστικά ποιότητας ασφάλειας και ευζωίας των ζώων,
προκειμένου να το προστατεύσει έναντι αθέμιτου ανταγωνισμού με άνισους όρους από τρίτες
χώρες, έτσι όπως φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα
της καλής μεταχείρισης των ζώων έχει συζητηθεί από αυτό το Σώμα πολλές φορές και πιστεύω
ότι το Κοινοβούλιο, μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, έλαβαν μια σταθμισμένη και
ισορροπημένη απόφαση. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να οπισθοδρομήσουμε στο θέμα αυτό.

Έχουμε επομένως το καθήκον να αναζητήσουμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να
εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο και, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να το οργανώσουμε με
γνώμονα την υπευθυνότητα και να το επιβάλουμε με υπεύθυνο τρόπο σε σχέση με όλους εκείνους
τους φορείς που προσαρμόζουν τις παραγωγικές διαδικασίες τους. Είναι σαφές ότι δεν θα
μπορέσουμε να μεταθέσουμε αυτή την ημερομηνία και να παραχωρήσουμε πρόσθετη χρονική
περίοδο για τη μετάβαση σε ένα υπεύθυνο σύστημα καλής μεταχείρισης των ζώων. Έχουμε την
ηθική υποχρέωση να σκεφτούμε όλους εκείνους που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προσαρμογής
και την υλοποιούν σε ένα πλαίσιο οικονομικής κρίσης και επενδυτικών δυσχερειών.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ζήτημα της μεταβατικής φάσης, η
οποία δίνει τη δέουσα προσοχή σε όλους εκείνους τους αγρότες που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία
προσαρμογής προκειμένου να λάβουν υπόψη την καλή μεταχείριση των ζώων, αλλά δεν την
έχουν ολοκληρώσει ακόμη. Σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο κρίσης, ως εκ τούτου, πιστεύω ότι
θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους παραγωγούς.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο για εμάς
να μιλάμε γενικά για μια 10ετή περίοδο την οποία θα είχαν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη. Η
Ρουμανία και η Βουλγαρία, για παράδειγμα, προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από
τρία χρόνια, αλλά οι κανόνες είναι κανόνες και πρέπει να τηρούνται από όλους.
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Ωστόσο, θέλω να προτρέψω τους συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ της τροπολογίας 2, που
κατατέθηκε από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες). Υπάρχει
μεγάλος αριθμός παραγωγών που έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν επενδύσεις για να εκσυγχρονίσουν
τα συστήματα εκτροφής τους ή που πρόκειται να ξεκινήσουν τέτοιες επενδύσεις. Ωστόσο, οι
επενδύσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν εν μία νυκτί και θα ήταν άδικο για τους εν λόγω
παραγωγούς να τιμωρηθούν. Θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι αυτό αφορά μόνο τους
παραγωγούς που έχουν αρχίσει να τροποποιούν τα συστήματα εκτροφής τους, και η τροπολογία
αναφέρεται στη συμμόρφωση με ορισμένες σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι παραγωγοί του Ηνωμένου
Βασιλείου έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά –ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής τους– για να
προετοιμαστούν για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας διότι γνωρίζουν ότι η Βρετανία θα
εφαρμόσει τον νόμο. Γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες που
δεν εφαρμόζουν τον νόμο ή πιθανόν να τους παραχωρηθεί εξαίρεση ή καθυστερημένη επιβολή;

Το μέτρο έχει σχεδιαστεί με το ελάχιστο επίπεδο επιβολής, η οποία έχει αφεθεί στην πολύτιμη
φροντίδα προτύπων που ποικίλουν σημαντικά στα 27 κράτη μέλη. Η γλώσσα δεν υποδηλώνει
ομοιόμορφα αυστηρή επιβολή. Έχουν χρησιμοποιηθεί λέξεις όπως «αναλογικός» και
«αποτρεπτικός».

Δεν υποστηρίζω καθόλου την ψήφιση νόμων από την ΕΕ εξ ονόματος των κρατών μελών. Ωστόσο,
εφόσον ψηφίζονται τέτοιου είδους νόμοι, δεν είναι αποδεκτό κάποιες χώρες να εξαναγκάζονται
να συμμορφωθούν ενώ σε άλλες να χορηγείται αποτελεσματική εξαίρεση. Θα διασφαλίσει η
Επιτροπή ότι θα απαγορευθεί η εξαγωγή αυγών από χώρες που δεν συμμορφώθηκαν προς τις
χώρες που συμμορφώθηκαν, ή τουλάχιστον ότι αυγά από μονάδες που δεν έχουν συμμορφωθεί
δεν θα εξάγονται; Οι παραγωγοί μας απαιτούν προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, όσον αφορά το
θέμα που συζητάμε σήμερα εδώ, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας ότι πιστεύω,
καταρχάς, ότι οι οδηγίες θα πρέπει πραγματικά να τηρούνται και ότι αυτό ισχύει επίσης για την
οδηγία 1999/74/ΕΚ και, δεύτερον, ότι οι ανησυχίες σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων
είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει. Τούτου λεχθέντος,
είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η προσαρμογή στην οδηγία είναι αρκετά επαχθής για τις
εταιρείες του τομέα: 30% ανά όρνιθα στην Πορτογαλία. Επιπλέον, δεν υπάρχει ειδική στήριξη
από το πρόγραμμα Ανάπτυξης της Υπαίθρου για αυτόν τον σκοπό.

Ως αποτέλεσμα της έλλειψης κεφαλαίου σε αυτόν τον τομέα, της περιορισμένης τραπεζικής
πίστωσης και της κρίσης γενικά, είναι επιβεβλημένο και επείγον να αναγνωρίσουμε ότι η
προσαρμογή πολλών εταιρειών έχει καθυστερήσει. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να δώσουμε
επιπλέον χρόνο σε αυτές τις εταιρείες –και μόνο σε αυτές τις εταιρείες– που έχουν ήδη αρχίσει
να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες
και κύριοι, κανείς από εμάς δεν επιθυμεί να αμφισβητήσει την ανάγκη εφαρμογής μιας οδηγίας
που χρονολογείται από το 1999, καθώς διακυβεύεται η αξιοπιστία αυτού του θεσμικού οργάνου,
και κανείς από εμάς δεν επιθυμεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ευημερίας και
της υγείας των ζώων.

Ωστόσο, οι οδηγίες πρέπει επίσης να βασίζονται στην κοινή λογική, επομένως σήμερα, σε αυτό
το Σώμα, θα ήθελα να κάνω κάποιες λογικές παρατηρήσεις. Πρώτον, στο διάστημα από το 1999
μέχρι σήμερα υπήρξε μια βαθιά οικονομική κρίση που έπληξε τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία

39Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-12-2010



και την κατανάλωση, επομένως πολλές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να κάνουν τις απαιτούμενες
προσαρμογές. Αυτό δεν θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη;

Δεύτερον, η αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα οδηγούσε πολλές
επιχειρήσεις εκτός της αγοράς, ανοίγοντας τον δρόμο για την εισαγωγή αυγών που έχουν παραχθεί
με τη χρήση μεθόδων πολύ λιγότερο φιλικών προς τα ζώα από εκείνες που απαιτούνται και
εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή για τη μετεγκατάσταση ευρωπαϊκών παραγωγικών
μονάδων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν αυτό επιθυμούμε σε μια περίοδο κρίσης –να ταχθούμε υπέρ μιας πτώσης στην απασχόληση
και μιας αύξησης των εισαγωγών αυγών που παράγονται εκτός της Ευρώπης, με διαφορετικά
κριτήρια από αυτά που επιβάλλονται στους δικούς μας παραγωγούς– τότε νομίζω ότι θα
διαπράξουμε μια αδικία.

Επεξεργαστήκαμε διεξοδικά την ιδέα μιας ουσιαστικής μεταβατικής φάσης και φρονώ ότι την
υποστηρίζω. Κυρία Επίτροπε, σας ζητώ να τη διασφαλίσετε.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι από όλες τις
πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, η προστασία των παραγωγών που έχουν συμμορφωθεί με
τη νομοθεσία αυτή και έχουν δαπανήσει τεράστια ποσά είναι απολύτως σωστή και αποτελεί
καθήκον της Επιτροπής σε αυτό το στάδιο.

Ωστόσο, φρονώ ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνει η Επιτροπή. Μίλησα με πολλούς από τους
γεωργούς της περιοχής μου, οι οποίοι, σε μια δύσκολη χρηματοπιστωτική και οικονομική
συγκυρία, δυσκολεύονται να βρουν χρήματα για να επενδύσουν. Ενδιαφέρομαι για την αναφορά
στη σήμανση ή σφράγιση των αυγών. Έχω στα χέρια μου μια πρόσφατη επιστολή της Επιτροπής,
στην οποία αναφέρεται ότι μια πρόσθετη σήμανση θα ωφελούσε ελάχιστα ή καθόλου γιατί η
Επιτροπή δεν πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα κάνουν κάποια διάκριση μεταξύ των αυγών.

Ως εκ τούτου, θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή να μας δηλώσει αν έχει αλλάξει γνώμη για αυτό
το ζήτημα ή αν απλά δεν γνωρίζει; Θέλω επίσης να ζητήσω από την Επιτροπή να δηλώσει αν
σκοπεύει να ακολουθήσει την οδό μιας ενδοκοινοτικής απαγόρευσης του εμπορίου. Στην εκλογική
μου περιφέρεια υπάρχουν εταιρείες που στηρίζονται στην εισαγωγή αυγών από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Θα εξαναγκάσουν απλά αυτές τις εταιρείες να στηρίζονται στις εισαγωγές από τρίτες
χώρες; Το βέβαιο είναι ότι τα αυγά από τις χώρες αυτές θα έχουν παραχθεί με πολύ λιγότερο
αυστηρά συστήματα ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι οι αγρότες πρέπει
να προσαρμοστούν στην οδηγία του 1999 δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.
Κατανοούμε αυτούς τους αγρότες που έχουν ήδη επενδύσει χρήματα στον εκσυγχρονισμό των
κλωβών. Δεν συζητούμε το να δοθεί περισσότερος χρόνος σε κάποιους αγρότες σε σχέση με
άλλους, όπως είπε ένας από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά το να δοθεί ο ίδιος χρόνος σε
όλους ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που τους επιβάλλονται και να διασφαλιστεί ότι
πληρούν τις προδιαγραφές.

Οι όροι «παράνομη παραγωγή» και «φροντίδα του καταναλωτή» ηχούν πολύ ωραία, αλλά θα
ήθελα να μάθω γιατί δεν δείχνουμε την ίδια αποφασιστικότητα για την προστασία των
καταναλωτών από την κατανάλωση εισαγόμενων αυγών που έχουν παραχθεί σε συνθήκες οι
οποίες δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ. Προσπαθώ πάντα να κατανοήσω την κατάσταση
διαφόρων ομάδων αγροτών στις επιμέρους χώρες, και υποστηρίζω λύσεις που θα τους βοηθήσουν,
καθώς γνωρίζω ότι ως ομάδα βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση από την άποψη των
εισοδημάτων τους. Είναι ντροπή που δεν συμμερίζονται την άποψη αυτή και άλλοι βουλευτές.
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Paul Rübig (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας ότι η υγεία των
ζώων μας και, κατ’ επέκταση, η υγεία των ανθρώπων πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα.
Στην επιστημονική επιτροπή Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA),
όπου διενεργούμε αξιολογήσεις των τεχνολογικών επιλογών, έχουμε επίσης το σχέδιο «Καλύτερη
Ζωή» που αναζητεί τρόπους βελτίωσης των μελλοντικών συνθηκών στον τομέα της διατροφής
και των ζωοτροφών. Για τον λόγο αυτό, ιδίως στο πλαίσιο του Όγδοου Προγράμματος Πλαίσιο
για την Έρευνα, θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή να εργαστεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι
τα ερευνητικά προγράμματα στου τομείς των τροφίμων και των ζωοτροφών θα ενισχυθούν, έτσι
ώστε να υπάρξει μια βελτίωση στην έρευνα για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των
ζώων και των ανθρώπων σε αυτόν τον τομέα και έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπονήσουμε εδώ
τα κατάλληλα έγγραφα για τους πολίτες της Ευρώπης στο μέλλον.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Ήθελα να προσθέσω δύο ακόμη σημεία στην παρέμβασή μου. Το ζήτημα των αυγών με κέλυφος
είναι αρκετά ορατό και σαφές. Υπάρχει, ωστόσο, μια μεγάλη αγορά για μεταποιημένα αυγά για
τον τομέα της ζαχαροπλαστικής και πρέπει να γνωρίζουμε τι είδους απαιτήσεις σήμανσης θα
υπάρξουν για αυτό το προϊόν.

Πιστεύω ότι αυτό είναι το θέμα που μας προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία γιατί όλο και
περισσότερα αυγά καταλήγουν στον τομέα της μεταποίησης, και ο φόβος μου είναι ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξάγει τους κλωβούς της και κατόπιν θα εισαγάγει προϊόντα υγροποιημένων
και αφυδατωμένων αυγών από τα ίδια αυτά συστήματα των τρίτων χωρών.

Βλέπετε ότι νεύετε καταφατικά. Πρόκειται για ένα πολύ ορατό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Η άλλη μου ανησυχία αφορά τα παράλληλα συστήματα παραγωγής και ένα τεράστιο πρόβλημα
στην αγορά θα προκύψει αν οι διευθετημένοι κλωβοί μπουν στην παραγωγή ενώ ταυτόχρονα τα
τρέχοντα συστήματα παραμείνουν στην παραγωγή. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά
προβλήματα για τους παραγωγούς και, τελικά, για τους καταναλωτές. Συνεπώς η Επιτροπή
πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία.

Ανδρούλλα Βασιλείου,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι δεν
υπάρχει συναίνεση σε αυτό το θέμα. Άκουσα βουλευτές εδώ να ζητούν να μην υπάρξουν εξαιρέσεις
και παρεκκλίσεις και, από την άλλη πλευρά, άκουσα βουλευτές να υποστηρίζουν την παράταση.
Εξαρτάται από το ποια χώρα προέρχονται και από το στάδιο ανάπτυξης σε κάθε ένα κράτος
μέλος.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω τη θέση της Επιτροπής. Θέλω να επαναλάβω ότι, από τον
Ιανουάριο του 2012, οι συμβατικοί κλωβοί πρέπει να αντικατασταθούν από διευθετημένους
κλωβούς ή εναλλακτικά συστήματα. Ως εκ τούτου, τα αυγά από τους συμβατικούς κλωβούς
δεν θα είναι νομίμως εμπορεύσιμα μετά τον Ιανουάριο 2012. Αυτή είναι η θέση μας.

Η Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, και επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας για
να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη στη συμμόρφωσή τους με την οδηγία. Τι κάνουμε; Καταρχάς,
ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν εθνικά σχέδια, σε συνεργασία
με τον κλάδο και τους βασικούς εμπλεκόμενους, και λαμβάνουμε εθνικά σχέδια τα οποία επίσης
περιλαμβάνουν κυρώσεις για αυτές τις βιομηχανίες, ή αυτούς τους αγρότες, που δεν
συμμορφώνονται με την οδηγία.

Δεύτερον, ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τα κράτη μέλη για ορθές πρακτικές παρακολούθησης
όσον αφορά την υποβολή στοιχείων για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επιβολή της
νομοθεσίας. Διοργανώνουμε επισκέψεις εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για να διαπιστώσουν
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ότι η οδηγία πράγματι εφαρμόζεται, και οργανώνουμε πρόσφορες συναντήσεις με τους
εμπλεκόμενους. Όπως είπα, στις 19 Ιανουαρίου 2011 θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη συνάντηση
των εμπλεκομένων στην οποία εκπρόσωποι των κρατών μελών θα συζητήσουν την τρέχουσα
κατάσταση, και θα δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη
που δεν συμμορφώνονται, έτσι ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη συμμόρφωσή τους
μέχρι το τέλος του 2011.

Αυτή είναι η θέση μας. Μετά τον Ιανουάριο του 2012, αν υπάρχουν ακόμη αυγά που δεν
παράγονται νομίμως, τα αυγά αυτά δεν θα μπορούν να διατεθούν στην αγορά, και αν αποδειχθεί
μη συμμόρφωση, η Επιτροπή θα μπορεί, φυσικά, να λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπει το ισχύον
νομικό πλαίσιο – να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή
εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Εξετάζονται επίσης εναλλακτικές στις διαδικασίες επί
παραβάσει, έτσι ώστε να αποτραπεί η πιθανή παράνομη κυκλοφορία αυγών που παράγονται σε
συμβατικούς κλωβούς μετά τον Ιανουάριο του 2012.

Οι αξιότιμοι βουλευτές έκαναν πολλά άλλα σχόλια και θα φροντίσω να μεταφέρω όλες τις
ανησυχίες σας στον Επίτροπο Dalli, ο οποίος είμαι βέβαιη ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη τα σχόλια
σας.

Esther de Lange (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι είναι ανορθόδοξο να λαμβάνει κανείς
τον λόγο μετά την ομιλία του Επιτρόπου. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με όσα είπε η Επίτροπος.
Ωστόσο, το συμπέρασμα ότι το Κοινοβούλιο είναι διχασμένο σε αυτό το ζήτημα δεν είναι
δικαιολογημένο. Θέλω να ζητήσω με όλο τον σεβασμό από την Επίτροπο να κοιτάξει το
αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας προτού κρίνει αν το Σώμα είναι διχασμένο ή όχι όσον
αφορά αυτό το ζήτημα.

Πρόεδρος.   – Έχω λάβει τέσσερις προτάσεις ψηφίσματος (1)  που κατατέθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύντομα.

James Nicholson (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω αρχικά να υποστηρίξω όσα είπε μόλις
η Esther. Μπορώ επίσης να ζητήσω από την Επίτροπο, αν δεν είναι δυνατόν να μιλήσει σήμερα,
να μας παράσχει μια γραπτή δήλωση, γιατί δεν πιστεύω ούτε για μια στιγμή ότι το Σώμα είναι
διχασμένο;

Μπορεί να εξηγήσει πιο αναλυτικά αυτό που είπε για τα αυγά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που δεν πληρούν αντίστοιχες προδιαγραφές με τις ευρωπαϊκές ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδός
τους στην αγορά και θα φέρουν μια ξεχωριστή σήμανση. Τι σήμανση προτείνει για τα αυγά στην
ΕΕ στα οποία δεν θα επιτρέπεται να φέρουν νόμιμη σήμανση μετά την 1η Ιανουαρίου 2012;

Πρόεδρος.   – Κύριε Nicholson, λυπάμαι, αλλά δεν ήταν ένσταση επί της διαδικασίας. Όπως
είπα, η συζήτηση έχει λήξει. Είχατε την ευκαιρία να εκφράσετε τις ανησυχίες σας πριν ολοκληρωθεί
η συζήτηση.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλά να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του
Κοινοβουλίου γιατί τελειώσαμε με υποδειγματικό τρόπο σήμερα δεκαπέντε λεπτά πριν από την
ψηφοφορία, έτσι ώστε να αποφευχθεί το χάος στη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Αυτή η τακτική

(1) Βλ. συνοπτικά πρακτικά
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διαδικασία στέλνει στους πολίτες τα σωστά μηνύματα. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη
ευγνωμοσύνη μου στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου.

Πρόεδρος.   – Μακάρι να ήταν πάντα έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 και επαναλαμβάνεται στις 12.00)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Paolo Bartolozzi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου θεσπίζει
στοιχειώδεις απαιτήσεις για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων στα διάφορα συστήματα
εκτροφής με τον πρόσθετο στόχο της προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των
παραγωγών στα διάφορα κράτη μέλη. Αν και υποστηρίζω τις αρχές αυτής της οδηγίας, δεν πρέπει
να παραβλέπουμε ότι, όπως έχουν τα πράγματα, πολλοί ευρωπαίοι παραγωγοί –που έχουν
ξεκινήσει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων τους– έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά
προβλήματα στην ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού και κινδυνεύουν να μην είναι έτοιμοι μέχρι
την 1η Ιανουαρίου 2012, τελική προθεσμία για τη συμμόρφωση με την οδηγία.

Αν επίσης λάβουμε υπόψη τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί
όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υποστήριξη των διαδικασιών
μετασχηματισμού των μονάδων τους και τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες με τις οποίες είναι
ακόμη αντιμέτωποι σήμερα –με σοβαρές επιπτώσεις για τη σταθερότητα των επιχειρήσεων τους
και των επιπέδων απασχόλησης– είμαι πεπεισμένος ότι κάτι πρέπει να γίνει. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να παρέμβουν για να προωθήσουν μέτρα που μπορεί να βοηθήσουν τους ευρωπαίους
παραγωγούς στον πτηνοτροφικό τομέα οι οποίοι, αποσκοπώντας στην συμμόρφωση με τη νέα
ευρωπαϊκή νομοθεσία, ξεκίνησαν τη διαδικασία μετασχηματισμού των μονάδων τους, αλλά είναι
πολύ απίθανο να την ολοκληρώσουν πριν τις αρχές του 2012.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROBERTA ANGELILLI
Αντιπροέδρου

5. Στήριξη της απαγόρευσης εκ μέρους της ΕΕ της αφαίρεσης πτερυγίων των καρχαριών
- Αυξημένη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του αθλητισμού βάσης - Στρατηγική
της ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων (γραπτές δηλώσεις)

Πρόεδρος.   – Οι γραπτές δηλώσεις 0071/2010, 0062/2010 και 0061/2010 συγκέντρωσαν
τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών αυτού του Σώματος και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με
το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4 του Κανονισμού, θα διαβιβαστούν στους αποδέκτες τους
και θα δημοσιευθούν με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα κείμενα που εγκρίθηκαν
κατά την παρούσα συνεδρίαση.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος των συνυπογραφόντων μου, Ivo Belet,
Hannu Takkula, Mary Honeyball και Joanna Senyszyn, ευχαριστώ όλους τους βουλευτές
που υπέγραψαν αυτήν τη γραπτή δήλωση. Ήταν σημαντικό το γεγονός ότι σχεδόν το 50% των
προσυπογραφόντων ήταν γυναίκες, έτσι θα ήθελα να τις ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συνεργασία
τους, καθώς επίσης και να εκφράσω την ιδιαίτερη εκτίμησή μου στην Joanna Senyszyn.
Εργάστηκε σκληρά και ίσως να θέλει να πει και εκείνη δυο λόγια.

Προς όλους λοιπόν σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή διασκέδαση και πολλή άθληση για τα
Χριστούγεννα.

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση για τη γραπτή δήλωση 61/2010.
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Karima Delli (Verts/ALE).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω
με κάποια συγκίνηση και εκ μέρους των συναδέλφων μου, της κ. Thomsen, της κ. Lynne, της
κ. Figueiredo και του κ. Protasiewicz, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την υποστήριξή σας
για τη γραπτή δήλωση 61/2010 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων.

Σήμερα, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την εμβληματική της πρωτοβουλία
–μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού– αυτή η δήλωση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα από το Κοινοβούλιο προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για λόγια. Τώρα είναι ώρα για δράση. Συγκεκριμένες προτάσεις
μπορούν τώρα να εφαρμοστούν. Ας εξασφαλίσουμε ότι το 2015 δεν θα υπάρχουν πια άνθρωποι
που κοιμούνται στο δρόμο.

Εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές και πιστεύω ότι θα έχουμε όλοι ένα καλό ξεκίνημα για το
νέο έτος.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος.   – Ο κ. Besset ζήτησε τον λόγο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.

Jean-Paul Besset (Verts/ALE).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, εκ μέρους των τριών συναδέλφων
μου, της κ. Pietikäinen, της κ. Sârbu και του κ. Davies, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς
μου ευχαριστίες στους 410 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπέγραψαν τη γραπτή
δήλωση 71/2010 που υποβάλαμε σχετικά με τη στήριξη της απαγόρευσης εκ μέρους της ΕΕ
της αφαίρεσης πτερυγίων των καρχαριών.

Πράγματι, αυτό το ευπαθές είδος, όπως και πολλά άλλα, υφίσταται αληθινή σφαγή στη θάλασσα
λόγω των πρακτικών αφαίρεσης των πτερυγίων και της απόρριψης των σωμάτων στη θάλασσα
μετά από αυτόν τον ακρωτηριασμό.

Σας ευχαριστώ που υπογράψατε με συντριπτική πλειοψηφία αυτήν τη γραπτή δήλωση. Στέλνει
ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή για να επιτύχει την ενίσχυση των κανόνων για την προστασία
αυτού του είδους.

(Χειροκροτήματα)

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

6.1. Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (A7-0311/2010, Χρυσούλα Παλιαδέλη)
(ψηφοφορία)

6.2. Συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση»
και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (A7-0334/2010, Doris
Pack) (ψηφοφορία)

6.3. Έλεγχος από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την
Επιτροπή (A7-0355/2010, József Szájer) (ψηφοφορία)
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6.4. Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2009 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε αυτό τον τομέα (A7-0339/2010, Laima Liucija Andrikienė) (ψηφοφορία)

– Μετά από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 12:

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, αυτό που προσπαθούν
κάποιοι συνάδελφοι να προτείνουν –καθώς είναι Πέμπτη και αυτή είναι η τελευταία ψηφοφορία–
είναι ότι θα ήταν αρκετό να λέτε απλώς «εγκρίνεται» ή «απορρίπτεται». Δεν χρειάζεται να λέτε
«ψήφισαν 452, 53 κατά, 22 υπέρ κτλ.».

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 54:

Richard Howitt (S&D).   – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για ένα πρακτικό ζήτημα. Θέλουμε
απλώς να αφαιρέσουμε τις λέξεις «στην Κροατία». Δεν πιστεύω ότι θα έχουν αντίρρηση οι άλλες
Ομάδες.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 25:

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, καθώς δεν αναφέρεται ακόμα στην
κατάσταση της ψηφοφορίας μας, ήθελα απλώς να τονίσω ότι για το δεύτερο μέρος αυτού του
ψηφίσματος και το επόμενο μπορούμε να ψηφίσουμε κατά βούληση. Σας ευχαριστώ.

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7:

Barbara Lochbihler (Verts/ALE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν δύο προσθήκες στο
κείμενο. Μετά το «κατάλογο των προσώπων που ευθύνονται για», προστίθεται «σοβαρές». Στη
συνέχεια τροποποιείται η επομένη φράση ως εξής: «παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στο Ιράν, όπως βασανισμοί, λογοκρισία, βιασμοί και εκτελέσεις χωρίς δικαστική απόφαση».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

Laima Liucija Andrikienė,    εισηγήτρια. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, έχουμε μία προφορική
τροπολογία στην τροπολογία 7. Το κείμενο θα έχει ως εξής: «Παροτρύνει την Επιτροπή να
συντάξει κατάλογο προσώπων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο Ιράν, όπως βασανισμοί, λογοκρισία, βιασμοί και εκτελέσεις χωρίς δικαστική
απόφαση, ιδίως μετά τις εκλογές του 2009, και να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβάλλει κυρώσεις
σε αυτούς με τη μορφή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικών απαγορεύσεων».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 140:

Laima Liucija Andrikienė,    εισηγήτρια. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καθώς υπάρχουν κάποιες
θετικές εξελίξεις στη Ρωσία, θα θέλαμε να τροποποιήσουμε την πρόταση που ξεκινά ως εξής:
«θεωρεί λυπηρό το ότι, μέχρι στιγμής, όλες οι διαδηλώσεις της Στρατηγικής-31 δεν έλαβαν
άδεια διεξαγωγής από τις αρχές». Η πρόταση είναι να αντικατασταθούν οι λέξεις «μέχρι στιγμής»
με τη φράση «εκτός από την τελευταία της 31ης Οκτωβρίου 2010».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

6.5. Μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν (A7-0333/2010, Pino Arlacchi) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 30:
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Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή
Ελεύθερη Συμμαχία θα ήθελε να τροποποιηθεί η πρώτη λέξη της τελευταίας πρότασης της
παραγράφου 30, αντικαθιστώντας το «επιδοκιμάζει» με το «σημειώνει».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 66:

Pino Arlacchi,    εισηγητής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, μετά από συζητήσεις με άλλες πολιτικές
ομάδες, προτείνω να αλλάξει το κείμενο της παραγράφου 66 ως εξής: «Σημειώνει την εμπλοκή
της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Πακιστάν (ISI) που προσπαθεί να διασφαλίσει ότι το Πακιστάν
θα αντλήσει επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα από την ειρηνευτική διαδικασία».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 71:

Pino Arlacchi,    εισηγητής. – (EN) Προτείνω να αλλάξει ολόκληρο το κείμενο στο τρίτο μέρος
της παραγράφου 71 ως εξής: «Και να διασφαλίσουν ότι τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα, οι
ειδικές δυνάμεις και οι τοπικές ομάδες πολιτοφυλακής χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διαταγές
του στρατηγού Petraeus για μηδενική ανοχή για το χαμό αθώων πολιτών.»

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

6.6. Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η
χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Κυρία Πρόεδρε, ως ένας εκ των συντακτών της
τροπολογίας 9 λέω ότι η τεχνική επεξήγηση είναι ότι εκεί που γράφει «ο ΕΜΣ» θα έπρεπε να
γράφει ο «ΕΜΣ/ΕΝΤ».

Χρόνια πολλά σε όλους.

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 12:

Stephen Hughes (S&D).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω αυτήν την τροπολογία
εξ ονόματος των Ομάδων S&D, PPE, των Φιλελευθέρων και των Πρασίνων. «Ζητεί από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει το αναγκαίο πολιτικό σήμα για να ξεκινήσει από την Επιτροπή
η διερεύνηση σχετικά με μελλοντικό σύστημα ομολόγων ευρώ, με σαφή διευκρίνηση των συνθηκών
υπό τις οποίες το σύστημα αυτό θα ήταν ευεργετικό για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και
για την ευρωζώνη ως σύνολο».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

6.7. Η κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού (B7-0707/2010) (ψηφοφορία)

6.8. Καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων (ψηφοφορία)

7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου
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Έκθεση: Χρυσούλα Παλιαδέλη (A7-0311/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να πω ότι ψήφισα υπέρ
αυτής της εξαιρετικής έκθεσης. Η κ. Παλιαδέλη εργάστηκε έξοχα για τη δημιουργία της
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και του σήματός της.

Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μία εξαιρετική ένδειξη για το πώς, εντέλει, μπορούμε να
επιτύχουμε ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μικρό κόστος. Πιστεύω ότι
οι χώροι που θα λάβουν το σήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, θα επωφεληθούν
σίγουρα από αυτό. Θα είναι ορατό στον αριθμό των τουριστών που υποδέχονται οι χώροι αυτοί
και αυτό θα βοηθήσει να γίνει καλύτερα γνωστή η Ευρώπη.

Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη στην πολυμορφία της, και είναι
σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες των διαφόρων κρατών της Ευρώπης μπορούν να
ανακαλύψουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα, που μοιάζει με μωσαϊκό, σε μια ευρύτερη βάση.

Αυτό ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε. Όταν κάποιοι άνθρωποι εδώ φεύγουν από την αίθουσα, είναι
κάπως δύσκολο να συγκεντρωθεί κανείς, ωστόσο ελπίζω ότι άκουσαν αυτό που είχα να πω.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το σήμα της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς έχει θεμελιώδη σημασία για μια ήπειρο που περιλαμβάνει την
πλειονότητα των χώρων της UNESCO, και, τελικά, τονίζει τους φυσικούς, αρχαιολογικούς,
αστικούς και πολιτιστικούς χώρους που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία, τον
πολιτισμό και την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έγκριση του σήματος είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διαδικασία της συνοχής της ΕΕ και είναι
επίσης μέσο εκπαίδευσης και διαμόρφωσης του πολιτιστικού διαλόγου. Μπορεί κανείς να δει
επίσης με ποιον τρόπο αυτή η απόφαση αποτελεί καλό οιωνό για τις μελλοντικές γενιές, οι οποίες
θα μοιράζονται όλο και περισσότερο το όραμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς,
πράγμα που μπορεί να τους φέρει ιστορικά και πολιτιστικά πιο κοντά.

Αφού ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της, θα ήθελα να της εκφράσω τα εγκάρδια
συγχαρητήριά μου για τις διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε με την Επιτροπή για ένα επιτυχημένο
αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας που είναι τόσο σημαντική για το μέλλον της διατήρησης
του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Σύσταση: Doris Pack (A7-0334/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα για τη
διά βίου μάθηση είναι μία από τις πιο σημαντικές επιτυχίες της Ευρώπης, και θα πρέπει να
ευχαριστήσουμε την κ. Pack για την εξαιρετική εργασία της. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης
και με χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι εκείνοι που είναι σθεναρά αντίθετοι στην ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση μπορούν επίσης να δουν ότι τέτοια προγράμματα όπως το πρόγραμμα της διά βίου
μάθησης είναι απαραίτητα.

Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί εκτός της ΕΕ, και τώρα
πρόκειται να συμμετάσχει η Ελβετία. Επιπλέον, αυτό δεν θα κοστίσει τίποτα σε εμάς, τους
φορολογούμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ελβετία πληρώνει η ίδια για τη συμμετοχή
της. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι βέλτιστες πρακτικές και τα βέλτιστα προγράμματα που υπάρχουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση επεκτείνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης
και το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» είναι καλά παραδείγματα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα
επίσης να καλωσορίσω την Ελβετία στα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νεολαία και τον πολιτισμό.

47Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-12-2010



Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στο Σώμα.
Γιατί η Ελβετία τα πάει τόσο καλά; Θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι μια χώρα που είναι ιδιαίτερα
εκτεθειμένη στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα έπρεπε να υποφέρει ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
της πρόσφατης τραπεζικής κρίσης, ωστόσο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας το 2009 ήταν κατά 214% μεγαλύτερο από της ΕΕ. Οι πολίτες της είναι δύο
φορές πλουσιότεροι από τους πολίτες των κρατών μελών.

Ασφαλώς, αυτό αντικατοπτρίζει εν μέρει τη συμφωνία που πέτυχε η Ελβετία με τις Βρυξέλλες.
Συμμετέχουν στην ελεύθερη αγορά, καλύπτονται από την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και
υπηρεσιών κτλ., όμως δεν συμμετέχουν στην κοινή γεωργική πολιτική και την κοινή αλιευτική
πολιτική, ελέγχουν τα δικά τους σύνορα, ρυθμίζουν τα δικά τους ζητήματα σχετικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα, πληρώνουν μόνο μια συμβολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό και
είναι ελεύθεροι να υπογράφουν συμφωνίες με τρίτες χώρες σε εμπορικούς τομείς.

Τι καλό παράδειγμα για τη Βρετανία! Εάν επτά εκατομμύρια Ελβετοί μπορούν, στηριζόμενοι σε
διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, να προσφέρουν στους πολίτες τους το υψηλότερο
βιοτικό επίπεδο της ηπείρου, πόσο περισσότερο θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς, ένα έθνος
60 εκατομμυρίων, ένα έθνος διεθνών θαλάσσιων συναλλαγών που οι αποικιοκρατία και οι
επιχειρηματικές ενέργειές του έφθασαν σε όλες τις ηπείρους;

Και δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό στις συναλλαγές μας με τις Βρυξέλλες! Αφού ανακτήσουμε
την εξουσία, θα πρέπει να αντιγράψουμε την Ελβετία όσον αφορά το τοπικιστικό σύστημά της
και την άμεση δημοκρατία της και να μειώσουμε τις εξουσίες στο χαμηλότερο εφικτό επίπεδο.

Έκθεση: József Szájer (A7-0355/2010)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, απείχα από τη σημερινή
ψηφοφορία για αυτήν την έκθεση σχετικά με την επιτροπολογία γιατί για άλλη μια φορά κάποιοι
προσπαθούν να καταστήσουν μη εφαρμόσιμες ή να συνδέσουν με διακριτικές πολιτικές επιλογές
τις διαδικασίες αντιντάμπιγκ που, όπως γνωρίζουμε, εξακολουθούν να είναι ένα από τα λίγα
αξιόλογα αμυντικά μέσα για την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Παρ’ όλο που ο κ. Szájer πέτυχε έναν συμβιβασμό με το Συμβούλιο, πρέπει πραγματικά να
υπογραμμιστεί ότι αυτή η πρόταση δεν ήταν δυνατόν να ευθυγραμμίσει την εμπορική πολιτική
με τις διαδικασίες επιτροπολογίας, ειδικά στον τομέα που σχετίζεται με τις εμπορικές πολιτικές,
πράγμα που ζημιώνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε καιρό σοβαρής κρίσης, δημιουργώντας
καινούργια ανεργία και ένα νέο κύμα μετεγκαταστάσεων.

Χωρίς κατάλληλους κανόνες κατά της παραχάραξης, δεν έχει νόημα να μιλάμε για μέτρα για την
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα το θέσω όσο πιο απλά μπορώ. Οι ιρλανδοί
φορολογούμενοι και οι φορολογούμενοι της ΕΕ εξαναγκάστηκαν να στηρίξουν το ευρωπαϊκό
τραπεζικό σύστημα και το ενιαίο νόμισμα. Εχθές, η Βουλή των Κοινοτήτων στη χώρα μου ενέκρινε
ένα διμερές δανειοδοτικό πακέτο για την Ιρλανδία το οποίο υποστηρίχθηκε, νομίζω, από
ειλικρινείς και γενναιόδωρους βουλευτές που πίστευαν ότι βοηθούσαν μια φιλική χώρα.

Ωστόσο, δεν βοηθάς έναν χρεωμένο φίλο ωθώντας τον σε περισσότερα δάνεια με καταστροφικά
επιτόκια. Η Ιρλανδία καταστρέφεται από το ενιαίο νόμισμα. Από το 1998 ως το 2007 είχε
πραγματικά επιτόκια -1%. Κάθε ιρλανδός οικονομολόγος μπορούσε να δει την καταστροφή που
έφτανε, δεν μπορούσαν όμως να κάνουν τίποτα για αυτό γιατί δεν υπήρχε πια κανένα ιρλανδικό
επιτόκιο. Δεν υπήρχαν επιτόκια ώστε να μπορούν να αυξηθούν. Τώρα που φτάνει η καταστροφή,
αυτή επιδεινώνεται από την αδυναμία υποτίμησης. Ένα έθνος καταδικάζεται πιθανόν σε μια γενιά
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αποπληθωρισμού, χρεών και μετανάστευσης προκειμένου να μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό
το σχέδιό μας ζωντανό.

Αντί να βοηθάμε τη διάσωση του ευρώ στην Ιρλανδία, θα έπρεπε να βοηθάμε την Ιρλανδία να
σωθεί από το ευρώ και να επαναφέρει το δικό της νόμισμα, πιθανόν με μια προσωρινή σύνδεση
με τη στερλίνα, επιτρέποντάς της να πληρώσει τα δάνειά της και να γίνει ξανά ένα ανεξάρτητο
κράτος με ευημερία.

Έκθεση: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την
κ. Andrikienė για τις προσπάθειές της για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα επίσης να
πω ότι ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 25 στο σύνολό της, καθώς αισθάνομαι ότι το κλίμα
ατιμωρησίας στη Ρωσία είναι άκρως επικίνδυνο.

Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να υπερασπιστεί στη διεθνή σκηνή τις ίδιες αρχές που
την καθοδηγούν και εσωτερικά δηλαδή τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πολλοί ακτιβιστές για τα ανθρώπινα
δικαιώματα σκοτώθηκαν τα τελευταία χρόνια, πράγμα που δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με
την ανάπτυξη της πραγματικής δημοκρατίας στη Ρωσία.

Το μήνυμα που θέλαμε να μεταφέρουμε στις ρωσικές αρχές μέσω της τροπολογίας 25 είναι η
επιτακτική ανάγκη να διερευνηθεί ο θάνατος του Sergey Magnitsky. Η απάντηση των αρχών
της Μόσχας σε αυτήν την πρωτοβουλία δείχνει στην πραγματικότητα ότι οι Ρώσοι ακούνε τα
μηνύματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι, ωστόσο, ένας ακόμη λόγος για να
καταδικάσουμε έντονα την έλλειψη οποιασδήποτε έρευνας σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Ζητάμε
από το Συμβούλιο να παρακολουθήσει στενά αυτό το θέμα και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα,
εάν δεν σημειωθεί καμία πρόοδος.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπαραστέκεται
στα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας και σε αυτούς που υφίστανται διακρίσεις και βοηθά τους
φτωχότερους και αυτούς που έχουν ανάγκη. Απονέμουμε το Βραβείο Ζαχάρωφ σε αποδέκτες
από ολόκληρο τον κόσμο. Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά δεν καταφέρνει να επιβάλει
τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της δικής της επικράτειας. Θα ήθελα να σας
επιστήσω την προσοχή στο συνεχιζόμενο πρόβλημα της διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των
μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της πολωνικής μειονότητας στη Λιθουανία, ένα κράτος
μέλος της ΕΕ που έχει υπογράψει τις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων. Το κοινοβούλιο της Λιθουανίας επρόκειτο να
αποφασίσει σήμερα σχετικά με τον περιορισμό των ευκαιριών εκπαίδευσης σε μειονοτικές γλώσσες.
Η απόφαση αναβλήθηκε για το εγγύς μέλλον.

Γι’ άλλη μια φορά, ζητώ από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο του
Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι θα επιβληθεί αποτελεσματικά
η τήρηση των αρχών της δημοκρατίας και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
μειονοτήτων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι περιορισμοί που τίθενται σχετικά με τον αριθμό των
ωρών διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας στα σχολεία και τα μέτρα που αποσκοπούν στο κλείσιμο
των πολωνικών σχολείων στη Λιθουανία δεν είναι τίποτα άλλο παρά διάκριση σε βάρος μιας
εθνικής μειονότητας.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, και εγώ υποστήριξα την τροπολογία 25,
ειδικότερα το δεύτερο μέρος όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να εξεταστεί η
«απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ για τους 60 ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην
υπόθεση αυτή και ενθαρρύνει τη συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της ΕΕ,
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προκειμένου να παγώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα περιουσιακά στοιχεία των εν
λόγω ρώσων αξιωματούχων σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ».

Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα απολύτως κρίσιμο ζήτημα και για τη Ρωσία και για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, και ενθαρρύνω θερμά την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ακολουθήσει τη συμβουλή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόσφατα αυξήθηκαν οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τώρα είναι καιρός να σταματήσουν οι δηλώσεις και να αρχίσουν οι πράξεις, δημιουργώντας
πραγματικό πόνο και προβλήματα σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει πραγματικές
προοπτικές μόνο εάν βρεθεί μια διαφανής λύση για τις υποθέσεις Magnitsky και Khodorkovsky
και αν τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Andrikienė.
Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
και να τα φέρουμε στο προσκήνιο. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζουμε αυτά που κηρύττουμε. Αυτό ίσως είναι κάπως
προβληματικό. Ασφαλώς, έχουμε πολλά ψηφίσματα, όμως η πρόκληση είναι τώρα πώς θα
ανταποκριθούμε σε αυτά.

Όλα ξεκινούν με την ουσιαστική πραγματικότητα. Ίσως θα πρέπει να είχα λάβει τον λόγο και να
είχα θέσει ένα θέμα επί της διαδικασίας σχετικά με την έκθεση του κ. Arlacchi. Περίπου 50
σηκώθηκαν σε αυτήν την πλευρά της Αίθουσας. Εγώ και οι συνάδελφοί μου τους μετρήσαμε.
Βρήκαμε ότι ήταν λιγότεροι από 40, έτσι δεν έγινε τίποτα. Εάν συμπεριφερόμαστε έτσι σε αυτήν
την Αίθουσα σε κάποιους, των οποίων η γνώμη ίσως είναι αντίθετη από τη δική μας ή από εκείνη
της πλειοψηφίας, δεν έχουμε πραγματική δικαιολογία να επικρίνουμε χώρες όπου υπάρχει
δημοκρατικό έλλειμμα.

Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να διασφαλίζουμε ότι οι
εργασίες μας εδώ είναι σύμφωνες με τον νόμο, τους κανόνες της ΕΕ και όλες τις νομικές διατάξεις
για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης
εδώ, προκειμένου να μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι όταν εξηγούμε αυτά τα θέματα στη Ρωσία
και στον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε εμείς οι ίδιοι ότι δεν κάνουμε διακρίσεις
σε βάρος καμίας μειονότητας. Οποιοσδήποτε εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει
την ευκαιρία να απολαμβάνει πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα.

Έκθεση: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, σε αυτήν τη συζήτηση το Κοινοβούλιο
ακολουθεί για άλλη μια φορά μία πολύ γνώριμη πορεία. Τα αμερικανικά στρατεύματα του ΝΑΤΟ
δημιουργούν χάος στο Αφγανιστάν και τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέμβει σαν φύλακας
άγγελος και να αναλάβει πρωτοβουλία για αυτό το ζήτημα.

Ποια είναι στη συνέχεια η τυπική αντίδραση πολλών σε αυτήν την Αίθουσα; Εάν η ΕΕ έκανε κάτι
παραπάνω, τότε όλα θα ήταν πάλι καλά! Κυρία Πρόεδρε, αυτό το σκεπτικό γίνεται ακόμα
χειρότερο αν διαβάσει κανείς την παράγραφο 63 της έκθεσης που συνιστά τη συμμετοχή του
Ιράν για τη βοήθεια εύρεσης λύσης για τα προβλήματα στο Αφγανιστάν. Κυρία Πρόεδρε,
χρειάστηκε να το διαβάσω τρεις φορές, απλά και μόνο για να σιγουρευτώ ότι δεν το φαντάστηκα,
όμως είναι πράγματι εκεί: «συνιστά τη συμμετοχή του Ιράν»! Σπάνια συναντώ τόσο παράξενες
προτάσεις σαν αυτήν. Αυτό ισοδυναμεί με το να επικαλείται κανείς τον Βεελζεβούλ να ξορκίσει
τον διάβολο. Γι’ αυτόν τον λόγο ψήφισα κατηγορηματικά κατά αυτής της έκθεσης.
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Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, φέτος είχα την τιμή να επισκεφτώ το
Αφγανιστάν με τις βρετανικές δυνάμεις. Δεν συνάντησα μόνον τους δικούς μας στρατιωτικούς,
αλλά και στρατιώτες από την Εσθονία και τη Δανία που μοιράζονται το στρατόπεδό τους. Θα
ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν βρίσκω τα κατάλληλα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
μου στους άντρες και τις γυναίκες από τα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και τους συμμάχους μας
στο εξωτερικό, που προσφέρουν την ενέργειά τους προσπαθώντας να φέρουν ειρήνη σε αυτήν
τη δυστυχισμένη, αν και όμορφη, χώρα.

Θα ήθελα μόνο να πω ένα πράγμα σχετικά με αυτήν την έκθεση. Φαίνεται ότι ως Δυτική Συμμαχία
κάνουμε ένα λάθος, που σχετίζεται με την πολιτική για την εξάλειψη της καλλιέργειας της
παπαρούνας. Οι βουλευτές που αντιπροσωπεύουν αγροτικές περιοχές θα γνωρίζουν ότι δεν
υπάρχει πιο συντηρητικός άνθρωπος στον κόσμο από τον μικρό αγρότη, ωστόσο με την πολιτική
μας της ισοπέδωσης της καλλιέργειας παπαρούνας στο Αφγανιστάν, πήραμε έναν πληθυσμό
που ενδιαφερόταν έντονα για την τάξη και την ιδιοκτησία και τον μετατρέψαμε σε εγκληματίες,
σε ληστές, λόγω της πολιτικής μας για την καταστροφή μιας καλλιέργειας για την οποία υπάρχει
αγορά: υπάρχει παγκόσμια έλλειψη οπιούχων και μορφινών.

Εάν μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, θα αρχίζαμε να δίνουμε στο
Αφγανιστάν τη βάση για μια ακμάζουσα κοινωνία των πολιτών με ένα ανεξάρτητο δικαστικό
σώμα και, σε εύθετο χρόνο, με μια αντιπροσωπευτική κυβέρνηση.

Πρόταση ψηφίσματος B7-0733/2010

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κατά της πρότασης ψηφίσματος
για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για τη ζώνη του ευρώ, επειδή στην
Ιρλανδία και την Ελλάδα βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα τέτοιοι μηχανισμοί στοχεύουν στη
διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που κλυδωνίζεται από την κρίση, κυριαρχείται
από κερδοσκόπους και διάφορους άλλους που επιδιώκουν το κέρδος σε βάρος των εργαζομένων,
των συνταξιούχων και των φτωχών.

Σήμερα στις Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προφανώς θα αποφασίσει να τροποποιήσει
τη Συνθήκη της Λισαβόνας για να αποκτήσει περισσότερες εξουσίες προκειμένου να επιβάλει
αυστηρούς όρους σε οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια που παρέχεται στα κράτη μέλη,
θεσμοθετώντας έτσι το δόγμα ότι η κοινωνία πρέπει να πληρώσει για την κρίση. Προειδοποιώ
την ιρλανδική κυβέρνηση να μην σκεφτεί ότι μπορεί να επιβάλει στον ιρλανδικό λαό αυτήν την
αλλαγή στη Συνθήκη της Λισαβόνας χωρίς δημοψήφισμα. Η ιρλανδική κυβέρνηση μετέτρεψε
ήδη τη χώρα μας σε ένα κράτος υποτελές στο ΔΝΤ, που ενεργεί απροκάλυπτα για λογαριασμό
των κερδοσκόπων και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ζητάμε τη διενέργεια δημοψηφίσματος
για κάθε αλλαγή στη Συνθήκη της Λισαβόνας προκειμένου ο ιρλανδικός λαός να έχει τη
δυνατότητα να αντισταθεί στη μετατροπή του σε πλήρους απασχόλησης δουλοπάροικους των
χρηματοπιστωτικών αγορών.

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση: Χρυσούλα Παλιαδέλη (A7-0311/2010)

Luis Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για
την επέκταση του αρχικού σχεδίου του σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς από μια
διακρατική δράση σε μία επίσημη δράση της ΕΕ ως συμβολή στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής
ταυτότητας. Ψήφισα κατ’ αυτόν τον τρόπο επειδή πιστεύω ότι ο προτεινόμενος σκοπός αυτού
του σήματος δεν θα πρέπει να είναι μόνο η προώθηση της εσωτερικής συνοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά και η ανάδειξη της ευρωπαϊκής ενότητας και των ευρωπαϊκών αξιών εκτός των
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συνόρων της. Το σήμα θα πρέπει να αξιολογηθεί και να εφαρμοστεί μετά από ουσιαστική επίδειξη
των αποτελεσμάτων εντός της ΕΕ.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα για την
πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως
ένα εργαλείο, μεταξύ άλλων περισσότερο αποτελεσματικών δυνατοτήτων, προκειμένου να
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της, ως ένα τρόπο για να
υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή ιστορία είναι το αποτέλεσμα μιας διαφορετικής, ωστόσο πλούσιας
και αλληλοσυμπληρούμενης κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Συμφωνώ ότι η απόφαση των
κρατών μελών να θέσουν το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της ΕΕ
δεν θα συμβάλει μόνο στην αύξηση της προβολής του, του κύρους και της αξιοπιστίας του αλλά
θα συμβάλει και στην επίτευξη των από μακρού επιδιωκόμενων ιδανικών της συνοχής και της
αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Υποστηρίζω τη θέση της εισηγήτριας ότι οι
διακρατικοί χώροι, λόγω της συμβολικής αξίας του σήματος ως παράγοντα που συμβάλλει στην
ευρωπαϊκή ενοποίηση, πρέπει να ευνοηθούν, δεδομένου ότι προάγουν τα κοινά στοιχεία, προάγουν
τη δημιουργία δικτύων και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ κρατών ή περιφερειών. Πιστεύω
ότι η ιδέα ενός σήματος πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί να
ενισχύσει τη συνείδηση των ευρωπαίων πολιτών για την κοινή τους κληρονομιά (με τη γνώση
της ιστορίας και τη συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν τον διαπολιτισμικό διάλογο),
αντιλαμβανόμενη την οικοδόμηση της ΕΕ ως μια μακρά και εξελικτική διαδικασία αποτελεί βήμα
προς την κατεύθυνση αυτή.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Το 2007, αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνεργάστηκαν για τη δημιουργία ενός σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αυτή η πρωτοβουλία στόχευε στην «ενίσχυση της υποστήριξης των Ευρωπαίων για μια κοινή
ευρωπαϊκή ταυτότητα και την προώθηση της αίσθησης ότι ανήκουν σε έναν κοινό πολιτιστικό
χώρο» επιλέγοντας ορισμένους ιδιαίτερους χώρους σε ολόκληρη την ήπειρο. Το 2008 το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε στην Επιτροπή τα συμπεράσματά του, καλώντας
την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση που θα μας επέτρεπε, όπως συνέβη και με
την πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύσας, να μετατρέψουμε αυτήν τη διακρατική
πρωτοβουλία σε πραγματικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις προτάσεις του Συμβουλίου,
η Επιτροπή τότε δρομολόγησε μια εκτίμηση επιπτώσεων και μια δημόσια διαβούλευση. Μετά
από αυτήν τη διαβούλευση, η Επιτροπή εξέδωσε μια πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι το κείμενο που υποστήριξα.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης γιατί η
ευρωπαϊκή ιστορία είναι το αποτέλεσμα μιας διαφορετικής, ωστόσο πλούσιας και
αλληλοσυμπληρούμενης κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι
η ΕΕ έχει τις ρίζες της σε ισχυρές αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, ο σεβασμός των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, η πολιτιστική ποικιλομορφία, η ανοχή και η αλληλεγγύη. Δεδομένου
ότι η παγκόσμια συμβολή του ευρωπαϊκού πολιτισμού αναγνωρίζεται ευρέως, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εγκρίνει την ιδέα ενός σήματος που θα ξεπερνούσε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα φιλόδοξο εργαλείο για την
εξυπηρέτηση στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Για να επιτύχει τον πολιτικό του στόχο, το νέο
σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να αναδείξει περισσότερο το συμβολικό
χαρακτήρα και/ή την εκπαιδευτική αξία των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, θα
πρέπει να βασιστεί στη στενή συνεργασία μεταξύ των χαρακτηρισμένων χώρων με στόχο την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη δρομολόγηση κοινών σχεδίων. Θα ήθελα να τονίσω ότι
η απόφαση των κρατών μελών να θέσουν το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στο
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πλαίσιο της ΕΕ δεν θα συμβάλει μόνο στην αύξηση της προβολής του, του κύρους και της
αξιοπιστίας του αλλά θα συμβάλει και στην επίτευξη των από μακρού επιδιωκόμενων ιδανικών
της συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ένα από τα στοιχεία που έχει άφθονα η Ευρώπη είναι η
πολιτιστική ποικιλομορφία, πράγμα που αντικατοπτρίζεται τέλεια στην ποικιλομορφία της
πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και γλωσσικής κληρονομιάς της. Αυτή ακριβώς η
ποικιλομορφία, μαζί με μια πλούσια ιστορία και έναν μεγάλο σεβασμό στην κληρονομιά και τη
διατήρησή της, κάνουν την Ευρώπη ένα μοναδικό μέρος. Ωστόσο, μολονότι μοιραζόμαστε όλοι
μας μια πολύ πλούσια και συγκριτικά μικρή περιοχή, η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις
δεν είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον και δεν ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλο. Γι’ αυτό
πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο στενούς δεσμούς μεταξύ των
ευρωπαίων πολιτών και να αυξήσει τη γνώση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και των κοινών αξιών
που μοιραζόμαστε όλοι μας, κάνοντας την Ευρώπη μια ένωση με πραγματική πολυμορφία.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Γενικά, οι τροπολογίες που προτάθηκαν από
την εισηγήτρια βελτίωσαν το αρχικό σχέδιο της Επιτροπής. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες
αρνητικές πλευρές. Σχετικά με την προώθηση της πολυγλωσσίας, οι τροπολογίες που προτάθηκαν
από την εισηγήτρια δεν αγγίζουν το κεντρικό ζήτημα και γι’ αυτό δεν διορθώνουν το σοβαρό
ελάττωμα της αρχικής πρότασης. Πράγματι, η αληθινή και αποτελεσματική προώθηση της
πολυγλωσσίας δεν επιτυγχάνεται «με τη χρήση αρκετών γλωσσών της Ένωσης» αλλά μάλλον με
τη χρήση των διαφόρων γλωσσών της Ένωσης. Εντούτοις, αυτό που είναι πιο σημαντικό από
τους συγκεκριμένους σκοπούς της έκθεσης είναι οι εσφαλμένες αντιλήψεις που υποκρύπτονται
σε αυτήν τη σύλληψη. Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (ή σήμα πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης) βασίζεται στην ανάπτυξη της πλάνης μιας ενιαίας
ευρωπαϊκής ταυτότητας και ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πολιτισμού στηριζόμενου σε αξίες όπως
η ελευθερία, η δημοκρατία κλπ.

Δεν υπάρχει ενιαία «ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά». Η ευρωπαϊκή πολιτιστική ιστορία στο
σύνολό της, όπως και η ιστορία γενικά στο σύνολό της, δεν στηρίζεται μόνο στην ποικιλομορφία
και στην αξιοθαύμαστη δημιουργική και προοδευτική ενέργεια, αλλά και σε βίαιες ανταγωνιστικές
συγκρούσεις, στη μισαλλοδοξία και σε πολλαπλές γραμμές και πλαίσια πολιτιστικής κυριαρχίας.
Ο τομέας της κληρονομιάς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος λόγω της στενής του σύνδεσης με την
ιστορία, πράγμα που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες ότι αυτό θα τροφοδοτήσει τις ανησυχητικές
διαδικασίες εκ νέου γραφής της ιστορίας που βιώσαμε πρόσφατα.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
θεσμικών της οργάνων στα μάτια των πολιτών της είναι θέμα ζωτικής σημασίας. Δυστυχώς, τα
αποτελέσματα δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ενότητας
γίνεται όλο και πιο σπάνια μεταξύ του ευρωπαϊκού κοινού, και η κατάσταση είναι ίδια όσον
αφορά την εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η προώθηση της γνώσης της κοινής μας
ιστορίας και των κοινών πολιτιστικών μας ριζών μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τη διαδικασία
προσέγγισης της ΕΕ στους πολίτες της, και επίσης να δημιουργήσει την αίσθηση της συνοχής
και της αλληλεγγύης ανάμεσά τους. Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να
βοηθήσει από αυτήν την άποψη. Διαδικασίες εξορθολογισμού και η τυποποίηση των κριτηρίων
απονομής του σήματος θα του προσδώσουν μεγαλύτερο κύρος και θα βελτιώσουν την εικόνα
της ΕΕ, αυξάνοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη των πολιτών της σε θεσμικά όργανα όπως το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Jacek Olgierd Kurski (ECR),    γραπτώς. – (PL) Σήμερα, ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά
με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση
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μιας δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πιστεύω ότι πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα και αξιόλογη πρωτοβουλία που θα βοηθήσει την
προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των ευρωπαϊκών επιτευγμάτων και θα συμβάλει στην
ανάπτυξη του τουρισμού και των επιμέρους περιφερειών. Πρέπει να επικροτήσουμε το γεγονός
ότι τονίσαμε, ως Κοινοβούλιο, πως το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς θα
λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς,
όπως ο κατάλογος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και οι πολιτιστικές
διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, και δεν θα αντιγράψει τέτοιες πρωτοβουλίες.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Επιδοκιμάζω την πρόταση της Επιτροπής να
χρησιμοποιήσει το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως ένα εργαλείο, μεταξύ άλλων
περισσότερο αποτελεσματικών δυνατοτήτων, προκειμένου να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της· ως ένα τρόπο για να υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή
ιστορία είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής, ωστόσο πλούσιας και αλληλοσυμπληρούμενης
κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς· ως μια εκτίμηση ότι η ΕΕ έχει τις ρίζες της σε ισχυρές αξίες
όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η πολιτιστική
ποικιλομορφία, η ανοχή και η αλληλεγγύη. Η απόφαση των κρατών μελών να θέσουν το σήμα
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της ΕΕ δεν θα συμβάλει μόνο στην αύξηση
της προβολής του, του κύρους και της αξιοπιστίας του αλλά θα συμβάλει και στην επίτευξη των
από μακρού επιδιωκόμενων ιδανικών της συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαίων
πολιτών.

Clemente Mastella (PPE),    γραπτώς. – (IT) Μας χαροποιεί η πρόταση της Επιτροπής για τη
χρήση του σήματος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως εργαλείου, σε συνδυασμό με
άλλες πρωτοβουλίες, για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
πολιτών της· ως ενός τρόπου να τονιστεί το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ιστορία είναι το αποτέλεσμα
της διαφορετικής, αλλά πλούσιας και συμπληρωματικής, κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αυτό αντιπροσωπεύει την εκτίμηση ότι η ΕΕ έχει τις ρίζες της σε ισχυρές αξίες όπως η ελευθερία,
η δημοκρατία, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η πολιτιστική ποικιλομορφία, η
ανοχή και η αλληλεγγύη.

Η απόφαση των κρατών μελών να θέσουν το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στο
πλαίσιο της ΕΕ δεν θα συμβάλει μόνο στην αύξηση της προβολής του, του κύρους και της
αξιοπιστίας του αλλά θα συμβάλει τελικά και στην επίτευξη των από μακρού επιδιωκόμενων
ιδανικών της συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, δημιουργώντας μια
κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και αυξάνοντας το ενδιαφέρον τους για την Ένωση και τις ρίζες της
– δύο θεμελιώδεις προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Το νέο σήμα πρέπει, ωστόσο, να αναδείξει περισσότερο το συμβολικό χαρακτήρα και την
εκπαιδευτική αξία και όχι την ομορφιά ενός χώρου και πρέπει να βασιστεί στη στενή συνεργασία
μεταξύ των χαρακτηρισμένων χώρων με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη
δρομολόγηση κοινών ερευνητικών και αναπτυξιακών σχεδίων.

Louis Michel (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες, το σήμα
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένας επιπρόσθετος τρόπος να έλθει η Ευρωπαϊκή
Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της και να ενισχυθεί η αίσθησή τους ότι ανήκουν στην Ευρώπη.
Θα μας δώσει επίσης τη δυνατότητα να προωθήσουμε την κατανόηση της κοινής ιστορίας και
κληρονομιάς της Ευρώπης από τους πολίτες. Το σήμα θα συμβάλει την ενθάρρυνση της
πολυγλωσσίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου και θα υποστηρίξει τη σύσταση δικτύων με
στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Θα τονώσει την οικονομική ελκυστικότητα,
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ιδίως μέσω του πολιτιστικού τουρισμού. Υποστηρίζοντας αυτό το σήμα θα βελτιώσουμε τον
πολυπολιτισμικό διάλογο.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Μου φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα του σήματος
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αμφίβολη ακριβώς επειδή τα κράτη μέλη μπορούν
να αποφασίζουν για λογαριασμό τους εάν θα συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα ή όχι. Επιπλέον
–και εδώ συμφωνώ με την εισηγήτρια– τα προτεινόμενα κριτήρια επιλογής και ο μεγάλος αριθμός
χώρων που θα μπορούσαν να αποκτήσουν το σήμα σημαίνουν πιθανή απώλεια ποιότητας και
κύρους. Η στενή συνεργασία με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτιστικής
κληρονομιάς, όπως η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, θα μπορούσε να
αποτελέσει μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Δεν ψήφισα υπέρ της έκθεσης γιατί δεν
ασχολείται αρκετά λεπτομερώς με την ανάγκη δημιουργίας ενός σήματος πολιτιστικής
κληρονομιάς βάσει των στόχων που ορίστηκαν.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η απόφαση να τεθεί το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς στο πλαίσιο της ΕΕ θα διασφαλίσει την ενίσχυση της αίσθησης των πολιτών ότι
ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονώνοντας τα ιδανικά της συνοχής, της αλληλεγγύης και της
ολοκλήρωσης. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς γιατί η Ευρώπη έθεσε στον εαυτό της τον στόχο της δημιουργίας κοινής ταυτότητας,
φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της επίγνωσης της πλούσιας και
ποικιλόμορφης ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς, με την οποία ο καθένας ταυτίζεται
και μέσω της οποίας οι νέοι μπορούν να μάθουν και να ανακαλύψουν τη δική τους ταυτότητα,
αλλά και να τη μοιραστούν με άλλους νέους Ευρωπαίους. Η τυποποίηση του σήματος θα βοηθήσει
επίσης στην προώθηση αυτών των ιστορικής σημασίας για τη δημιουργία της Ευρώπης τόπων.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Επιδοκιμάζω με ενθουσιασμό την
πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός
σήματος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο στόχος της δημιουργίας μιας κοινής
ευρωπαϊκής ταυτότητας και της προώθησης των συμφερόντων της Ένωσης είναι κεντρικής
σημασίας για την ειρήνη και την κοινωνική συνοχή.

Το προτεινόμενο μέτρο για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς με τη
χρησιμοποίηση μιας διεθνικής ιστοσελίδας απευθύνεται στους νέους Ευρωπαίους και θα μπορούσε
να τους ενθαρρύνει να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της ηπείρου, να εξοικειωθούν με την
πολυεθνική κληρονομιά και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά και να μάθουν περισσότερα για
τους ανθρώπους και τις ιδέες που οδήγησαν στη δημιουργία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το μέτρο έχει μεγάλη συμβολική και εκπαιδευτική αξία και θα παρουσιάσει την ευρωπαϊκή
ιστορία και τον πολιτισμό στο σύνολό τους. Υποστηρίζω τις προθέσεις που εκφράστηκαν στην
έκθεση για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου στην επιλογή των χώρων και των περιεχομένων που θα παρουσιαστούν,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία θα είναι ιδιαιτέρως διαφανής και δημοκρατική.

Crescenzio Rivellini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Συγχαίρω την κ. Παλιαδέλη για την εξαίρετη
εργασία της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σήμερα το πράσινο φως για το σήμα ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς, έναν κατάλογο ιστορικών χώρων, των οποίων η σημασία υπερβαίνει
τα εθνικά σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περίπου 500 εκατομμύρια κατοίκους, που οι
περισσότεροι νιώθουν ότι είναι, πρώτα και πάνω απ’ όλα, πολίτες της χώρας καταγωγής τους και
όχι ευρωπαίοι πολίτες. Η έλλειψη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ταυτότητας μπορεί να θεωρηθεί
εμπόδιο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ωστόσο αυτό δεν προκαλεί καμία έκπληξη. Η ευρωπαϊκή
ήπειρος είναι ένα τεράστιο μωσαϊκό γλωσσών και εθίμων και οι διαφορές μεταξύ των χωρών που
την αποτελούν είναι συχνά πιο προφανείς από τα κοινά στοιχεία.
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Αυτή η πρωτοβουλία θα καταστήσει δυνατή την ενίσχυση της αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν
στην Ευρώπη, καθώς και τη δημιουργία μεγαλύτερης συνοχής ανάμεσα στους πολίτες διαφόρων
χωρών. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να προβάλουμε τους χώρους που υμνούν και
συμβολίζουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς και εκείνους που υμνούν τις ιδέες και τις αξίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, όπως συμβαίνει και με τους χώρους του καταλόγου
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, εκείνοι που φέρουν το ευρωπαϊκό σήμα
προφανώς θα προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες, με ευεργετικά αποτελέσματα για την
τοπική οικονομία.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής
ταυτότητας και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημιουργία της
αποτελούν προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην προσπάθειά
τους να επιτύχουν ευρεία συνοχή και αλληλεγγύη. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι,
ριζοσπαστικότεροι και προφανέστεροι τρόποι ενίσχυσης της πίστης των Ευρωπαίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ηγέτες της (η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι στα
ανώτερα επίπεδα της διοίκησης απομένει πολλά να γίνουν). Ωστόσο, η γνώση της ιστορίας της
ηπείρου μας, η εξοικείωση με την πολυεθνική της αλλά κοινή πολιτιστική κληρονομιά και η
βελτίωση της εκπαίδευσης της νέας γενιάς όσον αφορά τις ιδέες και τους ανθρώπους που
πρωτοστάτησαν στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση
του χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της.

Joanna Senyszyn (S&D),    γραπτώς. – (PL) Ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,
ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας δράσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το σήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ιδέα της θέσπισης ενός σήματος
της ΕΕ είναι σημαντική από την άποψη ότι θα κάνει τους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την
ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημιουργήσει μια
ευρωπαϊκή ταυτότητα και δεσμούς ανάμεσα στις χώρες.

Με την επιλογή χώρων στα επιμέρους κράτη μέλη που έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί το σήμα
της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ, θα κάνουμε τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν
καλύτερα το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ιστορία μας επηρεάζει όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο
διαμονής μας, τη γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας. Η μετατροπή του σήματος της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς σε πρωτοβουλία της ΕΕ θα συμβάλει στην αύξηση της αξιοπιστίας,
της προβολής και του κύρους του. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να μεταφραστεί σε οικονομικά
και κοινωνικά οφέλη καθιστώντας, μεταξύ άλλων, τους χώρους που θα φέρουν το σήμα πιο
ελκυστικούς για τους τουρίστες. Η επιλογή των χώρων που θα λάβουν το σήμα θα συμβάλει
επίσης στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της γνώσης της νεότερης γενιάς για τις ιδέες και
τους λαούς της Ευρώπης και με αυτόν τον τρόπο θα φέρει τους κατοίκους της Ευρώπης πιο
κοντά.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η πρωτοβουλία για το σήμα ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς στοχεύει στην προβολή των πόλεων, των ανθρώπων και των
δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στόχος του είναι
να γνωρίσουν οι πολίτες καλύτερα τις θεμελιώδεις αξίες, όπως η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, η
πολιτιστική ποικιλομορφία και η ανοχή, στις οποίες εδράζεται η Κοινότητά μας. Ο κατάλογος
των χώρων που θα λάβουν το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς θα λειτουργήσει σαν
ένα είδος χάρτη των παραδόσεων και του πολιτισμού της ηπείρου μας, και σαν ένας χάρτης των
τόπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η
κοινή, αλλά και ποικιλόμορφη πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μπορεί να ενισχύσει στους
πολίτες της την αίσθηση αυτής της ταυτότητας και να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή συνοχή. Αυτή
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η πρωτοβουλία θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες και τις
περιφέρειες της Ευρώπης. Επιπλέον, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στον τομέα του τουρισμού,
βοηθώντας τις περιφέρειες να γίνουν πιο ελκυστικές και, ταυτόχρονα, βελτιώνοντας την
οικονομική τους κατάσταση. Συμφωνώ ότι αυτό το σήμα θα πρέπει να γίνει μια επίσημη
πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της ΕΕ, καθώς αυτό θα του προσδώσει πιο ευρεία αναγνώριση,
αξιοπιστία και κύρος. Η αυξημένη προβολή του σήματος θα επιτρέψει σε μεγάλο αριθμό πολιτών
να ταυτιστούν με το σήμα, που συμβολίζει και υπενθυμίζει την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Το σύστημα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και ως συμπλήρωμα στο διεθνές
σύστημα της UNESCO και τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, καθώς το σήμα
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς λειτουργεί στο επίπεδο των εκπαιδευτικών και συμβολικών
αξιών και, σε μικρότερο βαθμό, των αισθητικών και αρχιτεκτονικών αξιών. Θα πρέπει να
αναζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν στην Ευρώπη.

Csanád Szegedi (NI),    γραπτώς. – (HU) Θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκές αξίες, όπως η παλιά
ουγγρική ρουνική γραφή, είναι πολύ σημαντικές και η αναγνώριση και η εκτίμησή τους μέσω
διακρίσεων είναι απαραίτητη. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να διατηρήσουμε την
παράδοση δίνοντας αυτήν τη διάκριση σε αξίες που βρίσκονται πράγματι εντός της ΕΕ. Είναι
απαράδεκτο να το επεκτείνουμε σε τρίτες χώρες, καθώς, με αυτόν τον τρόπο, αντιγράφουμε
μόνο τον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Από την άλλη, ελπίζω
ότι αυτή η απονομή θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αξίες και
η απονομή του σήματος θα αποτελέσει πραγματικά μια έκφραση αναγνώρισης. Απείχα από την
ψηφοφορία λόγω των παραπάνω αντιφάσεων της έκθεσης.

Σύσταση: Doris Pack (A7-0334/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα τη σύσταση σχετικά με τις
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε
δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης επειδή τη θεωρώ θετικό
παράγοντα για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νεολαία· και αυτό διότι πρόκειται για ένα βήμα
στη διαδικασία συνεργασίας με την εν λόγω χώρα όσον αφορά στις τομεακές πολιτικές εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον η Ελβετία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα
για νέους σε ανθρώπινο, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο να ωφεληθεί
μπορεί από τη συμπερίληψη νέων από τρίτες χώρες όπως η Ελβετία στη διαδικασία της
ευαισθητοποίησης των νεότερων γενεών σχετικά με την ολοκλήρωση της ΕΕ.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα τη σύσταση διότι δεν έχω
καμία αμφιβολία ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Ελβετία στους τομείς της εκπαίδευσης, της
επιστήμης και της νεολαίας στην ΕΕ θα αποβεί αμοιβαία ωφέλιμη για τη βελτίωση και την
αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών σε αυτούς τους τομείς. Η συμμετοχή της Ελβετίας
στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης για τη διά βίου μάθηση για την
περίοδο 2007-2013 θα δώσει επιπλέον ώθηση σε αυτά τα προγράμματα και θα δημιουργήσει
ευκαιρίες για ανταλλαγές συμμετεχόντων και διάχυση εμπειριών διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα
τα οικονομικά και λοιπά συμφέροντα της ΕΕ.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» αποσκοπεί
στην ανάπτυξη και τη στήριξη της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον δημόσιο βίο, κυρίως των ατόμων
με λιγότερες ευκαιρίες ή με αναπηρίες, καθώς επίσης την ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας, του
επιχειρηματικού πνεύματος και της δημιουργικότητας. Το πρόγραμμα δράσης για την εκπαίδευση
και τη διά βίου μάθηση συμβάλλει με τη σειρά του στην ανάδειξη της Ένωσης ως μιας προηγμένης,
βασισμένης στη γνώση κοινωνίας, σύμφωνα με τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας.
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Υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση των κρατών μελών, έχει ως στόχο την ενθάρρυνση
των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης της Κοινότητας, ώστε να καταστούν παγκόσμια σημεία αναφοράς ως προς την
ποιότητα. Η Ελβετία, η οποία δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ, δεν συμμετέχει για την ώρα σε αυτές
τις δράσεις. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε τους ελβετούς
γείτονές μας σε αυτές τις πολιτικές, στο πνεύμα μιας ανοικτής Ένωσης. Γι’ αυτό και υπερψήφισα
το εν λόγω νομοθετικό ψήφισμα διά του οποίου καλωσορίζουμε την Ελβετία σε αυτές τις
σημαντικές δράσεις.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ της σύστασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου διότι εγκρίνω το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Ελβετίας
στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης.
Παρόλο που η Ελβετία επέλεξε να μην προσχωρήσει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης
και της νεολαίας. Η συμφωνία αυτή είναι πρόσφορη εφόσον η Ελβετία δεσμεύεται να συμμορφωθεί
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, σχέδια και
πρωτοβουλίες που υποβάλλονται από συμμετέχοντες από την Ελβετία θα υπόκεινται στις ίδιες
προϋποθέσεις, κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για τα κράτη μέλη. Η Ελβετία θα
συμμορφώνεται με τις κοινοτικές διατάξεις οικονομικού και λογιστικού ελέγχου. Σύμφωνα με
τη διμερή συμφωνία, η Ελβετία θα δημιουργήσει εθνική υπηρεσία για τον συντονισμό της
εφαρμογής των προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο και θα καταβάλλει ετήσια συνεισφορά σε κάθε
πρόγραμμα (το 2011, 1,7 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και 14,2 εκατ. ευρώ
για το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης).

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η συνεργασία με την Ελβετία σε εκπαιδευτικά θέματα
είναι ένα σημαντικό βήμα στις σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας. Τα δύο σχετικά προγράμματα υποστηρίζουν
τη διά βίου μάθηση και την ενσωμάτωση των νέων στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
μέσω της καλλιέργειας της ανοχής και της αλληλεγγύης στους νέους Ευρωπαίους. Η συμφωνία
μεταξύ της Επιτροπής και της Ελβετίας είναι επαρκής, δεδομένου ότι οι αιτήσεις των ελβετών
συμμετεχόντων σε αυτά τα προγράμματα θα αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις με τις αιτήσεις
όλων των υπόλοιπων νέων Ευρωπαίων, και η Ελβετία έχει δεσμευτεί ότι θα προσαρμοστεί στους
ευρωπαϊκούς κανόνες και την εποπτεία της τήρησής τους, και επιπλέον ότι θα συνεισφέρει
χρηματοδοτικά σε αμφότερα τα προγράμματα.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    γραπτώς. – (ΕΝ) Επικροτώ την έγκριση αυτής της έκθεσης
ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Ελβετία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συμφώνησαν να θεσπίσουν το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση», το οποίο θέτει σε ισχύ το νομικό
πλαίσιο για την υποστήριξη μη τυπικών μαθησιακών δραστηριοτήτων για νέους. Σκοπός αυτής
της πρότασης είναι να επιτραπεί η συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση»
και στο πρόγραμμα δράσης για τη διά βίου μάθηση. Η Ελβετία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα
που θα συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα χωρίς να είναι μέλος του ΕΟΧ, υποψήφια ή δυνητικά
υποψήφια προς ένταξη χώρα. Παρόλο που η Ελβετία επέλεξε να μην προσχωρήσει στον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο, έχει πάντοτε δείξει ενδιαφέρον για στενότερη συνεργασία με την ΕΕ στους
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι ένα καλό
εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο εγγυάται ότι οι νέοι λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση
είναι εξαιρετικά σημαντικό για κάθε χώρα. Ένα καλό επίπεδο προσόντων, γνώσεων και εκπαίδευσης
έχει άμεσο αντίκτυπο στον πολιτισμό και στην αγορά εργασίας και, κατά συνέπεια, στο επίπεδο
διαβίωσης των πολιτών. Όλες οι χώρες θέλουν να είναι υπερήφανες για τους νέους τους και κάθε
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νέος θέλει να του δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσει άλλους πολιτισμούς και γλώσσες και να αποκτήσει
εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι υπερήφανη για το άρτια
οργανωμένο σύστημα ανταλλαγής σπουδαστών και για τις ανοικτές αγορές εργασίας της που
συνεπάγονται ότι κάθε νέος Ευρωπαίος έχει πάρα πολλές ευκαιρίες για πνευματική και
επαγγελματική ανάπτυξη. Η συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση»
καταδεικνύει ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης,
είναι υψίστης σημασίας για τη χώρα αυτή. Δεν πρέπει να εμποδίσουμε τους νέους της Ελβετίας
που επιθυμούν να απολαύσουν τα προνόμια και τις δυνατότητες μιας ευρωπαϊκής εκπαίδευσης.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η έμφαση που δίδεται στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση, στην έρευνα, και, ειδικότερα, στους πόρους που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για τη νεολαία της, αυξάνεται σταθερά. Παρέχοντας νέες ευκαιρίες μάθησης, θέλουμε
να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στους πολίτες μας. Τα προγράμματα στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, του πολιτισμού, της έρευνας και της νεολαίας αποτελούν βασικό
στοιχείο αυτής της στρατηγικής. Ο σκοπός του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» είναι να
καλλιεργήσει ένα αίσθημα ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, αλληλεγγύης
και ανοχής μεταξύ των Ευρωπαίων, από την εφηβεία ως την ενήλικη ζωή.

Το πρόγραμμα προάγει την κινητικότητα τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και εκτός των συνόρων
της και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των νέων, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού, κοινωνικού και
πολιτισμικού υποβάθρου. Ως μέλος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη
Νορβηγία, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι πιστεύω ότι η συμφωνία που συνήφθη μεταξύ
της Επιτροπής και των ελβετικών αρχών είναι απολύτως πρόσφορη και αμοιβαία επωφελής. Αυτό
θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους να αποκτήσουν νέες
δεξιότητες και να τους παράσχουμε ευκαιρίες μάθησης με ευρωπαϊκή διάσταση.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (ΕΝ) Παρόλο που η Ελβετία επέλεξε να μην προσχωρήσει
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, έχει πάντοτε δείξει ενδιαφέρον για στενότερη συνεργασία
με την ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Αρχικά οι νομικές
βάσεις για τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας δεν προέβλεπαν τη συμμετοχή
της Ελβετίας. Η κατάσταση αύτη όμως άλλαξε το 2006 όταν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
ενέκριναν αποφάσεις για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» και του
προγράμματος διά βίου μάθησης (2007-2013). Τον Φεβρουάριο του 2008, το Συμβούλιο
εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Ελβετίας στα
δύο εν λόγω προγράμματα. Τον Αύγουστο του 2009 επετεύχθη συμφωνία και το Συμβούλιο
έχει ήδη εγκρίνει απόφαση για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της από το 2011.
Τάχθηκα υπέρ αυτής της πρότασης.

Mario Mauro (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η συμμετοχή της Ελβετίας, μιας χώρας που επέλεξε να
μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα
δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης δεν μπορεί μεν να αποκλειστεί εκ των προτέρων αλλά
πρέπει εξετασθεί προσεκτικά. Συνεπώς υποστηρίζω τους όρους της συμφωνίας που συνήφθη
μεταξύ της Επιτροπής και της ελβετικής κυβέρνησης, και ως εκ τούτου υπερψήφισα την έκθεση
της κ. Pack. Είναι δέον να δοθεί στην Ελβετία η δυνατότητα να επωφεληθεί αυτών των
προγραμμάτων αλλά είναι επίσης δέον να διασφαλιστούν τα οικονομικά και άλλα συμφέροντα
της ΕΕ.

Louis Michel (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Αν και η Ελβετία δεν είναι κράτος μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, έχει πάντοτε δείξει ενδιαφέρον για στενότερη συνεργασία με
την ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Η σύναψη αυτής της
συμφωνίας για συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα
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δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης είναι μια πολύ θετική απόρροια
αυτού του γεγονότος. Πράγματι, η έννοια της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης είναι
ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση.

Μπορεί να βρει εφαρμογή σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης· αφορά κάθε στάδιο της
ζωής και όλα τα είδη μάθησης. Πρέπει να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε τις ανταλλαγές, τη
συνεργασία και την κινητικότητα. Τέλος, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των
νέων στον δημόσιο βίο, κυρίως των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες ή με αναπηρίες, και να
προάγουμε την πρωτοβουλία, το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργικότητα προκειμένου
να προάγουμε ένα αίσθημα ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, να αναπτύξουμε
την αλληλεγγύη και να ενθαρρύνουμε την ανοχή.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Είναι εύλογο η Ελβετία, η οποία παρέχει μέρος της
χρηματοδοτικής υποστήριξης του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» και του προγράμματος
δράσης για τη διά βίου μάθηση να επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα. Στο πλαίσιο
της μάθησης, θα ήταν επίσης θετικό εάν η ΕΕ έπαιρνε ένα μικρό μάθημα από την Ελβετία ως προς
την άμεση δημοκρατία. Όταν οι ελβετοί πολίτες αποφασίζουν ότι δεν επιθυμούν την ανέγερση
μιναρέδων η απόφασή τους γίνεται δεκτή. Ομοίως, η πρόσφατη πρωτοβουλία για την απέλαση
αλλοδαπών εγκληματιών. Οι ελβετικές αρχές γνωρίζουν ότι όταν ο λαός λέει «όχι» το εννοεί και
γι’ αυτό δεν συνεχίζουν να διενεργούν δημοψηφίσματα μέχρι να εξασφαλίσουν το αποτέλεσμα
που επιθυμούν, εκφράζοντας εν συνεχεία την έκπληξή τους για τη μικρή προσέλευση ψηφοφόρων.
Το ελβετικό παράδειγμα πρέπει να μας κάνει να αναλογιστούμε τι προβληματίζει τους ανθρώπους.
Δεν μπορώ να συμφωνήσω πλήρως με τους κανονισμούς που περιγράφονται στην εν λόγω έκθεση
και αυτός είναι ο λόγος που την καταψήφισα.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα τη σύσταση σχετικά με
την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη θέσπιση των όρων και
των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία
σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (2007-2013), διότι
πιστεύω ότι η συμφωνία που εξασφάλισε η Επιτροπή μετά από διαπραγμάτευση με τις ελβετικές
αρχές είναι αρκετά θετική, αυξάνει τα οφέλη του προγράμματος στην Ελβετία και ταυτόχρονα
διασφαλίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο τα οικονομικά όσο και άλλα.

Crescenzio Rivellini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Σήμερα στην ολομέλεια ψηφίσαμε το σχέδιο
νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με τη συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε
δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης. Παρόλο που η Ελβετία
επέλεξε να μην προσχωρήσει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, έχει πάντοτε δείξει ενδιαφέρον
για στενότερη συνεργασία με την ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας. Μέσω αυτής της σύστασης, συνήψαμε μια συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας,
διά της οποίας παρέχεται στην τελευταία η ευκαιρία να συμμετέχει στο πρόγραμμα «Νεολαία σε
δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (ΕΝ) Παρόλο που η Ελβετία επέλεξε να
μην προσχωρήσει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, έχει πάντοτε δείξει ενδιαφέρον για
στενότερη συνεργασία με την ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
Αρχικά οι νομικές βάσεις για τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας δεν
προέβλεπαν τη συμμετοχή της Ελβετίας. Η κατάσταση αύτη όμως άλλαξε το 2006 όταν το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν αποφάσεις για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία
σε δράση» και του προγράμματος διά βίου μάθησης (2007-2013). Τον Φεβρουάριο του 2008,
το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή
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της Ελβετίας στα δύο εν λόγω προγράμματα. Τον Αύγουστο του 2009 επετεύχθη συμφωνία και
το Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει απόφαση για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της
από το 2011. Σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο οφείλει να
εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν να μπορέσει η συμφωνία να τεθεί
σε ισχύ. Οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος
«Νεολαία σε δράση» και του προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης, που
εγκρίθηκαν το 2006, προέβλεπαν ήδη καταρχήν τη συμμετοχή της Ελβετίας. Η συμφωνία που
αποτέλεσε το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελβετικών αρχών και της Επιτροπής
είναι κατάλληλη: επεκτείνει τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων στην Ελβετία, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα τα οικονομικά και άλλα συμφέροντα της ΕΕ. Η εισηγήτρια προτείνει, ως εκ τούτου,
να εγκρίνει το Κοινοβούλιο το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η Ελβετία είναι μια χώρα που καλείται
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μη ισότιμης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρά
το γεγονός ότι διαθέτει εξαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ας ελπίσουμε ότι η συνεργασία
της με την ΕΕ θα έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι Ελβετοί, κυρίως εκείνοι που προέρχονται από
οικογένειες μεταναστών, να έχουν περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Οι
εμπειρίες των κρατών μελών σε προγράμματα που διευκολύνουν τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές
για νέους καταδεικνύουν σαφώς ότι όχι μόνο προάγεται η άρτια εκπαίδευση των συμμετεχόντων
αλλά ότι επιπλέον ευνοείται η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της εκμάθησης
ξένων γλωσσών και της εξοικείωσης με τον πολιτισμό και τις παραδόσεις κάθε χώρας. Ταυτόχρονα,
το πρόγραμμα διά βίου μάθησης συνιστά μια άριστη ευκαιρία για την ανάδειξη του ρόλου των
γυναικών στην Ελβετία. Η Ελβετία ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που αναγνώρισε το δικαίωμα
ψήφου των γυναικών στις ομοσπονδιακές εκλογές στη δεκαετία του 1970 και για μακρό χρονικό
διάστημα οι γυναίκες της χώρας αποτελούσαν μια κοινωνική ομάδα που αντιμετώπιζε και
αντιμετωπίζει δυσκολίες όχι μόνον όσον αφορά στην ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία των
πολιτών αλλά και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανέλιξη.

Σήμερα, οι γυναίκες μέσης ηλικίας που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας
αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα λόγω έλλειψης προσόντων ή εμπειρίας, καθώς πολλές από
αυτές έμειναν στο σπίτι για να φροντίσουν τις οικογένειές τους λόγω του υψηλού κόστους της
παιδικής μέριμνας.

Έκθεση: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL),    γραπτώς. – Οι δύο εκθέσεις σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα στην ΕΕ και στον κόσμο αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους, που σε
συνθήκες εξέλιξης της καπιταλιστικής κρίσης στενάζουν κάτω από τη βάρβαρη επίθεση
ΕΕ-κεφαλαίου-αστικών κυβερνήσεων ενάντια στα δικαιώματα και τη ζωή τους, ώστε να πληρώσουν
τα βάρη της κρίσης διασώζοντας την κερδοφορία των μονοπωλίων. Χρειάζεται μεγάλο θράσος
για να αναγορεύουν οι πολιτικοί εκπρόσωποι του Κεφαλαίου την ΕΕ τοποτηρητή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, την ίδια στιγμή που η ΕΕ υιοθέτει το νέο, ακόμα πιο αντιδραστικό δόγμα του ΝΑΤΟ
2020, πρωτοστατεί στην εκμετάλλευση των λαών και των φυσικών πόρων, στηρίζει ανδρείκελα
και αντιδραστικά καθεστώτα. Ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σφαγιάζονται εργασιακά
και κοινωνικά δικαιώματα, κατακτημένα με σκληρούς και αιματηρούς αγώνες, οι λαϊκοί και
εργατικοί αγώνες αντιμετωπίζονται με άγρια καταστολή, εντείνεται το κυνήγι των μεταναστών
και ο ρατσισμός, περιορίζονται θεμελιώδεις λαϊκές ελευθερίες και δημοκρατικά δικαιώματα, σε
μια σειρά χώρες μέλη τα ΚΚ κηρύσσονται παράνομα και απαγορεύονται τα κομμουνιστικά
σύμβολα. Οι συνηθισμένες πια αναφορές στη δήθεν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην Κούβα και σε άλλες χώρες που προβάλλουν αντίσταση στα σχέδια του ιμπεριαλισμού,
έχουν τον χαρακτήρα των ωμών απειλών, εκβιασμών και πιέσεων για να κάμψουν την αντίσταση
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των λαών, ώστε να εγκαταλείψουν το δικαίωμά τους να καθορίζουν ελεύθερα οι ίδιοι την τύχη
τους.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η παράδοση επιτάσσει ένα μέρος της συνόδου της
ολομέλειας του Δεκεμβρίου να αφιερώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μία από τις τελετουργικές
εκδηλώσεις που διανθίζουν τη συνεδρίαση, εκτός από την απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ,
είναι η έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με την ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Μία από
τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης είναι εξάλλου η προαγωγή της δημοκρατίας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την υφήλιο. Η φετινή έκθεση επισημαίνει τη συνέχιση σοβαρών
παραβιάσεων σε αυτόν τον τομέα και την επιδείνωση της κατάστασης λόγω της οικονομικής
κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, των νέων τεχνολογιών και του αγώνα κατά της τρομοκρατίας.
Συνιστά την υλοποίηση των στόχων της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως μέσω της νέας
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Η κ. Andrikienė, εισηγήτρια της έκθεσης, δηλώνει
ότι προτεραιότητα μιας συνεπούς ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής θα έπρεπε να είναι η
προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα την ετήσια έκθεση του 2009 για
τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον
τομέα, επειδή εξετάζει, αξιολογεί και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αναλύει το έργο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας καθώς και
τις μελλοντικές προκλήσεις. Όσον αφορά στη βία κατά των γυναικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις εδραιωμένες διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο
και την ενδοοικογενειακή βία σε αρκετές χώρες, και επισημαίνει ότι οι γυναίκες που κατοικούν
σε αγροτικές περιοχές αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα. Ως εκ τούτου, επικροτώ την
επιμονή του Κοινοβουλίου να εξετάζονται ρητά τα δικαιώματα των γυναικών σε κάθε διάλογο
με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα η καταπολέμηση και εξάλειψη κάθε μορφής
διάκρισης και βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, κάθε μορφή επιβλαβούς παραδοσιακής ή
εθιμικής πρακτικής, για παράδειγμα, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων
και του γάμου σε μικρή ηλικία ή του καταναγκαστικού γάμου, κάθε μορφή εμπορίας ανθρώπων,
η οικογενειακή βία και η γυναικοκτονία, η εκμετάλλευση στον χώρο εργασίας και η οικονομική
εκμετάλλευση. Καθώς εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να πέφτουν θύματα βιασμού,
ενδοοικογενειακής βίας και σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής κακοποίησης, συμφωνώ
ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα κατά της παιδικής εργασίας και πρέπει να εφαρμόζει
πιο αποτελεσματικά τα μέσα που διαθέτει.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπερασπιστή των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό που τα θεσμικά της όργανα δεν
πρέπει να λησμονούν και το οποίο πρέπει να διατηρείται πάντα ως προτεραιότητα του
διπλωματικού έργου. Το παράρτημα Ι της παρούσας έκθεσης είναι η καλύτερη απόδειξη αυτού,
καθώς εκεί παρατίθενται όλες οι περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
εμείς στην Ευρώπη καταγγείλαμε ή δεν διστάσαμε να καταδικάσουμε· από το Αφγανιστάν έως
τη Σομαλία και από τη Ρωσία έως το Ιράν. Δεν αποστρέφουμε το βλέμμα ούτε
στρουθοκαμηλίζουμε, ακόμη και όταν διακυβεύονται στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, διότι τα
εκάστοτε επιμέρους συμφέροντα δεν πρέπει να καταλαμβάνουν σημαντικότερη θέση από την
υπεράσπιση της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τη γνώμη μου, η θέση της Ένωσης πρέπει να παραμείνει ως εξής: παρεμβατική και θαρραλέα,
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα έκθεση εντάσσεται σε μια
επαναλαμβανόμενη άσκηση υποκρισίας από την πλειοψηφία, όπου κυριαρχούν οι δεξιοί και οι
σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι υιοθετούν τον ρόλο του «πρέσβη» για την υπεράσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για μια άσκηση που δεν αργεί να αποκαλυφθεί καθώς
καθίστανται σταδιακά σαφείς οι αναπόδραστες αντιφάσεις που περιέχει, με πρώτη και κύρια την
επίκληση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη δικαιολόγηση των παρεμβάσεων
σε χώρες όπου διακυβεύονται τα συμφέροντά της, συγκαλύπτοντας τα ατοπήματα των συμμάχων
και υποστηρίζοντάς τους, ιδίως τις ΗΠΑ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι πτήσεις της CIA και η συνενοχή πολλών κυβερνήσεων
κρατών μελών της ΕΕ που συμμετείχαν στην απαγωγή, στον βασανισμό και στην έκνομη μεταγωγή
κρατουμένων στο Γκουαντάναμο ή η συνεχιζόμενη κατοχή του Αφγανιστάν από δυνάμεις του
ΝΑΤΟ και οι επαναλαμβανόμενες σφαγές άμαχου πληθυσμού με πρόσχημα την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας. Μερικά ακόμη παραδείγματα είναι η υποστήριξη της πολιτικής τύπου
απαρτχάιντ που εφαρμόζει το Ισραήλ εις βάρος του παλαιστινιακού λαού και η υποστήριξη του
Μαρόκου για τη συνεχιζόμενη κατοχή των εδαφών της Δυτικής Σαχάρας, καθώς και η υποστήριξη
για τον παράνομο αποκλεισμό της Κούβας από τις ΗΠΑ, η οποία έχει καταδικαστεί από τη Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 18 διαδοχικές φορές. Οι πολιτικές αυτές, όπως και οι
πλειοψηφίες που τις στηρίζουν, αφήνουν μια πικρή γεύση στο στόμα: πλησιάζει ο καιρός που
οι πολίτες θα μπορέσουν να τις απορρίψουν.

Louis Grech (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο αφιλόξενου
περιβάλλοντος για τους σωματεμπόρους μέσω της τιμωρίας των εγκληματιών και της διασφάλισης
της πρόληψης και της προστασίας των θυμάτων. Είναι απαράδεκτο η εμπορία ανθρώπων και η
σωματεμπορία να παραμένουν μία γενικευμένη κατάσταση στην Ευρώπη, με θύματα χιλιάδες
ανθρώπους κυρίως από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως μειονότητες, γυναίκες και παιδιά,
για σεξουαλική εκμετάλλευση, καταναγκαστική εργασία, σύγχρονη δουλεία κ.ά. Καταδικάζω
απερίφραστα κάθε μορφή εκμετάλλευσης των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και της
σωματεμπορίας και κατά συνέπεια τάσσομαι υπέρ της ενίσχυσης της προστασίας των θυμάτων
και της θέσπισης αυστηρότερων ποινών για τους εμπόρους. Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ
των χωρών της ΕΕ και η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ διαφόρων οργάνων και οργανώσεων
σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή
της οδηγίας. Η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσει τις διεθνείς της σχέσεις προκειμένου να πείσει τους
εταίρους της να λάβουν μέτρα κατά της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας και να
διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των θυμάτων γίνονται σεβαστά παγκοσμίως. Επιπλέον, πρέπει να
περιλάβει στους πολιτικούς της διαλόγους με χώρες εκτός ΕΕ κανόνες, προδιαγραφές και αρχές
πολιτικής από το διεθνές σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να καταπολεμηθεί και
να προληφθεί το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας.

Sandra Kalniete (PPE)  , γραπτώς. – (LV) Υπερψηφίζω το παρόν ψήφισμα και την πρόταση
να υποβληθεί κατηγορηματικό αίτημα στις ρωσικές αρχές για την προσαγωγή των προσώπων
που ευθύνονται για τον φόνο του ρώσου δικηγόρου Sergei Magnitsky σε δίκη και καλώ το
Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο να απαγορευτεί στους ρώσους υπαλλήλους που
εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παγώσουν οι
τραπεζικοί λογαριασμοί τους και κάθε άλλο περιουσιακό τους στοιχείο σε όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ. Το αίτημα αυτό θα έστελνε σαφές μήνυμα στις ρωσικές αρχές ότι οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν απαράδεκτες τις σοβαρές ελλείψεις του ρωσικού δικαστικού
συστήματος, την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων προς το συμφέρον των αρχών και το γεγονός
ότι πρόσωπα που ευθύνονται για επιθέσεις ή ακόμη και για τον θάνατο υπερασπιστών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητων δημοσιογράφων και δικηγόρων παραμένουν μέχρι
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σήμερα ατιμώρητα. Το μήνυμα αυτό θα επιβεβαιώσει τη στήριξη της ΕΕ προς τους υπερασπιστές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, οι οποίοι επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες.

Bogusław Liberadzki (S&D),    γραπτώς. – (PL) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ στην οποία η ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας
των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση, καθώς
φροντίζει να τη συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη σχεδόν κάθε συνεδρίασής της. Είναι
σημαντικό και το Κοινοβούλιο στο σύνολό του να επικεντρώσει την προσοχή του σε αυτό το
θέμα. Διαπιστώνουμε μια κάποια βελτίωση, αν και με αργούς ρυθμούς, της κατάστασης ανά τον
κόσμο. Υπάρχουν ακόμη χώρες οι κυβερνήσεις των οποίων παραβιάζουν συστηματικά τα
ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου έχουν δρομολογηθεί αλλαγές. Η
προφορική τροπολογία της εισηγήτριας αντικατοπτρίζει αυτές τις θετικές τάσεις στη Ρωσία. Η
κατάσταση στην Κούβα, ωστόσο, εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό, όπως καταδείχθηκε
και κατά την τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ για το 2010. Υπερψήφισα την έκθεση
χωρίς κανέναν δισταγμό.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι
εξ ορισμού απολογιστικού χαρακτήρα, ωστόσο την επικροτώ. Η έκθεση αυτή καλύπτει το
διάστημα από τον Ιούλιο του 2008 έως τον Δεκέμβριο του 2009, λίγο πριν από την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επικροτώ θερμά την αφοσίωση της Cathy Ashton στα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις διαβεβαιώσεις της κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι τα ανθρώπινα
δικαιώματα θα συμπεριληφθούν στο έργο της ΕΥΕΔ. Ελπίζω αυτό να σημαίνει ότι όταν έρθει η
στιγμή να συζητήσουμε την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα το προσεχές έτος θα
διαπιστώσουμε μια πιο συνεκτική και συνεπή προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την
ΕΕ.

Clemente Mastella (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η παρούσα ετήσια έκθεση υπογραμμίζει την
ισχυρή βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις μακροχρόνιες προσπάθειές του για την
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο, μέσω της ανάπτυξης
ολοένα πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής πολιτικής της ΕΕ που να εγγυάται μεγαλύτερη
συνοχή και συνέπεια σε όλους τους τομείς πολιτικής μέσω διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες
καθώς και μέσω της υποστήριξης διεθνών και τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Ειδικότερα, επιμένουμε στη σημασία της διενέργειας ενδελεχούς αξιολόγησης των πτυχών της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία
πρέπει να εξετάσει ιδίως τη συνεκτικότητα και την αποδοτικότητα των υπαρχόντων μηχανισμών,
όπως είναι τα σχέδια δράσης, οι εκθέσεις προόδου, οι διάλογοι σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα και η διαδικασία λήψης των αποφάσεων σχετικά με την αναβάθμιση των σχέσεων με
τρίτες χώρες.

Επιθυμούμε να προβληθεί ευρύτερα η επικείμενη ένταξη της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως μια ευκαιρία για να αποδείξει την προσήλωσή της στην υπεράσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός των συνόρων της. Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα
κράτη μέλη να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια και να εξασφαλίσουν τη συστράτευση των
πολιτών τους.

Mario Mauro (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η ετήσια έκθεση του 2009 για τα ανθρώπινα δικαιώματα
στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα συνιστά ένα πολύ
σημαντικό μέσο για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
(ΕΥΕΔ) όσον αφορά στην πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι
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προβληματισμοί ήταν πάντα το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την κάνει
να ξεχωρίζει στη διεθνή σκηνή.

Συμφωνώντας με την κ. Andrikienė υπογραμμίζω ότι, μεταξύ όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
η ελευθερία θρησκείας και πίστης συνιστά θεμελιώδες και βασικό δικαίωμα το οποίο πρέπει να
γίνεται σεβαστό, και ότι η εκπλήρωση των όρων σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που αναγράφονται στις διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες πρέπει να επιβάλλεται
με αυστηρότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Είναι συνεπώς δέον να απευθύνουμε έκκληση
στην Ύπατη Εκπρόσωπο για την ενσωμάτωση της ελευθερίας της θρησκείας ή πίστης στην
πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και για τη διεξοδική αξιολόγηση της κατάστασης της
ελευθερίας θρησκείας ή πίστης στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Υπερψηφίζω την έκθεση της κ. Andrikienė.

Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D),    γραπτώς. – Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεισφέρει
τα μέγιστα στην εφαρμογή των αρχών και ελευθεριών που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα,
έτσι ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό. Επιβάλλεται να δημιουργηθεί
ένα συγκεκριμένο τμήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολύ περισσότερο να υπάρξει εποπτεία
από την Ένωση στις περιοχές όπου υπάρχουν απεσταλμένοι της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει
να εποπτεύει και να παρακολουθεί στενά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εντός των
κρατών μελών της.

Willy Meyer (GUE/NGL),    γραπτώς. – (ES) Δεν υποστήριξα την εν λόγω έκθεση διότι ούτε
καταδικάζει ούτε επικρίνει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που εφαρμόζει η ΕΕ σε σχέση με τον
σεβασμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στα κράτη μέλη της όσο και
στις τρίτες χώρες με τις οποίες διατηρεί ιδιαίτερες πολιτικές και εμπορικές σχέσεις. Δεν αναφέρει
πουθενά ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν χαράξει και θέσει σε εφαρμογή πολιτικές εκ διαμέτρου
αντίθετες με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τομείς όπως η μετανάστευση, με
μαζικές απελάσεις και φυλάκιση ανθρώπων λόγω της φυλής τους ή για λόγους ασφαλείας,
επιτρέποντας σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η παράνομη κράτηση
ανθρώπων και η μεταφορά τους σε μυστικές φυλακές όπου υποβάλλονται σε βασανιστήρια.

Η ίδια η ΕΕ έχει εγκρίνει οδηγίες που αντιβαίνουν στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως, λόγου χάρη,
η οδηγία για την επιστροφή των λαθρομεταναστών, και έχει δρομολογήσει ή συνάψει ειδικές
εμπορικές ή πολιτικές σχέσεις με χώρες όπως το Μαρόκο, η Κολομβία ή το Ισραήλ, οι οποίες
καταπατούν συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μολονότι εκτιμώ το γεγονός ότι, για πρώτη
φορά, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μη αυτόνομες περιοχές της Δυτικής
Σαχάρας συμπεριλήφθηκε στην έκθεση, δεν την υπερψηφίζω λόγω της παράλειψης όλων των
στοιχείων που προανέφερα και λόγω του αρνητικού αντικτύπου των συμφωνιών ελεύθερου
εμπορίου της ΕΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα, για να μην αναφερθώ στη αδικαιολόγητη και
υπερβολική κριτική που ασκεί σε χώρες όπως η Κούβα και η Βενεζουέλα.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Η ετήσια έκθεση του 2009 για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στον κόσμο είναι πολύ λεπτομερής και θίγει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Δυστυχώς,
μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αποτελεί προϊόν μιας απεγνωσμένης προσπάθειας να
συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα χωρίς να ακολουθείται μια σαφής
στρατηγική. Γεγονός είναι ότι η προώθηση της δημοκρατίας ανά την υφήλιο πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει μια σαφή προσέγγιση και
μια συγκεκριμένη, συνεπή στρατηγική για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, ορισμένα εκ των
οποίων είναι εξαιρετικά σύνθετα. Καθώς δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια στρατηγική στον ορίζοντα,
επέλεξα να απόσχω κατά την τελική ψηφοφορία.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Αν και έχουν περάσει πάνω από
60 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
υπάρχουν ακόμη πολλά μέρη στον κόσμο όπου η Διακήρυξη παραμένει ένα απλό κομμάτι χαρτί.
Δυστυχώς, η Ευρώπη κάθε άλλο παρά αποτελεί εξαίρεση αυτού, παρόλο που πρόκειται για την
ήπειρο όπου γεννήθηκε η ιδέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μίας από τις
αρχές της δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σαφώς και κατέχει ηγετική θέση στον
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες
προκειμένου να διασφαλιστούν έστω κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Ως εκ τούτου, συγχαίρω τη συνάδελφο,
κ. Andrikienė, για την πραγματικά περιεκτική της έκθεση και για το γεγονός ότι επέστησε την
προσοχή μας στη σύνθετη παγκόσμια κατάσταση. Ελπίζω η έκθεση αυτή να συμβάλει στη βελτίωση
της εν λόγω κατάστασης και οι εκθέσεις στο μέλλον να είναι συντομότερες.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ της φετινής έκθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα διότι περιλαμβάνει χώρες κοντινές
αλλά και μακρινές σε σχέση με την ΕΕ. Στην έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Κίνα
–τη χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων– να δημοσιοποιήσει τα εθνικά αριθμητικά
στοιχεία που αφορούν τις εκτελέσεις, ώστε να μπορέσει να υπάρξει διαφανής ανάλυση και
συζήτηση σχετικά με τη θανατική ποινή. Αυτό θα ενθαρρύνει τη χώρα να επισπεύσει την
κατάργηση αυτής της βάρβαρης μορφής τιμωρίας. Από την άλλη πλευρά, είναι επαίσχυντο το
γεγονός ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται ακόμη και στις μέρες μας στις δημοκρατικές
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η έκθεση εκφράζει ανησυχία για τα παιδιά που πλήττονται
από ένοπλες συγκρούσεις ή και αναγκάζονται να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτές. Στις τροπολογίες
που κατέθεσα για αυτήν την έκθεση, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο να
διασφαλίσουν την υποχρεωτική τήρηση των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για τα παιδιά
και τις ένοπλες συγκρούσεις στις σχέσεις με τρίτες χώρες. Ζητώ επίσης τη λήψη άμεσων μέτρων
εκ μέρους της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών για τον αφοπλισμό, την αποκατάσταση και την
επανένταξη των παιδιών που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε πολεμικές συγκρούσεις.

Ζητώ μετ’ επιτάσεως από τις βορειοκορεατικές αρχές να προβούν σε συγκεκριμένες και απτές
ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητώ επίσης
από τις αρχές της Πιονγκγιάνγκ να επιτρέψουν την επιθεώρηση όλων των ειδών εγκαταστάσεων
κράτησης από ανεξάρτητους διεθνείς εμπειρογνώμονες καθώς και την επίσκεψη ειδικών
απεσταλμένων των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα. Καλώ, τέλος, τις βορειοκορεατικές αρχές να μην
περιορίζουν τη δυνατότητα του διεθνούς προσωπικού να παρακολουθεί τη διανομή της βοήθειας,
και να εξασφαλίσουν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχεται σε όσους την έχουν ανάγκη.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ετήσια έκθεση του 2009 για τα
ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα
παραθέτει με κάθε λεπτομέρεια τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την υφήλιο.
Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε εδώ την ακλόνητη αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και τις μακροχρόνιες προσπάθειές του για την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ανά τον κόσμο μέσω της εφαρμογής αυστηρών και
αποτελεσματικών πολιτικών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ.

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας δημιουργείται μια ιστορική ευκαιρία για
την αντιμετώπιση των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πολιτική της ΕΕ για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Συμφωνώ λοιπόν με την εισηγήτρια και καλώ κι εγώ
με τη σειρά μου την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συμμορφωθεί πλήρως με τον
στόχο και το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας ώστε να διασφαλιστεί ότι ο σεβασμός για τα

16-12-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL66



ανθρώπινα δικαιώματα και η προαγωγή τους θα βρίσκονται στον πυρήνα των διαφόρων τομέων
παρέμβασης της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Frédérique Ries (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το
Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης στον κουβανό Guillermo Fariñas ο οποίος
ήταν απών. Η θέση του ήταν κενή διότι η κουβανική κυβέρνηση δεν θα του επέτρεπε να επιστρέψει
στην πατρίδα του. Το παράδειγμα αυτό είναι συγκλονιστικό και ταυτόχρονα υπενθυμίζει με
γλαφυρό τρόπο ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο δεν έχει βελτιωθεί.
Η πρακτική της θανατικής ποινής τόσο κοντά σε εμάς, στη Λευκορωσία, οι απαγχονισμοί και οι
λιθοβολισμοί στο Ιράν, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων στη Σομαλία, οι
μαζικοί βιασμοί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι φόνοι δημοσιογράφων στη Ρωσία, τα
215 εκατομμύρια των παιδιών που εργάζονται, οι αυθαίρετες κρατήσεις, οι στημένες δίκες, η
λογοκρισία και τόσες άλλες ακόμη βαρβαρότητες επιβάλλουν την επίδειξη σταθερότητας και
αποφασιστικότητας από την πλευρά της ΕΕ.

Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα μας καλεί να θέσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα
της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις πολιτικές της στους τομείς της
ανάπτυξης, της άμυνας, του εμπορίου, της αλιείας, της μετανάστευσης και της δικαιοσύνης. Η
οικουμενικότητα αυτών των αξιών πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των γεωπολιτικών
παραμέτρων, σε αντίθεση με την κυνική συμπεριφορά που επιδείχθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2010
όταν 15 χώρες αντέδρασαν με περισσή δειλία στη ρητή απαίτηση της Κίνας να μποϋκοτάρουν
την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον Κινέζο Lu Xiaobo.

Crescenzio Rivellini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Andrikienė για
την εξαιρετική δουλειά της. Η ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
–φέτος σχετικά με το 2009– αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι ενδιαφέρονται γι’ αυτό
το θέμα. Η εν λόγω έκθεση είναι ακόμη πιο σημαντική διότι είναι η πρώτη που εκδίδεται μετά
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά
μεγαλύτερες εξουσίες στην εξωτερική πολιτική. Πράγματι, η μεγαλύτερη ελπίδα για τα ανθρώπινα
δικαιώματα είναι η εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής,
καθώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες
και το πνεύμα της Συνθήκης.

Μία από τις προτεραιότητες μιας συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής πρέπει να είναι η προαγωγή
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, σημειώνω ότι η ετήσια έκθεση του
Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν περιέχει μόνο έναν μακρύ κατάλογο
προβλημάτων· προτείνει και λύσεις. Η έκθεση υπογραμμίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής
σε πολλές χώρες, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών,
στην προστασία των παιδιών, στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων, στην προστασία των
ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προαγωγή της δημοκρατίας και της
θρησκευτικής ελευθερίας, κ.ο.κ.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Ως συνήθως, το τελικό κείμενο
περιέχει και καλά και κακά νέα. Στα θετικά ανήκουν τα εξής: Πρώτον, η τροπολογία σε δύο
τμήματα σχετικά με τον Magnitsky εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία (+318, -163 και 95
αποχές). Οι τροπολογίες των ομάδων S&D και ALDE εγκρίθηκαν στο σύνολό τους (LGBT,
θανατική ποινή/θανάτωση με ένεση). Εγκρίθηκαν δύο τροπολογίες της ομάδας GUE (ισότιμη
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη/θεραπεία και Κολομβία). Ωστόσο, στα αρνητικά
συγκαταλέγεται το γεγονός ότι εγκρίθηκαν οι δύο τροπολογίες που κατέθεσε η εισηγήτρια (EPP)
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR) και
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την ανάγκη να προβλεφθούν περισσότερα προγράμματα για τη δημοκρατία αντί για τα ανθρώπινα
δικαιώματα.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Andrikienė διότι
πιστεύω ότι πρέπει να τονίσουμε εκ νέου ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι
ίδιον μιας σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα και είναι
καθήκον μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το ίδιο ισχύει σε
όλον τον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
σημειώσει αλματώδη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η πορεία προς την υιοθέτηση μιας κοινής και
συνεκτικής πολιτικής για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μακρά.

Καταρχάς, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για ταχεία απόκριση στις παραβιάσεις σε τρίτες χώρες. Ξεκινώντας από την απόλυτη
καταδίκη της θανατικής ποινής στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να κάνουμε ό,τι
περνά από το χέρι μας για την εδραίωση και διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε
καθημερινή βάση. Σε αυτό το πνεύμα, θα ήθελα να κλείσω σημειώνοντας ότι, όπως είπε και ο
Mahatma Gandhi, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αναγκαία συνθήκη για την
ειρήνη. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε αυτό.

Bart Staes (Verts/ALE),    γραπτώς. – (NL) Η έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2009
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν
τον τομέα παραθέτει μια επισκόπηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την
υφήλιο. Στη φετινή έκθεση προστέθηκαν και νέα είδη ζητημάτων που άπτονται των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο αγώνας κατά της
τρομοκρατίας. Χάρη στις τροπολογίες της ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης
Συμμαχίας, συμπεριλήφθηκε ένα κεφάλαιο σχετικά με τον ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στη νεότευκτη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Αυτό είναι πολύ σημαντικό
δεδομένου ότι η ΕΥΕΔ, ως νέος οργανισμός, είναι σε θέση να μας δώσει μια ευκαιρία να
αναθεωρήσουμε την πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να
προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως με έναν πιο συνεκτικό και αποφασιστικό
τρόπο. Συνεπώς, υποστηρίζω 100% την πρόταση διορισμού ενός ύπατου εκπροσώπου ο οποίος,
μαζί με την υπηρεσία του, θα συντονίζει την πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε μόνιμη βάση. Το κεντρικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο: τα ανθρώπινα δικαιώματα
πρέπει να καταλάβουν κεντρική θέση στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε
ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας αλλά το Κοινοβουλίου θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Αυτό είναι εξαιρετικά θετικό.

Έκθεση: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με μία νέα
στρατηγική για το Αφγανιστάν. Πιστεύω ότι η διεθνής βοήθεια πρέπει να διοχετεύεται απευθείας
στις αφγανικές αρχές, παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες. Όσον αφορά στην ειρηνευτική
διαδικασία, ο ρόλος της ΕΕ πρέπει να επιτρέπει στην κυβέρνηση Karzai να επιλέγει αυτόνομα
τους συνομιλητές της, επιμένοντας ταυτόχρονα στην τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:
απομάκρυνση της Αλ Κάιντα, εκρίζωση της καλλιέργειας της παπαρούνας, και βούληση να
γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Όσον αφορά στην εκπαίδευση της
αστυνομίας, συμφωνώ με την άποψη ότι πρέπει να δοθεί έμφαση όχι μόνο στην αύξηση του
αριθμού των αστυνομικών δυνάμεων και των στρατιωτών, αλλά κυρίως στην εκπαίδευση, στην
οργάνωση και στις σχέσεις μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των παράλληλων δικαστικών
δομών.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος
και τάσσομαι υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης στο Αφγανιστάν και της νέας πολιτικής για
την καταστολή της εξέγερσης που αποσκοπεί στην προστασία του τοπικού πληθυσμού και στην
ανοικοδόμηση περιοχών με εξασφαλισμένη ασφάλεια. Πρέπει να δοθεί χρόνος για να φανούν τα
αποτελέσματα της νέας πολιτικής κατά της εξέγερσης και πρέπει επίσης να βρεθεί μια πολιτική
λύση και να λάβουν χώρα διαπραγματεύσεις με όλες τις πλευρές. Είμαι πεπεισμένη ότι οιαδήποτε
μακροπρόθεσμη λύση πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη της φτώχειας,
της υποανάπτυξης και των διακρίσεων έναντι των γυναικών, για τη βελτίωση του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, την ενίσχυση των μηχανισμών συμφιλίωσης,
την εξασφάλιση του τερματισμού της παραγωγής οπίου, την έναρξη μιας διαδικασίας οικοδόμησης
ισχυρού κράτους και την πλήρη ένταξη του Αφγανιστάν στη διεθνή κοινότητα, καθώς και την
εκδίωξη της Αλ Κάιντα από τη χώρα. Οφείλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στους στρατιωτικούς
όλων των συμμαχικών δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και
να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας προς τις οικογένειές τους και προς τις οικογένειες όλων
των αθώων αφγανών θυμάτων.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η κατάσταση στο Αφγανιστάν παραμένει
προβληματική. Σχεδόν 10 χρόνια από την απομάκρυνση των Ταλιμπάν από την εξουσία χάρη
στην παρέμβαση των δυτικών συμμαχικών δυνάμεων, η ειρήνη και η ευημερία απέχουν ακόμη
πολύ από το να γίνουν καθημερινή πραγματικότητα για τους Αφγανούς. Η στρατηγική που
εφαρμόστηκε επί σειρά ετών στη χώρα είναι λανθασμένη και πρέπει να τροποποιηθεί. Η Ένωση
πρέπει να εκφράσει σθεναρά τις απόψεις της σχετικά με το θέμα και να αναγνωρίσει την αποτυχία
της στρατιωτικής αστυνομίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Τα στρατεύματά μας έχουν εγκλωβιστεί
και υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει ελπίδα εξόδου. Γι’ αυτούς τους λόγους υποστήριξα το
ψήφισμα του Κοινοβουλίου για μια νέα στρατηγική στο Αφγανιστάν. Το σύστημα που ίσχυε έως
τώρα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά και τη σπατάλη προκειμένου
η διεθνής βοήθεια να επιτελέσει επιτέλους τον ρόλο της. Η ειρήνη θα επανέλθει μέσω της δράσης
της κοινωνίας των πολιτών. Η συμμαχία πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη αυστηρότητα στους
ελέγχους των χρηματικών ροών. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πάψουμε να παρεμβαίνουμε
στις αφγανικές υποθέσεις. Η αφγανική κυβέρνηση πρέπει να αφεθεί ελεύθερη ώστε να βρει το
δικό της modus vivendi με τις διάφορες ομάδες που συναποτελούν την αφγανική κοινωνία. Ο
δρόμος προς την ανάπτυξη είναι ακόμη μακρύς και δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο αυτές τις
εύθραυστες ισορροπίες.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς. – Ψήφισα αποχή στην Έκθεση για τη νέα
στρατηγική για το Αφγανιστάν. Η Έκθεση όντως περιέχει αρκετά θετικά σημεία, αναγνωρίζει τις
δυσμενέστατες πτυχές της πραγματικότητας και της ευθύνης της διεθνούς κοινότητας και πιο
συγκεκριμένα του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των Κρατών Μελών που έχουν εμπλακεί με διάφορους
τρόπους στον πόλεμο του Αφγανιστάν και τη "διαχείριση" της "ανοικοδόμησης". Η Έκθεση
αναδεικνύει επίσης ότι η διανομή των χρημάτων και της διεθνούς βοήθειας δεν φτάνει στον
Αφγανικό λαό. Καταδεικνύεται επίσης, το πόσο αρνητική και παράλογη είναι η παραμονή των
ξένων στρατευμάτων στο Αφγανιστάν εφ' όσον, εκτός από τη σκοπιά των ανθρώπινων θυμάτων,
αποδεικνύεται η επιδείνωση της κατάστασης σε ότι αφορά τη φτώχεια του Αφγανικού λαού, το
επίπεδο σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών, την κατακόρυφη αύξηση καλλιέργειας οπίου
ή ακόμα και τη δημιουργία μαφιών και διαφθοράς μέσω της ιδιωτικοποίησης της ασφάλειας που
εφαρμόζουν οι ΗΠΑ. Δυστυχώς όμως, τροπολογίες των συντηρητικών δυνάμεων, αντιφατικές
προς το αρχικό κείμενο, το έχουν αλλοιώσει. Χαιρετίζεται η "νέα πολιτική κατά της εξέγερσης",
υιοθετώντας το χρονοδιάγραμμα του Προέδρου Ομπάμα, καλείται η μεγαλύτερη ταύτιση ΕΕ με
ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, αναγνωρίζεται η αποτελεσματικότητα και η ανάγκη παρουσίας των στρατευμάτων
για την ασφάλεια στην περιοχή.
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Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Εννέα χρόνια μετά την έναρξη της στρατιωτικής επέμβασης
στο Αφγανιστάν, πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και
οι σύμμαχοί της στον τομέα των παρεμβάσεων σε ξένες χώρες και της παγκόσμιας ασφάλειας.
Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία δεκαετία, παρά την ισχυρή –και αδιάλειπτη– διεθνή παρουσία
στο Αφγανιστάν, η ασφάλεια στη χώρα έχει επιδεινωθεί. Οι τρομοκράτες εξακολουθούν να
υποστηρίζονται και να εκπαιδεύονται και, επιπλέον, οι βασικοί κοινωνικο-οικονοικοί δείκτες
είναι απογοητευτικοί. Συνεπώς, επί του παρόντος, ο βασικός στόχος της διεθνούς κοινότητας
και της Ευρώπης πρέπει να είναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας μιας ισχυρής και σταθερής
κυβέρνησης, ούτως ώστε η ειρηνευτική διαδικασία να εξακολουθήσει να υποστηρίζεται, εφόσον
πληρούνται οι τρεις βασικές προϋποθέσεις που παρατίθενται στην έκθεση: (i) δέσμευση εκ μέρους
του Αφγανιστάν να απομακρύνει την Αλ Κάιντα από τη χώρα (ii) εκρίζωση της καλλιέργειας της
παπαρούνας και καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών και (iii) βούληση να γίνονται σεβαστά
τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στους κόλπους
του ΝΑΤΟ, η στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν πρέπει να μειωθεί σταδιακά διατηρώντας
ταυτόχρονα τη διεθνή στήριξη για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας ούτως ώστε να
διασφαλιστεί η σταθερότητα μετά τη λήξη της παρέμβασης.

Carlo Fidanza (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η έκθεση αυτή είναι ίσως ο βέλτιστος συμβιβασμός
που μπορεί να επιτευχθεί σήμερα για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική στο Αφγανιστάν. Αυτό
οφείλεται εν μέρει στις πολυάριθμες και καίριας τροπολογίες που κατέθεσε η ομάδα του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), οι οποίες κατέστησαν την έκθεση
λιγότερο ιδεολογικοποιημένη και περισσότερο ρεαλιστική, επιτρέποντας την αναγνώριση των
κρίσιμων παραμέτρων που αποκαλύφθηκαν στα εννέα χρόνια των επιχειρήσεων επί αφγανικού
εδάφους, καθώς και την ανάδειξη των θετικών στοιχείων και των κατευθυντηρίων γραμμών που
θα μας επιτρέψουν να καταστήσουμε την παρουσία της διεθνούς κοινότητας πιο αποτελεσματική
και θα επιταχύνουν την πλήρη ανάληψη της εξουσίας από τις αφγανικές αρχές.

Μία αποκλειστικά στρατιωτική παρέμβαση δεν μπορεί να είναι αρκετή, αυτό είναι αλήθεια. Είναι
ωστόσο αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να αποδυναμωθούν οι ομάδες των Ταλιμπάν και να
αναγκαστούν να διακόψουν κάθε δεσμό με την Αλ Κάιντα και έτσι να προσέλθουν στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων. Η αποφυγή των θανάτων άμαχου πληθυσμού παραμένει προτεραιότητα
φυσικά, αλλά δεν πρέπει να στερηθούμε τη χρήση των τηλεκατευθυνόμενων αεροπλάνων, τα
οποία είναι αποτελεσματικά στις περιοχές που συνορεύουν με το Πακιστάν.

Η στήριξη της Αστυνομικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL
Αφγανιστάν) πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να συνεχιστεί η εκπαίδευση μιας αστυνομικής
δύναμης ικανής να διατηρήσει τη δημόσια τάξη. Η εκπαίδευση των δικαστών και των διοικητικών
αξιωματούχων πρέπει επίσης να ενισχυθεί, προκειμένου να ευνοηθεί η ενδυνάμωση των αφγανικών
θεσμικών δομών, να περιοριστεί η διαφθορά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την
επιστροφή του Αφγανιστάν στους Αφγανούς.

Joe Higgins (GUE/NGL),    γραπτώς. – (ΕΝ) Η έκθεση αυτή αναδεικνύει πολλά από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει το Αφγανιστάν. Ασκεί κριτική στον ρόλο των κατοχικών δυνάμεων
του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν,
κυρίως όσον αφορά στην αυξημένη καταπίεση των γυναικών και τα αυξημένα επίπεδα φτώχειας.
Το αντιπολεμικό κίνημα μάς είχε προειδοποιήσει γι’ αυτά τα προβλήματα από την έναρξη του
πολέμου. Ωστόσο, εγώ προτίμησα να απόσχω διότι δεν μπορώ να συμπαραταχθώ με την έκθεση
ως προς την υποστήριξη της κατοχής ούτε ως προς την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας
από την κυβέρνηση Ομπάμα. Επέλεξα επίσης να απόσχω κατά την ψήφιση των τροπολογιών που
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ζητούσαν μεγαλύτερη στήριξη για το αφγανικό κράτος. Είμαι υπέρ του σεβασμού της εθνικής
κυριαρχίας του αφγανικού λαού, αλλά το καθεστώς Karzai είναι διεφθαρμένο και δεν
αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των Αφγανών. Ζητώ το σύνολο της παρεχόμενης
βοήθειας να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο από τους μικρούς γεωργούς, τους εργάτες και
τους φτωχούς πολίτες του Αφγανιστάν. Σημειώνω τον φόρο τιμής που αποτίει η έκθεση στους
απλούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους και στους αφγανούς πολίτες που έπεσαν θύματα
αυτού του πολέμου. Ωστόσο, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη διατύπωση ότι οι στρατιωτικοί
πέθαναν «υπερασπιζόμενοι την ελευθερία». Πρόκειται για έναν πόλεμο που διεξάγεται προς το
συμφέρον των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και όχι προς το συμφέρον του απλού λαού.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    γραπτώς. – (FI) Πού εξαφανίζονται τα χρήματά μας στο
Αφγανιστάν; Δηλώνω ικανοποιημένη με την πρόταση ψηφίσματος για μία νέα στρατηγική στο
Αφγανιστάν. Η έκθεση αναδεικνύει με επιτυχία τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η
χώρα.

Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για το Αφγανιστάν, κάτι που επίσης καθιστά σαφές η έκθεση. Τα
στρατεύματα δεν κατάφεραν να φέρουν την ειρήνη στο Αφγανιστάν και την ίδια αποτυχία είχαν
και τα χρήματα που διαθέσαμε στη χώρα. Η έκθεση αναφέρει ακόμα ότι μεταξύ 2002 και 2009,
διοχετεύθηκε στο Αφγανιστάν ποσό άνω των 40 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ως διεθνής βοήθεια. Από
αυτά τα 40 δισ. μόνον έξι δισεκατομμύρια έχουν φτάσει πραγματικά στα χέρια της αφγανικής
κυβέρνησης, ενώ τα υπόλοιπα 34 δισεκατομμύρια διοχετεύθηκαν στη χώρα μέσω άλλων διόδων.
Ποσοστό μεταξύ 70% ή και 80% δεν έφτασε ποτέ στους υποτιθέμενους δικαιούχους, δηλαδή
στον λαό του Αφγανιστάν.

Επίσης, το κόστος του πολέμου στο Αφγανιστάν στο διάστημα 2001-2009 ανήλθε σε ποσό
άνω των 300 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτά τα τεράστια ποσά δεν ωφελούν τους αφγανούς
πολίτες. Αντιθέτως, αυτοί που επωφελούνται από τα χρήματα που δαπανώνται για το Αφγανιστάν
είναι οι βιομηχανίες όπλων, οι μισθοφόροι και οι πολυεθνικές. Είναι σημαντικό η έκθεση να
τονίσει πραγματικά αυτήν την οικτρή κατάσταση.

Sandra Kalniete (PPE)  , γραπτώς. – (LV) Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση στο σημείο όπου
ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν και τη βελτίωση της
κατάστασης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η
κατάσταση στο Αφγανιστάν ως προς την ασφάλεια είναι σήμερα πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν
πριν από εννέα χρόνια. Οι άνθρωποι ζουν σε μια πιο ελεύθερη κοινωνία, τα κορίτσια μπορούν
να φοιτήσουν στο σχολείο, οι ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες είναι ευκολότερα προσβάσιμες
από ό,τι υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά
προβλήματα, στην επίλυση των οποίων δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. Αυτό ισχύει ιδίως
όσον αφορά στις προσπάθειες καταπολέμησης των ναρκωτικών, όπως σωστά τονίζεται στην
έκθεση. Σύμφωνα με γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων, το 92% της παγκόσμιας παραγωγής οπίου
προέρχεται από το Αφγανιστάν από όπου διανέμεται σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η καλλιέργεια της οπιούχου
παπαρούνας συνιστά σημαντική πηγή εσόδων στις αγροτικές περιοχές όπου δύσκολα βρίσκει
κανείς εναλλακτικούς τρόπους για να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Γι’ αυτό εξάλλου η καταστροφή
των φυτειών παπαρούνας χωρίς ταυτόχρονα την παροχή εναλλακτικής πηγής εισοδήματος δεν
συνιστά αποτελεσματική λύση.

Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν πρέπει να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τη διεθνή βοήθεια για
την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις περιοχές όπου
καλλιεργείται σήμερα η παπαρούνα. Η επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανοικοδόμηση
του Αφγανιστάν είναι σημαντική, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Το

71Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-12-2010



σημαντικότερο είναι η εγγύηση της ασφάλειας. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πρόωρη απόσυρση
των στρατιωτικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν όχι μόνο θα ήταν επικίνδυνη για τον πληθυσμό
και απειλή για τον δημοκρατικό κόσμο, αλλά θα γκρέμιζε και ό,τι θετικό έχει επιτευχθεί μέχρι
τώρα στη χώρα. Ο λαός έχει πληρώσει ακριβά την ειρήνη στο Αφγανιστάν και δεν πρέπει να τον
απογοητεύσουμε.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ο εισηγητής αποφάσισε να εστιάσει αποκλειστικά
σε τέσσερεις τομείς στους οποίους, κατά την κρίση του, θα μπορούσαν να επέλθουν πραγματικές
αλλαγές με στοχοθετημένη δράση: διεθνής βοήθεια, επιπτώσεις της ειρηνευτικής διαδικασίας
που ξεκίνησε πρόσφατα, αντίκτυπος της εκπαίδευσης της αστυνομίας και εκρίζωση της
καλλιέργειας του οπίου. Αν και δεν υποστηρίζω όλα τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει,
υπερψήφισα αυτήν την έκθεση ως μια προσεκτικά μελετημένη και χρήσιμη συνεισφορά στη
συζήτηση για το Αφγανιστάν.

Mario Mauro (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η έκθεση για μια νέα στρατηγική στο Αφγανιστάν αξίζει
θετικής αξιολόγησης συνολικά, γι’ αυτό αποφάσισα να την υπερψηφίσω. Τα τεράστια προβλήματα
που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα στο Αφγανιστάν, κάθε ένα διαφορετικό και εξαιρετικά
σημαντικό για το μέλλον αυτής της μεσανατολικής χώρας, πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω μίας
νέας προσέγγισης με μια διαφορετική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σε σχέση με το παρελθόν.

Το πρωτεύον ζήτημα –όπως σωστά το εντοπίζει η προς ψήφιση έκθεση– είναι το γεγονός ότι
«δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα ή ειρήνη στο Αφγανιστάν εάν το κράτος δεν εγγυάται
πρωτίστως την ασφάλεια των πολιτών του με δική του ευθύνη». Υπό αυτό το πρίσμα, ελπίζω ότι
ο εισηγητής θα αναθεωρήσει το σημείο όπου κάνει λόγο για τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων
αεροπλάνων, ενδεχομένως μέσω προφορικής τροπολογίας.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Η έκθεση αυτή παρουσιάζει μία ζοφερή
εικόνα των συνεπειών του πολέμου στο Αφγανιστάν, ο οποίος ήταν μια πρωτοβουλία του NATO
και έγινε με τη συνενοχή και τη στήριξη της ΕΕ. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση δεν
καταδικάζει τον πόλεμο καθαυτόν και παραμένει διστακτική μεταξύ της διατήρησης των
στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο αφγανικό έδαφος και της απόφασης να διαταχθεί
επιτέλους η απόσυρσή τους. Παρά ταύτα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σοβαρές επικρίσεις που
περιέχει, θα απέχω από την ψηφοφορία.

Willy Meyer (GUE/NGL),    γραπτώς. – (ES) Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους
δεν υποστήριξα την παρούσα έκθεση είναι ότι όχι μόνο δεν προτείνει την άμεση απόσυρση των
ευρωπαϊκών δυνάμενων, αλλά επιπλέον «χαιρετίζει και επικροτεί» το σχέδιο ενίσχυσης της δράσης
της ΕΕ. Ομοίως, δεν θίγει παρά υποτυπωδώς τον ρόλο της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή
της Ασφάλειας (ISAF) και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν
διαπραχθεί. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι η έκθεση συμπεριέλαβε τις δηλώσεις του Στρατηγού
Stanley McChrystal, ο οποίος διαψεύδει ότι η παρουσία της Αλ Κάιντα είναι τέτοια που να
δικαιολογεί την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Αφγανιστάν. Πιστεύω επίσης ότι είναι θετικό το
γεγονός ότι η έκθεση ζητεί να παύσει η εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων από ιδιώτες
υπεργολάβους το συντομότερο δυνατό, καθώς και με την αιτιολογική σκέψη που αναφέρει ότι
δεν φαίνεται ότι μπορεί να δοθεί τέλος στην κατάσταση στο Αφγανιστάν εξαιτίας της
μιλιταριστικής και φιλοπόλεμης στρατηγικής που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα. Δεν υποστήριξα
την έκθεση διότι η ακλόνητη δέσμευσή μου στις αξίες του ειρηνισμού με υποχρέωσε να της
ασκήσω κριτική, καθώς το πνεύμα και το περιεχόμενό της είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με την
ανάγκη αποστρατικοποίησης της εξωτερικής πολιτικής και των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Γενικά ο εισηγητής διέγνωσε ορθά την κατάσταση
στο Αφγανιστάν. Έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι πόροι και τα στρατεύματα αξιοποιούνται
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παντελώς λάθος στο Αφγανιστάν και ότι η παροχή επιπλέον πόρων ή στρατευμάτων δεν μπορεί
να αλλάξει αυτήν την κατάσταση. Ορθώς επίσης αναγνωρίζει ότι η παρουσία και η αλαζονική
συμπεριφορά των συμμαχικών δυνάμεων είναι οι βασικές αιτίες για την απόλυτη απόρριψή τους
από τον τοπικό πληθυσμό. Γνωρίζει τέλος ότι η δημοκρατία και οι δυτικές αξίες δεν είναι δυνατόν
να επιβληθούν διά της βίας στους κατοίκους του Αφγανιστάν. Ωστόσο, ο εισηγητής κακώς
επιμένει σε ζητήματα όπως τα δικαιώματα των γυναικών, τα οποία, αν και πολύ σημαντικά, είναι
αδύνατον να γίνουν δεκτά σε τοπικό επίπεδο και έτσι καθιστούν την ειρηνευτική διαδικασία στο
σύνολό της ακόμη πιο επίφοβη.

Επιπλέον, ο εισηγητής, παρόλο που αναγνωρίζει τον αρνητικό αντίκτυπο των στρατευμάτων,
απευθύνει έκκληση για αύξηση των στρατιωτών και των πόρων που διατίθενται για το Αφγανιστάν.
Είμαι πεπεισμένος ότι η αφγανική σύρραξη είναι ένας άδικος πόλεμος και ότι η παράταση της
κατοχής της χώρας δεν ωφελεί ούτε την Ευρώπη ούτε το ίδιο το Αφγανιστάν. Η πρώτη γραμμή
άμυνας της Ευρώπης δεν βρίσκεται στα όρη Χίντου Κους. Γι’ αυτόν τον λόγο καταψήφισα την
έκθεση.

Franz Obermayr (NI),    γραπτώς. – (DE) Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
πολεμούν στο πλευρό των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν πρέπει να αποσύρουν το συντομότερο δυνατόν
τα στρατεύματά τους από αυτή τη χώρα. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν κλείνει σύντομα εννέα
χρόνια και ακόμη δεν υπάρχει κανένα σημείο βελτίωσης στο θέμα της ασφάλειας στη χώρα.
Αντιθέτως, οι ισλαμιστές Ταλιμπάν ενισχύουν τις θέσεις τους. Η Ευρώπη κατασπαταλά τους
πόρους της αντί να αναπτύσσει τις δυνάμεις της εκεί όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη, π.χ. στα
βαλκανικά σύνορα της ΕΕ. Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς ποια ακριβώς είναι τα ευρωπαϊκά
συμφέροντα που υπερασπιζόμαστε στα όρη Χίντου Κους. Από ό,τι φαίνεται, πρωταρχικός στόχος
δεν είναι η εγκαθίδρυση μιας δυτικού τύπου δημοκρατίας στο Αφγανιστάν όπως ισχυρίζονται
οι Αμερικανοί. Αντίθετα, τα οικονομικά συμφέρονται διαδραματίζουν καίριο ρόλο, ιδίως εφόσον,
σύμφωνα με τους New York Times, στο υπέδαφος του Αφγανιστάν υπάρχουν φυσικοί πόροι
αξίας 1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Προφανώς, η ΕΕ οφείλει να βοηθήσει τις αμερικανικές εταιρείες να
εκμεταλλευτούν ανεμπόδιστα αυτόν τον πλούτο. Γι’ αυτόν τον λόγο καταψήφισα την έκθεση.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση αυτή για μια νέα στρατηγική
στο Αφγανιστάν συντάχθηκε σε συνέχεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων όπου
συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για το Αφγανιστάν
και το Πακιστάν και κατατέθηκε η πρώτη εξαμηνιαία έκθεση προόδου.

Υποστηρίζω πλήρως κάθε στρατηγική που αποσκοπεί στην προστασία του πληθυσμού και στην
ανοικοδόμηση περιοχών με εξασφαλισμένη ασφάλεια, καθώς και τις πολιτικές λύσεις που
προβλέπουν τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις διαπραγματεύσεις. Επικροτώ
τον στόχο της σταδιακής μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ασφάλειας στις δυνάμεις του Αφγανιστάν
από τώρα και έως το 2014.

Στηρίζω ανεπιφύλακτα την έκκληση του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή να διασφαλίσει τη
διαφάνεια και την απόδοση ευθυνών όσον αφορά την οικονομική συνδρομή που παρέχεται στην
κυβέρνηση του Αφγανιστάν, σε διεθνείς οργανώσεις και σε τοπικές ΜΚΟ. Μόνο με ένα διαφανές
σύστημα θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τη συνάφεια της διεθνούς βοήθειας και να επιτύχουμε
τον απώτατο στόχο της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης του Αφγανιστάν.

Crescenzio Rivellini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ το κ. Arlacchi. Η έκθεση
που εγκρίθηκε σήμερα προτείνει η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν
να βασιστεί σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: πλήρης υποστήριξη για τις ειρηνευτικές
διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης Karzai, των Ταλιμπάν και άλλων ανταρτών· διευρυμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αφγανική αστυνομία· εξάλειψη των φυτειών οπιούχου
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παπαρούνας· διακοπή του σκανδάλου της διεθνούς βοήθειας, το 80% της οποίας εξαφανίζεται
στη διαδρομή από τις χώρες-δωρητές ως το Αφγανιστάν. Όσον αφορά στο τελευταίο σημείο,
υπογραμμίζεται ότι η διεθνής βοήθεια για το Αφγανιστάν χρησιμοποιείται τελικά για δωροδοκίες
και διάφορες μορφές «νομιμοποιημένης» διαφθοράς και μετά από κλοπές κάθε είδους καταλήγει
συχνά να χρηματοδοτεί τον εχθρό.

Από το 2002, η ΕΕ δαπάνησε 8 δισ. ευρώ σε αυτή τη βασανισμένη χώρα και, παρά τα κονδύλια
που διατέθηκαν, η παιδική θνησιμότητα και ο αναλφαβητισμός αυξήθηκαν και το ποσοστό των
ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας αυξήθηκε κατά 130% μόνο τα τελευταία έξι
χρόνια. Προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της έλλειψης συντονισμού και επικοινωνίας
μεταξύ των διεθνών δωρητών, η ΕΕ ζητεί να δημιουργηθεί μια κεντροποιημένη τράπεζα δεδομένων
για το σύνολο της βοήθειας της ΕΕ και να χορηγούνται κονδύλια απευθείας σε συγκεκριμένα
προγράμματα τα οποία θα υλοποιούνται από κοινού με τις αφγανικές αρχές.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα
βασίζεται στις εκτεταμένες διαβουλεύσεις που είχε ο εισηγητής κατά τους τελευταίους έξι μήνες
σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν και τις σχέσεις του με τη διεθνή κοινότητα, στην
προσπάθειά του να διευκρινίσει για ποιο λόγο έχουν επιτευχθεί τόσο πενιχρά αποτελέσματα στο
Αφγανιστάν παρά τα τεράστια χρηματικά ποσά και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί κατά
τα τελευταία εννέα χρόνια. Το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας στο
Αφγανιστάν είναι πλέον εντονότερο από ποτέ άλλοτε, και μια νέα στρατηγική της ΕΕ στη χώρα
αυτή θα πρέπει να βασιστεί σε αυτό το δεδομένο. Η έκθεση εστιάζει αποκλειστικά σε τέσσερεις
τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να επέλθουν πραγματικές αλλαγές με στοχοθετημένη
δράση: διεθνής βοήθεια, επιπτώσεις της ειρηνευτικής διαδικασίας που ξεκίνησε πρόσφατα,
αντίκτυπος της εκπαίδευσης της αστυνομίας και εκρίζωση της καλλιέργειας του οπίου.

Geoffrey Van Orden (ECR),    γραπτώς. – (EN) Η έκθεση αυτή περιέχει χρήσιμες πληροφορίες
για την αποστολή του NATO/ISAF· για τις βαθιές ρίζες των προβλημάτων του αναλφαβητισμού
και της κακομεταχείρισης των γυναικών· για την ενδημικότητα της διαφθοράς και για την ανάγκη
νέων τρόπων σκέψης. Θα μπορούσε να είχε σταματήσει εκεί. Δεν μπόρεσε όμως να αντισταθεί
στην άσκηση κριτικής στη Συμμαχία, και εμμέσως στις ΗΠΑ. Προσπαθεί να βρει τρόπους
αναβάθμισης του ρόλου της ΕΕ. Υποστηρίζει την αυξημένη χρηματοδότηση από την ΕΕ, τη
στιγμή που είναι προφανές ότι αυτό που χρειάζεται δεν είναι περισσότερα χρήματα αλλά
καλύτερος έλεγχος και αξιοποίηση των τεράστιων ποσών που έχουν ήδη διατεθεί. Κατά συνέπεια,
η ομάδα ECR προτίμησε την αποχή.

Έκθεση: József Szájer (A7-0355/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το ψήφισμα διότι πιστεύω
ότι με το έγγραφο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχύει τον ρόλο του στις σχέσεις του με
την Επιτροπή. Συμφωνώ με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ότι για να
είναι το Κοινοβούλιο σε θέση να ασκεί πλήρως και εγκαίρως τα προνόμιά του, είναι εξαιρετικά
σημαντικό να ενημερώνεται με ενεργό τρόπο από την Επιτροπή σχετικά με όλα τα σχέδια μέτρων,
τα τροποποιημένα σχέδια μέτρων και τα τελικά σχέδια μέτρων που η τελευταία προτίθεται να
λάβει δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι όταν απαιτούνται ενιαίες
προϋποθέσεις για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης και εκχωρούνται
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ο έλεγχος της άσκησης αυτών των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων εκ μέρους της Επιτροπής εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών.
Πιστεύω ότι υπό το φως του ειδικού και πολιτικά ευαίσθητου χαρακτήρα των εκτελεστικών
πράξεων που πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής οικονομικής συνδρομής
και σύμφωνα με την πρακτική που έχει καθιερωθεί με τον διάλογο περί δημοκρατικού ελέγχου,
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το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει στη διαδικασία που οδηγεί στον
ορισμό του περιεχομένου των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που πρέπει να εγκριθούν στο
πλαίσιο των μέσων εξωτερικής οικονομικής συνδρομής.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
ρόλος της Επιτροπής είναι ανάλογος με αυτόν της κυβέρνησης ενός τυπικού κράτους. Η Επιτροπή
έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία αλλά και την εξουσία να εφαρμόζει κανονισμούς, οδηγίες και
αποφάσεις. Η Επιτροπή μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ότι ασκεί την εκτελεστική εξουσία στην
Ένωση. Διαθέτει εκχωρημένες εξουσίες, οι οποίες της επιτρέπουν να λαμβάνει μέτρα για την
εφαρμογή των κειμένων που εγκρίνονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Όπως ακριβώς
οι κανονισμοί και οι εγκύκλιοι στη Γαλλία πρέπει να συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι
και οι εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής δεν μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα από τους
ευρωπαϊκούς νόμους. Ωστόσο, είναι δυνατόν κατά την άσκηση αυτής της απολύτως θεμιτής
εξουσίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας, η Επιτροπή να υπερβεί τα όρια των αρμοδιοτήτων
της, συχνά χωρίς να το επιδιώκει. Για λόγους δημοκρατικής τάξης, εναπόκειται στα υπόλοιπα
θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρακολουθούν τη δραστηριότητα της Επιτροπής προκειμένου να
γίνεται σεβαστή η διάκριση των εξουσιών. Γι’ αυτό ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης κανονισμού
για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από
τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Δεν υπερψήφισα την έκθεση διότι θυσιάζει ορισμένες
από τις νέες εξουσίες που με τόσο κόπο κέρδισε το Κοινοβούλιο στον τομέα του διεθνούς
εμπορίου με αντάλλαγμα τη σύναψη συμφωνίας με το Συμβούλιο για τις εκτελεστικές εξουσίες
σε άλλους τομείς.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Η πρόταση της Επιτροπής συνιστά
συντονισμένη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Η έκθεση αυτή περιορίζεται σε ορισμένες
τροποποιήσεις χωρίς να καταδικάζει αυτό το γεγονός. Η Επιτροπή είναι το μοναδικό σώμα
δημοσίων υπαλλήλων παγκοσμίως που παραμένει εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης (του
Συμβουλίου). Θα καταψηφίσω αυτή τη νέα απολυταρχική κίνηση.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Ανέκαθεν καταβάλλονταν προσπάθειες για
συγκέντρωση του ελέγχου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσπάθειες αυτές φαίνεται
πως έχουν ενταθεί τελευταία, παράλληλα με την αύξηση της γραφειοκρατίας, παρά τις
διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου. Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το προνόμιο να
αποφασίζουν ποιες εξουσίες επιθυμούν να εκχωρήσουν στην ΕΕ ή/και στην Επιτροπή. Αυτό δεν
είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει με αποφάσεις του Δικαστηρίου, το οποίο φαίνεται πως επιδιώκει
τη μετάβαση σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα εδώ και χρόνια. Ομοίως, δεν είναι δυνατή η
κατάχρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας γι’ αυτόν τον σκοπό, ούτε είναι δυνατόν να επιδιωχθούν
τέτοιου είδους στόχοι με την πρόφαση της διαχείρισης κρίσεων. Θεωρητικά, η αρχή της
επικουρικότητας τυγχάνει ξεκάθαρης αποδοχής. Ωστόσο, στην πράξη συχνά αγνοείται ή
παρακάμπτεται. Υπερψήφισα την έκθεση κυρίως διότι αντιτίθεται σε αυτήν την τάση.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ο συμβιβασμός που επετεύχθη σημαίνει ότι η
εμπορική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των μέσων εμπορικής άμυνας, μπορεί να συμπεριληφθεί
στο ευρύτερο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Η προσέγγιση αυτή συνάδει πλήρως τόσο με το
πνεύμα όσο και με το γράμμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζω
πλήρως την ανάγκη ενίσχυσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης, μέσω της
παροχής στην Επιτροπή των αναγκαίων μέσων για τον σκοπό αυτόν, προς το κοινό συμφέρον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και όλων των οικονομικών παραγόντων. Υποστηρίζω
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την αρχή ότι η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά
μέτρα και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ψηφίζουν με ειδική πλειοψηφία.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση σχετικά με την πρόταση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων
και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή απορρέει από τους νέους κανόνες σχετικά
με τις εκτελεστικές πράξεις που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, κυρίως στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας. Σύμφωνα
με το ισχύον σύστημα της επιτροπολογίας, η κοινή γεωργική πολιτική παράγει την πλειονότητα
των πράξεων.

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, οι ισχύουσες διατάξεις επιτροπολογίας
θα πρέπει να αντικατασταθούν από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα
με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

Τα προβλήματα που αφορούν την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας στις διατάξεις της
Συνθήκης της Λισαβόνας είναι μείζονος σπουδαιότητας, ειδικότερα για αυτούς τους τομείς
πολιτικής οι οποίοι (όπως η γεωργική και η αλιευτική πολιτική) δεν εγκρίνονταν βάσει της
διαδικασίας συναπόφασης.

Μόνο η δοκιμή της νέας νομοθεσίας, μετά τις μείζονες τροποποιήσεις από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα μπορέσει να μας δείξει αν ο δρόμος που επιλέχθηκε θα
οδηγήσει στην αποτελεσματικότητα και στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Γενικά, η έκθεση έτυχε θετικής
υποδοχής από όλες τις Ομάδες και οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από την επιτροπή
αντικατοπτρίζουν τη συμφωνία που επετεύχθη στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για την πρώτη
ανάγνωση. Η Ομάδα μας τάσσεται υπέρ της συμφωνίας.

Πρόταση ψηφίσματος B7-0733/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος
διότι υπάρχει ανάγκη για δημιουργία μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να
διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας ή/και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη,
να υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες αιρεσιμότητας και να χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων,
από τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε κράτη μέλη στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης
υπερβολικών ελλειμμάτων, υπέρογκων χρεών ή υπέρμετρων ανισορροπιών. Πιστεύω ότι είναι
επίσης σημαντικό η χρηματοδότηση του μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων να βασίζεται
στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», υπό την έννοια ότι τα κράτη μέλη που προκαλούν
μεγαλύτερους κινδύνους με τα ελλείμματα και τα χρέη τους θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο
μερίδιο στη χρηματοδότηση των συνολικών κεφαλαίων. Οι ποινές αυτές θα είναι ένας από τους
τρόπους για την αποφυγή των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών κρίσεων στις χώρες της
ζώνης του ευρώ, όπως αυτή που ξέσπασε στην Ελλάδα πριν από μερικούς μήνες και είναι ακόμη
σε εξέλιξη.

Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL),    γραπτώς. – Ο πόλεμος ενάντια στους εργαζόμενους,
τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς αγρότες αποτελεί στρατηγική επιλογή των αστικών
κυβερνήσεων και της ΕΕ προκειμένου να στηρίξουν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Το χρέος
και το έλλειμμα αποτελούν απλώς τα προσχήματα. Όλες οι εθνικές κυβερνήσεις στις χώρες μέλη
της ευρωζώνης και της ΕΕ καλούνται να επιταχύνουν την λήψη και εφαρμογή ακόμα πιο άγριων,
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βάρβαρων αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων με συντονισμένο, από ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, τρόπο. Η
Σύνοδος Κορυφής θα δημιουργήσει τον «μηχανισμό στήριξης» που ουσιαστικά αποτελεί
μηχανισμό χρεοκοπίας. Η συζήτηση για τους πόρους και τη συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων
αποτελεί στάχτη στα μάτια των εργαζομένων. Στόχος είναι να μη χρεοκοπήσει η πλουτοκρατία.
Το Κεφάλαιο αναδεικνύει τις αγορές στον απόλυτο ρυθμιστή των κοινοτικών μηχανισμών και
τροποποιεί σε αυτή την κατεύθυνση τη Συνθήκη της Λισαβόνας προκειμένου να εξασφαλίσει
την κερδοφορία του, μέσω της υπερεκμετάλλευσης των εργαζομένων και της καταλήστευσης
του πλούτου που αυτοί παράγουν. Επιβάλλει την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση για να
ελέγξει τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις και να οξύνει την επίθεση στη ζωή και τα δικαιώματα
των εργαζομένων. Η ολομέτωπη αυτή επίθεση του Κεφαλαίου και της πλουτοκρατίας καθιστά
επιτακτικά αναγκαία την ευρύτερη λαϊκή συσπείρωση και τη ριζική ανατροπή του συσχετισμού
των δυνάμεων υπέρ της λαϊκής συμμαχίας, της αποδέσμευσης από την ΕΕ για τη Λαϊκή Εξουσία
και Οικονομία.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010, οι αρχηγοί
κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν να διατηρήσουν τους μηχανισμούς χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας που είχαν δημιουργήσει μερικούς μήνες νωρίτερα ως απόκριση στην κρίση. Σκοπός
είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα του ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ωστόσο, η παροχή οικονομικής
βοήθειας θα εξακολουθήσει να υπόκειται σε αυστηρούς όρους, κάτι που θεωρώ αναγκαίο. Όπως
και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, επικροτώ τη δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη, η οποία
δηλώνει γνήσια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η γνήσια αλληλεγγύη είναι σήμερα η καλύτερη απάντηση
που μπορούμε να δώσουμε στις αγορές.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Φέτος ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις
σχετικά με τη δημιουργία ενός πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την οικονομική διακυβέρνηση και τη
χρηματοπιστωτική εποπτεία. Η ΕΕ θα μεριμνήσει για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Συστημικού Κινδύνου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την μακροπροληπτική εποπτεία του
χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να αποφεύγονται περίοδοι εκτεταμένης χρηματοπιστωτικής
δυσπραγίας, και να προάγεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ώστε να εξασφαλιστεί
η βιώσιμη συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη. Εγκρίνω την
πρόταση θέσπισης ενός μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας με τον οποίο θα
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η οικονομική διακυβέρνηση, με στόχο την ουσιαστική και αυστηρή
οικονομική εποπτεία και συντονισμό, που θα επικεντρώνεται στην πρόληψη. Συμφωνώ με την
πρόταση του ψηφίσματος να συμμετάσχουν τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ
στη δημιουργία αυτού του μηχανισμού και να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οικονομική
συνδρομή εφόσον χρειαστεί.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου το οποίο αναλύει την ανάγκη να διαθέτουν τα κράτη μέλη έναν μόνιμο μηχανισμό
αντιμετώπισης κρίσεων για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του
ευρώ στο σύνολό της. Ο μηχανισμό αυτός έχει ως στόχο ουσιαστική και αυστηρή οικονομική
εποπτεία και συντονισμό, θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και θα περιορίσει σημαντικά την
πιθανότητα μελλοντικής κρίσης. Προκειμένου να εξορθολογιστούν οι τρέχουσες διαδικασίες
συντονισμού της οικονομικής πολιτικής και να εξαλειφθούν οι επικαλύψεις και προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι η στρατηγική της ΕΕ θα είναι κατανοητή από τους συμμετέχοντες στην αγορά
και τους πολίτες, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν περισσότερο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις
και να αλλάξει η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συμφωνώ ότι πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις νομοθετικές διαδικασίες που αφορούν τον μηχανισμό
αντιμετώπισης κρίσεων ώστε να αυξηθεί η δημοκρατική απόδοση ευθύνης, και να αξιοποιηθεί η
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εμπειρογνωμοσύνη, η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της Επιτροπής. Δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας προορίζεται για τη συμπλήρωση του νέου πλαισίου ενισχυμένης
οικονομικής διακυβέρνησης ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση, μετά από
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην οποία να περιλάβει αναλυτική περιγραφή
του εν λόγω μηχανισμού.

George Sabin Cutaş (S&D),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να
διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, διότι ο εν λόγω
μηχανισμός έχει πλέον καταστεί αναγκαίος στην τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση.

Υποστηρίζω επίσης το ψήφισμα διότι ζητεί να λειτουργεί ο μηχανισμός στα πρότυπα της
κοινοτικής μεθόδου, η οποία προϋποθέτει τη λήψη αποφάσεων σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
ύπαρξη ενός μόνιμου μηχανισμού κρίσεων είναι επωφελής για όλα τα κράτη μέλη,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ, δεδομένης της
αλληλεξάρτησης μεταξύ των οικονομιών της Ευρώπης.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Καταψηφίσαμε το ψήφισμα διότι διαφωνούμε
με τις θέσεις που εκφράζονται στο κείμενό του όσον αφορά στα οικονομικά προβλήματα που
βιώνουν τα κράτη μέλη, αγνοώντας πλήρως τα αίτιά τους και μη καταθέτοντας θεμελιώδη μέτρα
για την εξεύρεση συνολικής λύσης. Οι λύσεις αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την άμεση
κατάργηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την άμεση τροποποίηση του
καταστατικού και των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την άμεση
άρση της απελευθέρωσης της κεφαλαιαγοράς και της αγοράς παραγώγων και την άμεση
κατάργηση των φορολογικών παραδείσων.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυμεί να λάβει κανένα από αυτά τα μέτρα, επιλέγει θέσεις που
δεν περιορίζουν παρά ελάχιστα το τρέχον πρόβλημα και ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από
μεγάλο βαθμό εξάρτησης από την χρηματοπιστωτική αγορά και τις πλουσιότερες χώρες.

Το ψήφισμα εμμένει επίσης στην επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται
με τους ορισθέντες κανόνες, κυρίως με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, γεγονός που
θα επιδεινώσει την κατάσταση συνολικά στις χώρες με σχετικά αδύναμες οικονομίες.

Αυτό σημαίνει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων,
όπως η Γερμανία, και ότι η περίφημη αλληλεγγύη για την οποία τόσα έχουμε ακούσει δεν έχει
λάβει ακόμη σάρκα και οστά.

Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE),    γραπτώς. –
(EN) Καταψηφίσαμε την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες (ΚΕΦΒΕ) αλλά
δεν θελήσαμε να απορρίψουμε άλλες σημαντικές πτυχές αυτής της έκθεσης. Η στήριξή μας για
τις γενικές διατάξεις δεν συνεπάγεται στήριξη για την ΚΕΦΒΕ.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με τις προτάσεις ψηφισμάτων, διότι
πρέπει να θεσπίσουμε έναν μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων ο οποίος θα είναι αξιόπιστος,
συνεκτικός, διαρκής και προσαρμοσμένος στα βασικά τεχνικά δεδομένα και θα λειτουργεί στα
πρότυπα της κοινοτικής μεθόδου, διασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα της αγοράς και το
αίσθημα ασφάλειας.

Iliana Ivanova (PPE),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τον μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων ακριβώς επειδή κατά
τη διάρκεια των συζητήσεων στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής τα σημεία
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που αφορούσαν τη θέσπιση ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων στην ΕΕ
ύψους 25% τελικά διαγράφηκαν. Υποστηρίζω σθεναρά την ιδέα να διατηρήσουν τα κράτη μέλη
τις εθνικές φορολογικές πολιτικές τους. Είναι καίριας σημασίας να διαφυλαχθεί ο φορολογικός
ανταγωνισμός ως μέσο διευκόλυνσης της συνοχής και τόνωσης της οικονομικής μεγέθυνσης
της ΕΕ. Διαφορετικά, πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ αν
καταργήσουμε ένα από τα βασικά μέσα για την επίτευξή της και τι θα καταφέρουμε αν
εναρμονίσουμε τις φορολογίες προφανώς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών;
Υποστηρίζω επίσης την πρόταση τα κράτη μέλη που προκαλούν μεγαλύτερους κινδύνους με τα
ελλείμματα και τα χρέη τους να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στη χρηματοδότηση του μηχανισμού
αντιμετώπισης κρίσεων διότι αυτό σίγουρα θα ενθαρρύνει την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία
και θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της εφαρμογής μιας σωστής οικονομικής και φορολογικής
πολιτικής.

Bogusław Liberadzki (S&D),    γραπτώς. – (PL) Με προβληματίζει ιδιαίτερα η θέσπιση
μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας της ζώνης του ευρώ. Πρόκειται για ένα θέμα ζωτικής σημασίας για τις χώρες της
ζώνης του ευρώ αλλά και για τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια
πολίτες της ΕΕ ζουν εκτός της ευρωζώνης. Η σταθεροποίηση του ευρώ θα τους διευκολύνει να
πραγματοποιήσουν το όνειρο της ένταξης στην ευρωζώνη και μπορεί να προφυλάξει το συνολικό
σύστημα από νέες αναταράξεις. Το ψήφισμα αυτό καθαυτό δεν επιλύει κανένα από τα προβλήματα,
αλλά μπορεί να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα
κράτη μέλη. Το ψήφισμα εκφράζει την αποφασιστικότητα του Κοινοβουλίου να ενισχύσει την
ενωσιακή προσέγγιση και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Υπερψήφισα το ψήφισμα και τρέφω
μεγάλες ελπίδες για τη συνέχεια.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Επικροτώ αυτό το ψήφισμα και, ιδίως, την προφορική
τροπολογία του Stephen Hughes που «ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει το αναγκαίο
πολιτικό σήμα για να ξεκινήσει από την Επιτροπή η διερεύνηση σχετικά με μελλοντικό σύστημα
ομολόγων ευρώ, με σαφή διευκρίνηση των συνθηκών υπό τις οποίες το σύστημα αυτό θα ήταν
ευεργετικό για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και για την ευρωζώνη ως σύνολο».

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Η έκθεση αυτή υποστηρίζει τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα καθώς και τις
κοινωνικές περικοπές που αυτό συνεπάγεται. Απαιτεί την πλήρη συμμόρφωση με τους
κανονισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και καθιερώνει τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής επί των εθνικών προϋπολογισμών. Κατά συνέπεια, θα καταψηφίσω την έκθεση, την
οποία και καταδικάζω.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Η πρόταση ψηφίσματος που εξετάζουμε σήμερα με
τον παραπλανητικό τίτλο «θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων» είναι στην
ουσία μια απέλπιδα προσπάθεια των ιμπεριαλιστών της ΕΕ να φυλακίσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ
σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πεπρωμένο, βάσει της αρχής «μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο». Από
την πρώτη στιγμή, το ευρώ ήταν μια παντελώς ατυχής ιδέα, η αποτυχία της οποίας ήταν δεδομένη.
Δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε ένα κοινό νόμισμα κράτη με τόσο διαφορετικές εθνικές
οικονομίες. Εφόσον δεν υπάρχει βούληση για μεγαλύτερη ολοκλήρωση ή για τη μεταφορά
φόρων μεταξύ των λαών της Ευρώπης, θα πρέπει να καταργηθεί η νομισματική ένωση και να
μεταβούμε σε μια ένωση σκληρού νομίσματος. Γι’ αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι πρέπει να κλείσουμε
άμεσα αυτό το κεφάλαιο αντί να αφήνουμε το πρόβλημα να διαιωνίζεται περνώντας από τη μία
καταστροφή στην άλλη. Κατά συνέπεια, καταψηφίζω αυτήν την πρόταση ψηφίσματος.
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Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Θα ήθελα να επαναλάβω όσα ειπώθηκαν χθες στη
διάρκεια της συζήτησης και να δηλώσω ικανοποιημένος που εγκρίθηκε η τροπολογία 12 αν και
εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω μια ακόμη πιο άμεση αναφορά. Πρέπει να βρούμε νέους και
καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης του μηχανισμού κρίσεων. Μέσω της έκδοσης
ευρωομολόγων, ο μηχανισμός κρίσεων θα μπορούσε να αντλήσει χρηματοδότηση από τις αγορές,
αξιοποιώντας ξένο κεφάλαιο και επενδυτές που αναζητούν επενδυτικά προϊόντα, χωρίς κανέναν
αρνητικό αντίκτυπο στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ένα μηχανισμός βασισμένος αποκλειστικά
σε αναλογικές εισφορές, υπό τη μορφή απλών προβλέψεων αποθεματικών, θα συνεπαγόταν
μεγάλο βάρος για τα κράτη μέλη τα οποία θα έπρεπε να βρουν τα μετρητά ή το κεφάλαιο που
θα έπρεπε να κατατεθεί χωρίς να εξασφαλίζουν κάποια απόδοση ως αντάλλαγμα. Σε μια κατάσταση
όπως η τρέχουσα, με τα κράτη μέλη να καλούνται αφενός να εφαρμόσουν αυστηρές
δημοσιονομικές πολιτικές με στόχο τη μείωση των ελλειμμάτων και των χρεών και αφετέρου να
συνεισφέρουν για τη συμμετοχή τους στον μηχανισμό σταθεροποίησης, υπάρχει πολύ σοβαρός
κίνδυνος κατάρρευσης.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Μεταξύ άλλων, το ψήφισμα αυτό
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καθορίσει το συντομότερο δυνατόν τις αλλαγές που
πρέπει να γίνουν στη Συνθήκη προκειμένου να θεσπιστεί μόνιμος ΕΜΣ. Το Κοινοβούλιο
υπενθυμίζει ότι έχει εκφράσει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων αφερεγγυότητας κρατικών δανειοληπτών,
με τη χρήση, μεταξύ άλλων, του άρθρου 122 της ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης για το σχέδιο αυτό,
και ότι έχει επισημάνει το εγγενές δημοκρατικό έλλειμμα και την έλλειψη λογοδοσίας στις
αποφάσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο σχετικά με δέσμες μέτρων διάσωσης, για τις οποίες δεν
ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητεί επίσης να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ως συννομοθέτης στις μελλοντικές προτάσεις και αποφάσεις για μέτρα διάσωσης
σε καταστάσεις κρίσης και υπογραμμίζει ότι, από άποψη ορθολογισμού, πρακτικότητας και
δημοκρατικότητας, η εξέταση της νομοθετικής δέσμης για την οικονομική διακυβέρνηση δεν
μπορεί να αποσυνδεθεί από την απόφαση που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσον αφορά
τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων.

Πρόταση ψηφίσματος B7-0707/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα που
απευθύνει έκκληση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ακτή Ελεφαντοστού μετά τις
προεδρικές εκλογές που έλαβαν χώρα στις 28 Νοεμβρίου 2010. Η παράνομη απόφαση του
Συνταγματικού Συμβουλίου της Ακτής Ελεφαντοστού, τα μέλη του οποίου διόρισαν τον
απερχόμενο πρόεδρο, να αλλάξει τα αποτελέσματα που εκδόθηκαν από την εκλογική επιτροπή,
κατά παράβαση ενός νόμου που προβλέπει ότι το Συνταγματικό Συμβούλιο οφείλει να τα
εφαρμόσει, αντιβαίνει στη βούληση του λαού της Ακτής Ελεφαντοστού, όπως εκφράστηκε στις
κάλπες. Η απόφαση αυτή πρέπει να ακυρωθεί διότι διαφορετικά η χώρα δεν θα μπορέσει να βγει
από το πολιτικό αδιέξοδο που ακολούθησε τις εκλογές και τα κρούσματα βίας που ήδη
καταγγέλλονται θα αυξηθούν. Για το καλό των πολιτών της Ακτής Ελεφαντοστού και για την
επικράτηση της ειρήνης στη χώρα, υποστηρίζω την έκκληση προς τον κ. Laurent Gbagbo να
παραιτηθεί και να παραδώσει την εξουσία στο κ. Alassane Ouattara, τον οποίο ψήφισε το
εκλογικό σώμα δείχνοντάς του την εμπιστοσύνη του.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Επί σειρά ετών, η Ακτή Ελεφαντοστού αποτελούσε
πρότυπο καλής αποαποικιοποίησης. Με την υποδειγματική συμπεριφορά που επέδειξε μετά την
πολυπόθητη ανεξαρτητοποίησή της, στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η χώρα γνώρισε
σημαντική ανάπτυξη. Δυστυχώς, η υποβόσκουσα πολιτική κρίση υπονόμευσε σταδιακά την
πρόοδό της. Οι πρόσφατες προεδρικές εκλογές ανέδειξαν νικητή των αρχηγό της αντιπολίτευσης,
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κ. Ouattara. Ο απερχόμενο πρόεδρος κ. Gbagbo αρνήθηκε να παραδώσει την εξουσία. Έκτοτε,
η χώρα βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Δύο κόμματα παλεύουν για την εξουσία και τα σοβαρά
επεισόδια που μεσολάβησαν στοίχισαν τη ζωή σε οπαδούς και από τις δύο πλευρές. Υπερψήφισα
το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απευθύνει έκκληση στον κ. Gbagbo να σεβαστεί
το αποτέλεσμα των εκλογών και να παραδώσει αμέσως την εξουσία στον νόμιμο πρόεδρο της
χώρας. Το κείμενο του ψηφίσματος υποστηρίζει επίσης τις ενέργειες της Αφρικανικής Ένωσης,
η οποία ασκεί πιέσεις στη χώρα προκειμένου να διασφαλίσει την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη ο δεύτερος γύρος
των προεδρικών εκλογών στην Ακτή Ελεφαντοστού είναι λυπηρός. Η βία, που κατέληξε σε
θανάτους και τραυματισμούς, οδήγησε τελικά στην αποχώρηση των διεθνών παρατηρητών,
γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με την ορθότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων,
αλλά και με τη μετεκλογική πορεία της χώρας.

Ελπίζω ότι η χώρα αυτή, που ήταν κάποτε υπόδειγμα δημοκρατίας για την αφρικανική ήπειρο,
θα βγει σύντομα από το αδιέξοδο αυτής της εκλογικής αναμέτρησης.

Η μαζική προσέλευση στις κάλπες, παρά τις εντάσεις, μαρτυρά τον έντονο προβληματισμό των
πολιτών για το μέλλον της χώρας τους. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η βούληση των πολιτών, όπως
εκφράστηκε σε μια εκλογική διαδικασία που έχει ήδη ακυρωθεί έξι φορές στο παρελθόν, πρέπει
να γίνει σεβαστή.

Η Ακτή Ελεφαντοστού έχει την ευκαιρία να θέσει τέλος σε μια δεκαετία πολιτικών, στρατιωτικών
και κυβερνητικών κρίσεων που δίχασαν τη χώρα στον φιλοκυβερνητικό βορά και στον
επαναστατικό νότο. Η μόνη βιώσιμη λύση είναι να γίνει σεβαστή η βούληση του εκλογικού
σώματος.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού είναι καταδικαστέα
σε όλα τα επίπεδα. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν γίνεται σεβαστή η κυρίαρχη βούληση
του εκλογικού σώματος και ότι ο υποψήφιος για την προεδρία που κέρδισε τις εκλογές, σύμφωνα
με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής της Ακτής Ελεφαντοστού, δεν μπόρεσε
να αναλάβει τα καθήκοντά του εξαιτίας της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Κατά
τον δεύτερο γύρο των εκλογών παρατηρήθηκαν περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των
ελευθεριών, κυρίως σε ένα κλίμα έντασης και βίας που οδήγησε σε πολλούς θανάτους και
τραυματισμούς. Η πολιτική κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού δεν είναι βιώσιμη, η στάση
του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι απαράδεκτη και η συμπεριφορά του κ. Gbagbo αντιβαίνει
στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστηρίζω πλήρως την έκκληση προς τον κ. Gbagbo
να παραιτηθεί και να παραδώσει την προεδρία στον κ. Alassane Ouattara, τον δημοκρατικά
εκλεγμένο πρόεδρο της Ακτής Ελεφαντοστού.

Louis Michel (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε ότι τα εκλογικά
αποτελέσματα που δίνουν οι κάλπες γίνονται σεβαστά, διότι εκφράζουν τη βούληση του λαού
της Ακτής Ελεφαντοστού. Τα αποτελέσματα που εξέδωσε το Συνταγματικό Δικαστήριο της
Ακτής Ελεφαντοστού δεν σέβονται τη βούληση των ψηφοφόρων. Δεν μπορούμε να δεχθούμε
αυτή την αντισυνταγματική, αντιδημοκρατική αυθαιρεσία. Στις 28 Νοεμβρίου 2010, ο
κ. Ouattara ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών από την Ανεξάρτητη Εκλογική
Επιτροπή της Ακτής Ελεφαντοστού (CEI) και από το σύνολο σχεδόν της διεθνούς κοινότητας.
Είναι επιτακτική ανάγκη για τη σταθερότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής να τεθεί
τέλος το συντομότερο δυνατό στις τακτικές κωλυσιεργίας που χρησιμοποιεί ο κ. Gbagbo.
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Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Η πολιτική κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού
είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Καταρχήν, πιστεύω ότι δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
παριστάνει τον αστυνόμο του πλανήτη διότι κάθε χώρα πρέπει να μπορεί να διαμορφώνει το δικό
της πεπρωμένο χωρίς να χρειάζεται τις ευλογίες της ΕΕ ή των ΗΠΑ. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη
περίπτωση, δεν έχουμε να κάνουμε με τη βούληση του λαού της Ακτής Ελεφαντοστού αλλά με
την τυραννική υποδούλωση του λαού αυτού από μια εδραιωμένη ελίτ. Πριν από μερικά χρόνια,
είχαμε και στην Ευρώπη μια περίπτωση στην οποία οι πολίτες υποχρεώθηκαν να υποταχθούν σε
ένα αμφίβολης νομιμοποίησης καθεστώς από πολιτικές δυνάμεις που είχαν στη διάθεσή τους
τα απαραίτητα στρατιωτικά μέσα. Είναι σημαντικό οι εν λόγω δυνάμεις να μην εκδιώκονται με
βίαια μέσα. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να χρησιμοποιούνται ειρηνικά μέσα για την άσκηση
πίεσης σε αυτά τα πρόσωπα, ώστε να μην μπορέσουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις άδικες
πολιτικές τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, υπερψήφισα την παρούσα πρόταση ψηφίσματος.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το ψήφισμα αυτό υποκινήθηκε από
τη σοβαρή πολιτική και θεσμική κρίση που είναι σε εξέλιξη στην Ακτή Ελεφαντοστού μετά τον
δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της 28ης Νοεμβρίου 2010.

Οι εκλογές, τις οποίες παρακολούθησαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διεξήχθησαν
με γενικά ικανοποιητικό τρόπο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Εκλογική
Επιτροπή της Ακτής Ελεφαντοστού ανακηρύσσοντας νικητή των εκλογών τον κ. Ouattara,
απορρίφθηκαν από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, το οποίο αντέστρεψε το αποτέλεσμα
επικαλούμενο νοθεία σε κάποιες περιοχές και ανακηρύσσοντας νικητή τον σημερινό πρόεδρο
κ. Laurent Gbagbo.

Καθώς η μοναδική πηγή δημοκρατικής νομιμότητας είναι η καθολική ψηφοφορία, τα
αποτελέσματα της οποίας στην περίπτωση αυτή πιστοποιήθηκαν από τον ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο μέσω αυτού του ψηφίσματος, το οποίο υπερψηφίζω, καλεί τον κ. Gbagbo να
παραιτηθεί από το αξίωμά του και να παραδώσει την εξουσία στον κ. Alassane Ouattara και
καταδικάζει τις ενέργειες εκφοβισμού εναντίον των παρατηρητών της ΕΕ. Μέσω αυτού του
ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο επικροτεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να λάβει
συγκεκριμένα μέτρα κατά όσων παρεμποδίζουν την πορεία προς την ειρήνη και την εθνική
συμφιλίωση και υποστηρίζει την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στον Laurent Gbagbo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Τεράστια η ομοφωνία σήμερα στην
ψηφοφορία για την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι μοναδική πηγή δημοκρατικής
νομιμότητας είναι η καθολική ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν πιστοποιηθεί από
τον ΟΗΕ, και ως εκ τούτου καλεί τον κ. Gbagbo να παραιτηθεί από το αξίωμά του και να
παραδώσει την εξουσία στον κ. Alassane Ouattara· ζητεί επιμόνως από όλες τις πολιτικές
δυνάμεις στην Ακτή του Ελεφαντοστού να σεβαστούν τη λαϊκή βούληση που αντανακλάται στα
αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 28ης Νοεμβρίου, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από
την CEI και πιστοποιήθηκαν από τον ειδικό αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ· εκφράζει τη λύπη του
για τις βίαιες συγκρούσεις που προηγήθηκαν της ανακήρυξης των αποτελεσμάτων του δεύτερου
γύρου των προεδρικών εκλογών στην Ακτή του Ελεφαντοστού και εκφράζει τη βαθύτατη
αλληλεγγύη του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους· αποδοκιμάζει επίσης τις πολιτικές
παρεμβάσεις και προσπάθειες εκφοβισμού των μελών της CEI που τελικά καθυστέρησαν την
ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων παρεμποδίζοντας έτσι την δέουσα εξέλιξη της
δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας.
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Πρόταση ψηφίσματος B7-0705/2010

Sonia Alfano (ALDE),    γραπτώς. – (IT) Εκτιμώ ότι ήταν καλή ιδέα να προσέλθει η Επιτροπή
σήμερα στο Κοινοβούλιο και να μας μιλήσει για την απαγόρευση της χρήσης μη διευθετημένων
κλωβών για ωοπαραγωγούς όρνιθες, η οποία θα αρχίσει να ισχύει τον Ιανουάριο του 2012. Τα
δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά και άρα απαιτείται
η λήψη αυστηρών μέτρων κατά των κρατών μελών που, από νωθρότητα, δεν έχουν σημειώσει
καμία πρόοδο εδώ και καιρό. Η απαγόρευση αυτών των κλωβών ήταν γνωστή από το 1999 και
τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν αργότερα γνώριζαν πολύ καλά ότι θα έπρεπε να αναλάβουν
δράση γι’ αυτό το θέμα τηρώντας ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι καθυστερήσεις
είναι απαράδεκτες. Οι προθεσμίες πρέπει να τηρούνται αν θέλουμε οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να διαθέτουν αξιοπιστία. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποχρεώνει την ΕΕ να επιβάλει τις πολιτικές της, με γνώμονα την ορθή μεταχείριση των ζώων ως
όντων που αισθάνονται. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε διαρκώς πίσω από το πρόβλημα του
ανταγωνισμού, τον οποίο δεν πρέπει να αντιλαμβανόμαστε μόνο σε όρους ποσότητας και τιμών
αλλά, πάνω από όλα, με βάση την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ηθική. Ο επιλεκτικός και
ενημερωμένος καταναλωτής πρέπει να τοποθετηθεί στον πυρήνα του νέου οικονομικού μοντέλου
που η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιήσει ως αιχμή του δόρατος. Ελπίζω συνεπώς ότι η Επιτροπή θα
κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/74/EΚ, για την
προστασία τόσο των ζώων όσο και των καταναλωτών.

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος διότι είμαι
υπέρ της παροχής ευελιξίας σε όσους έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία προσαρμογής
αλλά δεν κατάφεραν να την ολοκληρώσουν λόγω της τρέχουσας κρίσης. Από την
1η Ιανουαρίου 2012, η εκτροφή ωοτόκων ορνίθων σε μη διευθετημένους κλωβούς θα
απαγορεύεται και ορίζονται έτσι οι ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των ωοτόκων
ορνίθων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή μπορεί να ελέγχει την
πορεία προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία τους για την εφαρμογή
της απαγόρευσης των συμβατικών κλωβών για τις ωοπαραγωγούς όρνιθες από
1ης Ιανουαρίου 2012 και να λαμβάνει μέτρα έναντι των κρατών μελών οι παραγωγοί των οποίων
δεν συμμορφώνονται, αλλά και μέτρα για την αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες
χώρες στην αγορά αυγών της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Μόλις πριν από 10 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση
ενέκρινε μια οδηγία με σκοπό την προστασία των ορνίθων από τις φρικτές συνθήκες εκτροφής
που επικρατούσαν σε παρά πολλά πτηνοτροφεία. Επικαλούμενα την επιδεινούμενη κατάσταση
στον κλάδο, λόγω της αύξησης των τιμών των ζωοτροφών λόγω των φαινομένων κερδοσκοπίας
στην αγορά δημητριακών, ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν να αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία. Η
εφαρμογή της πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο το 2012. Απέχουμε δύο χρόνια από την προθεσμία
και πολλά πτηνοτροφεία δεν έχουν σημειώσει καθόλου πρόοδο όσον αφορά στη συμμόρφωση
με τα νέα πρότυπα. Το παρόν ψήφισμα του Κοινοβουλίου καλεί την Επιτροπή να τηρήσει σκληρή
στάση σε αυτό το θέμα. Επικροτεί τη διαβούλευση που εγκαινίασε η Επιτροπή με επαγγελματίες
του κλάδου, αλλά την παροτρύνει να αρνηθεί το αίτημα ορισμένων εξ αυτών για παράταση της
προθεσμίας. Έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Από την 1η Ιανουαρίου 2012, θα
απαγορεύεται η εμπορία αυγών προερχόμενων από όρνιθες που κρατούνται σε συστοιχίες κλωβών
κάτω των 550 cm. Ωστόσο, πολλά πτηνοτροφεία δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμη. Αν κάποια
κράτη μέλη δεν είναι έτοιμα να εφαρμόσουν την απαγόρευση, είναι πιθανό να σημειωθεί έλλειψη
αυγών και άνοδος των τιμών διάθεσης στον καταναλωτή. Αυτό θα οδηγήσει επίσης σε αύξηση
των εισαγωγών αυγών από τρίτες χώρες, οι οποίες δεν συμμορφώνονται πάντα με τα πρότυπα
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υγιεινής της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο αποφάσισε να κρούσει τον
κώδωνα του κινδύνου. Οι παραγωγοί και τα κράτη μέλη κλήθηκαν να συμμορφωθούν άμεσα,
ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι είχαν στη διάθεσή τους πάνω από 12 χρόνια για να εφαρμόσουν
τη νομοθεσία. Οι παραγωγοί που προέβησαν σε επενδύσεις προκειμένου να συμμορφωθούν και
οι εκτροφείς που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της ελευθέρας βοσκής, δεν πρέπει να πέσουν θύματα
αθέμιτου ανταγωνισμού στο εσωτερικό της ΕΕ.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το ζήτημα που τίθεται είναι θεμελιώδες, όχι μόνο από
την άποψη της υγιεινής και της ορθής μεταχείρισης των ζώων, αλλά και λόγω της ανάγκης να
διασφαλιστεί η εφαρμοσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της οδηγίας 1999/74/ΕΚ,
αποτρέποντας δυνητικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Έχει ήδη καταδειχθεί σε άλλες
περιπτώσεις που αφορούν τη μεταφορά ζώων ότι η μη εφαρμογή και συμμόρφωση με τους
κανόνες της ΕΕ από ορισμένους παραγωγούς και διανομείς δημιουργεί καταστάσεις αθέμιτου
ανταγωνισμού και στρεβλώσεων της αγοράς. Η Ένωση πρέπει συνεπώς να επιβάλει επειγόντως
την εφαρμογή και την τήρηση των οδηγιών της σε όλη την επικράτειά της, ούτως ώστε η αγορά
να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και χωρίς αποκλίσεις και στρεβλώσεις, μέσω του σεβασμού
κοινών κανόνων.

Peter Jahr (PPE),    γραπτώς. – (DE) Η απαγόρευση των συμβατικών συστοιχιών κλωβών το
2012 συνιστά τεράστια επιτυχία υπέρ της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Ωστόσο, αυτά τα ενιαία
πρότυπα πρέπει να ισχύουν στο σύνολο της Ευρώπης, διαφορετικά δεν έχουν νόημα. Είναι ζωτικής
σημασίας να αγωνιστούμε για την τήρηση αυτής της πανευρωπαϊκής προθεσμίας προς όφελος
των ζώων και των παραγωγών που έχουν ήδη επενδύσει σε εναλλακτικές πρακτικές εκτροφής.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο δίκαιος ανταγωνισμός, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι τα
αυγά που δεν παράγονται με τον σωστό τρόπο δεν επιτρέπεται να φτάσουν στην ευρωπαϊκή
αγορά. Το ελάχιστο που πρέπει να διασφαλιστεί είναι ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση
να αναγνωρίζουν τα αυγά και τα προϊόντα αυγών που παράγονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Ήμουν ο εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών σε θέματα ορθής μεταχείρισης των
ζώων στη γερμανική βουλή όταν το Κοινοβούλιο αποφάσισε αυτήν την απαγόρευση. Εκείνη την
περίοδο, υποστήριξα το ψήφισμα διότι θα εφαρμοζόταν στο σύνολο της Ευρώπης. Αναμένω
από την Επιτροπή να λάβει τα δέοντα μέτρα ώστε η προθεσμία να τηρηθεί σε όλα τα κράτη μέλη.
Αυτό σημαίνει ότι μετά το 2012 δεν πρέπει να υπάρχουν πλέον συμβατικοί κλωβοί πουθενά
στην Ευρώπη.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η απαγόρευση της εκτροφής ορνίθων σε συμβατικούς
κλωβούς τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2012. Ο κίνδυνος πολλές εκμεταλλεύσεις να μην
έχουν προλάβει να συμμορφωθούν μας προκαλεί ανησυχία. Μας ανησυχεί επίσης το ενδεχόμενο
ελλείψεων σε αυγά και ανόδου των τιμών, δεδομένου ότι θα απαγορεύεται η διάθεση αυγών από
μονάδες που δεν θα έχουν συμμορφωθεί με την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου.
Υπερψήφισα το ψήφισμα διότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ήταν αδιανόητη, αλλά υποστηρίξαμε
χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που θέλησαν να θεσπίσουν έναν μηχανισμό για την
ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων που έχουν ήδη δρομολογήσει την αλλαγή των συστημάτων
τους αλλά δεν θα την έχουν ολοκληρώσει πριν από την προθεσμία. Δεν επιθυμώ να πλήξω την
ορθή μεταχείριση των ζώων και να ζητήσω παράταση, αλλά να τονίσω απλώς μερικά βασικά
σημεία που πρέπει να καταστούν απολύτως σαφή. Πρώτον, όσον αφορά στην αρχή της
αμοιβαιότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να εφαρμόσει ένα σύστημα παρακολούθησης
που θα ελέγχει την ποιότητα των αυγών που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εγγυάται
τον πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών προτύπων και κανόνων. Δεύτερον, τα κράτη μέλη καλούνται
να συμπεριλάβουν στα σχέδια περιφερειακής τους ανάπτυξης μέτρα για την υποστήριξη του
κλάδου της ωοπαραγωγής σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.
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David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστηρίζω σθεναρά το ψήφισμα αυτό το οποίο
απαιτεί να έχουν εφαρμοστεί πλήρως όλες οι διατάξεις της οδηγίας 1999/74/ΕΚ περί των
στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων από όλα τα κράτη μέλη
έως την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2012. Στο ψήφισμα δηλώνεται ότι οποιαδήποτε παράταση
της προθεσμίας ή σταδιακή εφαρμογή για οποιοδήποτε κράτος μέλος κρίνεται απαράδεκτη
–δεδομένου ότι οι παραγωγοί είχαν στη διάθεσή τους διάστημα 10 ετών για να συμμορφωθούν–
και θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην επιτυχή και έγκαιρη εφαρμογή τυχόν μελλοντικών κανόνων
για την ορθή μεταχείριση των ζώων. Το ψήφισμα απαιτεί επίσης από την Επιτροπή να κινήσει
ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες επί παραβάσει, με υψηλά και αποτρεπτικά πρόστιμα,
για τη μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε πτυχή της οδηγίας.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Έντεκα χρόνια μετά τη θέσπιση της σχετικής
νομοθεσίας, είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς είναι δυνατόν να έχουν γίνει τόσο λίγα
βήματα για την εφαρμογή της. Αυτό μπορεί να καταλογιστεί κυρίως στην Επιτροπή, η οποία
έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποδυναμώσει τις διατάξεις της, σε βαθμό που κανείς να μην
τις παίρνει πια στα σοβαρά. Αν και σε αυτήν την περίπτωση καταλήξουμε σε έναν πρόχειρο
συμβιβασμό, η αξιοπιστία της ΕΕ θα υπονομευτεί για άλλη μια φορά. Ελπίζω διακαώς ότι έως
την 1η Ιανουαρίου 2012 δεν θα λειτουργούν πλέον παράνομες μονάδες κλωβοστοιχιών ή ότι
τουλάχιστον όσες απομείνουν θα φορολογηθούν τόσο αυστηρά ώστε να μην διαθέτουν πλέον
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γι’ αυτό και υπερψήφισα την έκθεση.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα την τροπολογία 2 που
κατέθεσε η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) διότι μεγάλος
αριθμός παραγωγών έχουν ήδη αρχίσει να επενδύσουν με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των
συστημάτων εκτροφής τους ή έχουν δρομολογήσει τέτοιου είδους επενδύσεις. Οι επενδύσεις
αυτές δεν μπορούν να ολοκληρωθούν από την μία ημέρα στην άλλη και θα ήταν άδικο να βρεθούν
οι εν λόγω παραγωγοί σε μειονεκτική θέση. Η τροπολογία αυτή θα επιτρέψει σε μεγάλο αριθμό
ρουμάνων –και όχι μόνο– παραγωγών να δρομολογήσουν τον εκσυγχρονισμό των μονάδων
τους άμεσα ώστε να μην χρειαστεί να διακόψουν τη λειτουργία τους.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η οδηγία 1999/74/ΕΚ ορίζει ότι από την
1η Ιανουαρίου 2012 δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιούνται μη διευθετημένοι κλωβοί. Οι
ευρωπαίοι αγρότες θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της μετατροπής των συστημάτων τους σε
συστήματα διευθετημένων κλωβών –οι οποίοι είναι πιο ευρύχωροι εξασφαλίζοντας καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης– ή να εκτρέφουν τις όρνιθες στο έδαφος, σε εξωτερικό χώρο ή σε συστήματα
βιολογικής γεωργίας. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, εκτιμάται ότι το 30% των ευρωπαϊκών
πτηνοτροφείων εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μη διευθετημένους κλωβούς. Έχουν διαπιστωθεί
σοβαρές δυσκολίες στην προσαρμογή στο νέο σύστημα εντός των προθεσμιών που θέτει η οδηγία.
Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στην Ιταλία. Στο συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας και
Αλιείας στις 22 Φεβρουαρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι δεν προβλέπεται καμία
εξαίρεση στην εφαρμογή της απαγόρευσης. Ωστόσο, με τροπολογία στο ψήφισμα, εγκρίθηκε
τελικά μια πιθανή εναλλακτική λύση για τους παραγωγούς που έχουν ήδη αρχίσει να
αντικαθιστούν τα συστήματά τους με νέου τύπου κλωβούς. Κατά συνέπεια το υπερψήφισα.

Frédérique Ries (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η ορθή μεταχείριση των ζώων γενικά και των
ωοπαραγωγών ορνίθων ειδικότερα είναι σοβαρό ζήτημα. Προς απόδειξη τούτου, όχι μόνο η
Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε σκόπιμο να ψηφίσει σχετική νομοθεσία υπό τη μορφή της οδηγίας του
1999, μέσω της οποίας απαγορεύονται οι συστοιχίες κλωβών για τις ωοτόκες όρνιθες από
1ης Ιανουαρίου 2012, αλλά επιπλέον η ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο
προκάλεσε διαφωνίες μεταξύ των Βαλόνων και των Φλαμανδών το 2004. Σε αυτή τη συζήτηση
είναι σημαντικό να επιδείξουμε σύνεση και να βρούμε μία λύση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο
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την ορθή μεταχείριση των ζώων όσο και τα οικονομικά συμφέροντα που θίγονται. Όσοι
υποστηρίζουν ότι οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να γίνονται σεβαστοί, ότι πρέπει να προληφθεί
ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ πτηνοτρόφων και ότι μια μεταβατική περίοδος 12 ετών είναι
αρκετή για την απόσβεση των επενδύσεων έχουν δίκιο.

Ωστόσο, η άλλη πλευρά, η οποία ζητεί λίγη ευελιξία στους κανόνες, ιδίως στις εποχές λιτότητας
που διανύουμε, και υποστηρίζει ότι η μετάβαση σε διευθετημένους κλωβούς ή σε συστήματα
χωρίς κλωβούς θα επιβαρύνει με τεράστια χρηματικά ποσά τον πτηνοτροφικό τομέα που δεν
λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις από την κοινή γεωργική πολιτική έχει επίσης δίκιο. Γι’ αυτόν τον
λόγο υποστήριξα τις τρεις τροπολογίες που κατέθεσε η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες), οι οποίες αντικατοπτρίζουν την καθημερινή πραγματικότητα όλων των
ευρωπαίων πτηνοτρόφων.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Με την έγκριση του παρόντος
ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την προθεσμία της

απαγόρευσης των κλωβοστοιχιών από την 1η Ιανουαρίου 2012, όπως προβλέπεται στην οδηγία
περί καλής μεταχείρισης των ωοτόκων ορνίθων (1999/74/ΕΚ) και να αντιταχθεί σθεναρά σε κάθε
απόπειρα των κρατών μελών να εξασφαλίσουν αναβολή της εν λόγω προθεσμίας· τονίζει πως,
καταρχήν, οποιαδήποτε αναβολή ή εξαίρεση σε ό,τι αφορά την απαγόρευση θα επηρέαζε σοβαρά
το θέμα της καλής μεταχείρισης των ωοτόκων ορνίθων, θα στρέβλωνε την αγορά και θα τιμωρούσε
όσους παραγωγούς έχουν ήδη κάνει επενδύσεις για συστήματα εκτροφής άνευ κλωβών ή με
διευθετημένους κλωβούς· και εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το μεγάλο αριθμό κρατών
μελών και ωοπαραγωγών που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην τήρηση της προθεσμίας του
2012.

Csanád Szegedi (NI),    γραπτώς. – (HU) Υποστηρίζω σθεναρά την ιδέα ότι πρέπει να βρεθεί
μία λύση για τις περιπτώσεις στις οποίες ένας παραγωγός έχει ήδη αρχίσει να αντικαθιστά τους
κλωβούς του αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα προλάβει να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή πριν
από την εκπνοή της 12ετούς περιόδου χάριτος. Οι εν λόγω πτηνοτρόφοι πρέπει να υποστηριχθούν
ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των μονάδων τους το συντομότερο
δυνατό, παρά τα πενιχρά τους μέσα. Γι’ αυτό και υπερψήφισα την προταθείσα τροπολογία.

Artur Zasada (PPE),    γραπτώς. – (PL) Καταψήφισα το ψήφισμα, παρόλο που είμαι απολύτως
υπέρ της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι αναγκαία
η προσαρμογή για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας, η οποία προβλέπει την
απαγόρευση των συμβατικών κλωβών, αλλά πρέπει να δώσουμε σε όλα τα κράτη μέλη το ίδιο
χρονικό περιθώριο για την εφαρμογή της. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί ευρωπαίοι
παραγωγοί κατά την προσαρμογή τους στους κανόνες που θα τεθούν σε ισχύ την

1η Ιανουαρίου 2012 θα έχουν ως αποτέλεσμα ελλείψεις σε επιτραπέζια αυγά και σημαντική
αύξηση της τιμής των εν λόγω αυγών, μείωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου έναντι των
εισαγόμενων αυγών από τρίτες χώρες, και, κατά πάσα πιθανότητα, διακοπή ή περιορισμό της
παραγωγής. Πριν από την οριστική έναρξη ισχύος της απαγόρευσης πρέπει να εξετάσουμε τον
βαθμό εφαρμογής της οδηγίας, διότι έτσι θα καταστεί δυνατή η κατάθεση προτάσεων για
μεταβατικά μέτρα που θα προβλέπουν τη σταδιακή απόσυρση των μη διευθετημένων κλωβών
χωρίς να βρεθούν σε μειονεκτική θέση οι παραγωγοί που έχουν ήδη συμμορφωθεί με τους
κανονισμούς.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.00 και επαναλαμβάνεται στις 15.00)
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8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. WIELAND
Αντιπροέδρου

9. Υποδοχή

Πρόεδρος.   – Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απογευματινή συνεδρίαση.
Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται και είναι η τελευταία πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων
και το Νέο Έτος. Επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να καλωσορίσω την Εκτελεστική Επιτροπή της
Υπηρεσίας Συντήρησης των Γερμανικών Στρατιωτικών Νεκροταφείων (Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge) της Βάδης-Βυρτεμβέργης υπό τον πρόεδρό της, κ. Nothelfer. Με έδρα τη
Βάδη-Βυρτεμβέργη, η εν λόγω υπηρεσία συντηρεί 90.000 ταφικά μνημεία θυμάτων του πολέμου
και της τυραννίας μόνο στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Σας ευχαριστούμε για το έργο σας και σας
καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

10. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)

10.1. Μαλαισία: η εφαρμογή ποινών ξυλοδαρμού

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος για τη
Μαλαισία (2) .

Barbara Weiler,    συντάκτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, η Μαλαισία
είναι μια υπέροχη χώρα με μακροχρόνιες παραδόσεις και πολιτισμικό πλούτο. Ως μέλη της
αντιπροσωπείας της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), έχουμε βιώσει
προσωπικά την ταχεία και αξιοσημείωτη ανάπτυξη αυτής της χώρας. Η συνακόλουθη αύξηση
της οικονομικής ισχύος είχε ως αποτέλεσμα η Μαλαισία να ενταχθεί στις πρώτες δέκα χώρες
παγκοσμίως όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης, γεγονός το οποίο μας έχει εντυπωσιάσει
σημαντικά. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα εξ ονόματος της Ομάδας μου, της Ομάδας της
Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς
και όσων υπέγραψαν το ψήφισμα σε αυτό εδώ το Σώμα, να δηλώσω ότι είναι δύσκολο να
κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο η Μαλαισία εφαρμόζει ακόμα αυτήν την παρωχημένη
μέθοδο σωφρονισμού, η οποία προέρχεται από το αποικιακό παρελθόν της χώρας και μοιάζει
σχεδόν μεσαιωνική σε εμάς στην Ευρώπη.

Δεν εκφράζουμε μόνο εμείς αυτήν την κριτική: ακόμα και δικηγόροι στην Μαλαισία αντιτίθενται
σε αυτήν την πρακτική. Η ποινή ξυλοδαρμού καταστρατηγεί όλες τις συμφωνίες των Ηνωμένων
Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πιστεύουμε ότι η κατάσταση πρέπει να αλλάξει γρήγορα.

Επικροτήσαμε τον χάρτη των κρατών της ASEAN, ο οποίος σε διάφορα άρθρα και στο προοίμιο
επισημαίνει ότι –παραθέτω– «η προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» αποτελεί
βασική απαίτηση του χάρτη της ASEAN, ο οποίος έχει επίσης επικυρωθεί από τη Μαλαισία.

Η Μαλαισία έχει εδώ και καιρό ενστερνιστεί δημοκρατικές αρχές. Ωστόσο, αυτό αφορά και το
κράτος δικαίου με διεθνή πρότυπα. Το γεγονός αυτό είναι κάτι το οποίο θα δηλώνουμε
επανειλημμένα όταν βρισκόμαστε στη Μαλαισία και τα κράτη της ASEAN, ενώ το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα το υπογραμμίσει μέσω του παρόντος ψηφίσματος.

(2) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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Marietje Schaake,    συντάκτρια. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η πρακτική της ποινής ξυλοδαρμού
–ο ραβδισμός του ατόμου– αποτελεί σωματική ποινή η οποία εφαρμόζεται συχνά στη Μαλαισία
και αποτελεί λόγο ανησυχίας, διότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι υπόκεινται σε τέτοιου είδους
ποινή, ιδίως μετανάστες, και ο κατάλογος των αδικημάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε ποινή
ξυλοδαρμού μεγαλώνει. Ως εκ τούτου, η Μαλαισία παραβιάζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει
σχετικά με την απόφαση 8/8 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,
σύμφωνα με την οποία η σωματική ποινή μπορεί να ισοδυναμεί με βασανιστήριο.

Η νομική διαδικασία που οδηγεί σε αυτήν τη μορφή ποινής συχνά εκλείπει και οι μετανάστες
δεν ενημερώνονται για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν ή στερούνται το δικαίωμα πρόσβασης
σε νομικό σύμβουλο.

Επικροτούμε την έκκληση που εξέφρασε ανοικτά ο δικηγορικός σύλλογος της Μαλαισίας –ο
οποίος εκπροσωπεί 8.000 δικηγόρους– για την κατάργηση της ποινής ξυλοδαρμού. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τις αρχές της Μαλαισίας να αναστείλουν την ποινή ξυλοδαρμού
και όλες τις μορφές σωματικής ποινής, προχωρώντας παράλληλα στην κατάργηση αυτού του
νόμου, τόσο ως προς το πνεύμα όσο προς το γράμμα.

Η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Μαλαισίας και η επιτροπή νομοθετικής μεταρρύθμισης
της Μαλαισίας θα πρέπει να υποβάλουν επαρκείς προτάσεις στην κυβέρνηση σχετικά με την
κατάργηση των νόμων περί σωματικής ποινής.

Barbara Lochbihler,    συντάκτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το ψήφισμα καταδικάζει την
εφαρμογή ποινών ξυλοδαρμού στη Μαλαισία. Ο όρος ραβδισμός δεν θα πρέπει να νοείται ως
παρωχημένο, ακίνδυνο εκπαιδευτικό μέσο, αλλά ως τρομερή, ταπεινωτική και εξευτελιστική
τιμωρία, η οποία απαγορεύεται βάσει της σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων. Όποιος
αμφιβάλλει για αυτό, θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο
εφαρμογής αυτής της ποινής στη Μαλαισία. Από την άποψη της βαναυσότητας και του τρόμου,
αυτές οι εικόνες δεν αποτελούν παρά αποδεικτικά στοιχεία βασανισμού. Η Μαλαισία χρησιμοποιεί
αυτήν την τρομερή και εξευτελιστική πρακτική προκειμένου να τιμωρήσει τουλάχιστον 66
αδικήματα και περίπου 1.000 άνθρωποι ετησίως υπόκεινται σε ξυλοδαρμό στις φυλακές της
χώρας. Επιπλέον, τα τελευταία έτη, αυτή η βάναυση μεταχείριση έχει επεκταθεί και στους
μετανάστες που εισέρχονται στη χώρα χωρίς έγγραφα και σε τοξικομανείς. Εκτιμάται ότι
πλήττονται περίπου 350.000 έως 900.000 άνθρωποι. Συνεπώς, καλούμε επειγόντως τη
μαλαισιανή κυβέρνηση να παύσει άμεσα αυτήν την τρομερή, ταπεινωτική και εξευτελιστική
πρακτική και να ανακαλέσει μεσοπρόθεσμα τους σχετικούς νόμους.

Η Μαλαισία αποτελεί μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.
Όπως επεσήμανε η προηγούμενη ομιλήτρια, το εν λόγω όργανο εξισώνει την εφαρμογή σωματικής
ποινής με τον βασανισμό. Για τον λόγο αυτόν, η Μαλαισία θα έπρεπε να παραμείνει μέλος αυτού
του οργάνου, αλλά και να υπερασπιστεί τις αρχές που αυτό εκπροσωπεί.

Charles Tannock,    συντάκτης. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η Μαλαισία έχει κατευθυνθεί προς μια
πιο ισλαμική μορφή διακυβέρνησης τα τελευταία έτη. Το γεγονός αυτό προκαλεί ορισμένο βαθμό
ανησυχίας, διότι η Μαλαισία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο της ΕΕ, καθώς
είναι μια δημοκρατική χώρα της Ασίας με στρατηγική θέση και αναπτυγμένη οικονομία.

Δυστυχώς, οι δυτικού τύπου θεωρήσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι τόσο
αναπτυγμένες στη Μαλαισία. Εντούτοις, δεν είμαι σίγουρος για ποιον λόγο ξεχωρίσαμε, εν
προκειμένω, τη Μαλαισία. Η Μαλαισία είναι μια πλειοψηφικά μουσουλμανική χώρα και τέτοιου
είδους ποινές αποτελούν κοινό τόπο σε πολλές χώρες, οι οποίες βασίζονται στον νόμο της σαρία,
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και επιτάσσονται από το κοράνι, το οποίο θεωρείται η ανώτατη νομική αρχή για όλους τους
μουσουλμάνους.

Πράγματι, η ποινή ξυλοδαρμού είναι μια σχετικά ήπια ποινή συγκριτικά με ορισμένες άλλες
εξαιρετικά βάναυσες μεθόδους τιμωρίας που χρησιμοποιούνται σε κάποιες μουσουλμανικές
χώρες, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού, του λιθοβολισμού και του αποκεφαλισμού.
Ο ραβδισμός θα πρέπει, επίσης, να εξεταστεί εντός του πολιτισμικού πλαισίου της Ασίας: για
παράδειγμα, και η γειτονική κοσμική Σιγκαπούρη καταδικάζει εγκληματίες σε ποινή ξυλοδαρμού,
και η ινδονησιακή επαρχία Aceh, η οποία λαμβάνει σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια από την
ΕΕ, πρόσφατα εισήγαγε την ποινή ξυλοδαρμού βάσει της πολιτικής της που στηρίζεται στον
νόμο της σαρία.

Σε κράτη μέλη της ΕΕ, η παραδοσιακή εφαρμογή της σωματικής ποινής δικαίως απαγορεύεται,
και ας ελπίσουμε ότι κάποια μέρα θα ακολουθήσει και η Μαλαισία το φωτισμένο παράδειγμά
μας. Όμως, στο μυαλό μου δεν είναι καθόλου σαφές ότι η ποινή ξυλοδαρμού είναι παράνομη
βάσει του διεθνούς δικαίου, όπως δηλώνεται στο ψήφισμα.

Bernd Posselt,    συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όταν αγαπάμε κάποιον, έχουμε
συγκεκριμένες προσδοκίες από αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις μεταξύ κρατών. Κράτη
με τα οποία έχουμε ιδιαίτερα στενή σχέση δεν εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία με τρομερές
δικτατορίες σε άλλες ηπείρους.

Η Μαλαισία αποτελεί έναν πολύτιμο στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ορισμένες
απόψεις, το σύνταγμά της αποτελεί παράδειγμα ευρωπαϊκού συντάγματος. Για τον λόγο αυτόν,
αντιμετωπίζουμε τόσο σοβαρά αυτό που συμβαίνει στη Μαλαισία.

Κύριε Tannock, η ποινή ξυλοδαρμού στη Μαλαισία δεν εισήχθη λόγω του νόμου της σαρία,
αλλά αποτελεί κατάλοιπο της βρετανικής αποικιοκρατικής εποχής. Ακριβώς όπως η βρετανική
αποικιοκρατική δύναμη δεν υφίσταται πλέον και έχει μετατραπεί εν τω μεταξύ στη Μεγάλη
Βρετανία, έτσι και η Μαλαισία πρέπει να αλλάξει και να προσπαθήσει να καταργήσει αυτήν την
απαρχαιωμένη και βάρβαρη ποινή, η οποία καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα
δικαιώματα.

Θέλω να είμαι σαφής ως προς αυτό. Επί δεκαετίες, η Μαλαισία αποτελεί μια χώρα που
χαρακτηρίζεται από ανοχή μεταξύ των διάφορων εθνοτικών ομάδων και των θρησκευτικών
κοινοτήτων. Η χώρα θα πρέπει να εμμείνει σε αυτήν την κατεύθυνση και θα το πράξει ως ένας
ιδιαίτερα στενός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πιστεύουμε ότι θα καταφέρει να
απαγορεύσει αυτή τη βάρβαρη μορφή ποινής.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Charles Tannock (ECR).   – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα στον
κ. Posselt, τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα.

Δεν είμαι δικηγόρος του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν μπορώ να βρω κανένα αποδεικτικό στοιχείο
σύμφωνα με το οποίο το διεθνές δίκαιο απαγορεύει την ποινή ξυλοδαρμού. Είναι σαφές ότι
απαγορεύει τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τη γενοκτονία κ.λπ.,
αλλά, κατά την άποψή μου, η ποινή ξυλοδαρμού δεν απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο.
Σύμφωνα με τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, την οποία η Μαλαισία δεν έχει ουσιαστικά
επικυρώσει, η ποινή ξυλοδαρμού θα μπορούσε να αποτελέσει βασανιστήριο, αλλά δεν αποτελεί
κατ’ ανάγκη πάντα βασανιστήριο. Θα μπορούσε, λοιπόν, να μου εξηγήσει ίσως ο Bernd για ποιον
λόγο η ποινή ξυλοδαρμού είναι παράνομη –όπως επανέλαβε και όπως δηλώνεται και στο
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ψήφισμα– και ενάντια στο διεθνές δίκαιο; Κατά την άποψή μου, εάν δεν εμμείνουμε στα γεγονότα,
αμαυρώνουμε την εικόνα αυτού του Σώματος.

Πρόεδρος.   – Κύριε Posselt, αυτό που εξέφρασε ο κ. Tannock δεν πρόκειται ουσιαστικά για
ερώτηση.

Bernd Posselt,    συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα εκλάβω την τελευταία παρέμβαση ως
ερώτηση και θα ήθελα να δηλώσω ως απάντηση ότι η ποινή ξυλοδαρμού αποτελεί πράγματι
βασανιστήριο και ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, ανεξάρτητα από το εάν μια χώρα έχει
επικυρώσει ή όχι αυτές τις αρχές.

Marie-Christine Vergiat,    συντάκτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Μαλαισία είναι ένα εκ των
κρατών για τα οποία φαίνεται πως η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά θετική,
αν και πρόσφατη και σχετικά μετριοπαθής. Βεβαίως, αυτό αληθεύει κυρίως από οικονομικής
απόψεως, αλλά και κοινωνικής, όσον αφορά την εκπαίδευση, τα δικαιώματα των γυναικών και
τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

Ωστόσο, όταν μιλάμε για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, η κατάσταση είναι κάθε άλλο
παρά ιδανική. Τα ανησυχητικά σημάδια είναι επίμονα. Η κατάσταση για την οποία συζητούμε
σήμερα αποτελεί θλιβερή απόδειξη αυτού.

Ενώ η Μαλαισία έχει υπογράψει πληθώρα διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της
Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων
των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα
του Παιδιού (CRC), εξακολουθεί να αρνείται να υπογράψει άλλες συμβάσεις και, ειδικότερα,
τη Διεθνή Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων. Η Μαλαισία είναι μία εκ των χωρών στις οποίες
εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Αποτελεί, πράγματι, υποχρεωτική ποινή που επιβάλλεται σε
περιπτώσεις καταδικαστικών αποφάσεων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Η σωματική ποινή είναι
κοινή πρακτική στη Μαλαισία και μπορεί να επιβληθεί στον καθένα: άνδρες, γυναίκες –ιδίως σε
όσες κατηγορούνται για παράνομες σεξουαλικές σχέσεις– ακόμη και παιδιά, σε μαθητές που
κατηγορούνται για σοβαρή ανυπακοή. Το χειρότερο, για όσους καταδικάζονται στην επιβολή
τέτοιας ποινής, είναι ότι εκτελείται με τη βοήθεια ιατρών, κατά παράβαση της ιατρικής
δεοντολογίας τους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επαναφορά των καταδικασθέντων στις
αισθήσεις τους προκειμένου να υποστούν το υπόλοιπο της ποινής. Ακόμη χειρότερα, τα τελευταία
έτη, το κοινοβούλιο της Μαλαισίας επέκτεινε τον κατάλογο των ποινικών αδικημάτων τα οποία
τιμωρούνται με ποινή ξυλοδαρμού. Σήμερα, ο αριθμός τους ξεπερνά τα 60, συμπεριλαμβανομένης
της παράνομης εισόδου στη χώρα. Επιπλέον, από το 2002, όταν θεσπίστηκε το εν λόγω αδίκημα,
χιλιάδες πρόσφυγες έχουν υποστεί αυτήν την ποινή, αυτό το βασανιστήριο.

Η μαλαισιανή κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει αυτές τις πρακτικές. Σε μια εποχή κατά την οποία
ο διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μαλαισία φαίνεται να αποδίδει καρπούς, δεν θα έπρεπε
η Ευρωπαϊκή Ένωση να πράξει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να πείσει τη Μαλαισία να σημειώσει
πρόοδο ως προς αυτόν τον τομέα;

Cristian Dan Preda,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
ξεκινήσω παραθέτοντας ορισμένα στοιχεία από μελέτη που διενεργήθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία
αυτόν τον μήνα, τον Δεκέμβριο του 2010. Τουλάχιστον 10.000 κατάδικοι και τουλάχιστον
6.000 πρόσφυγες υπόκεινται ετησίως σε ποινή ξυλοδαρμού στη Μαλαισία. Εφαρμόζεται πληθώρα
ποινών ξυλοδαρμού στα σωφρονιστικά ιδρύματα και ο κ. Tannock δήλωσε ότι, δυστυχώς, η
Μαλαισία δεν είναι η μόνη χώρα στην οποία εφαρμόζονται τέτοιες αναχρονιστικές ποινές: γίνεται,
επίσης, λόγος για τη Σιγκαπούρη.

16-12-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL90



Ωστόσο, προβληματικό στην περίπτωση της Μαλαισίας είναι το γεγονός ότι σε όλο και
μεγαλύτερο αριθμό εγκλημάτων και αδικημάτων αποδίδεται η ποινή του ξυλοδαρμού: για να
ακριβολογούμε, 66 στη Μαλαισία σε σύγκριση με 30 στη Σιγκαπούρη. Δεν μιλούμε μόνο για
βίαια ή σεξουαλικά εγκλήματα, αλλά και για χρήση ναρκωτικών, και ιδίως για παραβιάσεις των
διατάξεων περί μετανάστευσης. Από την άλλη πλευρά, συμφωνώ με την άποψη του συναδέλφου
μου, κ. Posselt, ο οποίος δήλωσε ότι μιλούμε για βασανιστήρια, τα οποία απαγορεύονται απόλυτα
βάσει του διεθνούς δικαίου.

Anneli Jäätteenmäki,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα
του Κοινοβουλίου είναι σημαντικό και πραγματοποιείται την κατάλληλη στιγμή. Χιλιάδες
άνθρωποι ετησίως υπόκεινται σε ποινή ξυλοδαρμού στη Μαλαισία. Η ποινή ξυλοδαρμού αποτελεί
απάνθρωπη και εξευτελιστική μορφή ποινής, η οποία πρέπει να απαγορευτεί παντού στον πλανήτη.
Η ποινή ξυλοδαρμού αποτελεί μορφή βασανιστηρίου.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μια μουσουλμάνα γυναίκα υπέστη ποινή ξυλοδαρμού πέρυσι
στη Μαλαισία όπου εφαρμόζεται ο νόμος της σαρία. Ο λόγος για την επιβολή της ποινής ήταν
η κατανάλωση μπύρας. Η Διεθνής Αμνηστία έχει, επίσης, πραγματοποιήσει αναφορές για την
ποινή ξυλοδαρμού σε πρόσφυγες και μετανάστες εργαζομένους στη Μαλαισία.

Ζητούμε από την κυβέρνηση της Μαλαισίας να καταργήσει τον ξυλοδαρμό ως μορφή τιμωρίας.
Καλούμε, επίσης, τη μαλαισιανή κυβέρνηση να επικυρώσει το Πρωτόκολλο της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, καθώς και το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και
πολιτικά δικαιώματα.

Zbigniew Ziobro,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, είμαστε
ικανοποιημένοι με την οικονομική ανάπτυξη της Μαλαισίας και τις βελτιωμένες συνθήκες
διαβίωσης του λαού της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, είμαστε δύσπιστοι λόγω της έκθεσης της
Διεθνούς Αμνηστίας η οποία περιγράφει τη διαδεδομένη χρήση της ποινής ξυλοδαρμού στη
Μαλαισία. Πρόκειται για μια πολύ βαριά ποινή, η χρήση της οποίας είναι συχνά υπερβολική,
διότι ορισμένες φορές επιβάλλεται για ήσσονος σημασίας και πολύ αμφιλεγόμενα αδικήματα.
Κατά την άποψή μου, είναι ιδιαίτερα απάνθρωπη η επιβολή αυτής της ποινής σε παράνομους
μετανάστες ή σε ανθρώπους που βρίσκονται στη μαλαισιανή επικράτεια χωρίς έγκυρα έγγραφα,
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών προσφύγων από τη Βιρμανία.

Ωστόσο, η αδίστακτη φύση αυτής της ποινής αποκαλύπτει την κρυφή αλήθεια σχετικά με τις
παραδοσιακές συνθήκες και τη φύση της ποινής του ξυλοδαρμού όπως εφαρμόζεται στη
Μαλαισία. Πολλά από τα αδικήματα στα οποία επιβάλλεται η ποινή ξυλοδαρμού συνδέονται με
παραβιάσεις του ισλαμικού θρησκευτικού νόμου και των εθίμων που απορρέουν από αυτόν τον
νόμο. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Kartika Sari Dewi Shukarno, η οποία
καταδικάστηκε σε ποινή ξυλοδαρμού το 2009 για κατανάλωση μπύρας σε μπαρ. Η κατάσταση
απαιτεί την αντίδρασή μας.

Jaroslav Paška,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (SK) Κύριε Πρόεδρε, ο παραδοσιακός
ισλαμικός νόμος της σαρία, ο οποίος εφαρμόζεται ακόμα και σε πολλά μετριοπαθή ισλαμικά
κράτη, επιτρέπει τη σωματική ποινή για παραβιάσεις του νόμου.

Υπήρξε η περιβόητη περίπτωση της επιβολής ποινής έξι ραβδισμών στο μοντέλο Kartika Sari
Dewi Shukarno στη Μαλαισία επειδή συνελήφθη να καταναλώνει μπύρα. Μετά την ανακοίνωση
της ποινής, ωστόσο, η οποία θα εκτελείτο με ράβδο σε γυναικείες φυλακές, η τιμωρία των έξι
ραβδισμών της 32χρονης μητέρας δύο παιδιών μετατράπηκε σε τρίμηνη παροχή κοινωνικής
εργασίας βάσει απόφασης του σουλτάνου της Μαλαισίας, Ahmed Shah, ο οποίος επιβλέπει τη
συμμόρφωση προς τους ισλαμικούς κανόνες στη Μαλαισία.
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Όμως, η κατάσταση εξελίχθηκε μάλλον χειρότερα για τη 46χρονη Ινδονήσια, Nasarudin
Kamaruddin, η οποία υπέστη 6 ραβδισμούς και ένα έτος φυλάκισης για το ίδιο αδίκημα. Ο
δικαστής Abdul Rahman Mohamed Yunos, ο οποίος καταδίκασε και την Kartika Shukarno,
δήλωσε σχετικά με την απόφαση ότι «σκοπός της ετυμηγορίας δεν είναι η τιμωρία αλλά η διδαχή».

Παρόμοιο επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε προς υπεράσπιση της απόφασής του από τον Wee Ka
Siong, υφυπουργό Παιδείας, όταν αιτιολόγησε τη σωματική τιμωρία παιδιών σε σχολεία,
συμπληρώνοντας ότι η τιμωρία θα μπορούσε να εκτελεσθεί μόνο από διευθυντές σχολείων ή
συγκεκριμένων για τον σκοπό αυτό ατόμων, ότι οι γονείς θα ενημερώνονταν για την τιμωρία και
ότι η εκτέλεση της τιμωρίας θα πραγματοποιούταν παρουσία μάρτυρα.

Κυρίες και κύριοι, το θέμα για το οποίο μιλάμε δεν είναι εξωτικό. Αποτελεί καθημερινότητα στον
αποκαλούμενο μετριοπαθή ισλαμικό κόσμο. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να διστάσουμε να
βοηθήσουμε τους λαούς αυτών των χωρών προκειμένου να καταργήσουν τέτοιες ποινές και
τέτοια έθιμα μεσαιωνικού τύπου, εάν μπορούμε να το πράξουμε μέσω της διπλωματικής ή άλλων
οδών.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να καταδικάσουμε με απόλυτο τρόπο
τη χρήση της ποινής ξυλοδαρμού και όλων των μορφών σωματικής ποινής και απάνθρωπης
μεταχείρισης. Η Μαλαισία δεν μπορεί να επικαλείται την εθνική νομοθεσία της, βάσει της οποίας
σε τουλάχιστον 66 εγκλήματα επιβάλλεται η ποινή του ξυλοδαρμού, προκειμένου να αιτιολογεί
τις αδίστακτες μεθόδους της, οι οποίες ισοδυναμούν με βασανιστήρια και θεωρούνται παράνομες
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις του. Οι εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά
με τον αυξανόμενο αριθμό προσφύγων και μεταναστών οι οποίοι υπόκεινται σε ποινή ξυλοδαρμού
στις φυλακές τις Μαλαισίας είναι, επίσης, ανησυχητικές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας διαθέτει
αποτελεσματικότερες μεθόδους προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να επιδείξει
μεγαλύτερη πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της βάναυσης συμπεριφοράς σε όλον τον
κόσμο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ως βασικό όρο για την ανάπτυξη περαιτέρω πολιτικής συνεργασίας με τη Μαλαισία.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Μαλαισία αποτελεί μια οικονομική
τίγρη. Πρόκειται για μια εξαιρετικά αναπτυγμένη χώρα, η οποία λειτουργεί ως πρότυπο για
ολόκληρη την περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας. Ωστόσο, αυτή η τίγρης αντιμετωπίζει ένα
σημαντικό πρόβλημα: τη χρήση του ξυλοδαρμού ως ποινή. Βεβαίως, θα μπορούσε να γίνει λόγος
για σεβασμό της πολιτισμικής ταυτότητας και για το γεγονός ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει
να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι όταν πρόκειται να επιβάλουμε τα πρότυπά μας σε άλλες ηπείρους.
Εντούτοις, σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται πραγματικά για ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία
είναι αδιαίρετα και ξεπερνούν τα σύνορα των ηπείρων, των φυλών και των θρησκειών. Θεωρώ
πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υπερασπιστεί αποφασιστικά το θεμελιώδες δικαίωμα
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η ποινή ξυλοδαρμού είναι βέβαιο ότι καταστρατηγεί αυτήν
την αξιοπρέπεια.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η πρόκληση σωματικού πόνου
αντιτίθεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ποινή ξυλοδαρμού αποτελεί κατάφωρη παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντιτίθεται στο δικαίωμα του ανθρώπου να μην υπόκειται σε
βασανιστήρια, αλλά και στο δικαίωμα να μην υπόκειται σε απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση
ή τιμωρία.

Στη Μαλαισία, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι ετησίως υποφέρουν από αυτήν τη μορφή
σωματικής τιμωρίας. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο πόνος είναι τόσο μεγάλος ώστε τα θύματα
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συχνά χάνουν τις αισθήσεις τους, ενώ πολλοί αξιωματούχοι που εκτελούν την ποινή είναι
πρόθυμοι να δωροδοκηθούν προκειμένου να απαλλάξουν τα θύματα. Ως εκ τούτου, πέραν των
κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι
οι οποίοι διαπράττουν έγκλημα εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των ανθρώπων.

Καλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς και τη μαλαισιανή κυβέρνηση, να εργαστούν
επειγόντως για την άμεση αναστολή της πρακτικής της ποινής ξυλοδαρμού, καθώς και τη
νομοθετική της κατάργηση. Ο ξυλοδαρμός και ο ραβδισμός ανθρώπων εξ ονόματος της
κυβέρνησης πρέπει να σταματήσει.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι στη Μαλαισία
η εφαρμογή ποινών ξυλοδαρμού έχει προσεγγίσει τόσο υψηλά ποσοστά και ακολουθεί ανοδική
πορεία. Αντί του περιορισμού αυτής της πρακτικής, η κυβέρνηση της Μαλαισίας την ενθαρρύνει.

Οι αρχές επικαλούνται ένα αβάσιμο επιχείρημα, σύμφωνα με το οποίο η ποινή ξυλοδαρμού είναι
νόμιμη και έχει σημαντικό αντίκτυπο, υπό την έννοια ότι εξαλείφει εγκληματικές δραστηριότητες.
Επιπλέον, οι υπάλληλοι των φυλακών λαμβάνουν οικονομικά ανταλλάγματα για τον ξυλοδαρμό
των κρατουμένων. Οι εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική: περισσότεροι
από 6.000 πρόσφυγες και 10.000 κατάδικοι ετησίως πέφτουν θύματα αυτής της πρακτικής.
Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό τα θύματα εκτός Μαλαισίας να έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη
δίκη. Σήμερα, στερούνται βασικών υπηρεσιών, όπως διερμηνείας ή παροχής νομικού συμβούλου.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, η ποινή ξυλοδαρμού κατ’ εντολή δικαστηρίου,
κατά την οποία το άτομο που υπόκειται σε αυτήν είναι δεμένο σε ένα πλαίσιο και δέχεται
ραπίσματα στην πλάτη και τους γλουτούς, είναι ανήθικη και παραβιάζει την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια. Στη Μαλαισία αυτή η πρακτική έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας.

Ένα κράτος το οποίο θεωρεί τη σωματική ποινή αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης του εγκλήματος
δεν αποτελεί κράτος δικαίου και η ΕΕ δεν πρέπει να χορηγήσει πρόσθετα εμπορικά προνόμια σε
μια τέτοια χώρα. Τέτοιου είδους σκληρές και απάνθρωπες μορφές τιμωρίας θα πρέπει να
τερματιστούν σε οποιαδήποτε χώρα κι αν επιβάλλονται.

Με το παρόν ψήφισμα, το Κοινοβούλιο δικαίως ζητεί από τις μαλαισιανές αρχές να θέσουν άμεσα
τέλος στη σωματική ποινή και τα βασανιστήρια, τόσο στο νομικό τους σύστημα όσο και στην
πράξη.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι ποινές ξυλοδαρμού
εφαρμόζονται στη Μαλαισία από τον 19ο αιώνα, όταν η περιοχή κατέστη αποικία της Μεγάλης
Βρετανίας. Πρόσφατα, η μαλαισιανή κυβέρνηση προσέθεσε ακόμη περισσότερα εγκλήματα στον
κατάλογο των αξιόποινων με ραβδισμό εγκλημάτων και η ποινή επιβάλλεται για 66 διαφορετικά
αδικήματα. Οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί σε ποινή ξυλοδαρμού κρατούνται στη
φυλακή χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για τη χρονική στιγμή εκτέλεσης της ποινής τους.
Η Διεθνής Αμνηστία εκτιμά ότι περίπου 10.000 καταδίκες σε ποινή ξυλοδαρμού επιβάλλονται
ετησίως και ότι το 60% των καταδικασθέντων είναι παράνομοι μετανάστες οι οποίοι δεν
καταλαβαίνουν καν την ποινή που τους επιβάλλεται λόγω γλωσσικών εμποδίων. Ωστόσο, οι
αρχές της χώρας δεν αναγνωρίζουν την ανάγκη τροποποίησης του νόμου, διότι θεωρούν την
ποινή ξυλοδαρμού αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης του εγκλήματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά με τη Μαλαισία επί οκτώ έτη. Στο πλαίσιο των
δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013 είχαν δεσμευθεί 17 εκατομμύρια
ευρώ για την ανάπτυξη της οικονομίας της Μαλαισίας. Ως εκ τούτου, είναι λογικό να απευθύνουμε
έκκληση προς τον εταίρο μας προκειμένου να επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
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κατά των βασανιστηρίων και να καταδικάσει απερίφραστα την πρακτική της ποινής ξυλοδαρμού
ως ασύμβατη με τη θέση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, περισσότεροι από 10.000 πολίτες μαστιγώνονται
ή ραβδίζονται ετησίως στη Μαλαισία, όπου η νομοθεσία ορίζει επίσημα αυτήν την ποινή για 66
αδικήματα. Ο κατάλογος αυτών των εγκλημάτων έχει επεκταθεί τα τελευταία έτη, γεγονός το
οποίο καταδεικνύει ανησυχητική τάση. Τα θύματα είναι υπήκοοι της χώρας αλλά και αλλοδαποί,
κατά των οποίων διαπράττονται πολυάριθμες και σοβαρές παραβιάσεις, από την έλλειψη της
απαραίτητης ενημέρωσης ή διερμηνείας έως την παραβίαση επαγγελματικής δεοντολογίας από
τους ιατρούς και την έλλειψη νομικής βοήθειας.

Κι εγώ ζητώ από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους
σχετικά με την κατάργηση της ποινής, η οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ισοδυναμεί με
βασανιστήριο, και να ασκήσουν πίεση για τη θέσπιση της τήρησης του δικαιώματος σε
αντικειμενική και αμερόληπτη δίκη στη Μαλαισία και τον τερματισμό της κακομεταχείρισης των
μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.

Andris Piebalgs,    μέλος της Επιτροπής. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή καταδικάζει τη
χρήση της σωματικής ποινής. Αντιτίθεται στις διεθνείς αρχές και τα πρότυπα περί ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, όπως ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτές οι αρχές αντικατοπτρίζονται, επίσης,
στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων
χωρών σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλες μορφές βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής
μεταχείρισης ή τιμωρίας.

Η πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για την εφαρμογή την ποινής ξυλοδαρμού στη
Μαλαισία είναι ανησυχητική. Εντούτοις, η Επιτροπή θα ήθελε να προτείνει τη διεύρυνση του
ψηφίσματος προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι χώρες στις οποίες εξακολουθεί, δυστυχώς,
να ισχύει η ποινή ξυλοδαρμού βάσει νόμου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη, έχει αρκετά συχνά εγείρει το ζήτημα της ποινής
ξυλοδαρμού στη Μαλαισία. Επίσης, ορισμένα κράτη μέλη το έπραξαν στο πλαίσιο της επικύρωσης
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και κατά τη διάρκεια της
οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η
οποία διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2009.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στο σεμινάριο των Ηνωμένων Εθνών επί τη ευκαιρία της
Ημέρας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητήθηκε από τη Μαλαισία να επικυρώσει περισσότερες
συμβάσεις του ΟΗΕ, ιδίως τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων. Στις αρχές του 2010,
το ίδιο ζήτημα τέθηκε από τον αρχηγό της αποστολής της ΕΕ απευθείας στον υπουργό
Εξωτερικών.

Πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο δίδουμε ιδιαίτερη προσοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
Μαλαισία θα ξεκινήσουν σύντομα διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έναρξη
ισχύος της συμφωνίας θα παράσχει μια στέρεη επίσημη βάση για τη διεξαγωγή ενισχυμένου και
τακτικού διαλόγου με τη Μαλαισία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εν τω μεταξύ, θα
συνεχίσουμε να εγείρουμε το ζήτημα στις μαλαισιανές αρχές.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο τέλος των συζητήσεων.
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10.2. Ουγκάντα: ο νόμος Bahati και οι διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος για την
Ουγκάντα: ο νόμος Bahati και οι διακρίσεις κατά λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και
τρανσεξουαλικών ατόμων (3) .

Véronique De Keyser,    συντάκτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ακριβώς πριν
από ένα έτος σε αυτό το Σώμα εγκρίναμε ψήφισμα για τις λεσβίες και τους ομοφυλόφιλους και
τον νόμο Bahati στην Ουγκάντα.

Γιατί, ένα έτος μετά, επανερχόμαστε με ένα σχεδόν πανομοιότυπο ψήφισμα;

Διότι το πρόβλημα απέχει πολύ από τη λύση του. Πρώτον, το κίνημα των ευαγγελιστών «Η
οικογένεια», το οποίο βρισκόταν πίσω από τον νόμο Bahati, δεν έχει παραιτηθεί από τις
προσπάθειές του και εξακολουθούμε να βλέπουμε αυτόν τον νόμο να επανέρχεται στην Ουγκάντα.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, πέρυσι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, η εφημερίδα Rolling Stone
της Ουγκάντα διεξήγαγε εκστρατεία «κατονομασίας και διαπόμπευσης» και δημοσίευσε κατάλογο
ομοφυλοφίλων της Ουγκάντα, οι οποίοι αμέσως εντοπίστηκαν και δέχθηκαν επίθεση και
συνεχίζουν σήμερα να κρύβονται ως παρίες. Το συνταγματικό δικαστήριο της Ουγκάντα διέκοψε
τη δημοσίευση της εφημερίδας, αλλά είναι σαφές ότι το κλίμα έχει επιδεινωθεί. Πρόκειται για
ανθρωποκυνηγητό.

Τρίτον, μόνο 13 αφρικανικές χώρες αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Οι
υπόλοιπες χώρες έχουν πολύ διαφορετικές νομοθεσίες, αλλά ορισμένες εξ αυτών –Σουδάν,
βόρεια Νιγηρία, Μαυριτανία– εξακολουθούν να επιβάλλουν τη θανατική ποινή στους
ομοφυλοφίλους.

Ωστόσο, και θα ολοκληρώσω την ομιλία μου με αυτό το σημείο, πολύ πρόσφατα, οι χώρες της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) προέβησαν σε δήλωση –κατά την άποψή μου
μονόπλευρη– σύμφωνα με την οποία γνώριζαν ότι ενοχλούμαστε ελαφρώς από αυτό το ζήτημα
σχετικά με τους ομοφυλοφίλους, αλλά πρόκειται για πτυχές του πολιτισμού τους. Όχι, πρόκειται
για ανθρώπινα δικαιώματα, για οικουμενικές αξίες και θέλουμε πραγματικά αυτές οι οικουμενικές
αξίες να τύχουν ισχυρής υπεράσπισης από την Επιτροπή και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Charles Tannock,    συντάκτης. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, οι κοινωνίες της Αφρικής είναι, γενικά,
κοινωνικά συντηρητικές. Δυστυχώς, σε πολλές αφρικανικές χώρες η ομοφυλοφιλία θεωρείται
πράγματι παράνομη. Πολλοί άνθρωποι στην Αφρική θεωρούνται ότι απειλούνται από προσπάθειες
προώθησης της ομοφυλοφιλίας, ιδίως όταν αυτών των προσπαθειών ηγούνται ΜΚΟ και
οργανώσεις με έδρα τη Δύση. Σε ορισμένα τμήματα της Αφρικής επικρατεί η ευρέως διαδεδομένη
αντίληψη ότι οι φιλελεύθερες δημοκρατίες προσπαθούν να προωθήσουν τις δικές τους, πιο
ανεκτικές, αξίες σε κοινωνίες με πολύ διαφορετικές και αρχαίες παραδόσεις.

Όμως, ακόμη και εάν αυτό αληθεύει, δεν δικαιολογεί ή αιτιολογεί την ανεξέλεγκτη ομοφοβία
που επικρατεί ευρέως σε ορισμένα τμήματα της Αφρικής. Δυστυχώς, αυτή η ομοφοβία συχνά
υποκινείται από κυβερνήσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης που αποτελούν φερέφωνά τους. Η
Ουγκάντα αποτελεί εκ νέου θέμα στις ειδήσεις λόγω του εξτρεμισμού και της υστερίας ορισμένων
εκ των νομοθετών της. Στηρίζουν ένα νόμο ο οποίος επιβάλλει τη θανατική ποινή, ή την ισόβια
κάθειρξη, σε ομοφυλόφιλους, ανάλογα με τη φύση του αποκαλούμενου εγκλήματός τους. Εγώ
προσωπικά, όπως και η Ομάδα ECR, απορρίπτω αυτόν τον δρακόντειο νόμο, ο οποίος θα

(3) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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συνιστούσε ωμή παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων, και καλώ τον πρόεδρο Museveni να
ασκήσει βέτο. Η Ουγκάντα είναι μια χώρα η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας ζει με ένα
δολάριο ημερησίως: σαφέστατα οι νομοθέτες της χώρας μπορούν να βρουν καλύτερους τρόπους
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της κοινωνίας της Ουγκάντα από το να
καταστήσουν την ομοφυλοφιλία λόγο ποινικής δίωξης.

Marietje Schaake,    συντάκτρια. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ο αποκαλούμενος νόμος κατά της
ομοφυλοφιλίας που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο της Ουγκάντα προβλέπει την τιμωρία
ομοφυλοφιλικών πράξεων με κάθειρξη από επτά έτη έως ισόβια κάθειρξη ή ακόμη και θανατική
ποινή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει έντονα αυτό το νομοσχέδιο και, πράττοντας
αυτό, δεν επιβάλλουμε ευρωπαϊκές αξίες σε άλλα κράτη, όπως δήλωσαν ορισμένοι σε μια
προσπάθεια αποποίησης της ευθύνης για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
ευθύνης για την προστασία των πολιτών από επιθέσεις λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού
τους.

Η πραγματική απειλή και το κλίμα φόβου επισημάνθηκαν στα τεύχη Οκτωβρίου και Νοεμβρίου
της Rolling Stone, τοπικής εφημερίδας, η οποία δημοσίευσε κατάλογο ονομάτων και προσωπικών
δεδομένων ατόμων φερόμενων ως ομοφυλόφιλων, υποκινώντας τους αναγνώστες να τους
βλάψουν ή να τους κρεμάσουν. Σε συνέχεια αυτής της δημοσίευσης διάφορα άτομα δέχθηκαν
επιθέσεις.

Μάλιστα, η ομοφυλοφιλία είναι νόμιμη μόνο σε 13 αφρικανικές χώρες και αποτελεί ποινικό
αδίκημα σε άλλες 38. Στη Μαυριτανία, το Σουδάν και τη βόρεια Νιγηρία τιμωρείται με θάνατο.

Οι αρχές της Ουγκάντα υποχρεούνται, βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού, να σέβονται τα διεθνή
και ανθρώπινα δικαιώματα, και η Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει, επίσης, να αξιοποιήσουν πλήρως τα μέσα που διαθέτουν για την
προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ΛΟΑΤ.

Raül Romeva i Rueda,    συντάκτης. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, το νομοσχέδιο κατά της
ομοφυλοφιλίας του David Bahati το οποίο έχει κατατεθεί στο κοινοβούλιο της Ουγκάντα και
προβλέπει την τιμωρία ομοφυλοφιλικών πράξεων με κάθειρξη επτά ετών έως ισόβια κάθειρξη,
καθώς και με θανατική ποινή, είναι απλά απαράδεκτο.

Ας θυμηθούμε ότι στην Αφρική η νόμιμη ομοφυλοφιλία υφίσταται μόνο σε 13 χώρες και αποτελεί
ποινικό αδίκημα σε 38 χώρες, ενώ στη Μαυριτανία, το Σουδάν και τη βόρεια Νιγηρία η
ομοφυλοφιλία τιμωρείται με θάνατο.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να επαναλάβουμε το γεγονός ότι ο γενετήσιος προσανατολισμός
αποτελεί ζήτημα που εμπίπτει στο πεδίο του δικαιώματος του ατόμου για προσωπική ζωή.
Κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο
πρέπει να προωθείται η ισότητα και η εξάλειψη των διακρίσεων, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η
ελευθερία της έκφρασης. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποκηρύξουμε για μία ακόμη φορά κάθε
προσπάθεια υποκίνησης μίσους και υπεράσπισης της βίας κατά οποιασδήποτε μειονοτικής
ομάδας, και για λόγους φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στις
αρχές της Ουγκάντα τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία του
Κοτονού.

Για τον λόγο αυτόν, ζητώ από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης, να αξιοποιήσουν πλήρως τα μέσα που διαθέτουν στο πλαίσιο των επαφών
τους με την Ουγκάντα για την προώθηση και προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των τρανσεξουαλικών ατόμων.

16-12-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL96



Filip Kaczmarek,    συντάκτης. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι απόπειρες που επιχειρούνται για τη
διακριτική μεταχείριση πολιτών της Ουγκάντα λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους
αποτελούν σοβαρό ζήτημα. Όσον αφορά αυτό το ζήτημα, η Ουγκάντα έχει τη στήριξη πολλών
αφρικανικών κρατών τα οποία δεν επιθυμούν την άσκηση πίεσης από τη διεθνή κοινότητα ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας.

Η παρεξήγηση οφείλεται στο γεγονός ότι πιστεύουμε πως η απαγόρευση των διακρίσεων σε
αυτόν τον τομέα αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα, όπως δήλωσε προηγουμένως η κ.
De Keyser. Η πλειονότητα των αφρικανικών κρατών δεν έχουν την ίδια άποψη και γι’ αυτό είναι
τόσο δύσκολος ο διάλογος. Εμείς δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να σιωπούμε σε τέτοια ζητήματα
και εκείνοι δηλώνουν ότι παρεμβαίνουμε σε θέματα που δεν μας αφορούν.

Τα σχέδια τροπολογιών της νομοθεσίας της Ουγκάντα πράγματι αντικατοπτρίζουν ριζοσπαστική
αλλαγή. Θεσπίζουν την πιθανή χρήση της θανατικής ποινής για επανειλημμένες παραβιάσεις
των απαγορεύσεων που ήδη ισχύουν, ή για ομοφυλοφιλία που συνιστά κακοποίηση (aggravated
homosexuality), αν και δεν είναι σαφές τι ακριβώς σημαίνει. Δεν συμφωνούμε με αυτές τις
προτάσεις και ελπίζουμε ότι δεν θα εγκριθούν.

Marie-Christine Vergiat,    συντάκτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Ουγκάντα είναι ένα από τα
αφρικανικά κράτη στα οποία παρατηρείται σοβαρή καταστολή της ομοφυλοφιλίας. Πράγματι,
έχει τη φήμη μιας από τις πιο διαβόητες και σκληρές χώρες σε αυτόν τον τομέα, διότι η Ουγκάντα,
υπό την ηγεσία αμερικανών φονταμενταλιστών ευαγγελιστών, των οποίων ο αρχηγός κράτους
της Ουγκάντα είναι στενός εταίρος, έχει εξαπολύσει πραγματική σταυροφορία κατά των
ομοφυλοφίλων. Δεν μπορούμε πλέον να μετρήσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν
υποστεί δίωξη και βασανισμό απλά λόγω της σεξουαλικότητάς τους.

Οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί έχουν ενωθεί –πρώτη φορά στη χώρα– προκειμένου να
καταδικάσουν αυτήν την απεχθή κατάσταση. Στον Christopher Senyonjo, έναν 70χρονο
αγγλικανό επίσκοπο, απαγορεύθηκε η άσκηση των ιερατικών καθηκόντων του από τους ανωτέρους
του επειδή ήταν ένας εκ των λίγων οι οποίοι εκφράστηκαν υπέρ των ομοφυλοφίλων.

Ο νόμος που ήδη αναφέρθηκε ενδέχεται, πράγματι, να επανεμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή.
Φτάνει μέχρι του σημείου να καταδικάζει σε θάνατο τους ομοφυλόφιλους για τους οποίους
υπάρχουν υποψίες ότι είναι οροθετικοί ή ότι διατηρούν σχέσεις με ανήλικους. Απευθύνει έκκληση
για την κατάδοση αυτών των ατόμων.

Η τοπική εφημερίδα Rolling Stone, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το ομώνυμο περιοδικό,
δημοσίευσε πράγματι καταλόγους ονομάτων και διευθύνσεων ομοφυλόφιλων ηγετών υπό τον
αποτροπιαστικό τίτλο: «Κρεμάστε τους!» Η δημοσίευση αυτής της φυλλάδας απαγορεύτηκε
προσωρινά, αλλά η ζημιά έχει προκληθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε.

Στην Αφρική, η ομοφυλοφιλία συχνά θεωρείται ως δεινό που προέρχεται από τη Δύση και οδηγεί
την Αφρική στην απώλεια των προγονικών αξιών της. ΜΚΟ αναφέρουν ότι περίπου 500.000
εκ των 32 εκατομμυρίων κατοίκων της Ουγκάντα είναι ομοφυλόφιλοι. Πολλοί εξ αυτών αιτούνται
άσυλο σε ευρωπαϊκές χώρες. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις αιτήσεις και,
βέβαια, σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που αποτελούν θύματα καταπίεσης και βασανισμού;

Monica Luisa Macovei,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, έχω θορυβηθεί
από τη χρήση του ποινικού δικαίου κατά της συναίνεσης ως προς τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις
που διατηρούνται στην ιδιωτική σφαίρα. Αποτελεί ήδη τμήμα της νομοθεσίας της Ουγκάντα και
η τιμωρία μπορεί να είναι η ισόβια κάθειρξη. Εντούτοις, ο νόμος Bahati θα επιδείνωνε ακόμη
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περισσότερο την κατάσταση. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η θανατική ποινή, ενώ η σύνδεση
με ζητήματα των ΛΟΑΤ και η έκφραση τους θα απαγορευόταν αποτελεσματικά.

Ο νέος νόμος θα διευρύνει το κλίμα φόβου και εχθρότητας σε μια χώρα όπου πραγματοποιείται
ήδη δίωξη των ΛΟΑΤ. Θα απαιτείται από τους ανθρώπους να πραγματοποιούν αναφορές ο ένας
για τον άλλον όσον αφορά προσωπικά ζητήματα. Οι ζωές αυτών των ανθρώπων θα τεθούν σε
κίνδυνο. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν θα έχει νόημα στην Ουγκάντα, εάν εγκριθεί τέτοιος νόμος.
Δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί αυτό.

Michael Cashman,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως, πολλά
έχουν αλλάξει το τελευταίο έτος. Στις 23 Νοεμβρίου, το Κοινοβούλιο επανέλαβε την αρχή της
οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εξάλειψης των διακρίσεων ως βάση επί
της οποίας θα ενισχυθεί η εταιρική μας σχέση με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης
Εκπροσώπησης. Το Κοινοβούλιο, επίσης, ζήτησε την ενίσχυση της αρχής μη διαπραγματεύσιμων
ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των ρητρών,
μεταξύ άλλων, όσον αφορά τις διακρίσεις, κλπ. λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού.

Γεγονός είναι ότι αυτές οι χώρες επιλέγουν να συνεργαστούν μαζί μας. Επιλέγουν την εταιρική
σχέση μαζί μας. Έχουμε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-ΑΚΕ, έχουμε
τις συμφωνίες του Κοτονού. Ως εκ τούτου, τους ζητούμε να συμμετέχουν μαζί μας σε κοινές,
οικουμενικές αρχές. Αυτές είναι μη διαπραγματεύσιμες. Εάν δεν επιθυμούν να λειτουργήσουν
σε αυτήν τη βάση, καλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβούν στις αναγκαίες κυρώσεις
προκειμένου να ενισχύσουν το γεγονός ότι διαθέτουμε αρχές τις οποίες θα υπερασπιστούμε.
Παρομοίως, για το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής, ζητούμε όλες οι
ενέργειες που εκτελούνται υπό τους όρους των διάφορων εταιρικών σχέσεων να
πραγματοποιούνται χωρίς διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του
γενετήσιου προσανατολισμού.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των άλλων δεν συνιστά αποικιοκρατία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα
είναι οικουμενικά και αδιαίρετα και η οπισθοχώρηση και η απραγία όταν θίγονται τα βασικά
ανθρώπινα δικαιώματα κάποιου τρίτου θεωρείται συνέργεια. Δεν είναι δυνατή η προώθηση της
ομοφυλοφιλίας στην Αφρική. Όποιος ξυπνούσε στην Αφρική και έλεγε: «Σήμερα θα γίνω
ομοφυλόφιλος» θα ήταν παρανοϊκός. Η ζωή του θα απειλούταν και η οικογένειά του θα έπρεπε
να τον καταδώσει στην αστυνομία. Φανταστείτε ότι εσείς είστε αυτό το άτομο και αναλάβετε την
απαραίτητη δράση προκειμένου να υπερασπιστείτε αυτά τα δικαιώματα.

Alexandra Thein,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Σύμβαση για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και ο Χάρτης Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου
προσανατολισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μόνο υποχρεώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα στο πλαίσιο της επικράτειάς της, αλλά έχει και το διεθνές καθήκον να επιμείνει στη
συμμόρφωση προς αυτά τα δικαιώματα και να επικρίνει τις παραβιάσεις στο πλαίσιο των σχέσεών
της με τρίτες χώρες, ιδίως όταν παρέχουμε οικονομική βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάπτυξης σε τρίτες χώρες όπως η Ουγκάντα, οι οποίες συμμετέχουν σε εταιρική σχέση μαζί
μας.

Κατ’ αναλογία, έχουμε πράγματι το δικαίωμα να σχολιάζουμε όταν αυτές οι χώρες δεν τηρούν
τις απαιτήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ορίζονται σε τέτοιες εταιρικές σχέσεις. Ως εκ τούτου,
η Ουγκάντα πρέπει να σεβαστεί τα πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι ήταν
συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Κοτονού, η οποία καθορίζει την οργανωμένη
αναπτυξιακή βοήθειά μας προς τις χώρες AKE.
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Μόλις πριν από ένα έτος, ζητήσαμε από την Ουγκάντα να μην συνεχίσει τα σχέδιά της για νόμο
περί ποινικοποίησης των ομοφυλοφίλων. Μετά από ένα έτος, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.
Υφίσταται ακόμα η απειλή ποινών πολυετούς κάθειρξης ή ακόμη και θανατικής ποινής. Μαζί με
άλλους, διαδήλωσα μπροστά από την πρεσβεία της Ουγκάντα πέρυσι τον Μάιο. Δεν είχε
αποτέλεσμα. Θα θέλαμε να τονίσουμε εκ νέου ότι η ΕΕ αντιτίθεται γενικά στη θανατική ποινή
και στην ομοφοβική νομοθεσία αυτού του είδους.

Ryszard Czarnecki,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια
ενδιαφέρουσα και σημαντική συζήτηση. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο
προβλήματα. Πρώτον, είναι γεγονός ότι η Ουγκάντα δεν αποτελεί μια βραχονησίδα διακρίσεων
σε μια θάλασσα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα τρία τέταρτα των αφρικανικών
κρατών διαθέτουν εξαιρετικά σκληρούς κανονισμούς για αυτό το ζήτημα, οι οποίοι ισοδυναμούν
με διακρίσεις. Αυτό, αναμφίβολα, δεν αποτελεί τόσο πρόβλημα της Ουγκάντα όσο ευρύτερο
πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την ήπειρο και τον αφρικανικό πολιτισμό. Το δεύτερο ζήτημα
έχει ως εξής: είναι αυτονόητο ότι η Ουγκάντα δεν ηγείται του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Αφρική. Γνωρίζουμε πολλά παραδείγματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, γεγονός που καταδεικνύει ότι αυτό το ζήτημα αποτελεί μέρος ευρύτερου
προβλήματος και πρέπει, βεβαίως, να μιλήσουμε ανοικτά γι’ αυτό.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμά μας έχει στόχο εξαιρετικά σοβαρές
περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, δυστυχώς, η τιμωρία της ομοφυλοφιλίας
ως ποινικό αδίκημα αποτελεί τον κανόνα στην Αφρική. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία
38 κρατών, ενώ μόνο 13 αφρικανικά κράτη θεωρούν την ομοφυλοφιλία νόμιμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο νόμος που επιχειρεί να θεσπίσει συγκεκριμένες κυρώσεις στην Ουγκάντα,
από ποινές κάθειρξης έως τη θανατική ποινή, αποτελεί σοβαρή επίθεση κατά των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Η δημοσίευση σε
τοπική εφημερίδα «μαύρης λίστας» 100 ατόμων τα οποία κατηγορούνται για ομοφυλοφιλία και
η υποκίνηση των αναγνωστών να τους κρεμάσουν αποτελεί παράδειγμα συγκεκριμένης απειλής
προς μια κοινότητα η οποία κατηγορείται για τον γενετήσιο προσανατολισμό της.

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμά μας, το μέτρο μας δεν έχει στόχο, όπως συχνά μας κατηγορούν,
την επιβολή ειδικών ευρωπαϊκών αξιών, αλλά την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω πως, υπό
αυτήν την έννοια, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα πρέπει να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη
συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμφωνίες των οποίων η Ουγκάντα αποτελεί συμβαλλόμενο
μέρος.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, συζητήσαμε και πάλι για την Ουγκάντα
και την ομοφυλοφιλία σε αυτό εδώ το Σώμα πριν από μερικούς μήνες. Έκτοτε, δεν υπήρξε καμία
σημαντική αλλαγή. Βεβαίως, κάποιες φορές ισχύει ότι «η έλλειψη νέων σημαίνει καλά νέα».
Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση αυτό δεν ισχύει, διότι το σχέδιο του David Bahati δεν
υπερψηφίστηκε, αλλά ούτε αποσύρθηκε. Παραμένει στάσιμο στην επιτροπή νομικών και
κοινοβουλευτικών υποθέσεων και όλη η διεθνής πίεση που ασκήθηκε δεν κατάφερε, εν τέλει,
αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή, την απόσυρση του σχεδίου.

Αυτό που είναι πραγματικά τρομακτικό, και ορισμένοι συνάδελφοι ήδη ανέπτυξαν διεξοδικά το
θέμα, είναι η εκστρατεία κατά των ομοφυλοφίλων που διεξάγεται σε αυτήν τη χώρα. Προφανώς,
εξακολουθούμε να υπολογίζουμε στη λογική των αρχών και, τελικά, στον θρίαμβο της αρχής
που αντιτίθεται στις διακρίσεις.
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Joe Higgins (GUE/NGL).   – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η εκστρατεία μίσους στην Ουγκάντα κατά
των λεσβιών και των ομοφυλοφίλων είναι πραγματικά αποκρουστική. Η υποκίνηση, από ορισμένα
θρησκευτικά στοιχεία και τμήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μιας κακόβουλης και
αντιδραστικής ομοφοβικής εκστρατείας, η οποία περιλαμβάνει απειλές για τη δολοφονία
ομοφυλοφίλων, σημαίνει ότι πάρα πολλές λεσβίες, πολλοί ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και
πολλά τρανσεξουαλικά άτομα ζουν αυτήν τη στιγμή στην Ουγκάντα υπό συνθήκες τρομερής
ανασφάλειας και φόβου. Είναι καταδικαστέο το γεγονός ότι, επίσης, ορισμένοι πολιτικοί
χρησιμοποιούν αυτό το ζήτημα και υποκινούν το μίσος, προτείνοντας ακόμη και την εκτέλεση
των ομοφυλοφίλων.

Επικροτώ το θάρρος των μελών της κοινότητας ομοφυλοφίλων της Ουγκάντα τα οποία
καθημερινά αγωνίζονται θαρραλέα κατά αυτής της απειλής προς την ταυτότητα και την ίδια τη
ζωή τους. Η ομοφοβική εκστρατεία υποκινείται με προσπάθειες ηθικής σπίλωσης, ψέματα και
διαστρεβλώσεις σχετικά τους ομοφυλοφίλους και το τι σημαίνει να είναι κανείς ομοφυλόφιλος.
Το ισχυρότερο μήνυμα πρέπει να σταλεί προς την κυβέρνηση της Ουγκάντα
–συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της βοήθειας, αν και, βεβαίως, δεν επιθυμούμε να
βλάψουμε τους πολίτες της Ουγκάντα.

Πρέπει να ενθαρρύνουμε την ενεργή αλληλεγγύη προς τις οργανώσεις στην Ουγκάντα οι οποίες
προασπίζονται τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, προκειμένου να τους βοηθήσουμε σε αυτόν
τον κρίσιμο αγώνα για δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα, και για το βασικό δικαίωμα να
είναι κανείς αυτό που είναι.

Andris Piebalgs,    μέλος της Επιτροπής. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, το νομοσχέδιο κατά της
ομοφυλοφιλίας το οποίο κατατέθηκε στο κοινοβούλιο της Ουγκάντα εγείρει σοβαρά ζητήματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών,
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων αποτελεί προτεραιότητα για την
ΕΕ. Συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση
στην Ουγκάντα, αλλά και σε άλλες χώρες όπου εγκρίθηκε ή είναι υπό εξέταση νομοθεσία που
επιφέρει κυρώσεις και διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο,
αντιτίθεται στις υποχρεώσεις βάσει της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων
Εθνών, της οποίας η Ουγκάντα είναι συμβαλλόμενο μέρος και την οποία πρέπει, κατά συνέπεια,
να τηρεί.

Επίσης, το νομοσχέδιο αντιτίθεται στη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τον γενετήσιο
προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου. Η Προεδρία της ΕΕ και ο αρχηγός της αποστολής
της ΕΕ στην Ουγκάντα έθεσαν αυτό το ζήτημα στην κυβέρνηση της Ουγκάντα σε διάφορες
περιστάσεις κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, τον υπουργό
Εξωτερικών και των υπουργό Δικαιοσύνης στο πλαίσιο επίσημων συναντήσεων πολιτικού
διαλόγου, καθώς και στην επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουγκάντα.

Η δημοσίευση από την εφημερίδα Rolling Stone στις 2 Οκτωβρίου 2010 καταλόγου με
φωτογραφίες, ονόματα και διευθύνσεις ατόμων που αναγνωρίζονταν ως ομοφυλόφιλοι, υπό τον
τίτλο «Κρεμάστε τους», αποτέλεσε αποτρόπαιη πράξη η οποία έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αυτών
των ανθρώπων και την καταδικάζουμε απόλυτα.

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την
κατάσταση, μαζί με τις αποστολές των κρατών μελών της ΕΕ που εκπροσωπούνται στην Ουγκάντα,
καθώς και με χώρες εταίρους όπως η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Γραφείο του
Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
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Το ζήτημα εξετάστηκε, επίσης, στην τεχνική ομάδα εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η
οποία αποτελεί ένα φόρουμ για τις αναπτυσσόμενες χώρες στην Ουγκάντα προκειμένου να
συζητούν, να παρακολουθούν, να συντονίζουν και να λαμβάνουν συγκεκριμένη δράση σε
περιπτώσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επιτροπή σκοπεύει να συνεχίσει να
εκφράζει σε κάθε περίσταση τις ανησυχίες της σχετικά με το νομοσχέδιο κατά της ομοφυλοφιλίας
και άλλες ενέργειες για τη δίωξη των ΛΟΑΤ στην Ουγκάντα.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις τοπικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις
προσπάθειές τους για αλλαγή των συμπεριφορών στη χώρα και βελτίωση της νομικής κατάστασης
των ΛΟΑΤ.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο τέλος της επόμενης συζήτησης.

10.3. Πρόσφυγες της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση επί έξι προτάσεων ψηφίσματος για
το θέμα των προσφύγων της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά (4) .

Marietje Schaake,    συντάκτρια. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, περίπου 250 μετανάστες από την
Ερυθραία θεωρείται ότι κρατούνται όμηροι στην έρημο του Σινά και υπάρχουν αναφορές για
απάνθρωπη μεταχείριση και βιασμούς, ενώ αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν την καταβολή λύτρων
στους λαθρεμπόρους ανθρώπων για την απελευθέρωσή τους.

Τα πρόσφατα γεγονότα αποτελούν μέρος ενός δικτύου παράνομης διακίνησης μεταναστών της
υποσαχάριας Αφρικής, μέσω της Αιγύπτου προς το Ισραήλ, το οποίο λειτουργεί στο Σινά από
το 2007. Οι αιγυπτιακές αρχές καταβάλλουν θετικές προσπάθειες προκειμένου να διερευνήσουν
τις πληροφορίες που παρέχει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις διπλωματικές
διαδικασίες με τις αιγυπτιακές αρχές για την πάταξη των δικτύων παράνομης διακίνησης και την
αποτροπή της λαθρεμπορίας ανθρώπων.

Ταυτόχρονα, η Αίγυπτος θα πρέπει να βελτιώσει τη μεταχείριση των προσφύγων σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι, στο πλαίσιο της αιτιολογημένης υπεράσπισης των συνόρων,
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπερβολική ή ακόμη και φονική βία κατά των μεταναστών ή των
προσφύγων, και αυτή είναι μια συμβουλή που θα έπρεπε να υπενθυμίζουμε και σε εμάς στην ΕΕ.

David-Maria Sassoli,    συντάκτης. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή.
Πιστεύουμε πως αυτό το ζήτημα –το οποίο παρακολουθούν, επίσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
στην Ευρώπη– θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο,
καθώς και να ζητηθεί από την Επιτροπή να το εξετάσει, διότι πρόκειται για πραγματική
ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και να
βοηθήσουν αυτούς τους πρόσφυγες ώστε να εγκαταλείψουν αυτήν την επικράτεια και πιστεύουμε
ότι θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί στα ευρωπαϊκά κράτη. Καλούμε την Επιτροπή να πράξει ό,τι
είναι δυνατό προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των διαθέσιμων
κονδυλίων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες.

(4) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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Charles Tannock,    συντάκτης. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα ECR καταδικάζει την απεχθή
μεταχείριση στην οποία υπόκεινται αυτά τα αθώα θύματα κυρίως από την Ερυθραία που συνιστούν
μια σύγχρονη μορφή δουλείας η οποία επιβάλλεται από τους λαθρεμπόρους ανθρώπων.
Επικροτούμε, επίσης, τις προσπάθειες της αιγυπτιακής κυβέρνησης για την έρευνα των ισχυρισμών
και την ασφαλή απελευθέρωση των προσφύγων, αλλά θα πρέπει επίσης να εστιάσουμε στον λόγο
για τον οποίο αυτοί οι δυστυχείς εγκατέλειψαν εξαρχής τις εστίες τους.

Η απάντηση είναι ότι το καθεστώς του προέδρου της Ερυθραίας Afewerki είναι από τα πιο
καταπιεστικά στον πλανήτη. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν από τη δικτατορία του
το πράττουν και ορισμένοι είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή κάπου αλλού.
Αυτοί που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την Ερυθραία είτε υπόκεινται σε αορίστου χρόνου
στρατολόγηση είτε αναγκάζονται να ψευτοζούν στο περιθώριο μιας χρεοκοπημένης οικονομίας
λόγω του πολυετούς άσκοπου πολέμου με τη γειτονική Αιθιοπία, της διαδεδομένης διαφθοράς
και της κακοδιαχείρισης της οικονομίας. Στην Ερυθραία δεν διεξήχθησαν ποτέ εθνικές εκλογές.

Πρόσφατες αποκαλύψεις του ιστοτόπου WikiLeaks καταδεικνύουν ότι διπλωμάτες των ΗΠΑ
περιγράφουν τον Afewerki ως βάναυσο και επιθετικό ηγέτη. Δεν έχω κανέναν ενδοιασμό να το
δηλώσω δημόσια. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανατροπή αυτού
του απεχθούς αφρικανού τύραννου, πρέπει να διακόψουμε τη χορήγηση κάθε βοήθειας προς
το καθεστώς του και πρέπει να αναστείλουμε τα προνόμια που απολαμβάνει η χώρα του βάσει
της Συμφωνίας του Κοτονού.

Cristian Dan Preda,    συντάκτης. – (RO) Κύριε Πρόεδρε, κάθε έτος, χιλιάδες άνθρωποι, λόγω
της δυσχερούς κατάστασης στο Κέρας της Αφρικής, προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα
μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Δυστυχώς, πολλοί εξ αυτών καταλήγουν στα χέρια βεδουίνων
λαθρεμπόρων. Μιλούμε για εγκληματικά δίκτυα τα οποία δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς οι ζωές αυτών των ανθρώπων μετατρέπονται σε χαρτί
διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες παρέχουν ακτιβιστές ΜΚΟ που
εργάζονται για την προστασία αυτών των μεταναστών, έχουν ζητηθεί απίστευτα χρηματικά ποσά,
τα οποία ανέρχονται ακόμη και σε 8.000 δολάρια ΗΠΑ για την απελευθέρωση κάθε ατόμου.

Βεβαίως, δεν μπορούμε να παραμένουμε αδιάφοροι στα δεινά αυτών των ανθρώπων οι οποίοι
υφίστανται εξαιρετικά βάναυση μεταχείριση. Επιπλέον, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας
στην ευάλωτη κατάσταση των γυναικών, οι οποίες επανειλημμένα υπόκεινται σε βιασμό.
Ταυτόχρονα, πιστεύω πως θα πρέπει να τηρήσουμε εποικοδομητική στάση σε αυτήν την
περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που έχουν αναλάβει οι
αιγυπτιακές αρχές για την απελευθέρωσή τους και, ιδίως, να στηρίξουμε αυτήν τη χώρα στην
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ανθρώπων. Ως εκ τούτου, δεν χρειαζόμαστε μόνο σκληρά
λόγια αλλά και συνεργασία και συγκεκριμένη δράση όσον αφορά αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο
ζήτημα, στα σημεία τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα κράτος από μόνο του.

Rui Tavares,    συντάκτης. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση των
προσφύγων της Ερυθραίας που βρίσκονται επί του παρόντος στην έρημο του Σινά είναι πολύ
σοβαρή, όπως ήδη περιέγραψαν διάφοροι συνάδελφοι. Φυσικά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε με
αυστηρότητα τους λαθρεμπόρους ανθρώπων οι οποίοι κρατούν επί του παρόντος όμηρους
αυτούς τους πρόσφυγες και απαιτούν την καταβολή υπέρογκων λύτρων για την απελευθέρωσή
τους. Εντούτοις, πρέπει ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τα θύματα, διότι δεν μπορούμε μόνο
να θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αυστηρότητα τους λαθρεμπόρους και να ξεχνούμε παντελώς
τα θύματα. Πρέπει, επίσης, να αναγνωρίσουμε τους λόγους που τους οδήγησαν στην έρημο του
Σινά: η συνηθισμένη μεταναστευτική πορεία διερχόταν μέσω Λιβύης, αλλά οι συμφωνίες μεταξύ
Ιταλίας και Λιβύης, και μεταξύ ΕΕ και Λιβύης –οι οποίες έχουν επανειλημμένα περιγραφεί εδώ
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από την Επιτροπή ως θετικές– συνεπάγονται ότι οι άνθρωποι που έρχονται από το –δίκαια
αποκαλούμενο– «τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης» και τη «Βόρεια Κορέα της Αφρικής» δεν
έχουν πορεία διαφυγής.

Κατά συνέπεια, απαιτείται ανάληψη δράσης: όχι μόνο ανάληψη δράσης στην Αίγυπτο, η οποία
σαφώς πράττει πολύ λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε, αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα
ήθελα να ξεκινήσω καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστείλει άμεσα αντιπροσωπεία στην
Αίγυπτο προκειμένου να διερευνηθεί η κατάσταση στην περιοχή. Απαιτείται, επίσης, ανάληψη
δράσης σε όλα τα θεσμικά όργανά μας, διότι οι άνθρωποι από την Ερυθραία αποτελούν ξεκάθαρη
περίπτωση που χρήζει επανεγκατάστασης, μια πολιτική την οποία τηρούμε παράλληλα με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Οι εν λόγω πρόσφυγες δεν μπορούν να επιστρέψουν
στην Ερυθραία και δεν μπορούν να παραμείνουν σε χώρα διέλευσης: η μόνη λύση είναι η
επανεγκατάσταση. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε γιατί δεν σημειώνεται πρόοδος ως προς τη δέσμη
μέτρων για την επανεγκατάσταση; Δεν σημειώνεται πρόοδος διότι τον Μάιο το Κοινοβούλιο είχε
ήδη επιτελέσει τον ρόλο του όσον αφορά τη διαδικασία συναπόφασης για το ζήτημα της
επανεγκατάστασης, αλλά εξαιτίας της περίφημης διαφωνίας επί των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων,
το Συμβούλιο αρνήθηκε να επιτελέσει τον δικό του ρόλο. Εάν είχε εγκριθεί η δέσμη μέτρων για
τη επανεγκατάσταση, τώρα θα διαθέταμε τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης που εισήγαγε το
Κοινοβούλιο στην έκθεση, την οποία συνέταξα προσωπικά και η οποία εγκρίθηκε σε αυτό το
Σώμα με 500 ψήφους: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ξεκινήσει μια διαδικασία έκτακτης
ανάγκης προκειμένου να επανεγκατασταθούν αυτοί οι πρόσφυγες. Εφόσον το Συμβούλιο δεν
επιτέλεσε τον δικό του ρόλο στη διαδικασία που θα έπρεπε να αποκαλείται
«συν-αναποφασιστικότητα», αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην έρημο του Σινά, ποιος ξέρει για
πόσο; Αυτή η διαδικασία «συν-αναποφασιστικότητας» έχει συνέπειες για τις πραγματικές ζωές
πραγματικών ανθρώπων και έχει έρθει ο καιρός το Συμβούλιο να επιτελέσει τον δικό του ρόλο.

Barbara Lochbihler,    συντάκτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, χάρη σε μια τηλεφωνική συνομιλία
μεταξύ ενός ιερέα από την Ερυθραία στην Ιταλία κι ενός ομήρου από την Ερυθραία
πληροφορήθηκε το κοινό της Ευρώπης ότι οι αχρείοι λαθρέμποροι ανθρώπων απειλούν πλέον
να πυροβολήσουν τους παγιδευμένους ομήρους της Ερυθραίας εάν δεν καταβληθούν λύτρα.
Οι δέσμιοι των ομήρων έχουν δείξει ότι δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό και έχουν ήδη ασκήσει
σωματική βία ή πυροβολήσει ορισμένους εξ αυτών.

Αυτό το βάναυσο έγκλημα υπαγόρευσε μια στενότερη εξέταση των γεγονότων στα σύνορα
μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, μια περιοχή στην οποία εγκλωβίζεται ολοένα και μεγαλύτερος
αριθμός προσφύγων στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην Ευρώπη ή το Ισραήλ, αλλά δεν
έχουν τα αναγκαία έγγραφα. Υφίσταται μια ζώνη στρατιωτικού αποκλεισμού από την αιγυπτιακή
πλευρά. Όποιος εισέρχεται σε αυτήν την περιοχή είναι υπόλογος σε στρατιωτικό δικαστήριο.
Σύμφωνα με την οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 85 άοπλοι
πρόσφυγες έχουν δεχθεί πυρά σε αυτήν την περιοχή από το 2007, στην προσπάθειά τους να
διασχίσουν τα σύνορα. Η ισραηλινή κυβέρνηση κάνει λόγο για περισσότερους από 1.000
μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν κάθε μήνα να εισέλθουν στη χώρα της χωρίς έγγραφα και έχει
ξεκινήσει να αυξάνει την ασφάλεια και την παρακολούθηση κατά μήκος αυτών των συνόρων.
Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην έρημο Negev.

Καλούμε τις εμπλεκόμενες κυβερνήσεις να συνεργαστούν με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες και να διασφαλίσουν την προστασία και τα δικαιώματα των προσφύγων
στα σύνορά τους. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε σαφέστατα ότι στην Ευρώπη έχουμε ευθύνη για την
τύχη αυτών των μεταναστών στους οποίους αρνούμαστε την είσοδο στα εξωτερικά μας σύνορα
και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους, υποκείμενοι, ως αποτέλεσμα, σε
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παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των προσφύγων της
Ερυθραίας.

Filip Kaczmarek,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση των
προσφύγων της Ερυθραίας στο Σινά είναι τραγική. Αναζητούν μια καλύτερη ζωή, αλλά συχνά
έρχονται αντιμέτωποι με τον θάνατο, τα βασανιστήρια και την καταπίεση. Πέφτουν θύματα
εκμετάλλευσης και απάτης. Οι αιγυπτιακές αρχές επιχειρούν να καταπολεμήσουν το πρόβλημα
της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, αλλά η αντίδρασή τους δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική.
Πρέπει να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, τους ομήρους και όλους όσοι χρειάζονται τη βοήθειά
μας. Πρέπει να στηρίξουμε τις ισραηλινές και τις αιγυπτιακές αρχές στον αγώνα τους κατά της
παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Αξίζει, επίσης, να αναλογιστούμε τους λόγους που κρύβονται πίσω από αυτά τα επικίνδυνα
φαινόμενα. Πιστεύω πως στόχος μας πρέπει να είναι η βελτίωση της κατάστασης στην ίδια την
Ερυθραία και σε άλλες χώρες στο Κέρας της Αφρικής, καθότι η βελτίωση της κατάστασης στις
αφρικανικές χώρες ενδέχεται να μειώσει τη μεταναστευτική πίεση. Δεν πρόκειται να επιλύσουμε
το πρόβλημα καταπολεμώντας τα κοινωνικά δεινά τα οποία προκαλούνται από τη μετανάστευση.
Μπορούμε μόνο να περιορίσουμε τα λιγότερο επιθυμητά αποτελέσματα και τον βαθμό στον
οποίο η αποφασιστικότητα των προσφύγων μετατρέπεται σε λεία. Θα ήθελα να σας ζητήσω να
στηρίξετε την πρόταση ψηφίσματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες). Είμαστε πεπεισμένοι ότι η πρόταση ψηφίσματός μας αποτελεί βελτίωση
του κοινού ψηφίσματος σε αυτήν την περίπτωση.

Ana Gomes,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η Αίγυπτος όχι μόνο
εθελοτυφλεί στην τρομερή μεταχείριση και εκμετάλλευση των αφρικανών προσφύγων που
προσπαθούν να διαφύγουν μέσω του Σινά στο Ισραήλ από τις χώρες τους, ιδίως τη Σομαλία και
την Ερυθραία. Η Αίγυπτος, επίσης, τους απελαύνει, αν και προφανώς νοούνται ως πρόσφυγες
ή αιτούντες άσυλο, διότι προέρχονται είτε από χώρα η οποία βρίσκεται σε έντονη πάλη με την
τρομοκρατία και δεν διαθέτει έννομη τάξη είτε από χώρα –Ερυθραία– που είναι μια από τις πιο
τυραννικές και καταπιεστικές στον κόσμο. Πράγματι, οι αιγυπτιακές αρχές ακούν πολιτική
εξαπόλυσης πυρών με σκοπό τη δολοφονία και 85 μετανάστες έχουν ήδη δολοφονηθεί στο Σινά
από το 2007, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Καλούμε τις αιγυπτιακές αρχές να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα
ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, και να συνεργαστούν
με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Επίσης, καλούμε τις
ευρωπαϊκές αρχές να πράξουν το ίδιο και να στηρίξουν πλήρως τις δηλώσεις του κ. Tavares
σχετικά με τη δυνατότητα επανεγκατάστασης.

Judith Sargentini,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι, ας είμαστε ειλικρινείς. Τα ψηφίσματα, υπό τη σημερινή τους διατύπωση, αποτελούν μια
μετριασμένη έκδοση των αρχικών μας δηλώσεων στις αρχές της εβδομάδας.

Ας είμαστε και πάλι σαφείς. «Η κατάσταση είναι σοβαρή». Επίσης, επισημαίνουμε το γεγονός ότι
οι πρόσφυγες της Ερυθραίας στο Σινά κρατούνται όμηροι. Ωστόσο, δεν είμαστε διατεθειμένοι
να συζητήσουμε για τις σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης και το κλείσιμο της Ευρώπης για τους
μετανάστες, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα οι πολιτικοί πρόσφυγες να πρέπει να διαφύγουν σε
άλλα μέρη. Πρέπει τώρα να ακολουθήσουν πορείες οι οποίες είναι ακόμη πιο επικίνδυνες από
τις προηγούμενες.

Όποιος εγκαταλείπει την Ερυθραία μετατρέπεται αυτόματα σε πολιτικό πρόσφυγα, διότι είναι
αδύνατο να επιστρέψει και ακόμη και εάν επέστρεφε θα έθετε σε κίνδυνο την οικογένειά του.
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Αυτό που με λυπεί είναι ότι εμείς, σε αυτό το Σώμα, δεν είμαστε έτοιμοι να δηλώσουμε: εάν η
Ευρώπη θέλει απεγνωσμένα να προστατευθεί από τους μετανάστες, θα πρέπει να ανοίξει τις
πρεσβείες της στην Ερυθραία προκειμένου να καταστήσει ευκολότερη την αίτηση για άσυλο από
τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Δεν μας επιτράπηκε να συμπεριλάβουμε αυτήν την πρόταση στο
ψήφισμα.

Όταν ακούω την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) να αναφέρεται
σε όλα όσα πρέπει να γίνουν στην Αίγυπτο, τότε σκέπτομαι: τι πρέπει να κάνουμε και πώς
μπορούμε να αρνούμαστε ότι οι άνθρωποι κινδυνεύουν σε αυτή την περίπτωση, απλά επειδή δεν
είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε την ευθύνη; Αποκλείουμε ανθρώπους και, πράττοντάς το
αυτό, θέτουμε ζωές σε κίνδυνο.

Jaroslav Paška,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (SK) Κύριε Πρόεδρε, το σύνορο του Σινά
έχει καταστεί οδός μέσω της οποίας χιλιάδες υπήκοοι της Ερυθραίας δραπετεύουν από την ίδια
τους τη χώρα σε μια προσπάθεια να αναζητήσουν καλύτερη ζωή.

Σε αυτό το παράνομο οδοιπορικό τους προς την ελευθερία, ωστόσο, εξαρτώνται από τη βοήθεια
των λαθρεμπόρων οι οποίοι είναι διατεθειμένοι, με την καταβολή αντιτίμου, να βοηθήσουν τους
πρόσφυγες να διασχίσουν τα σύνορα του Σινά, ακόμη και χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Σε
αυτό το άνομο εμπόριο, οι πρόσφυγες που βρίσκονται στα χέρια των συμμοριών λαθρεμπόρων
δεν έχουν σχεδόν κανένα δικαίωμα και εξαρτώνται από τα παιχνίδια της μοίρας και τις ιδιοτροπίες
αυτών στους οποίους εμπιστεύτηκαν, με αντάλλαγμα, την τύχη τους.

Ο θάνατος επτά προσφύγων της Ερυθραίας στα αιγυπτιο-ισραηλινά σύνορα μάς αποκαλύπτει
κάτι από τα φρικτά δεινά των προσφύγων οι οποίοι ταξιδεύουν παράνομα σε αναζήτηση της
ελευθερίας. Κυρίες και κύριοι, είναι, λοιπόν, πολύ σωστό να συμμετάσχουμε σε μια λύση αυτού
του προβλήματος και, από κοινού με τις κυβερνήσεις των θιγομένων χωρών, να βοηθήσουμε
στην εξεύρεση πολιτισμένης λύσης στο πρόβλημα των προσφύγων της Ερυθραίας.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, στις 7 Δεκεμβρίου, η Ύπατη Αρμοστεία
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι περίπου 250
πρόσφυγες της Ερυθραίας κρατούνται όμηροι στο Σινά από βεδουίνους λαθρέμπορους.

Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι πρόσφυγες αναγκάστηκαν να πληρώσουν ένα συγκεκριμένο χρηματικό
ποσό για την επιθυμία τους να ζήσουν σε καλύτερες συνθήκες. Όπως αναφέρεται, οι πρόσφυγες
κρατούνται σε κοντέινερ στην έρημο και συχνά υπόκεινται σε ξυλοδαρμό. Η στάση της ίδιας της
κυβέρνησης της Ερυθραίας είναι ανησυχητική: αντί να προστατεύει τους πολίτες της, τους θεωρεί
ανεπιθύμητους αντιφρονούντες.

Ζητούμε ταχεία και κοινή δράση, κυρίως από την Αίγυπτο και το Ισραήλ, προκειμένου να
σταματήσει η δράση των λαθρεμπόρων, να εξαρθρωθεί το δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος και,
βεβαίως, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την προστασία των σημερινών και των μελλοντικών
προσφύγων εφαρμόζοντας τις διατάξεις και τα πρότυπα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εξαρχής να τονίσω ότι στηρίζω χωρίς
καμία επιφύλαξη το ψήφισμα που κατατέθηκε από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες). Παρά τη σαφήνεια του κειμένου, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις
άλλες Ομάδες για την έγκριση κοινού ψηφίσματος, γεγονός το οποίο είναι λυπηρό. Η κατάσταση
στο Κέρας της Αφρικής είναι ανησυχητική. Η περιοχή έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα
πεδία δράσης των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, λόγω του υψηλού αριθμού αφρικανών
μεταναστών που διέρχονται από αυτήν την περιοχή.
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Οι 250 όμηροι έχουν υποστεί απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και η κατάστασή τους
επιδεινώνεται. Επιπλέον, δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις μιας επικείμενης απελευθέρωσης, διότι
οι οικογένειές των ομήρων δεν μπορούν να πληρώσουν τα απαιτούμενα λύτρα. Ως εκ τούτου,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποστείλει ένα ηχηρό μήνυμα για την απελευθέρωσή τους.
Πρέπει να αναληφθεί επείγουσα δράση κατά των εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες πρέπει
να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και τα στρατόπεδα βασανιστηρίων πρέπει να κλείσουν
οριστικά.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βεβαίως, καταδικάζω
απερίφραστα τον τρόπο μεταχείρισης των προσφύγων της Ερυθραίας και παρομοίως στηρίζω
το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβεί σε ενέργειες για τη διευθέτηση της
κατάστασης αυτών των προσφύγων το συντομότερο δυνατό. Εντούτοις, η κατεύθυνση που
διατυπώνεται σε αυτήν την έκθεση αποτελεί, για να το θέσω απλά, αδιέξοδο. Θεωρώ ότι δύο
σημεία προκαλούν τρομερή εντύπωση. Θεωρώ αποδεκτό το γεγονός ότι δημιουργούμε ένα
ταμείο με σκοπό να βοηθήσουμε αυτούς τους πρόσφυγες στον βαθμό που σήμερα υπάρχουν
εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ οι οποίοι ζουν σε συνθήκες υπαρξιακής αβεβαιότητας και ακραίας
φτώχειας. Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουγγαρία ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας, η πλειονότητα των συνταξιούχων δεν μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακά τους
και, μάλιστα, αυτή η κατάσταση παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε όλη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου,
πρέπει πρώτα να εξετάζουμε την παροχή βοήθειας προς τους ανθρώπους στην Ευρώπη,
εκφράζοντας, βεβαίως, ταυτόχρονα το γεγονός ότι συμπάσχουμε με τους πρόσφυγες. Το άλλο
σημείο είναι ότι κράτη μέλη πρέπει να δεχθούν οικειοθελώς τους πρόσφυγες. Πότε θα
συνειδητοποιήσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κορεστεί από τους μετανάστες; Η ΕΕ πρέπει να
δράσει ως διαμεσολαβητής μεταξύ της Ερυθραίας και των προσφύγων της προκειμένου να
διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή στην πατρίδα τους.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της
Ερυθραίας που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην έρημο Σινά διέφυγαν από ένα καταπιεστικό
καθεστώς και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρούνται πρόσφυγες σύμφωνα με τα πρότυπα του
ΟΗΕ. Συνεπώς, πιστεύω πως πρέπει να επιμείνουμε στο γεγονός ότι η Αίγυπτος πρέπει να
εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της προκειμένου να τους παράσχει βοήθεια. Εντούτοις,
πιστεύω πως το εξαιρετικά ανησυχητικό ζήτημα είναι η απάνθρωπη μεταχείριση στην οποία
υπόκεινται αυτοί οι μετανάστες όταν κρατούνται όμηροι στην έρημο εις αναμονή λύτρων. Ιδίως,
οι αναφορές βιασμού δεκάδων γυναικών είναι αποτροπιαστικές και πρέπει να κινητοποιήσουν
τη διεθνή κοινότητα.

Κατά τον ίδιο τρόπο, το λαθρεμπόριο ανθρώπων στην Αφρική έχει προσεγγίσει ανησυχητικά
ποσοστά. Δεκάδες μετανάστες δολοφονήθηκαν από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Αιγύπτου τα
τελευταία έτη στην προσπάθειά τους να διασχίσουν παράνομα τα σύνορα προς το Ισραήλ.
Πιστεύω πως το λαθρεμπόριο ανθρώπων σε αυτήν την περιοχή πρέπει να καταπολεμηθεί με άλλες
μεθόδους και θεωρώ ότι η πρόσβαση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες (UNHCR) είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλισθεί η ζωτικής σημασίας
βοήθεια προς αυτούς τους ανθρώπους.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι πρόσφυγες της Ερυθραίας βρίσκονται
σε τραγική κατάσταση. Εντούτοις, αναλογιζόμενοι αυτήν την τραγωδία πρέπει να θυμηθούμε
τον λόγο για αυτήν την κατάσταση πραγμάτων. Είναι γεγονός ότι σημειώνεται ευρεία παραβίαση
των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία. Μαζικές διώξεις πραγματοποιούνται
σε τεράστια κλίμακα, θύματα των οποίων είναι οι πολιτικοί αντίπαλοι, οι χριστιανοί καθώς και
χιλιάδες απλοί πολίτες. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος πίσω από το τραγικό πρόβλημα που
συζητούμε σήμερα και για αυτόν τον λόγο πρέπει καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
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προκειμένου να αλλάξουμε την πολιτική της ΕΕ έναντι των αρχών της Ερυθραίας, πόσο μάλλον
εάν θυμηθούμε ότι ο σημερινός ηγέτης της χώρας είχε τύχει θερμής υποδοχής στις Βρυξέλλες
το 2007, παρότι είναι υπεύθυνος για τα φοβερά δεινά τόσων ανθρώπων, τα οποία τους
αναγκάζουν να διαφύγουν και προκαλούν ακόμη περισσότερες τέτοιες τραγωδίες. Έχει έρθει,
λοιπόν, ο καιρός για μια ρεαλιστική και αποφασιστική πολιτική έναντι αυτού του τυράννου.

Andris Piebalgs,    μέλος της Επιτροπής. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συμμερίζεται τις
ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αναφορές που έχουν ληφθεί αφορούν πολλές
εκατοντάδες πρόσφυγες, από την Ερυθραία, την Αιθιοπία, το Σουδάν και τη Σομαλία, οι οποίοι
προφανώς κρατούνται όμηροι στο Σινά από λαθρεμπόρους που ζητούν υψηλή αμοιβή για την
απελευθέρωσή τους.

Από τη δημοσίευση της πρώτης ανακοίνωσης παρακολουθούμε την υπόθεση, αποσαφηνίζουμε
τα γεγονότα, αξιολογούμε την κατάσταση και αναλαμβάνουμε την κατάλληλη δράση. Η
αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κάιρο διατηρεί στενές επαφές με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών και διατηρεί δεσμούς με την περιφερειακή αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στο Κάιρο.

Παρακολουθούν στενά την υπόθεση. Σε συντονισμό με τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ,
υπήρξε προσέγγιση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών. Η ΕΕ εξέφρασε τις ανησυχίες μας,
καθώς και την ισχυρή πεποίθησή μας για το ότι οι αιγυπτιακές αρχές θα πρέπει να λάβουν τα
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να απελευθερώσουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους
χορηγήσουν την απαραίτητη προστασία. Υπάρχουν αναφορές συνεχιζόμενων ερευνών για την
ανεύρεση της ομάδας των προσφύγων και ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα ξεκαθαριστεί τις επόμενες
ημέρες.

Αυτή η υπόθεση δεν αποτελεί τον μοναδικό λόγο ανησυχίας. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
στην Αίγυπτο εξακολουθούν να υπόκεινται σε πολλά κενά προστασίας. Τα σοβαρότερα
περιστατικά που αναφέρονται αφορούν το Σινά. Πολλοί μετανάστες που προτίθενται να εισέλθουν
στο Ισραήλ μέσω των συνόρων του Σινά υπόκεινται σε κακοποίηση και βάναυση μεταχείριση.
Θέσαμε αυτό το ζήτημα αρκετές φορές στους αιγύπτιους ομολόγους μας στο πλαίσιο των
τακτικών συνεδριάσεων της υποεπιτροπής όπου συζητούνται είτε μεταναστευτικά ζητήματα είτε
πολιτικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η τελευταία φορά κατά την οποία τέθηκε το ζήτημα ήταν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης
ΕΕ-Αιγύπτου στις 14 Δεκεμβρίου στο Κάιρο. Η ΕΕ έχει καλέσει σε τακτική βάση τις αιγυπτιακές
αρχές να βελτιώσουν την ποιότητα της βοήθειας και της προστασίας που παρέχουν στους
αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, και έχει προσφέρει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε
αυτό το εγχείρημα. Η ΕΕ έχει, επίσης, καλέσει τις αιγυπτιακές αρχές να διασφαλίσουν ότι η αρχή
της μη επαναπροώθησης τηρείται για όλους τους μετανάστες που χρειάζονται διεθνή προστασία,
συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων της Ερυθραίας.

Η ΕΕ έχει ζητήσει να δοθεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
πλήρης εξουσιοδότηση για την εκτέλεση της εντολής της σε ολόκληρη την επικράτεια της
Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Σινά. Έχουν σημειωθεί ορισμένες θετικές
εξελίξεις οι οποίες θα πρέπει να επισημανθούν. Φέτος την άνοιξη, η Αίγυπτος θέσπισε νέα
νομοθεσία για την ποινικοποίηση της λαθρεμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων
αυτής.

Μία άλλη ευπρόσδεκτη εξέλιξη ήταν η υιοθέτηση του νόμου περί μεταμοσχεύσεων, ο οποίος
ποινικοποιεί τη λαθρεμπορία ανθρώπινων οργάνων. Ελπίζουμε ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση θα
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λάβει τώρα αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την αποδοτική εφαρμογή αυτού
του νομικού πλαισίου, κι εμείς έχουμε προσφέρει τη συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες (UNHCR) και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ώστε να διασφαλιστούν
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καθώς και κατάλληλη νομική προστασία, για τους μετανάστες
και τους πρόσφυγες που ζουν στη χώρα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με προσοχή την
υπόθεση των προσφύγων που κρατούνται όμηροι στο Σινά και θα επιδιώξουμε, εν προκειμένω,
τις επαφές μας με τις αιγυπτιακές αρχές.

Ελπίζω ειλικρινά σε μια ταχεία διευθέτηση αυτής της υπόθεσης και λυπούμαι για την έως τώρα
αναφερόμενη απώλεια της ζωής οκτώ ανθρώπων.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος διάβασε την καλά
προετοιμασμένη απάντησή του, σαν να μην είχε απευθυνθεί κανένας προς την Επιτροπή με
συγκεκριμένα ερωτήματα.

Πρόεδρος.   – Ζητήσατε να μιλήσετε για τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να
μιλήσετε μόνο για αυτό.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται βεβαίως για ένσταση επί της
διαδικασίας. Ρωτήσαμε συγκεκριμένα την Επιτροπή εάν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο
προκειμένου να δει την κατάσταση από κοντά. Η Επιτροπή θα μπορούσε τουλάχιστον να ζητήσει
την ολοκλήρωση της επανεγκατάστασης. Η συναπόφαση θα σας δώσει την εξουσία ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Πρόεδρος.   – Δυστυχώς, δεν πρόκειται για ένσταση επί της διαδικασίας. Φυσικά, είστε ελεύθερος
να θέσετε αυτό το ερώτημα στην Επιτροπή και η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει εάν θα σας
απαντήσει. Διαφορετικά, αυτό το θέμα δεν εμπίπτει στον Κανονισμό.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο τέλος της συζήτησης.

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά
Πρακτικά

12. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

12.1. Μαλαισία: η εφαρμογή ποινών ξυλοδαρμού (B7-0708/2010)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία,
θα ήθελα εξ ονόματος της Ομάδας μου να ζητήσω όταν θα ψηφίσουμε για την κατάσταση των
προσφύγων της Ερυθραίας, να μην πραγματοποιηθεί ονομαστική ψηφοφορία επί κοινού
ψηφίσματος αλλά να ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος που πρότεινε η Ομάδα
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες).
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Πρόεδρος.   – Ακούσατε το αίτημα του συναδέλφου σας. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, ας
προχωρήσουμε όπως προτάθηκε. Δεν υπάρχουν ενστάσεις.

12.2. Ουγκάντα: ο νόμος Bahati και οι διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ (B7-0709/2010)

12.3. Πρόσφυγες της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 7:

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η τροπολογία έχει σκοπό να
καταστήσει δυναμικότερη την απόφασή μας για τις ενέργειες της Αιγύπτου. Δεν πρόκειται μόνο
για την αναγνώριση του γεγονότος ότι η Αίγυπτος έχει τουλάχιστον προβεί σε κάποιες ενέργειες,
αλλά και για το αίτημά μας προς αυτήν να παρέμβει και να απελευθερώσει άμεσα αυτούς τους
ομήρους, παροτρύνοντας τη χώρα να μην χρησιμοποιεί σε καμία περίπτωση φονική βία για την
απόκρουση των ανθρώπων που διασχίζουν το Σινά. Καλείται, επίσης, η Ύπατη Αρμοστεία των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες να έρθει σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους που
κρατούνται όμηροι.

«προτρέπει τις αιγυπτιακές αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η
απελευθέρωση των Ερυθραίων που κρατούνται όμηροι, να αποφεύγουν τη χρήση φονικής βίας
κατά παρανόμων μεταναστών που διέρχονται τα σύνορα της χώρας, να προστατεύουν την
αξιοπρέπεια, καθώς και τη φυσική και ψυχολογική ακεραιότητά τους, και να εγγυώνται ότι οι
κρατούμενοι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την UNHCR και να
επιτρέψουν στην UNHCR να έχει πρόσβαση σε όλους τους ζητούντες άσυλο και μετανάστες
που βρίσκονται υπό κράτηση».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Μετά την παράγραφο 7:

David-Maria Sassoli,    συντάκτης. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να
προσθέσω μία παράγραφο στο ψήφισμα, η οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντική και δεν θα
επηρεάσει κατά πολύ τη δομή του. Αφορά την παράγραφο 9 του κοινού ψηφίσματος.

Την διαβάζω: «καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτήν την ανθρωπιστική κατάσταση
έκτακτης ανάγκης μέσω της εθελοντικής επανεγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των
αιτούντων άσυλο σε αυτήν την κρίση· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει αυτήν
την επιχείρηση και να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
για τους Πρόσφυγες».

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφο που
πρότεινε την τροπολογία να διευκρινίσει ένα σημείο.

Σύμφωνα με το κείμενο που αναγνώστηκε, η ζητηθείσα παρέμβαση αφορά όλους τους αιτούντες
δικαίωμα ασύλου. Θα πρέπει μάλλον να πούμε τους «έχοντες το δικαίωμα ασύλου», διότι το
«αιτούντες» είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς υφίσταται ο κίνδυνος να μπορεί οποιοσδήποτε να
αιτείται δικαίωμα ασύλου.

Αντιστρόφως, συντονίζοντας αυτήν την τροπολογία με την παρέμβαση της Ύπατης Αρμοστείας
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η Ύπατη Αρμοστεί θα είναι η αρμόδια για να το
αξιολογήσει αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφο που υπέβαλε την πρόταση
να τροποποιήσει την τροπολογία χρησιμοποιώντας τη φράση «τους έχοντες δικαίωμα ασύλου».
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Πρόεδρος.   – Γνωρίζω ότι το δέκα τοις εκατό γενικά αρκεί. Εντούτοις, σε αυτήν την περίπτωση
δεν αρκεί. Έθεσα, πάντως, το ερώτημα εκ των προτέρων και είχατε αρκετό χρόνο στη διάθεσή
σας. Ξεκινάει η ψηφοφορία επί της τροπολογίας.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

14. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

16. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

17. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):
βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά
Πρακτικά

19. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

20. Διακοπή της συνόδου

Πρόεδρος.   – Κηρύσσω τη λήξη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λόγω των
καιρικών συνθηκών θα ήθελα να ευχηθώ στους συναδέλφους μου ασφαλές ταξίδι επιστροφής.
Σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα και ένα χαρούμενο ξεκίνημα για ένα ευτυχές 2011.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 16.35)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις
αυτές)

Ερώτηση αριθ.  1  του κ.  Bernd Posselt  ( H-0568/10 )

Θέμα: Η πολυγλωσσία στις παραμεθόριες περιοχές

Πώς κρίνει το Συμβούλιο τις επιτυχίες των προγραμμάτων της ΕΕ προς προώθηση των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις παραμεθόριες περιοχές, ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη
της πολυγλωσσίας καθώς και την προώθηση των γλωσσών των γειτόνων στα νηπιαγωγεία και
τα σχολεία;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Παρότι την πρωταρχική ευθύνη για το περιεχόμενο της διδασκαλίας –και, συνεπώς, για την
επιλογή των διδασκόμενων γλωσσών και το επίπεδο διδασκαλίας τους– φέρουν τα κράτη μέλη,
επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο στήριζε πάντοτε πρωτοβουλίες και μέτρα για την προώθηση
της εκμάθησης γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία. Στις πρωτοβουλίες και στα μέτρα αυτά
περιλαμβάνονται το εγκάρσιο υποπρόγραμμα του προγράμματος διά βίου μάθησης που
θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (5) , η σύσταση του 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (6) ,
από την οποία ξεχωρίζει κυρίως η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες, τα συμπεράσματα σχετικά με
την πολυγλωσσία που ενέκρινε το Συμβούλιο τον Μάιο του 2008 (7) , και το ψήφισμα του
Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την
πολυγλωσσία (8) .

Επιπλέον, το Συμβούλιο εφιστά την προσοχή του αξιότιμου βουλευτή στο γεγονός ότι, δυνάμει
του άρθρου 15, παράγραφος 5 του προαναφερθέντος προγράμματος διά βίου μάθησης, η
Επιτροπή υποβάλλει, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο,
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών
ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης των ποιοτικών και ποσοτικών πτυχών εφαρμογής του
προγράμματος, καθώς και ανάλυση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

*
*     *

(5) ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45.
(6) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(7) ΕΕ C 140 της 6.6.2008, σ. 14.
(8) ΕΕ C 320 της 16.12.2008, σ. 1.
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Ερώτηση αριθ.  2  του κ.  Γεώργιου Παπανικολάου  ( H-0571/10 )

Θέμα: Συμβολή του πολιτισμού στο Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν

Στο πρόγραμμα της βελγικής προεδρίας γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία που αποδίδει
η προεδρία στη δυνητική αξιοποίηση της πολιτιστικής βιομηχανίας και στη συμβολή που αυτή
έχει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στο
συγκεκριμένο εξάμηνο το Συμβούλιο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις πολιτικές που θα
αναπτύξουν και θα υποστηρίξουν πρωτοβουλίες της πολιτιστικής βιομηχανίας, ιδίως όταν αυτές
προέρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση επιβάλλει την αξιοποίηση καινοτόμων και σχετικά
ανεκμετάλλευτων τομέων ανάπτυξης, ερωτάται το Συμβούλιο:

Θεωρεί ικανοποιητική την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της βελγικής προεδρίας
στον τομέα στήριξης και ενθάρρυνσης της πολιτιστικής βιομηχανίας και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν;

Διαθέτει ακριβή στοιχεία που να αποδεικνύουν το ποσοστό συμμετοχής του συγκεκριμένου
τομέα στο ΑΕΠ των κρατών μελών; Σε ποια κράτη μέλη παρουσιάζεται σημαντική συμβολή της
πολιτιστικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Στο εξαμηνιαίο πρόγραμμά της, η βελγική Προεδρία έχει διατυπώσει την πρόθεσή της να
αναδείξει, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το δυναμικό των κλάδων του πολιτισμού
και της δημιουργικότητας και τη συμβολή τους στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ), στην
ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Στις 18 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο ενέκρινε το
σχέδιο εργασίας του για τον πολιτισμό το οποίο καθορίζει τις σχετικές προτεραιότητες για τα
επόμενα τέσσερα χρόνια, με τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας να
συγκαταλέγονται στις βασικές προτεραιότητες. Επιπλέον, η Προεδρία πραγματοποίησε τον
Οκτώβριο άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Πολιτισμού με θέμα τους κλάδους του πολιτισμού
και της δημιουργικότητας. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνεδρίασης, οι υπουργοί επεσήμαναν
ότι οι στρατηγικές και τα μέτρα που θα υιοθετηθούν σε επίπεδο ΕΕ για τους κλάδους αυτούς
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς αυτές αντιπροσωπεύουν
το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στους συγκεκριμένους κλάδους. Στις 26 Νοεμβρίου,
το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία «Ευρώπη 2020»:
Ένωση καινοτομίας. Στα συμπεράσματα αναγνωρίζεται ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της
δημιουργικότητας αποτελούν σημαντική πηγή τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας,
και ότι το δυναμικό αυτό πρέπει να ελευθερωθεί πλήρως.

Αν και το Συμβούλιο δεν έχει συγκεντρώσει δικά του στατιστικά στοιχεία για το θέμα, σύμφωνα
με την Πράσινη Βίβλο «Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της
δημιουργικότητας» (9) , πρόσφατες μελέτες για τους κλάδους του πολιτισμού και της
δημιουργικότητας επιβεβαιώνουν ότι οι εν λόγω κλάδοι απασχολούν περίπου πέντε εκατομμύρια
ανθρώπους σε ολόκληρη την ΕΕ, και ότι συνεισφέρουν κατ’ εκτίμηση 2,6% στο ΑΕγχΠ της ΕΕ.

(9) Βλ. Έγγ. 9073/10
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Πέρα από την άμεση συνεισφορά τους στο ΑΕγχΠ, οι κλάδοι του πολιτισμού και της
δημιουργικότητας συμβάλλουν ενεργά και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Η Eurostat
συγκεντρώνει περισσότερα αναλυτικά και εναρμονισμένα στατιστικά στοιχεία, μέσω του έργου
ESSnet-culture, με σκοπό την ακριβέστερη εκτίμηση της οικονομικής σημασίας των κλάδων
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Τα αποτελέσματα του έργου ESSnet-culture
αναμένεται να δημοσιευθούν μέχρι τα τέλη του 2011.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  3  του κ.  Seán Kelly  ( H-0576/10 )

Θέμα: Τα αποτελέσματα του Κανκούν

Μπορεί το Συμβούλιο να σχολιάσει την έκβαση των διαπραγματεύσεων του Κανκούν για το
κλίμα; Ποια μέτρα προγραμματίζει το Συμβούλιο για το επόμενο δωδεκάμηνο προκειμένου να
δοθεί συνέχεια στο Κανκούν;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Ύστερα από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων για το σχέδιο δράσης του Μπαλί, η διάσκεψη
του Κανκούν για την αλλαγή του κλίματος αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς τη σύναψη νέας
διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα.

Πράγματι, κατά τη διάσκεψη του Κανκούν κατέστη δυνατή η λήψη αποφάσεων οι οποίες, κατά
πρώτο λόγο, επιτρέπουν την ανάληψη άμεσης δράσης στο πεδίο και, κατά δεύτερο λόγο, θέτουν
τα θεμέλια για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας μετά το 2012 η οποία θα στηρίζεται γερά στον
στόχο της διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας της Γης κάτω των 2°C σε σύγκριση με τα
προβιομηχανικά επίπεδα.

Όσον αφορά τους τομείς ανάληψης άμεσης δράσης, σε αυτούς συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων,
η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, η τεχνολογία, η καταπολέμηση της αποψίλωσης των
δασών και η χρηματοδότηση.

Το πλαίσιο προσαρμογής του Κανκούν έχει εγκριθεί, ενώ έχει συσταθεί ήδη επιτροπή προσαρμογής
για την ενίσχυση της ανάληψης συνεκτικής δράσης με γνώμονα την προσαρμογή στην αλλαγή
του κλίματος και απώτερο στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων των αλλαγών που έχουν ήδη
επέλθει. Ο νέος αυτός φορέας αναμένεται να στηρίξει τις πλέον ευάλωτες χώρες στις επιπτώσεις
της αλλαγής του κλίματος.

Έχει συσταθεί ακόμη ένα νέο τεχνολογικό μέσο με σκοπό τη στήριξη δράσεων για την άμβλυνση
των επιπτώσεων (μείωση των αερίων του θερμοκηπίου) και την προσαρμογή στην αλλαγή του
κλίματος. Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης δράσεων στον εν λόγω τομέα, έχουν συσταθεί
δύο νέοι φορείς: η εκτελεστική επιτροπή τεχνολογίας και το κέντρο και δίκτυο τεχνολογίας για
το κλίμα. Οι νέοι αυτοί φορείς αναμένεται να συνεχίσουν να προωθούν με αποτελεσματικότερο
τρόπο την ανάπτυξη, τη διάδοση και τη μεταφορά της έρευνας και της τεχνολογίας.

Επιπλέον, έχει διαμορφωθεί ειδικό σύστημα για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών.
Πρέπει να θεσπιστούν οικονομικά κίνητρα βάσει των εθνικών στρατηγικών ή των σχεδίων δράσης
των αναπτυσσόμενων χωρών.
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Τέλος, έχει ιδρυθεί Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου
της διάθεσης 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι το 2020, σύμφωνα με
τις δοθείσες υποσχέσεις.

Ωστόσο, το Κανκούν είναι μόνο η αρχή. Τα κείμενα του Κανκούν θέτουν τα θεμέλια για τη σύναψη
μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας μετά το 2012. Ενισχύουν το σύστημα διαφάνειας για τις
αναπτυγμένες χώρες και θέτουν τις αρχές του αντίστοιχου συστήματος για τις αναπτυσσόμενες
χώρες. Η συζήτηση που θα διεξαχθεί τον επόμενο χρόνο θα επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στη
νομική μορφή: το ζήτημα είναι εάν θα καταστεί δυνατό να πεισθούν όλες οι αναπτυγμένες χώρες
που συμμετέχουν στο πρωτόκολλο του Κιότο να αποδεχθούν δεύτερη περίοδο δέσμευσης, και
εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι μεγάλες αναδυόμενες χώρες θα συμφωνήσουν στην εφαρμογή
νέου νομικού μέσου δυνάμει της σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, το Συμβούλιο θα αρχίσει να εφαρμόζει τα αποτελέσματα
και θα επικεντρωθεί στην προσπάθεια μετατροπής της εν λόγω διαδικασίας σε δεσμευτικό διεθνές
πλαίσιο το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο Durban της
Νοτίου Αφρικής. Το σημαντικότερο όλων είναι, πάντως, οι προσπάθειες των διαφόρων μερών
να είναι όντως σύμφωνες με τον στόχο των 2°C.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται τακτικά για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  4  του κ.  Jim Higgins  ( H-0578/10 )

Θέμα: Αποστιγματισμός της άνοιας στην Ευρώπη

Στην Ιρλανδία 38.000 άτομα πάσχουν από άνοια και ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί
έως το 2026, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της χώρας. Περισσότερα από 50.000 άτομα
ασχολούνται με τη φροντίδα των ανοϊκών ασθενών ενώ σε 100.000 ανέρχεται ο αριθμός των
ατόμων των οποίων τη ζωή επηρεάζει άμεσα η άνοια· όλα αυτά τα άτομα παρακολουθούν
ανήμπορα τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις εις βάρος των αγαπημένων τους
προσώπων.

Πώς σκοπεύει να ενεργήσει το Συμβούλιο για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στο θέμα
της άνοιας και να εργαστεί για τον αποστιγματισμό της;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Στις 3 Ιουνίου 2003 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την αντιμετώπιση του
στιγματισμού και των διακρίσεων για λόγους ψυχικής υγείας. Στα εν λόγω συμπεράσματα, το
Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις που έχουν σε
όλες τις ηλικιακές ομάδες τα προβλήματα τα σχετικά με τον στιγματισμό και τις διακρίσεις λόγω
ψυχικής ασθένειας, να εξασφαλίσουν ότι η ύπαρξη αυτών των προβλημάτων αναγνωρίζεται,
καθώς και να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση του στιγματισμού και την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο ενεργού εταιρικής σχέσης και διαλόγου με όλους τους φορείς.
Καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενεργό συνεργασία στο πλαίσιο
όλων των σχετικών κοινοτικών πολιτικών και δράσεων, ειδικότερα στις δραστηριότητες που
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αφορούν την απασχόληση, την αποφυγή διακρίσεων, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση
και την υγεία, προκειμένου να περιορισθούν ο στιγματισμός και οι διακρίσεις που συνδέονται
με ψυχικές ασθένειες.

Καθώς η συνηθέστερη μορφή άνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η νόσος Αλτσχάιμερ (70%
των περιστατικών), στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα περί κοινής
δέσμευσης των κρατών μελών για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών νόσων, ιδίως της
νόσου Αλτσχάιμερ.

Στις 13 Ιουνίου 2008, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η υψηλού επιπέδου διάσκεψη της
ΕΕ με θέμα «Μαζί για την ψυχική υγεία και την ευημερία». Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης,
ξεκίνησε η εφαρμογή του ευρωπαϊκού συμφώνου για την ψυχική υγεία και την ευημερία, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία πλαισίου της ΕΕ για τη συνεργασία σε θέματα ψυχικής υγείας, στο
πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται δράσεις σε πέντε τομείς προτεραιότητας. Το 2010
πραγματοποιήθηκαν, με τη στήριξη της Επιτροπής και των κρατών μελών, δύο θεματικές
διασκέψεις στους τομείς αυτούς: «Προώθηση ψυχικής υγείας και ευημερίας των ηλικιωμένων»
(Μαδρίτη, 28-29 Ιουνίου 2010) και «Αντιμετώπιση του στιγματισμού και προώθηση της
κοινωνικής ένταξης» (Λισαβόνα, 8-9 Νοεμβρίου 2010).

Όσον αφορά τον τομέα προτεραιότητας που άπτεται της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων, η
βελγική Προεδρία οργάνωσε στις Βρυξέλλες μόλις λίγο καιρό πριν, συγκεκριμένα στις
25-26 Νοεμβρίου 2010, υψηλού επιπέδου διάσκεψη για την άνοια, σε συνέχεια της διάσκεψης
για την αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών νόσων, που είχε οργανώσει η γαλλική
Προεδρία τον Οκτώβριο του 2008. Οι διασκέψεις αυτές έχουν άμεση συνάφεια με την ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2009 σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του
Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας (10) .

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  5  του κ.  Γεώργιου Κουμουτσάκου  ( H-0580/10 )

Θέμα: Προσέλκυση-παραμονή και εκπαίδευση ναυτικών

Η συμβολή της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι γνωστή
και σημαντική. Η ανταγωνιστικότητα όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ναυτιλία εμπεριέχει
πολλές προκλήσεις. Μια από αυτές - ίσως η μεγαλύτερη - είναι η πρόκληση της προσέλκυσης
του απαραίτητου και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού στο ναυτικό επάγγελμα. Η εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας χρειάζεται συγκροτημένη πολιτική για την προσέλκυση νέων
στο ναυτικό επάγγελμα και παραμονή σε αυτό. Η ποιοτική ναυτιλία δεν είναι μόνο στόχος, αλλά
και προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Η αυξανόμενη όμως
έλλειψη ευρωπαίων ναυτικών καθώς και η μείωση της ναυτιλιακής τεχνογνωσίας, συνιστούν
πραγματική απειλή για το ναυτιλιακό κλάδο και τα ναυτικά επαγγέλματα. Στο πλαίσιο αυτό,
ερωτάται το Συμβούλιο:

Το ζήτημα της προσέλκυσης, παραμονής, εκπαίδευσης και βελτίωσης της ποιότητας της διαβίωσης
των ναυτικών έχει απασχολήσει την Προεδρία; Πιστεύει ότι είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να
προωθήσει περαιτέρω, εντάσσοντάς το στο πρόγραμμα εργασιών του;

(10) Έγγ. 12392/09.
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Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Όσον αφορά τον τομέα στον οποίο αναφέρεται η ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή, το
Συμβούλιο δεν μπορεί να νομοθετήσει χωρίς πρόταση της Επιτροπής. Το Συμβούλιο προτίθεται
να εξετάσει ενδεχόμενη πρόταση εκ μέρους της Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  6  της κ.  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0583/10 )

Θέμα: Διαθέσιμα βιβλία σε μορφή προσιτή για άτομα με μειωμένη όραση και δυσλεξία

Στην Ευρώπη, υπάρχουν χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάγνωσης.
Πρόκειται για τυφλούς και άτομα που πάσχουν από δυσλεξία και δεν μπορούν να διαβάσουν
κανονικά. Θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση των προσώπων αυτών βιβλία σε προσιτές μορφές:
ακουστική ταινία, σύστημα γραφής Braille, εκτύπωση με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία. Δυστυχώς,
τα βιβλία με τη μορφή αυτή σπάνια ενδιαφέρουν τους εκδότες, δεδομένου ότι μόνο το 5% των
δημοσιεύσεων ανά τον κόσμο διατίθενται σε μορφές προσιτές στα άτομα με προβλήματα όρασης.

Δεν κρίνει το Συμβούλιο ότι για να αλλάξει η κατάσταση αυτή, θα έπρεπε να τροποποιηθεί η
διεθνής νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα δημιουργού, ώστε να καταστεί δυνατή, τηρουμένης
της νομοθεσίας, η πρόσβαση όλων στις συλλογές βιβλίων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και πέραν των συνόρων της; Τούτο θα επέτρεπε στα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
ανάγνωσης και τα οποία γνωρίζουν μια γλώσσα της Ένωσης, να διαβάζουν περισσότερα βιβλία,
τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς κρίνει το Συμβούλιο την ιδέα μιας
χωριστής νομοθετικής πρότασης σχετικά με την επαρκή διάθεση βιβλίων στην κατάλληλη μορφή
για τα άτομα με μειωμένη όραση και προβλήματα δυσλεξίας, η οποία θα είχε δεσμευτικό
χαρακτήρα και θα ωθούσε τα κράτη μέλη της Ένωσης και τις τρίτες χώρες να ανταλλάσσουν
βιβλία που εκδίδονται σε μορφές προσιτές για τα άτομα με αναπηρία;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Όσον αφορά το γενικότερο θέμα της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία, τον
Ιούνιο του 2010 το Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα
άτομα με αναπηρία (11) , στο οποίο συμπεραίνει, μεταξύ άλλων, ότι η πρόσβαση στην απασχόληση,
στα αγαθά και στις υπηρεσίες, στην παιδεία και στην κοινωνική και δημόσια ζωή, μεταξύ άλλων,
αποτελεί προαπαιτούμενο για την πλήρη ένταξη και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην
κοινωνία (12) . Σχετικά με το θέμα αυτό, το Συμβούλιο εξετάζει επί του παρόντος πρόταση οδηγίας
του Συμβουλίου, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή

(11) ΕΕ C 316 της 20.11.2010, σ. 1.
(12) Σημείο 17.
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γενετήσιου προσανατολισμού, με στόχο την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης σε τομείς πέραν της
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το ζήτημα της πρόσβασης σε δημοσιεύματα των ανθρώπων με
προβλήματα όρασης, επισημαίνεται ότι, στις 14 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή υπέγραψε την
κοινή δήλωση προθέσεων στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων της ΕΕ σχετικά
με την πρόσβαση στα δημοσιεύματα των ανθρώπων με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων. Το
Συμβούλιο σκοπεύει, ασφαλώς, να εξετάσει ενδεχόμενη πρόταση εκ μέρους της Επιτροπής για
το συγκεκριμένο θέμα.

Σε διεθνές επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν προτείνει στη μόνιμη
επιτροπή δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) «σχέδιο κοινής σύστασης σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης
των ανθρώπων με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιεύματα που προστατεύονται από
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας». Η πρόταση αυτή αναμένεται να επιλύσει με γρήγορο και
πρακτικό τρόπο το πρόβλημα.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  7  του κ.  Νικόλαου Χουντή  ( H-0589/10 )

Θέμα: Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης και εμπλοκή ιδιωτικών τραπεζών

Στις 28 Οκτωβρίου 2010 το Συμβούλιο αποδέχτηκε μια σειρά θεσμικών αλλαγών που
προτάθηκαν από την "ομάδα των ειδικών" (Task Force) και μεταξύ άλλων προτίθεται να υιοθετήσει
ένα μόνιμο Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, στον οποίο θα έχει ρόλο και ο
ιδιωτικός τομέας. Ωστόσο, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ και ο Προεδρεύων του Eurogroup εξέφρασαν
επιφυλάξεις για την εμπλοκή ιδιωτικών τραπεζών στο μόνιμο Μηχανισμό, υποστηρίζοντας ότι
ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αυξήσει το κόστος δανεισμού των αδύναμων χωρών. Ερωτάται το
Συμβούλιο:

Γιατί υιοθετείται η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στο μόνιμο Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας; Τι εξυπηρετεί; Κάτι τέτοιο ανοίγει το δρόμο για ένα μηχανισμό ελεγχόμενης
χρεοκοπίας κρατών της ευρωζώνης; Εξετάζει το Συμβούλιο τις ανησυχίες που εξέφρασαν ο κ.
Τρισέ και ο κ.Γιούνκερ;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Το Συμβούλιο δεν έχει εξετάσει τα θέματα που θίγει ο αξιότιμος βουλευτής.

Εφιστά, πάντως, την προσοχή του τελευταίου στη δήλωση που έκαναν στις 28 Νοεμβρίου 2010
για το συγκεκριμένο θέμα η Ευρωομάδα και οι υπουργοί που συμμετέχουν στο Συμβούλιο
ECOFIN, σύμφωνα με την οποία η χρηματοδοτική δέσμη του προγράμματος δανειοδότησης
της Ιρλανδίας θα χρηματοδοτηθεί με συνεισφορά της Ιρλανδίας από τα αποθέματα ρευστών
διαθεσίμων του δημόσιου ταμείου της χώρας και από επενδύσεις του εθνικού ταμείου συντάξεων.
Η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα καλυφθεί ισόποσα από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό
χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ), την ευρωπαϊκή διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής
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σταθερότητας (ΕΔΧΣ) καθώς και από διμερή δάνεια με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και τη
Σουηδία, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η Ευρωομάδα θα εξετάσει άμεσα την ανάγκη ευθυγράμμισης της
ληκτότητας της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα με τη ληκτότητα της χρηματοδότησης προς
την Ιρλανδία.

Κατά τη συνεδρίαση της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να
λάβει αποφάσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τον νέο μελλοντικό μηχανισμό
σταθερότητας και για τη μικρή τροποποίηση που πρέπει να γίνει στη συνθήκη, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η θέσπιση του εν λόγω μηχανισμού.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  8  του κ.  Gay Mitchell  ( H-0592/10 )

Θέμα: Σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας

Η πρόσφατη διάσκεψη κορυφής της Ντοβίλ με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Γερμανίας και
Ρωσίας, είναι μια ευκαιρία για την καθιέρωση νέων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Έχει
το Συμβούλιο κάποια σχέδια για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στη διατήρηση στενών και εποικοδομητικών
σχέσεων με τη Ρωσία, η οποία συγκαταλέγεται στους στρατηγικούς της εταίρους. Οι σχέσεις
αυτές καλύπτουν ευρύτατο φάσμα τομέων, από τις οικονομικές σχέσεις, τα θέματα δικαιοσύνης,
ελευθερίας και ασφάλειας, και την εξωτερική ασφάλεια μέχρι την έρευνα, την εκπαίδευση και
τον πολιτισμό. Όλοι αυτοί οι τομείς καλύπτονται, καταρχάς, από τους οδικούς χάρτες για τους
τέσσερις κοινούς χώρους, οι οποίοι εγκρίθηκαν την άνοιξη του 2005, και, δεύτερον, φυσικά,
από τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας, οι οποίες μόλις εισήλθαν
στον 13ο γύρο. Τις σε εξέλιξη συζητήσεις αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά η συμφωνία
που επιτεύχθηκε στις 24 Νοεμβρίου μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ σχετικά με τα διμερή ζητήματα που
εξακολουθούν να εκκρεμούν όσον αφορά την πρόσβαση της Ρωσίας στον ΠΟΕ.

Στη διάσκεψη κορυφής του Rostov, η οποία πραγματοποιήθηκε την 31η Μαΐου και την
1η Ιουνίου 2010, η ΕΕ και η Ρωσία εγκαινίασαν την εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό,
προκειμένου να δώσουν πολιτική ώθηση στην εφαρμογή των τεσσάρων οδικών χαρτών και να
προωθήσουν την επίλυση τυχόν εκκρεμών θεμάτων στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας. Η κοινή
δήλωση που εγκρίθηκε κατά τη διάσκεψη κορυφής παρέχει γενική εικόνα των διαδικασιών.
Στόχος της εταιρικής σχέσης είναι η διαμόρφωση ευέλικτου πλαισίου για την προώθηση της
μεταρρύθμισης και της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και για την ενίσχυση του ανταγωνισμού,
βάσει των τεσσάρων χώρων, όπως επίσης η συμπλήρωση των εταιρικών σχέσεων για τον
εκσυγχρονισμό που έχουν αναπτύξει διμερώς διάφορα κράτη μέλη με τη Ρωσία, χωρίς όμως να
υποκαθιστά τις σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας.

Στόχος της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό δεν είναι απλώς η ενίσχυση του εμπορίου
και των επενδύσεων, αλλά επιπλέον και κατά κύριο λόγο –με βάση τον ιδιαίτερα ευρύ ορισμό
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της λέξης «εκσυγχρονισμός»– η ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, χωρίς τα
οποία δεν είναι δυνατός ο ουσιαστικός εκσυγχρονισμός της κοινωνίας. Έτσι, η κοινή δήλωση
εστιάζει σε τομείς όπως η αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης, η ενίσχυση της καταπολέμησης
της διαφθοράς και η βελτίωση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Οι ρώσοι συντονιστές
και η Επιτροπή κατήρτισαν από κοινού σχέδιο εργασίας το οποίο παρουσιάστηκε στη διάσκεψη
κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Δεκεμβρίου 2010. Το εν
λόγω σχέδιο εργασίας είναι ευέλικτο και πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επί του παρόντος και άλλα σχέδια που αποσκοπούν στην ενίσχυση των
σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας, συγκεκριμένα οι συζητήσεις για τη μακροπρόθεσμη ελευθέρωση του
καθεστώτος έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Στο Μόνιμο Συμβούλιο Εταιρικής
Σχέσης για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, που πραγματοποιήθηκε στις
19 Νοεμβρίου 2010, οι υπουργοί κατέληξαν σε μία προσέγγιση «λήψης κοινών μέτρων», σε
συνέχεια της οποίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την πιθανή
κατάργηση του καθεστώτος έκδοσης θεωρήσεων. Η εν λόγω προσέγγιση επικυρώθηκε στο πλέον
ανώτατο επίπεδο από αμφότερες τις πλευρές κατά την τελευταία διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας
στις Βρυξέλλες.

Τέλος, πολύ καλή είναι επίσης η συνεργασία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Παραδείγματα
επιτυχημένης συνεργασίας στον τομέα αυτόν αποτελούν η διαχείριση των προβλημάτων που
προέκυψαν στο Τσαντ και στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Οι εμπειρογνώμονές μας
εξετάζουν επί του παρόντος τρόπους επισημοποίησης της εν λόγω συνεργασίας βάσει των ήδη
υφιστάμενων συμφωνιών, οι οποίοι θα σέβονται φυσικά την αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά τη
λήψη αποφάσεων.

Όλα αυτά τα μέτρα συμπληρώνουν τον εντατικό πολιτικό και τεχνικό διάλογο που λαμβάνει
χώρα μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, ακόμη και στο πλέον υψηλό επίπεδο, και μας επιτρέπει να
συνεχίζουμε ακούραστα τις προσπάθειες προσέγγισης των θέσεων που έχει κάθε πλευρά επί
όλων ανεξαιρέτως των τομέων τους οποίους καλύπτει η υφιστάμενη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και
οι τέσσερις κοινοί χώροι.

Το Συμβούλιο έχει επίσης ξεκινήσει συζήτηση για τις σχέσεις με τους στρατηγικούς εταίρους,
ιδίως στο πλαίσιο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Η Ρωσία
συγκαταλέγεται, φυσικά, στις βασικές χώρες στις οποίες στρέφουν επί του παρόντος την προσοχή
τους οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  9  της κ.  Ελένης Θεοχάρους  ( H-0596/10 )

Θέμα: Εμπάργκο Τουρκίας σε βάρος των πλοίων και των αεροσκαφών της Κυπριακής
Δημοκρατίας

Η Τουρκία συνεχίζει να επιβάλλει εμπάργκο σε βάρος των πλοίων και των αεροσκαφών της
Κυπριακής Δημοκρατίας κατά παράβαση των αποφάσεων της ΕΕ, της ΙCAO και του επιπρόσθετου
πρωτοκόλλου. Η Προεδρία του Συμβουλίου έχει πρόθεση να ενεργήσει και με ποιο τρόπο, ενόψει
μάλιστα και του Συμβουλίου του προσεχούς Δεκεμβρίου, για να αλλάξει η Τουρκία τη στάση
της;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
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το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Συμβουλίου και τις επισημάνσεις που περιέχονται
ιδίως στη δήλωση της Ευρωπαïκής Κοινότητας και των κρατών μελών της 21ης Σεπτεμβρίου 2005
και σε συμπεράσματα του Συμβουλίου, και κυρίως στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου του 2006
και του Δεκεμβρίου του 2009, η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται να εκπληρώσει την υποχρέωσή
της για πλήρη και αμερόληπτη εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης
και δεν έχει εξαλείψει όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις απευθείας μεταφορικές συνδέσεις με την Κύπρο.

Επιπλέον, η Τουρκία δεν έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την εξομάλυνση των σχέσεών της
με την Κυπριακή Δημοκρατία. Συνεχίζει να ασκεί βέτο στη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς
οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ μεταξύ άλλων, καθώς και στη συμμετοχή της στον διακανονισμό
του Wassenaar σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών συμβατικών όπλων και αγαθών και
τεχνολογίας διπλής χρήσης.

Η θέση της ΕΕ επί του θέματος είναι σαφής και αμετάβλητη: η πλήρης και αμερόληπτη εφαρμογή
του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης συνιστά συμβατική υποχρέωση την
οποία η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει. Το μήνυμα αυτό εστάλη με σαφήνεια στην Τουρκία
μέσω των συμπερασμάτων που εξέδωσε το Συμβούλιο για το θέμα της διεύρυνσης τον
Δεκέμβριο του 2010. Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο αναφέρει σαφώς ότι, εφόσον δεν
σημειώνεται πρόοδος στο συγκεκριμένο θέμα, το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει
τα μέτρα που ισχύουν από το 2006, γεγονός που θα συνεχίσει να έχει επιπτώσεις στη συνολική
πρόοδο των διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Τουρκία. Αναμένεται πλέον να σημειωθεί πρόοδος
χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά το θέμα, καθώς και άλλες πτυχές που
άπτονται των μέτρων τα οποία πρέπει να λάβει η Τουρκία στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, και
να τα θίγει σε όλα τα επίπεδα, κατά περίπτωση, καθώς η εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου
της συμφωνίας σύνδεσης και η εξομάλυνση των σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία συνιστούν
προαπαιτούμενα βάσει των οποίων αξιολογείται η πρόοδος της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  10  της κ.  Ilda Figueiredo  ( H-0598/10 )

Θέμα: Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κούβα

Ως γνωστόν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κούβα δυσχεραίνονται από την "κοινή
θέση", που ενεκρίθη από το Συμβούλιο το 1996.

Σήμερα, δεδομένου ότι η θέση αυτή είναι μοναδική και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την αυτή
θέση με οιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, πράγμα που αποδεικνύει οπωσδήποτε τον μεροληπτικό
χαρακτήρα της, η αλήθεια είναι ότι η παράτασή της λειτουργεί αποκλειστικώς εις βάρος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας την σε μία θέση που εξυπηρετεί αποκλειστικώς τα συμφέροντα
των ΗΠΑ, οι οποίες διατηρούν τον επίσης απαράδεκτο οικονομικό αποκλεισμό, ο οποίος
υποστηρίχθηκε μόνον από το Ισραήλ και απερρίφθη από 187 χώρες, σύμφωνα με την τελευταία
απόφαση του ΟΗΕ.

Σε ποιο σημείο βρίσκεται η συζήτηση του Συμβουλίου σχετικά με την Κούβα όσον αφορά τον
επείγοντα τερματισμό της απαράδεκτης αυτής κοινής θέσης;
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Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Μετά την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από το Βέλγιο, η Κούβα έχει εμφανιστεί δύο φορές
στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων: τον Ιούλιο (26 Ιουλίου 2010) και τον
Οκτώβριο (25 Οκτωβρίου 2010).

Τον Οκτώβριο, τα μέλη του Συμβουλίου αντάλλαξαν απόψεις, κατά τη διάρκεια γεύματος, για
τις πρόσφατες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Κούβα και τις επιλογές που μπορεί να
υιοθετήσει η πολιτική της ΕΕ απέναντι στην Κούβα. Συμφώνησαν να επανεξετάσουν την κατάσταση
και να ζητήσουν από την Ύπατη Εκπρόσωπο, στο πλαίσιο της κοινής θέσης της ΕΕ για την Κούβα,
να διερευνήσει τις δυνατότητες προόδου των σχέσεων με την Κούβα, και να υποβάλει σχετική
έκθεση στο Συμβούλιο το ταχύτερο δυνατό.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  11  του κ.  Brian Crowley  ( H-0603/10 )

Θέμα: Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού

Μπορεί το Συμβούλιο να εκθέσει τους συγκεκριμένους στόχους που πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση
κατά το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Ο στόχος της προστασίας 20 τουλάχιστον εκατομμυρίων ατόμων από την απειλή της
φτώχειας και του αποκλεισμού μέχρι το 2020 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Ιουνίου του 2010 στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» περί
προώθησης της κοινωνικής ένταξης (13) . Ο στόχος της προστασίας αξιολογείται βάσει τριών
δεικτών οι οποίοι αντικατοπτρίζουν διάφορες διαστάσεις της φτώχειας και του αποκλεισμού:
το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, το ποσοστό των ατόμων που
αντιμετωπίζουν υλική ένδεια, και το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει επίσης επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες,
συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας με
στόχο τη διασφάλιση κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα οφέλη της
ανάπτυξης και της απασχόλησης να κατανέμονται όσο το δυνατόν ευρύτερα και οι άνθρωποι
που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και
να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Η πλατφόρμα αυτή θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2010.

(13) Δεκαετής στρατηγική για την απασχόληση και την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (έγγ. 7110/10).
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Στις 21 Οκτωβρίου 2010 το Συμβούλιο ενέκρινε, στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», απόφαση σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης
των κρατών μελών (14) , στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η κατευθυντήρια γραμμή 10
που αφορά συγκεκριμένα την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της
φτώχειας. Καθώς η στρατηγική «Ευρώπη 2020» επισημαίνει, κυρίως, την αρχή της πρόσβασης
όλων σε υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές και βιώσιμες υπηρεσίες, στις 7 Δεκεμβρίου 2010
το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης συμπεράσματα για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (15) .

Στις 6 Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο ενέκρινε τη «δήλωση σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: Συνεργασία για την καταπολέμηση
της φτώχειας κατά το 2010 και μετέπειτα» (16) , σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα
των επιτευγμάτων του εν λόγω ευρωπαϊκού έτους. Για να προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερη
βαρύτητα στα επιτεύγματα αυτά, οι αρμόδιοι υπουργοί των κρατών μελών οφείλουν να
υπογράψουν τη σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια της τελικής διάσκεψης του ευρωπαϊκού έτους,
η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2010.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  12  του κ.  Pat the Cope Gallagher  ( H-0605/10 )

Θέμα: Επιθέσεις εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων στο Ιράκ

Σε συνέχεια της έγκρισης του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 25 Νοεμβρίου
2010 σχετικά με το Ιράκ (P7_TA(2010)0448), μπορεί το Συμβούλιο να αναφέρει σε ποιές
ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αποτρέψει περαιτέρω παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων στο Ιράκ;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Το Συμβούλιο ανησυχεί σοβαρά για τα φαινόμενα βίας στο Ιράκ, ιδίως εις βάρος ανθρώπων
που ανήκουν σε μειονότητες, και παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης
στη χώρα. Η επίθεση εναντίον των πιστών που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία Our Lady of
Salvation στη Βαγδάτη, κατά την οποία τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν πολλοί αθώοι πολίτες,
ήταν πραγματική τραγωδία. Η Ύπατη Εκπρόσωπος, βαρόνη Ashton, καταδίκασε πάραυτα την
απαράδεκτη αυτή επίθεση εναντίον αθώων πιστών.

Η ΕΕ ανησυχεί σοβαρά για όλες τις μορφές μισαλλοδοξίας και βίας εις βάρος ανθρώπων λόγω
της θρησκείας ή των πεποιθήσεών τους, ανεξαρτήτως του τόπου διάπραξής τους, και τις
καταδικάζει. Σε πολλές χώρες, δεν γίνονται ακόμη σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των
ανθρώπων που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες. Η ΕΕ είναι απολύτως αποφασισμένη να
καταπολεμήσει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως επιβεβαιώνεται άλλωστε
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου του 2009, με τα οποία οι αρμόδιοι υπουργοί

(14) Έγγ. 14338/10.
(15) Έγγ. 16515/10.
(16) Έγγ. 16435/10.
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της ΕΕ αποφάσισαν να ενισχύσουν τις προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής
ελευθερίας ή της ελευθερίας των πεποιθήσεων τόσο στις διμερείς όσο και στις πολυμερείς σχέσεις.

Το Συμβούλιο εξέτασε το ζήτημα της βίας εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων γενικά αλλά
και ειδικά στο Ιράκ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Νοεμβρίου και ενέκρινε συμπεράσματα
για τη συγκεκριμένη χώρα. Διατύπωσε τη βαθιά ανησυχία του και καταδίκασε απερίφραστα τις
πρόσφατες επιθέσεις στο Ιράκ κατά χριστιανών και μουσουλμάνων. Καταδίκασε κάθε μορφή
υποκίνησης σε πράξεις βίας καθώς και τις ίδιες τις πράξεις βίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που έχουν ως κίνητρο το θρησκευτικό και εθνοτικό μίσος.

Με την ευκαιρία αυτή, το Συμβούλιο υπογράμμισε ακόμη την επείγουσα ανάγκη για σταθερή
και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση στη χώρα, η οποία θα μπορεί να ασχοληθεί ξανά απερίσπαστη
με την εδραίωση της εθνικής συμφιλίωσης. Επιδοκίμασε ακόμη τα πρώτα βήματα προς τον
σχηματισμό νέας κυβέρνησης ευρείας αντιπροσώπευσης στο Ιράκ, η οποία θα κληθεί να
καταπολεμήσει τη συνεχιζόμενη βία στο Ιράκ, καθώς και πολλές άλλες μείζονες προκλήσεις. Το
Συμβούλιο θα συνεχίσει, φυσικά, να διατυπώνει τις απόψεις του και ανυπομονεί να συνεργαστεί
με τη νέα κυβέρνηση της χώρας, ιδίως σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να θίγει το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης
της προστασίας των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όποτε προκύπτει η ευκαιρία και σε
όλα τα επίπεδα, και να υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης όλων των δεσμεύσεων που έχουν
αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως εκείνων που ανέλαβε η κυβέρνηση του Ιράκ στη Γενεύη
το 2010 με την ευκαιρία της παγκόσμιας περιοδικής ανασκόπησης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.

Η ΕΕ ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Ιράκ. Το
Συμβούλιο ελπίζει να αποκτήσει σύντομα η χώρα νέα κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί
η διαδικασία σύσφιξης των σχέσεων των δύο πλευρών. Η ΕΕ εξακολουθεί να χορηγεί αναπτυξιακή
βοήθεια στο Ιράκ, σημαντικό σκέλος της οποίας αφορά το κράτος δικαίου. Μάλιστα, το
Συμβούλιο παρέτεινε πρόσφατα μέχρι τον Ιούνιο του 2012 την αποστολή EUJUST LEX με θέμα
το «κράτος δικαίου», η οποία περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης στο Ιράκ.

Η ιρακινή κυβέρνηση δήλωσε ότι σκοπεύει να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ οι μειονότητες θα προστατεύονται από το σύνταγμα της
χώρας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με το Ιράκ με γνώμονα τη στήριξη
των προσπαθειών που καταβάλλει η χώρα αυτή στον συγκεκριμένο τομέα.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  13  της κ.  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0611/10 )

Θέμα: Αξιολόγηση της διάσκεψης κορυφής του ΟΑΣΕ

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να σχολιάσει την τελευταία διάσκεψη κορυφής του ΟΑΣΕ, που
διεξήχθη την 1η και τη 2α Δεκεμβρίου; Ποια είναι τα αποτελέσματα της εν λόγω διάσκεψης
κορυφής; Σημειώθηκε κάποια πρόοδος σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του ΟΑΣΕ; Υπήρξε
σημαντικός συντονισμός από την πλευρά των κρατών μελών πριν από τη διάσκεψη κορυφής;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
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το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής του ΟΑΣΕ στην Astana στις 1 και
2 Δεκεμβρίου 2010, τα μέλη του οργανισμού ενέκριναν δήλωση, στην οποία επιβεβαιώνονται
πλήρως και ρητώς όλες οι αρχές, τα πρότυπα και οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη
μέλη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ στο πλαίσιο του εν λόγω οργανισμού, με πρώτη-πρώτη την
τελική πράξη του Ελσίνκι. Επιπλέον, η δήλωση αυτή περιέχει τη δέσμευση των κρατών μελών
του ΟΑΣΕ ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον οργανισμό και να εργάζονται με γνώμονα την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του.

Επισημαίνεται ότι δεν κατέστη δυνατή η υιοθέτηση σχεδίου δράσης για τον ΟΑΣΕ κατά τη
διάρκεια της διάσκεψης κορυφής στην Astana, κάτι που ήταν και συνεχίζει να είναι προτεραιότητα
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, χάρη στις προσπάθειες της ΕΕ, η δήλωση επιφορτίζει τον
μελλοντικό προεδρεύοντα του ΟΑΣΕ (Λιθουανία) με το καθήκον της οργάνωσης διαδικασίας
παρακολούθησης με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για τον οργανισμό,
έργο που έχει τη στήριξη όλων των οργάνων και των κρατών μελών του ΟΑΣΕ.

Τέλος, ο συντονισμός της ΕΕ πριν και κατά τη διάσκεψη κορυφής ήταν εξαιρετικός, με αποτέλεσμα
να μπορέσει η ΕΕ να διαδραματίσει κεντρικό και εποικοδομητικό ρόλο. Ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Van Rompuy, εκφώνησε λόγο εκ μέρους της ΕΕ, στον οποίο
επεσήμανε το όραμά του για το μέλλον του ΟΑΣΕ και διατύπωσε εκ νέου τη στήριξή του προς
τον οργανισμό.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  14  της κ.  Mairead McGuinness  ( H-0613/10 )

Θέμα: Ενίσχυση του κέντρου της ΕΕ

Ανησυχεί το Συμβούλιο μήπως η προοπτική της ολοένα και μεγαλύτερης ενίσχυσης του κέντρου
της ΕΕ – που έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει περιορισμένος αριθμός ισχυρών κρατών μελών στο
κέντρο, και πιο αδύναμα κράτη μέλη στην περιφέρεια – οδηγήσει σε ναυάγιο του οράματος της
ΕΕ και αποβεί εις βάρος του συνόλου των κρατών μελών;

Θεωρείται κάτι τέτοιο ζημιογόνο από πολιτικής και οικονομικής άποψης, και ποια μέτρα πρόκειται
ληφθούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής;

Απάντηση

Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική για το
Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς
το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2010.

(FR) Το Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει το θέμα και δεν δύναται, επομένως, να απαντήσει στην
αξιότιμη βουλευτή.
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*
*     *

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ερώτηση αριθ.  20  της κ.  Marian Harkin  ( H-0574/10 )

Θέμα: Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011

Δεδομένου ότι απέχουμε μόνο λίγες εβδομάδες από το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011,
θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή:

Ποια είναι τα σχέδιά της για την περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού ως έκφρασης της
ιδιότητας του ενεργού ευρωπαίου πολίτη;

Θα μπορέσει να εξασφαλίσει σε διάρκεια το κληροδότημα του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού
2011, με τη στήριξη ενός γενικού εγγράφου σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τον
εθελοντισμό όπως, για παράδειγμα, μια Λευκή Βίβλο για τον Εθελοντισμό;

Απάντηση

(EN) Το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού θα παρουσιαστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με την πλήρη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών. Οι δραστηριότητες ποικίλλουν από διασκέψεις, συζητήσεις και ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών, μέχρι την περιοδεία του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού σε όλα τα κράτη μέλη με
σκοπό την προβολή του εθελοντισμού και μέχρι εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν ΜΜΕ
σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο εθελοντισμός συμβάλλει καθοριστικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το 2011 θα είναι το
έτος ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης με τέσσερις βασικούς στόχους:

Ο πρώτος αφορά τη μείωση των εμποδίων που συναντά ο εθελοντισμός, για την οποία θα χρειαστεί
σε πολλές περιπτώσεις η ανάληψη νομοθετικής και διοικητικής δράσης σε εθνικό επίπεδο. Το
ευρωπαϊκό έτος θα συμβάλει στη χάραξη πολιτικής για τη μείωση των εμποδίων, μέσω της έναρξης
του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των κρατών μελών και των οργανώσεων
που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού.

Ο δεύτερος στόχος είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
στον τομέα του εθελοντισμού και η βελτίωση της ποιότητας του εθελοντισμού, π.χ. μέσω της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Η πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων (17)  για
εμβληματικά σχέδια αποτελεί απτό μέτρο το οποίο έχει λάβει η Επιτροπή για την επίτευξη του
συγκεκριμένου στόχου.

Ο τρίτος στόχος είναι η ανταμοιβή και η αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων. Η
«αναγνώριση» έχει δύο σκέλη: το ένα αφορά τον υπολογισμό της συνεισφοράς του κλάδου του
εθελοντισμού στην οικονομία και την κοινωνία, ήτοι τη βελτίωση της διαθεσιμότητας συγκρίσιμων
σε διεθνές επίπεδο στατιστικών στοιχείων για τον εθελοντισμό. Το δεύτερο αφορά την επικύρωση
ή την αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορεί να αναπτύξει το άτομο μέσω του
εθελοντισμού.

(17) http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1092_en.htm

125Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-12-2010



Ο τέταρτος στόχος αφορά την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός
για την αξία του εθελοντισμού και τη συμβολή του στην οικονομία, την κοινωνία και τις ζωές
των ατόμων.

Η Επιτροπή επιθυμεί να διαβεβαιώσει την αξιότιμη βουλευτή ότι είναι αποφασισμένη να
μεριμνήσει, ώστε το ευρωπαϊκό έτος να αφήσει ουσιαστική, βιώσιμη και θετική κληρονομιά για
τον εθελοντισμό και μετά το τέλος του. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των
διαφόρων διασκέψεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους
και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διεύρυνση και την εκβάθυνση της προβολής, του περιεχομένου
και της ποιότητας του εθελοντισμού. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την ακριβή φύση των πολιτικών
αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έτους. Αυτό θα φανεί κατά τη διάρκεια του ίδιου του έτους.
Πάντως, δυνάμει του άρθρου 11 της απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού
έτους (απόφαση αριθ. 2010/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2009 (18) ), η Επιτροπή
υποχρεούται να υποβάλει έκθεση στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Κοινοβούλιο, Επιτροπή των
Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Συμβούλιο) μετά τη λήξη του
έτους. Η εν λόγω έκθεση θα συμβάλει στον προσδιορισμό διόδων για την ανάληψη περαιτέρω
δράσης στον τομέα του εθελοντισμού.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  21  του κ.  Michael Cashman  ( H-0588/10 )

Θέμα: Συνέχεια της έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) σχετικά
με την ομοφοβία, τη τρανσφοβία και τις διακρίσεις βάσει του σεξουαλικού
προσανατολισμού και της έμφυλης ταυτότητας

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων παρουσίασε πρόσφατα την έκθεση σχετική με την
ομοφοβία, την τρανσφοβία και τις διακρίσεις βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της
έμφυλης ταυτότητας.

Η έκθεση παρουσιάζει διεξοδικά θέματα που αφορούν το δικαίωμα για ζωή και την προστασία
από το μίσος και τη βία· απειλές στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης·
την τελευταία οδηγία κατά των διακρίσεων που βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση στο
Συμβούλιο· την εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ και τις πολιτικές που καλύπτουν τις διακρίσεις
βάσει του φύλου· την αμοιβαία αναγνώριση ενώσεων ατόμων του ιδίου φύλου· και την προστασία
λεσβίων, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών ατόμων που αναζητούν διεθνή
προστασία.

Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει έναν περιεκτικό οδικό χάρτη ισότητας των λεσβίων,
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων ακολουθώντας τις συστάσεις του
ανωτέρου οργανισμού σε όλα τα σχετικά ζητήματα;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή απορρίπτει την ομοφοβία και την τρανσφοβία ως κατάφωρη παραβίαση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να μεριμνήσει, ώστε η νομοθεσία της ΕΕ να συμμορφώνεται
πάντοτε πλήρως με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος
απαγορεύει ρητώς τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Η διάταξη αυτή του Χάρτη
είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ.

(18) ΕΕ L 17 της 22.1.2010
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Σχετικά με το θέμα αυτό, η Επιτροπή επιδοκιμάζει την επικαιροποίηση της έκθεσης με θέμα
«Ομοφοβία, τρανσφοβία και διακρίσεις βάσει του γενετήσιου προσανατολισμού και της έμφυλης
ταυτότητας», που παρουσίασε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στην Επιτροπή
LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή μελετά επί του
παρόντος προσεκτικά τις απόψεις που διατυπώνει ο οργανισμός σε αυτήν την επικαιροποιημένη
έκθεση.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  22  του κ.  Alexander Mirsky  ( H-0594/10 )

Θέμα: Άνιση μεταχείριση των εκπροσώπων των εθνικών μειονοτήτων στη Λετονία

Στις 11 Μαρτίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την προσχώρηση
10 κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων η Λετονία και η Εσθονία
(Ρ5_ΤΑ(2004)0180, Α5-0111/2004). Το ψήφισμα αυτό τονίζει ότι είναι ανάγκη η Λετονία
να διευκολύνει τη διαδικασία πολιτογράφησης των ηλικιωμένων και να επιτρέψει στους απάτριδες
με μακροχρόνια παραμονή στη χώρα να συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές.

Στο σημείο αυτό επιθυμώ να διευκρινίζω ότι η Εσθονία συμμορφώθηκε προς αυτό το ψήφισμα
ενώ η Λετονία το αγνόησε. Στη Λετονία υπάρχουν σήμερα 335 000 απάτριδες, ήτοι το 15%
του πληθυσμού – η πλειοψηφία των οποίων γεννήθηκαν και έζησαν ολόκληρη σχεδόν τη ζωή
τους στη χώρα – οι οποίοι στερούνται των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους: οι απάτριδες στη
Λετονία δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να ψηφίζουν ούτε να υποβάλλουν υποψηφιότητα στις
δημοτικές εκλογές. Πώς είναι δυνατόν μία χώρα στην οποία το 15% των πολιτών δεν έχει δικαίωμα
ψήφου να θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Με ποιο
τρόπο είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να βοηθήσει το κράτος της Λετονίας να επανορθώσει την
εντελώς άδικη στάση του έναντι των κατοίκων του;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η κατάσταση της ρωσόφωνης μειονότητας στη Λετονία είναι
ευαίσθητο θέμα. Η ερώτηση διατυπώνει πολλές ανησυχίες οι οποίες έχουν εκφραστεί ήδη με
παλαιότερες ερωτήσεις του Κοινοβουλίου. Στις απαντήσεις που δόθηκαν στις εν λόγω ερωτήσεις
επισημαίνονταν οι προσπάθειες στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την προώθηση
της πολιτογράφησης και της ένταξης των ατόμων αυτών, σε συμφωνία με τον Οργανισμό για
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και τις συστάσεις του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Η ίδια η Επιτροπή έχει στηρίξει μάλιστα σημαντικά τις προσπάθειες προώθησης της
ένταξης που καταβάλλει η Λετονία.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας της υπηκοότητας των
κρατών μελών ρυθμίζονται αποκλειστικά από την εθνική νομοθεσία των ίδιων των κρατών μελών.
Συνεπώς, κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίζει τις προϋποθέσεις απόκτησης της
υπηκοότητάς του. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή δεν μπορεί να επέμβει σε αυτά
τα θέματα.

Όσον αφορά τα εκλογικά δικαιώματα, η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει στους πολίτες της ΕΕ το
δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στο κράτος μέλος υποδοχής στο οποίο διαμένουν χωρίς να έχουν την υπηκοότητα (19) . Άλλες

(19) Οδηγία 94/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 περί των λεπτομερών κανόνων άσκησης του δικαιώματος
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε
κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, ΕΕ L 368 της 31.12.1994, και οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης
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πτυχές που άπτονται της οργάνωσης των εκλογών στα κράτη μέλη εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
των κρατών μελών, όπως, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα ψήφου για πολίτες που διαμένουν στο
έδαφός τους χωρίς να είναι πολίτες της ΕΕ.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  23  του κ.  Brian Crowley  ( H-0604/10 )

Θέμα: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2009-2012

Μπορεί η Επιτροπή να κάνει μια δήλωση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής
και τις εναπομένουσες προκλήσεις όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για
τα ναρκωτικά 2009-2012;

Απάντηση

(EN) Ο αξιότιμος βουλευτής ζητά συνοπτικές πληροφορίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί
μέχρι στιγμής όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά
2009-2012 (20) , καθώς και για τις εναπομένουσες προκλήσεις.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σχεδίων δράσης της ΕΕ
για τα ναρκωτικά. Στις 5 Νοεμβρίου 2010 δημοσίευσε την πρώτη αξιολόγηση της υλοποίησης
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2009-2012). Η εν λόγω αξιολόγηση (21)  εστάλη
στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι πρόοδο σημείωσαν οι περισσότερες δράσεις του σχεδίου
δράσης για τα ναρκωτικά. Στα σημαντικότερα επιτεύγματα περιλαμβάνονται:

– η μείωση του αριθμού νέων κρουσμάτων του ιού HIV μεταξύ των χρηστών ναρκωτικών,

– η ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, και

– η ανάπτυξη πιο στρατηγικής προσέγγισης στους κόλπους της έρευνας στον τομέα των
ναρκωτικών.

Παρόλα αυτά, πρέπει να αντιμετωπιστούν αρκετές προκλήσεις ακόμη, όπως:

– η αύξηση του αριθμού θανάτων από υπερβολικές δόσεις κοκαΐνης,

– η ταχεία εμφάνιση νέων ψυχοτρόπων ουσιών που διοχετεύονται στην αγορά ως νόμιμες
εναλλακτικές λύσεις στα παράνομα ναρκωτικά (legal highs) και δημιουργούν κινδύνους στην
υγεία και την κοινωνία,

– η αύξηση της συνδυασμένης χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών (πολυτοξικομανία),

– η ταχεία αλλαγή των οδών διακίνησης ναρκωτικών, καθώς οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες
προσπαθούν να παρακάμψουν τους φραγμούς που θέτουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου
να εμποδίσουν το εμπόριό τους, και

Δεκεμβρίου 1993 για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι,
ΕΕ L 329 της 30.12.1993, αντίστοιχα

(20) ΕΕ 2008/C 326/07
(21) COM(2010) 630 τελικό
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– η ανάγκη μεγαλύτερης εστίασης σε πολιτικές μείωσης της ζήτησης φαρμάκων από τρίτες χώρες
στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας.

Τον επόμενο χρόνο, η Επιτροπή θα ξεκινήσει ευρεία ανεξάρτητη αξιολόγηση της στρατηγικής
της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2005-2012 και των δύο σχεδίων δράσης για την υλοποίησή της.
Πρόκειται για την πλέον ολοκληρωμένη αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά
μέχρι σήμερα, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που σημείωσε η οκταετής πολιτική της
ΕΕ για τα ναρκωτικά.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  27  του κ.  Justas Vincas Paleckis  ( H-0584/10 )

Θέμα: Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκορωσίας

Η εν εξελίξει προεκλογική εκστρατεία των προεδρικών εκλογών στην Λευκορωσία είναι κατά τι
διαφανέστερη και δημοκρατικότερη από τη προηγούμενη, αν και ακόμη υπολείπεται κατά πολύ
των ευρωπαϊκών κριτηρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπεσχέθη στις αρχές της χώρας 3 περίπου δις
ευρώ, υπό μορφήν δανείων και ενισχύσεων, εφόσον οι εκλογές διεξαχθούν δημοκρατικά. Η
οικονομία της Λευκορωσίας ενδέχεται να αντιμετωπίσει σύντομα σοβαρές δυσχέρειες. Για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση, διάφορες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Λιθουανία, απεφάσισαν να θέσουν σε εφαρμογή,
από κοινού με την Λευκορωσία και την Ουκρανία, μια σειρά κοινών προγραμμάτων στον τομέα
της ενέργειας, των μεταφορών και του πολιτισμού, τα οποία σκοπεύουν να αναπτύξουν με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνίες μεταξύ της Λευκορωσίας και της Πολωνίας,
της Λιθουανίας και Λετονίας πρόκειται σύντομα να τεθούν σε ισχύ για την διευκόλυνση της
διέλευσης των συνόρων από τους διαμεθοριακούς εργαζόμενους. Στην αρχή του νέου έτους,
ενδέχεται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την μείωση του τέλους της θεώρησης διαβατηρίων
και την επανεισδοχή.

Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σχετικά με την συμβολή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και, ειδικότερα, των γειτονικών προς την Λευκορωσία χωρών, σχετικά με την ανάπτυξη των
σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας; Ποια μορφή θα έπρεπε να λάβει
η συμβολή αυτή μετά τις προεδρικές εκλογές στην Λευκορωσία;

Απάντηση

(EN) Μετά την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων το 2008 στη Λευκορωσία, η ΕΕ
αναπτύσσει πολιτική προοδευτικής και κριτικής συνεργασίας με τη χώρα. Η εν λόγω πολιτική
επέτρεψε την επανέναρξη των συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου, την επέκταση τομεακών διαλόγων
και τη συμμετοχή της Λευκορωσίας στην ανατολική εταιρική σχέση. Επιπλέον, η ΕΕ συντάσσει
επί του παρόντος προσωρινό κοινό σχέδιο μεταρρυθμίσεων (το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο
διαπραγμάτευσης με τη Λευκορωσία και θα εφαρμοστεί από αυτήν) και συζητά εντολές
διαπραγμάτευσης για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και για συμφωνίες επανεισδοχής
που θα τονώσουν την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών.

Κατανοούμε ότι η Λευκορωσία, από κοινού με άλλους εταίρους της ανατολικής εταιρικής σχέσης
και ορισμένα κράτη μέλη, σκοπεύει να προωθήσει αναθεωρημένες προτάσεις για την υλοποίηση
κοινών έργων που θα τύχουν στήριξης στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Μόλις
λάβει τις εν λόγω προτάσεις η Επιτροπή, θα τις εξετάσει προσεκτικά και θα αξιολογήσει εάν
μπορούν να στηριχθούν από την ανατολική εταιρική σχέση.
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Η Επιτροπή επικροτεί τη στήριξη της Λευκορωσίας από μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών της χωρών, εφόσον αυτή παρέχεται σύμφωνα με την
προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, όπως έχει συμφωνηθεί από το
Συμβούλιο. Επιπλέον, οριστικοποιούνται επί του παρόντος οι συμφωνίες τοπικής διασυνοριακής
κυκλοφορίας μεταξύ της Λευκορωσίας και των τριών γειτονικών της κρατών μελών. Η Επιτροπή
επικροτεί την υπογραφή των εν λόγω συμφωνιών, οι οποίες θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή
επικοινωνία μεταξύ των πολιτών.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε με ενδιαφέρον για τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε, σύμφωνα με
αναφορές, η Λευκορωσία, σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να λάβει στήριξη ύψους άνω των
τριών δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, εφόσον οι εκλογές διεξαχθούν ελεύθερα και
δημοκρατικά και βελτιωθούν οι σχέσεις με την ΕΕ. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει
συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία. Ωστόσο, η ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση της στήριξης εκ
μέρους της ΕΕ είναι σύμφωνη με την προσέγγιση που έχει υιοθετήσει το Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων στα συμπεράσματά του της 25ης Οκτωβρίου 2010 για τη Λευκορωσία.

Όσον αφορά τις εκλογές, συμμεριζόμαστε την άποψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε σύγκριση
με τις προηγούμενες εκλογές. Σε συμφωνία με τις συστάσεις του γραφείου των δημοκρατικών
θεσμών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΑΣΕ, η Επιτροπή διαβίβασε στη Λευκορωσία
τα αιτήματα της ΕΕ σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει
προσεκτικά τη διεξαγωγή των επικείμενων εκλογών. Ενδεχόμενη σαφής και μετρήσιμη πρόοδος
κατά τη διεξαγωγή των εκλογών σε σύγκριση με παλαιότερες εκλογές θα δώσει νέα περαιτέρω
ώθηση στην πολιτική συνεργασίας που έχει υιοθετήσει η ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  28  του κ.  Νικόλαου Χουντή  ( H-0586/10 )

Θέμα: Μυστικές διαπραγματεύσεις ΕΕ- Τουρκίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας "Μιλιέτ" διεξάγονται "μυστικές
διαπραγματεύσεις" μεταξύ Επιτροπής-Τουρκίας για το άνοιγμα τουρκικών λιμανιών σε κυπριακά
πλοία και για το άνοιγμα του αεροδρομίου του Ερτζάν στα κατεχόμενα σε πτήσεις από χώρες
της ΕΕ.

Μπορεί η Επιτροπή να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει τα ανωτέρω δημοσιεύματα; Αν πράγματι
διεξάγονται διαπραγματεύσεις, υπάρχει συσχέτιση της αυτοτελούς υποχρέωσης της Τουρκίας
για άνοιγμα των αεροδρομίων και λιμανιών στα κυπριακά σκάφη με το άνοιγμα του αεροδρομίου
Ερτζάν για πτήσεις από χώρες της ΕΕ; Πως σχολιάζει η Επιτροπή τη γνωμοδότηση
JURI_AL(2010)450882 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η
οποία αναφέρει ότι η εδαφική επικράτεια της Κύπρου αποτελεί στο σύνολο της μέρος της
τελωνειακής ένωσης της ΕΕ ως εκ τούτου δεν μπορεί να ρυθμίζεται με βάση την κοινή εμπορική
πολιτική γιατί κάτι τέτοιο "θα υπονοούσε de facto ότι η γραμμή που χωρίζει το έδαφος της
Κύπρου θα ήταν ταυτόσημη με τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης" Προτίθεται να σεβαστεί τη
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
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Ερώτηση αριθ.  29  του κ.  Barry Madlener  ( H-0595/10 )

Θέμα: Απόρρητες διαπραγματεύσεις της Επιτροπής με την Τουρκία

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει απόρρητες διαπραγματεύσεις με την Τουρκία,
ούτως ώστε η χώρα αυτή να μπορέσει να ανοίξει νέα κεφάλαια και να προσχωρήσει εν τέλει στην
ΕΕ (22) ;

Εάν ναι, ποια είναι η εξήγηση της Επιτροπής; Εάν όχι, για ποιο λόγο;

Ερώτηση αριθ.  30  της κ.  Ελένης Θεοχάρους  ( H-0597/10 )

Θέμα: Τουρκικές υποχρεώσεις

Είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες που αφορούν σε μυστικές διαβουλεύσεις του
Επιτρόπου Füle με τις τουρκικές αρχές. Ο Επίτροπος Füle ούτε διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε τις
πληροφορίες. Η Επιτροπή επιμένει σε πλήρη εφαρμογή των τουρκικών υποχρεώσεων ή θα
μπορούσε να γίνει δεκτή και η μερική εκπλήρωσή τους; Θα μπορούσε να γίνει δεκτή από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια φόρμουλα με την οποία η Τουρκία απλά θα άνοιγε τον εναέριό της
χώρο χωρίς να ανοίξει τα αεροδρόμιά της ή να ανοίξει ένα ή δυο λιμάνια ή αεροδρόμια αντί όλα;
Συνεχίζει η Επιτροπή να θεωρεί ότι μπορεί να γίνει ανταλλαγή του ανοίγματος των τουρκικών
αεροδρομίων και του τουρκικού εναέριου χώρου με το άνοιγμα του παράνομου αεροδρομίου
της Τύμπου;

Κοινή απάντηση

(EN) Η Επιτροπή στηρίζει πλήρως τις σε εξέλιξη προσπάθειες για τη συμβιβαστική διευθέτηση
του κυπριακού προβλήματος, η οποία θα ωφελήσει τόσο την ίδια την Κύπρο όσο και την ΕΕ
γενικότερα. Επιπλέον, η Επιτροπή αναμένει από την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως το πρόσθετο
πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης.

Ο αρμόδιος για τη διεύρυνση Επίτροπος έχει τακτικές επαφές με όλους τους ενδιαφερόμενους
και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με το κυπριακό ζήτημα.

Ο διάλογος με όλους τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιείται βάσει των παραμέτρων που
έθεσαν η δήλωση του Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2005 και τα συμπεράσματά του της
11ης Δεκεμβρίου 2006.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της
επιτροπής JURI που αναφέρεται στην ερώτηση. Η Επιτροπή είναι, πάντως, της άποψης ότι η
σωστή νομική βάση για τον κανονισμό σχετικά με το απευθείας εμπόριο είναι το άρθρο 207 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη ΛΕΕ).

Όταν πρότεινε τους κανόνες απευθείας εμπορικών συναλλαγών με τη Βόρεια Κύπρο, η Επιτροπή
χρησιμοποίησε τη νομική βάση που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο των μέτρων. Στόχος της πρότασης
της Επιτροπής είναι η υιοθέτηση κλασικού καθεστώτος εμπορικών παραχωρήσεων και όχι η άρση
της αναστολής και η εφαρμογή μέρους του κεκτημένου στη Βόρεια Κύπρο. Η επέκταση του
κεκτημένου είναι δυνατή μόνο μετά τη συμβιβαστική διευθέτηση του προβλήματος και την
επανένωση της χώρας. Για προφανείς λόγους, το κεκτημένο δεν μπορεί να επιβληθεί σε αυτές
τις περιοχές πριν από την επανένωση.

(22) http://www.euractiv.com/en/enlargement/commission-discrete-secret-negotiations-with-turkey-news-499528.
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Η Επιτροπή πρότεινε, επομένως, την ψήφιση αυτής της πράξης βάσει του άρθρου 133 της
Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 207 της Συνθήκης ΛΕΕ), που αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση
για τέτοια καθεστώτα εμπορικών συναλλαγών.

Το γεγονός ότι οι υπό συζήτηση περιοχές ανήκουν σε κράτος μέλος (την Κύπρο) δεν καθιστά
την εν λόγω νομική βάση ακατάλληλη. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται εκτός της τελωνειακής και
φορολογικής επικράτειας της ΕΕ, συνεπεία της αναστολής της εφαρμογής του κεκτημένου σε
αυτές.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν έχει καμία σχέση με την «πράσινη γραμμή» στην Κύπρο και σε
καμία περίπτωση δεν την θεωρεί εξωτερικό σύνορο της ΕΕ.

Η Επιτροπή εμμένει στην πρότασή της και αντιλαμβάνεται τη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου ως ενδιάμεσο βήμα στο πλαίσιο της σε εξέλιξη
κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η Επιτροπή θα αντιδράσει επισήμως, όταν ψηφίσει το Κοινοβούλιο
την τελική του θέση.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  31  του κ.  Τάκη Χατζηγεωργίου  ( H-0591/10 )

Θέμα: Υλοποίηση του στόχου για μείωση του ποσοστού των παιδιών που εγκαταλείπουν
πρόωρα το σχολείο

Ερωτάται η Επιτροπή κατά πόσον την έχει προβληματίσει η εκτίμηση που συμπεριλαμβάνεται
στην έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2010 σχετικά με το μεγάλο αριθμό ανήλικων
παιδιών (σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός αυτός ξεπερνά τις 200.000), ιδιαίτερα κοριτσιών,
που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν πρόωρα το δημόσιο σχολείο, σε συνδυασμό με το
ανησυχητικό επίπεδο ασφάλειας της υγείας των κοριτσιών σε αυτά τα σχολεία.

Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή έχει υπόψη τη σοβαρότητα του προβλήματος της εγκατάλειψης του σχολείου,
από κορίτσια κυρίως, στην ανατολική και νοτιοανατολική Τουρκία, και παρακολουθεί στενά τις
προσπάθειες που καταβάλλει η εν λόγω χώρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Αν και ο
αριθμός των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο εξακολουθεί να είναι υψηλός, η
Τουρκία σημειώνει πρόοδο στο θέμα αυτό.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή στην έκθεση προόδου που συνέταξε το 2010 για την Τουρκία, το
ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που διαθέτει το πολύ επίπεδο κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν συμμετέχει σε περαιτέρω κατάρτιση παρουσίασε σταθερή
μείωση από 58,1% το 2000 σε 44,6% το 2010. Το ποσοστό εγγραφής παιδιών σε σχολεία της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε σημαντικά μετά την ψήφιση του νόμου για τη βασική
εκπαίδευση το 1997. Σε ολόκληρη την Τουρκία, το καθαρό ποσοστό εγγραφής στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (βαθμίδες 1-8) αυξήθηκε κατά το σχολικό έτος 2009-2010 σε 98,47% για τα
αγόρια και 97,84% για τα κορίτσια. Από τα προαναφερθέντα ποσοτικά στοιχεία προκύπτει
επίσης ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εξαλείφθηκε ουσιαστικά
σε εθνικό επίπεδο. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βαθμίδες 9-12), το καθαρό ποσοστό εγγραφής
αυξήθηκε σε 64,95% κατά το σχολικό έτος 2009-2010. Καταγράφονται, πάντως, τεράστιες
αποκλίσεις στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές: τα ποσοστά εγγραφής στις κατά τόπους επαρχίες
κυμαίνονται από 27% έως 89%, με τις ανατολικές επαρχίες να έχουν τις χειρότερες επιδόσεις,
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καθώς η εγγραφή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική στην Τουρκία. Μεγάλες
ανισότητες παρατηρούνται επίσης σε επίπεδο εκπροσώπησης των φύλων, καθώς τα καθαρά
ποσοστά εγγραφής είναι 67,55% για τα αγόρια και 62,21% για τα κορίτσια.

Η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας να αυξήσει τα ποσοστά εγγραφής παιδιών
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του μέσου προενταξιακής
βοήθειας. Ως προς το θέμα αυτό, επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο έργα που ενέκρινε πρόσφατα
η Επιτροπή:

Στόχος του πρώτου έργου με τίτλο «Αύξηση του ποσοστού φοίτησης των παιδιών στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Τουρκίας» είναι η μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου,
ιδίως στη νοτιοανατολική Τουρκία. Η συνολική συνεισφορά της ΕΕ στο έργο αυτό ανέρχεται σε
2,88 εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει προς τα τέλη του 2011.

Το δεύτερο έργο τιτλοφορείται «Αύξηση των ποσοστών εγγραφής των κοριτσιών ιδίως στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Η συνολική συνεισφορά της ΕΕ στο έργο αυτό ανέρχεται σε 16
εκατ. ευρώ. Αυξάνοντας τα ποσοστά εγγραφής των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
η Επιτροπή αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά
εργασίας. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου αναμένεται να ξεκινήσει το 2011.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  32  του κ.  Pat the Cope Gallagher  ( H-0606/10 )

Θέμα: Ενταξιακές συνομιλίες μεταξύ Ισλανδίας και ΕΕ

Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει επικαιροποιημένη εκτίμηση σχετικά με τις συνεχιζόμενες
ενταξιακές συνομιλίες μεταξύ Ισλανδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Απάντηση

(EN) Η πρώτη έκθεση προόδου της Επιτροπής για την Ισλανδία διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο
στις 9 Νοεμβρίου 2010 και συζητήθηκε στους κόλπους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
την ίδια ημέρα.

Πρόοδος σημειώθηκε σε επίπεδο πολιτικών κριτηρίων, καθώς η Ισλανδία έχει λάβει μέτρα για
την αντιμετώπιση των αδυναμιών που διατυπώνονται στη γνωμοδότηση σχετικά με τον διορισμό
των δικαστών και τη σύγκρουση συμφερόντων. Η έκθεση αξιολόγησε επίσης θετικά την
παρακολούθηση των συμπερασμάτων της ειδικής επιτροπής ερευνών. Η Επιτροπή οφείλει τώρα
να παρακολουθήσει προσεκτικά τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών στο πεδίο.

Όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια, η κατάσταση είναι ανάμικτη: παρότι η οικονομία
σταθεροποιείται, η ορθή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα και η μείωση των επιπέδων
του χρέους εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση.

Τέλος, η έκθεση επιβεβαιώνει την εκτίμηση της γνωμοδότησης σχετικά με τις βασικές προκλήσεις
που τίθενται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης: αλιεία, περιβάλλον, γεωργία
και μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, βρισκόμαστε ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο.
Επί του παρόντος, οι υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται στα μισά σχεδόν του λεγόμενου
«αναλυτικού ελέγχου» –της αναλυτικής εξέτασης του κεκτημένου– η οποία ξεκίνησε στις
15 Νοεμβρίου 2010 και θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα του Ιουνίου του 2011.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν με τα πιο περίπλοκα κεφάλαια π.χ. τις χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, το περιβάλλον, τη γεωργία, την αλιεία (στην ατζέντα αναλυτικού ελέγχου για τις 16
και 17 Δεκεμβρίου 2010) παράλληλα με λιγότερο περίπλοκα κεφάλαια, ιδίως εκείνα που
καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Η πρώτη εντύπωση της Επιτροπής
ύστερα από τέσσερις περίπου εβδομάδες συνεδριάσεων αναλυτικού ελέγχου με εμπειρογνώμονες
από την Ισλανδία είναι ότι οι αρχές της εν λόγω χώρας προετοιμάζονται καλά για τον αναλυτικό
έλεγχο και έχουν πλήρη γνώση των υποχρεώσεων που απορρέουν.

Αυτές καθαυτές οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του
παρόντος τον βαθμό ετοιμότητας της Ισλανδίας και εντοπίζει πιθανές αδυναμίες όσον αφορά
την εφαρμογή του κεκτημένου, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων προσχώρησης.

Βάσει των πληροφοριών που θα συλλέξει από τις συνεδριάσεις αναλυτικού ελέγχου, η Επιτροπή
θα κρίνει εάν μπορούν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και θα υποβάλει ανάλογη πρόταση
στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ελπίζει να μπορέσει να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης
σε έναν-δύο τομείς πολιτικής μέχρι τα μέσα του 2011.

Σε γενικές γραμμές, η Ισλανδία έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να αναλάβει μεσοπρόθεσμα
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην ΕΕ, ιδίως στους τομείς που
καλύπτονται από τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (ΕΟΧ) και την περιοχή Σένγκεν.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  34  του κ.  Chris Davies  ( H-0575/10 )

Θέμα: Εφαρμογή της νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή

Πότε θα δημοσιεύσει η Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την πρόοδο του κάθε κράτους
μέλους ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή και
την αξιολόγησή της όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί έως σήμερα σε σχέση με τους
στόχους μείωσης του CO2 για το 2020;

Απάντηση

(EN) Από την έκθεση του 2010 σχετικά με την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων του Κιότο,
την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή στις 12 Οκτωβρίου 2010
(http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/reports_en.htm" ) προκύπτει ότι, σύμφωνα με τις
τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής που λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο της οικονομικής
ύφεσης, τις εφαρμοσθείσες εθνικές πολιτικές και τα ληφθέντα μέτρα από το 2009, οι ισχύουσες
επί του παρόντος πολιτικές μείωσης των εκπομπών δεν αρκούν για την επίτευξη των στόχων της
ΕΕ περί μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2020.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή θα υποβάλλει κάθε χρόνο
έκθεση για την πρόοδο που σημειώνει κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά σχετικά με την επίτευξη
των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2020. Η αξιολόγηση αυτή εντάσσεται στο
πλαίσιο της ετήσιας έρευνας ανάπτυξης που θα δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από το
2011 και μετά.

*
*     *
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Ερώτηση αριθ.  35  του κ.  Seán Kelly  ( H-0577/10 )

Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις και η τραπεζική κρίση

Από το Σεπτέμβριο του 2008 και ύστερα, η Επιτροπή έχει εγκρίνει 15 καθεστώτα
ανακεφαλαιοποίησης για τις τράπεζες, 2 καθεστώτα απομειωμένων στοιχείων ενεργητικού, 6
καθεστώτα για την κάλυψη ρευστότητας των τραπεζών και 21 καθεστώτα εγγύησης. Έχει εξετάσει
η Επιτροπή τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των πολυάριθμων προσπαθειών για τη διάσωση
των τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, πόσα χρήματα έχουν χάσει για πάντα οι
φορολογούμενοι εξαιτίας των απερίσκεπτων πρακτικών των τραπεζών; Ποια θεωρεί η Επιτροπή
ως την καλύτερη πρακτική, από μία σειρά σχεδίων που έχουν προτείνει διάφορες κυβερνήσεις
κρατών μελών για την προστασία των φορολογουμένων από την εκτεταμένη έκθεση σε τοξικούς
τίτλους των τραπεζών;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι η επιλογή της χρήσης δημόσιων πόρων για τη στήριξη
των πιστωτικών ιδρυμάτων ελήφθη από τα ίδια τα κράτη μέλη βάσει των δικών τους πολιτικών
και των αποφάσεων που έλαβαν τα δικά τους όργανα διακυβέρνησης. Η Επιτροπή επιβλέπει
προσεκτικά τη διάθεση των πόρων αυτών σε περίπτωση που θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις, με
γνώμονα τη διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης των διαφόρων αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι θεωρεί προτεραιότητά της τον περιορισμό των στρεβλώσεων
του ανταγωνισμού που προκαλούν οι τεράστιες ενισχύσεις που διατίθενται στον χρηματοπιστωτικό
τομέα της ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει τα καθεστώτα που αναφέρει ο αξιότιμος βουλευτής στην ερώτησή του
βάσει του άρθρου 107, παράγραφος 3, στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η εν λόγω νομική βάση επιτρέπει στην Επιτροπή να κρίνει συμβατές
με τη ΣΛΕΕ τις ενισχύσεις που διατίθενται για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών της
οικονομίας κράτους μέλους. Στο πλαίσιο της εξέτασης της συμμόρφωσης των ενισχύσεων με
την προαναφερθείσα νομική βάση, η Επιτροπή καλείται να ελέγξει επιπλέον εάν οι ενισχύσεις
είναι κατάλληλες, αναγκαίες και αναλογικές. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να λάβει
υπόψη το ύψος των ενισχύσεων που διατίθενται μέσω κάποιου καθεστώτος.

Η Επιτροπή επιθυμεί ακόμη να τονίσει ότι τα περισσότερα καθεστώτα προβλέπουν όρους οι
οποίοι διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες που κάνουν χρήση του καθεστώτος υπόκεινται σε
αναδιάρθρωση. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η Επιτροπή εστιάζει στα
κριτήρια που προβλέπει η ανακοίνωσή της περί της αποκατάστασης της βιωσιμότητας και
αξιολόγησης των μέτρων αναδιάρθρωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο πλαίσιο της
παρούσας κρίσης βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων (εφεξής «η ανακοίνωση»). Το
σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει, επομένως, να δείχνει: (1) πώς θα καταστεί βιώσιμη η υπό εξέταση
τράπεζα, (2) ότι επιτυγχάνεται επαρκής καταμερισμός των επιβαρύνσεων και (3) ότι
αντιμετωπίζονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από τις ενισχύσεις.

Η Επιτροπή έχει αξιολογήσει πολλά διαφορετικά καθεστώτα και μεμονωμένα μέτρα, προτού
εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη. Στόχος των μέτρων αυτών είναι η αντιμετώπιση των διαφόρων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή δεν ευνοεί την εφαρμογή
συγκεκριμένου τύπου μέτρων. Ο μόνος όρος που επιβάλλει είναι τα ληφθέντα μέτρα να είναι
σύμφωνα με την εσωτερική αγορά και τις οδηγίες που έχει εκδώσει η ίδια σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις.

*
*     *
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Ερώτηση αριθ.  36  της κ.  Nadezhda Neynsky  ( H-0582/10 )

Θέμα: Επαρκής γεωγραφική κατανομή στις διπλωματικές υπηρεσίες

Στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση Rapkay σχετικά
με την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων όσον αφορά
τις διπλωματικές υπηρεσίες. Ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν η
εφαρμογή της γεωγραφικής αρχής, προκειμένου τα κράτη μέλη όχι μόνο να έχουν επαρκή
αντιπροσωπευτικότητα αλλά και να είναι σε θέση να δίνουν προστιθέμενη αξία στις νεοπαγείς
διπλωματικές υπηρεσίες στις περιφέρειες όπου έχουν αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη.
Συντάσσεσθε με αυτή την προσέγγιση;

Απάντηση

(EN) Πρόθεσή μου είναι η σύσταση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής υπηρεσίας που θα αποτελείται
από διπλωμάτες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των κρατών μελών. Αποτελεί πρόκληση,
ασφαλώς, ο συγκερασμός των διαφορετικών εργασιακών νοοτροπιών, αλλά τα οφέλη που θα
προκύψουν αξίζουν τον κόπο.

Σκοπεύω να τηρήσω αυστηρά τις διατάξεις της απόφασης του Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά
την απαίτηση περί θέσπισης διαφανών διαδικασιών επιλογής του προσωπικού της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) βάσει της αξίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
προσήκουσα ισότητα των φύλων και σε γεωγραφικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτόν, η ΕΥΕΔ θα
ωφεληθεί από την ποικιλομορφία και την πλούσια εμπειρία που έχουν αποκτήσει τα διάφορα
διπλωματικά σώματα της Ένωσης.

Εάν θέλουμε να λειτουργήσει επιτυχώς η εν λόγω υπηρεσία, πρέπει να επικεντρωθούμε στην
περιφερειακή εμπειρογνωμοσύνη των διπλωματών μας. Πιστεύω, πάντως, ότι θα ήταν σφάλμα
να συνδέσουμε συγκεκριμένη περιφερειακή εμπειρογνωμοσύνη με συγκεκριμένο κράτος μέλος
ή συγκεκριμένη ομάδα κρατών μελών, καθώς κάτι τέτοιο θα περιόριζε στην πράξη το εύρος των
πιθανών υποψηφίων για κάθε συγκεκριμένη θέση και δεν θα μας επέτρεπε να επιλέξουμε μεταξύ
πολλών υποψηφίων με κριτήριο τις δεξιότητές τους και την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση,
ενώ θα ήταν αντίθετο με την ίδια την ουσία της διαδικασίας αξιοκρατικής επιλογής την οποία
επιδιώκουμε.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  37  του κ.  Andres Perello Rodriguez  ( H-0590/10 )

Θέμα: Καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της συνοικίας El Cabanyal (Βαλένθια,
Ισπανία)

Τον Απρίλιο 2010, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας διέταξε την παύση των
κατεδαφίσεων που είχε αποφασίσει η αυτόνομη κυβέρνηση της Βαλένθια στην ιστορική και
παραθαλάσσια συνοικία El Cabanyal. Η κυβέρνηση της Βαλένθια επεδίωκε με τον τρόπο αυτό
να αντιταχθεί στην εντολή που είχε εκδοθεί το προηγούμενο έτος από το Υπουργείο Πολιτισμού,
απαγορεύοντας την έναρξη εφαρμογής δημοτικού προγράμματος για την προέκταση προς την
θάλασσα της λεωφόρου Blasco Ibáñez, καταστρέφοντας την πολιτιστική κληρονομιά μιας
συνοικίας στην οποία βρίσκονται ορισμένα από τα καλύτερα δείγματα βιομηχανικής και αστικής
αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα στην ΕΕ. Πρόσφατα, τόσο η διαμεσολαβήτρια της Κοινότητας
της Βαλένθια όσο και το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ έκανε δεκτές μηνύσεις πολιτών κατά του
ανωτέρω προγράμματος, καταγγέλλοντας κατεδαφίσεις αδιακρίτως και την άρνηση του δημοτικού
συμβουλίου να χορηγήσει άδειες για την αναπαλαίωση κτιρίων.
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Η Επιτροπή εδέχθη επίσης καταγγελία από οικολογικές οργανώσεις όσον αφορά την έλλειψη
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος. Δεδομένων των νέων προσκομιζόμενων
στοιχείων, σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία προκειμένου να εξασφαλισθεί
ο σεβασμός της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στην συνοικία El Cabanyal;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως την άποψη του αξιότιμου βουλευτή ότι η προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μείζονος σημασίας. Η Επιτροπή προωθεί ενεργά τις αρχές αυτές,
όπως π.χ. στο πλαίσιο της συνεργασίας σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής, της ευρωπαϊκής
ατζέντας για τον πολιτισμό και του προγράμματος της ΕΕ για τον πολιτισμό 2007-2013.

Ωστόσο, υποθέσεις όπως αυτή που περιγράφει ο αξιότιμος βουλευτής δεν εμπίπτουν στο πεδίο
των δράσεων της Επιτροπής στον τομέα του πολιτισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή δεν μπορεί,
επομένως, να παρέμβει στην υπόθεση που περιγράφει ο αξιότιμος βουλευτής.

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή ρώτησε τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές εάν υπήρχε συμμετοχή των
διαρθρωτικών ταμείων στα σχέδια προέκτασης της λεωφόρου Blasco Ibáñez στην παραθαλάσσια
συνοικία της Βαλένθια. Η απάντηση ήταν αρνητική.

Όσον αφορά την αναφορά του αξιότιμου βουλευτή σε καταγγελία περί μη ύπαρξης εκτίμησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατεδάφισης κτιρίων, σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησε η
Επιτροπή, δεν υπάρχει στη φάση αυτή εγκεκριμένο σχέδιο ή έργο, ενώ η καταγγελλόμενη
κατεδάφιση των κτιρίων έχει ανασταλεί από τα ισπανικά δικαστήρια.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  38  του κ.  Gay Mitchell  ( H-0593/10 )

Θέμα: Ψηφιακοί σαρωτές σώματος

Στην αρχή του έτους, η Επίτροπος Reding δεσμεύτηκε να ταχθεί κατά της χρήσης των ψηφιακών
σαρωτών σώματος. Όμως, όπως κατέστη φανερό κατά τη διάρκεια του έτους, οι τρομοκρατικές
απειλές συνεχίζονται. Έχει η Επιτροπή αλλάξει άποψη από την αρχή του έτους;

Απάντηση

(EN) Στις 15 Ιουνίου 2010 σύσσωμη η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση σχετικά με τη χρήση
σαρωτών σώματος σε αερολιμένες της ΕΕ (23) , στην οποία αναφέρει ότι μόνο μία προσέγγιση σε
επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω μηχανημάτων μπορεί να διασφαλίσει με νόμιμο
τρόπο τόσο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των αερομεταφορών όσο και την καλύτερη δυνατή
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της υγείας.

Ωστόσο, προτού προτείνει νομοθεσία στον συγκεκριμένο τομέα, γεγονός που μπορεί να σημάνει
την προσθήκη σαρωτών ασφαλείας στον κατάλογο των επιλέξιμων μεθόδων ελέγχου, η Επιτροπή
επισημαίνει ότι επιβάλλεται να αξιολογηθούν περαιτέρω οι επιδόσεις της χρήσης των εν λόγω
μηχανημάτων όσον αφορά τον εντοπισμό, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την υγεία.

Η Επιτροπή συντάσσει επί του παρόντος την εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία αναμένεται
να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2011.

(23) COM(2010) 311 τελικό.
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*
*     *

Ερώτηση αριθ.  39  της κ.  Ilda Figueiredo  ( H-0599/10 )

Θέμα: Τέλος της "Κοινής Θέσης" σχετικά με την Κούβα

Ως γνωστόν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κούβα δυσχεραίνονται από την "κοινή
θέση", που ενεκρίθη από το Συμβούλιο το 1996.

Σήμερα, δεδομένου ότι η θέση αυτή είναι μοναδική και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την αυτή
θέση με οιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, πράγμα που αποδεικνύει οπωσδήποτε τον μεροληπτικό
χαρακτήρα της, η αλήθεια είναι ότι η παράτασή της λειτουργεί αποκλειστικώς εις βάρος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας την σε μία θέση που εξυπηρετεί αποκλειστικώς τα συμφέροντα
των ΗΠΑ, οι οποίες διατηρούν τον επίσης απαράδεκτο οικονομικό αποκλεισμό, ο οποίος
υποστηρίχθηκε μόνον από το Ισραήλ και απερρίφθη από 187 χώρες, σύμφωνα με την τελευταία
απόφαση του ΟΗΕ.

Ποιες πρωτοβουλίες επεξεργάζεται η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές
Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας προκειμένου να τερματισθεί επειγόντως η απαράδεκτη
αυτή "κοινή θέση" κατά της Κούβας και να υποστηριχθεί η αποκατάσταση κανονικών διμερών
σχέσεων;

Απάντηση

(EN) Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 25ης Οκτωβρίου αποφάσισε να ξεκινήσει φάση
προβληματισμού και έδωσε εντολή στην Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο κ. Ashton να εξετάσει
τις δυνατότητες που υπάρχουν για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με την Κούβα, και να
υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό. Η διαδικασία αυτή είναι σε
εξέλιξη. Στόχος είναι ο προσδιορισμός του πλέον αποτελεσματικού τρόπου προαγωγής των
αξιών και των συμφερόντων της ΕΕ στην Κούβα και των οδών περαιτέρω συνεργασίας για τη
συνέχιση της διαδικασίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Κούβα (απελευθέρωση πολιτικών
κρατουμένων και αναγγελία οικονομικών μεταρρυθμίσεων). Για την κατάργηση της κοινής θέσης
του 1996 απαιτείται η συμφωνία και των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  40  του κ.  Alan Kelly  ( H-0600/10 )

Θέμα: Δοκιμασία αντοχής των τραπεζών

Θα μπορούσε η Επιτροπή να προβεί σε διευκρινίσεις για το θέμα των δοκιμασιών αντοχής των
τραπεζών που έχει παλαιότερα υποστηρίξει;

Σε αυτές τις δοκιμασίες τόσο η Allied Irish Bank όσο και η Bank of Ireland έτυχαν της πλήρους
υποστήριξης της Επιτροπής σχετικά με τη μελλοντική πορεία τους, ωστόσο, τώρα η πολιτική
της Επιτροπής στοχεύει σε ριζική αναδιάρθρωση των εν λόγω τραπεζών λόγω προβλημάτων
υπερβολικού χρέους.

Δεδομένου ότι έχουν φυγαδευτεί και άλλα κεφάλαια από αυτές τις τράπεζες, με ποιο τρόπο η
Επιτροπή προτείνει να λειτουργήσει πλήρως το τραπεζικό σύστημα στην Ιρλανδία, λαμβάνοντας
υπόψη ότι οι συγκεκριμένες τράπεζες θεωρούνται ότι έχουν θεμελιώδη σημασία για το τραπεζικό
σύστημα του ιρλανδικού έθνους;
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Απάντηση

(EN) Οι πανευρωπαϊκές δοκιμασίες αντοχής που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2010 υπό
τον συντονισμό της επιτροπής CEBS επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στους πιστωτικούς
κινδύνους και στους κινδύνους αγοράς και προέβλεπαν δυσμενή σενάρια τα οποία ήταν ακραία
αλλά πιθανά την εποχή που εκπονήθηκαν.

Η οικονομική κατάσταση στην Ιρλανδία άλλαξε ραγδαία, με αποτέλεσμα να γίνουν
πραγματικότητα οι κίνδυνοι αυτοί. Παρότι οι τράπεζες που υποβλήθηκαν στις δοκιμασίες αντοχής
ανταποκρίθηκαν στο συμφωνημένο σημείο αναφοράς (αν και σχετικά οριακά), η επιδείνωση της
κατάστασης ύστερα από τη διενέργεια της δοκιμασίας αντοχής εκ μέρους της ΕΕ αύξησε τις
προσδοκίες των αγορών περί κεφαλαιακής επάρκειας.

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης της αξιολόγησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων προληπτικής
εποπτείας που εκπόνησαν οι αρχές της Ιρλανδίας, οι εν λόγω προσδοκίες των αγορών
αντιμετωπίστηκαν με τον καθορισμό υψηλότερων στόχων κεφαλαιακής επάρκειας από αυτούς
που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής δοκιμασίας αντοχής. Στο πλαίσιο της
πανευρωπαϊκής δοκιμασίας αντοχής δεν τέθηκαν στόχοι για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά όσον
αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, καθώς τα αποτελέσματα της δοκιμασίας δεν θα ήταν συγκρίσιμα.
Αντιθέτως, συμφωνήθηκε να τεθεί ρυθμιστικό σημείο αναφοράς όσον αφορά την προληπτική
εποπτεία το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ τον ελάχιστο συντελεστή φερεγγυότητας. Παρόλα
αυτά, είναι καθ’ όλα νόμιμη και προσήκουσα η απόφαση των ιρλανδικών αρχών να είναι πιο
φιλόδοξες και να αυξήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια του ιρλανδικού τραπεζικού συστήματος
πάνω από τα συμφωνημένα επίπεδα, προκειμένου να καθησυχάσουν τις αγορές.

Όσον αφορά την ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή σχετικά με το μέλλον του ιρλανδικού
τραπεζικού συστήματος, από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η κρίση η Επιτροπή επέμενε διαρκώς
στην ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας εύθραυστων πιστωτικών ιδρυμάτων πέραν της απλής
διάθεσης πρόσθετων κεφαλαίων. Με την ενίσχυση της φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι επικείμενοι κίνδυνοι, αλλά δεν διασφαλίζεται η
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εν λόγω ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι ιρλανδικές αρχές έχουν
λάβει την απόφαση να προβούν σε ριζική αναδιάρθρωση του ιρλανδικού χρηματοπιστωτικού
συστήματος, μειώνοντας το μέγεθός του και αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την ευρωστία
του.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  41  του κ.  Zigmantas Balčytis  ( H-0601/10 )

Θέμα: Aξιολόγηση και έλεγχος της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων δράσης για την
ενεργειακή αποτελεσματικότητα

Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενέργεια 2020 - Μια στρατηγική για ανταγωνιστική,
αειφόρο και ασφαλή ενέργεια» δίδει έμφαση στο ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ένωσης
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο με την καλή λειτουργία των εσωτερικών ενεργειακών
υποδομών αλλά επίσης με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη κατορθώνουν να εξασφαλίζουν
την ενεργειακή αποτελεσματικότητα στους τομείς των κτηρίων και των μεταφορών. Με την
ανακοίνωση αυτή η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένη από τα εθνικά σχέδια δράσης
στον τομέα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, λόγω της
βραδύτητας προόδου στους τομείς αυτούς.
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Δεν έχει την άποψη η Επιτροπή ότι θα έπρεπε να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο και να βελτιώσει
τον συντονισμό με τα κράτη μέλη για την εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων δράσης καθώς
και τον εν συνεχεία έλεγχο της εφαρμογής τους, ώστε να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα μπορέσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει λάβει για έως το 2020;

Απάντηση

(EN) Από την ανάλυση του αντίκτυπου των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση
που υπέβαλαν τα κράτη μέλη κατά την περίοδο 2006-2008 στην οποία προέβη η Επιτροπή, και
από την ανάλυση των στόχων περί ενεργειακής απόδοσης που περιέχονται στα σχέδια των εθνικών
τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΕ2020, προκύπτει πράγματι
ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ περί εξοικονόμησης
ενεργειακών πόρων κατά 20% μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με την οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες (24) , τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν
τα δεύτερα εθνικά τους σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011.
Συμμεριζόμενη την άποψη του αξιότιμου βουλευτή ότι θα μπορούσε να αναλάβει πιο ενεργό
ρόλο, η Επιτροπή κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω:

συντονισμένης δράσης για τη διευκόλυνση της τακτικής ανταλλαγής καλών πρακτικών όσον
αφορά την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης μεταξύ των αρμόδιων υπαλλήλων όλων
των κρατών μελών,

της πρότασης περί κατάρτισης υποδείγματος για τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή
απόδοση,

της παροχής κατάρτισης στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που πρόκειται να ασχοληθούν
με τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση, και

της δημιουργίας γραφείου υποστήριξης για την παροχή ηλεκτρονικών συμβουλών σχετικά με
την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση.

Επιπλέον, ενόψει του επικείμενου σχεδίου ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή καταρτίζει επί του
παρόντος πρόταση για ενδεχόμενη αναθεώρηση και ενίσχυση της οδηγίας για τις ενεργειακές
υπηρεσίες, γεγονός που θα συμβάλει στην εναρμόνιση και την αποσαφήνιση των απαιτήσεων
που προβλέπονται για τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση και θα ενισχύσει
τον ρόλο τους καλύπτοντας ολόκληρο τον κλάδο της ενέργειας και θέτοντας τη βάση για ετήσια
αναθεώρηση της σημειωθείσας προόδου.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  42  του κ.  Ivo Belet  ( H-0602/10 )

Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές

Τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει προκαταρκτική έρευνα
για πιθανή παράνομη κρατική ενίσχυση υποδομής ορισμένων ποδοσφαιρικών σωματείων.
Πρόκειται για τα σωματεία Vitesse, Willem II και MVV Maastricht.

Στην ιστοσελίδα της η Επιτροπή αναφέρει ότι οι περισσότερες υποδομές έχουν κατ' αρχάς τοπικό
χαρακτήρα και μόνο κατ' εξαίρεση επηρεάζουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών

(24) Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, ΕΕ L 114 της 27.4.2006
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μελών. Για μεγάλα έργα αθλητικών υποδομών η Επιτροπή εντέλλεται τις τοπικές αρχές να
αναθέτουν το έργο σε κατασκευαστική εταιρεία κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, τη διαχείριση
του σταδίου να έχει το δημόσιο (ή ο ιδιώτης διαχειριστής να μην αποζημιώνεται πάνω από τη
νόμιμη αντιστάθμιση), η τοποθεσία να προσφέρει διευκολύνσεις για διάφορες δραστηριότητες
και χρήστες και να ενοικιάζεται σε τιμές αγοράς.

Μπορεί η Επιτροπή να ανακοινώσει για ποια κριτήρια έχει ερωτήματα;

Ποια εγκεκριμένα μέτρα μπορούν/οφείλουν να λάβουν τα εμπλεκόμενα σωματεία για να αποτραπεί
η επιβολή κυρώσεων;

Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να αποσαφηνίσει περισσότερο αυτό το σημείο στην ανακοίνωση
που προετοιμάζει επί του παρόντος σχετικά με τη μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα
του αθλητισμού;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή έχει λάβει αρκετές καταγγελίες περί χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στα
ολλανδικά ποδοσφαιρικά σωματεία που αναφέρει ο αξιότιμος βουλευτής στην ερώτησή του.
Ωστόσο, η εν λόγω κρατική ενίσχυση δεν αφορούσε έργα υποδομής αλλά μάλλον μέτρα για να
σωθούν τα σωματεία αυτά από την επικείμενη χρεοκοπία και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν
τις οικονομικές δυσκολίες. Επί του παρόντος, η Επιτροπή αξιολογεί σε προκαταρκτικό επίπεδο
τις υποβληθείσες καταγγελίες.

Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 107 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη ΛΕΕ), για να θεωρηθεί ένα μέτρο
ως κρατική ενίσχυση, πρέπει να περιλαμβάνει μεταβίβαση κρατικών πόρων. Κατά συνέπεια,
ενδεχόμενη κρατική ενίσχυση θα μπορούσε να προκύψει από παρέμβαση των δημόσιων αρχών
και όχι του ίδιου του σωματείου. Επιπλέον, για να θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση, το μέτρο πρέπει
να έχει οικονομικό όφελος για τον δικαιούχο της ενίσχυσης, να προκαλεί ή να απειλεί να
προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς και να επηρεάζει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ
κρατών μελών. Καταρχήν, οι εντός αγοράς συναλλαγές μεταξύ των αρχών και του εκάστοτε
ποδοσφαιρικού σωματείου είναι ένας τρόπος αποφυγής της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.

Δεδομένου του μικρού αριθμού αποφάσεων που λαμβάνονται στον συγκεκριμένο τομέα, η υπό
σύνταξη επί του παρόντος ανακοίνωση της Επιτροπής για τον αθλητισμό δεν είναι πιθανό να
περιέχει τέτοιες οδηγίες. Δεν αποκλείεται, πάντως, να εξετάσει η Επιτροπή στο μέλλον το
ενδεχόμενο έκδοσης συναφών κατευθυντήριων γραμμών.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  43  του κ.  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz  ( H-0608/10 )

Θέμα: Συγκριτική αξιολόγηση για τις βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η Επιτροπή παρουσίασε τον Οκτώβριο στρατηγική
για την νέα πολιτική στον τομέα της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Μια σταθερή βάση
για τη βιομηχανική παραγωγή είναι ουσιαστικής σημασίας για το πρότυπο της οικονομικής
ανάπτυξης στην Ευρώπη. Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει σαφώς ότι οι βιομηχανικοί
τομείς με υψηλή κατανάλωση ενέργειας πρέπει να επωφελούνται από όρους που θα επιτρέπουν
μια ανταγωνιστική παραγωγή στην Ευρώπη.

Έχει άραγε η Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, επίγνωση του γεγονότος ότι η επικείμενη απόφαση
σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση στο σύστημα εμπορίας ποσοστώσεων εκπομπών συνιστά
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σοβαρή απειλή για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης
στα κράτη μέλη που εξαρτώνται από συγκεκριμένο μείγμα καυσίμων;

Θεωρεί άραγε η Επιτροπή ότι δικαιολογείται το γεγονός ότι οι παραγωγοί στα εν λόγω κράτη
μέλη θα αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλές δαπάνες που συνδέονται με την τήρηση των διατάξεων,
μόνο και μόνο λόγω της γεωγραφικής και ιστορικής τους εξάρτησης από ένα συγκεκριμένο
μείγμα καυσίμων;

Δεν συμμερίζεται άραγε η Επιτροπή την άποψη ότι, προκειμένου να προστατευτούν η απασχόληση
και οι μελλοντικές επενδύσεις στην παραγωγική βιομηχανία της ΕΕ, τα εν λόγω κράτη μέλη πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται στην παγκόσμια οικονομία;

Απάντηση

(EN) Η σχεδιαζόμενη απόφαση συγκριτικής αξιολόγησης είναι πράξη τεχνικής εφαρμογής που
βασίζεται στο άρθρο 10α της οδηγίας περί εμπορίας εκπομπών (2003/87/ΕΚ), όπως
τροποποιήθηκε στη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια. Το άρθρο 10α παρέχει ορισμένες
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των δεικτών αναφοράς. Καταρχήν, εναρμονισμένοι
σε ολόκληρη την Ένωση δείκτες αναφοράς πρέπει να θεσπιστούν βάσει των μέσων επιδόσεων
του 10% των πλέον αποδοτικών εγκαταστάσεων κάθε κλάδου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
η κατανομή ανταμείβει τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την
οδηγία, οι δείκτες αναφοράς πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές,
υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ενεργείας,
αποδοτική ανάκτηση ενεργείας από απαέρια, χρήση βιομάζας και δέσμευση και αποθήκευση
CO2.

Συγκεκριμένα, η οδηγία ορίζει ότι οι δείκτες αναφοράς πρέπει να καθορίζονται για τα προϊόντα
και όχι για την ισχύ, ώστε να μεγιστοποιούνται οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
και η εξοικονόμηση ενεργειακής απόδοσης στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας του
εμπλεκομένου κλάδου ή επιμέρους κλάδου. Ο συνυπολογισμός της κατά τόπους διαθεσιμότητας
καυσίμων των μεμονωμένων εγκαταστάσεων θα υπονομεύσει, επομένως, τις βασικές αρχές
καθορισμού δεικτών αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί αμοιβαίως στο πλαίσιο της οδηγίας για
το σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Επισημαίνεται ακόμη ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι ουσιαστικά ένα μέτρο με το οποίο
ενσωματώνεται η αποδοτικότητα των παραγωγικών διαδικασιών από πλευράς άνθρακα στην
τιμή του άνθρακα και των προϊόντων, με στόχο την προώθηση της μείωσης των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.
Η δωρεάν κατανομή βάσει δεικτών αναφοράς δεν μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τον στόχο
αυτόν.

Στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας για τη δέσμη μέτρων σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια,
η οδηγία σχετικά με το σύστημα εμπορίας εκπομπών διασφαλίζει επίσης την ανακατανομή
σημαντικού ποσοστού των εσόδων από πλειστηριασμούς σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου το
μείγμα καυσίμων ήταν σημαντικό κριτήριο. Τα έσοδα από πλειστηριασμούς μπορούν και πρέπει
να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
άνθρακα. Τα κράτη μέλη μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιούν ευρύ φάσμα μέτρων για τη
διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας, στοχοθετώντας υποδομές, καταναλωτές ή παραγωγούς.
Αυτό μπορεί να μην αφορά μόνο τον βιομηχανικό κλάδο αλλά και την παραγωγή ενέργειας.
Στον βαθμό που η στήριξη απευθύνεται σε συγκεκριμένες εταιρείες μόνο, οι κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων επιτρέπουν τη λήψη μέτρων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, π.χ. μέτρων για την αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης.
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*
*     *

Ερώτηση αριθ.  44  της κ.  Mairead McGuinness  ( H-0610/10 )

Θέμα: Θαλάσσια ρύπανση

Κάθε χρόνο, περίπου 10 δισεκ. τόνοι απορριμμάτων καταλήγουν στους ωκεανούς και τις θάλασσες
του πλανήτη, μετατρέποντάς τους στη μεγαλύτερη χωματερή του κόσμου. Στην απάντησή της
στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις E-0825/2010 και E-0104/2010; η Επιτροπή αναγνώρισε
ιδίως το πρόβλημα με την ολοένα και μεγαλύτερη μάζα πλαστικών απορριμμάτων -τη λεγόμενη
"σούπα πλαστικών"- που συσσωρεύονται στη Δίνη του Βορείου Ειρηνικού, καθώς και τα
προβλήματα που δημιουργούνται από τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές της Ευρώπης.
Αναγνωρίζοντας αυτό το διογκούμενο πρόβλημα, η Επιτροπή διοργάνωσε τον περασμένο μήνα
εργαστήριο σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα.

Μπορεί η Επιτροπή να εκθέσει στο Σώμα τα συμπεράσματα του εργαστηρίου και τις προτάσεις
που θα διατυπώσει για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης;

Ειδικότερα, έχει θέσει η Επιτροπή το ζήτημα των πλαστικών απορριμμάτων και την ενδεχόμενη
χρήση βιοαποδομήσιμων πλαστικών;

Απάντηση

(EN) Αναγνωρίζοντας το διογκούμενο πρόβλημα της απόρριψης απορριμμάτων στο θαλάσσιο
περιβάλλον, η Επιτροπή οργάνωσε εργαστήριο με θέμα: «Θαλάσσια ρύπανση από απορρίμματα:
σούπα πλαστικών και όχι μόνο» τον Νοέμβριο του 2010. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή
της για το ενδιαφέρον που επέδειξαν πολλοί αξιότιμοι βουλευτές και εκπρόσωποι πολυάριθμων
ενδιαφερόμενων φορέων: επιστήμονες, παραγωγοί πλαστικών προϊόντων, μη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος, τοπικές οργανώσεις,
τα κράτη μέλη, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και η εθνική
διοικητική αρχή των ΗΠΑ για τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα.

Η έκθεση για τη συνεδρίαση και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΓΔ
«Περιβάλλον».

Τα συμπεράσματα του εργαστηρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Επιβάλλεται η αντιμετώπιση αμφότερων των πηγών απορριμμάτων: τόσο των απορριμμάτων
που προέρχονται από την ξηρά όσο και αυτών που προέρχονται από τους χρήστες της θάλασσας.
Πρέπει να συναφθούν εταιρικές σχέσεις με διάφορους ενδιαφερόμενους όπως ο κλάδος της
ναυτιλίας, οι αλιείς, οι υπεράκτιες βιομηχανίες, οι τοπικές αρχές και οι παραγωγοί πλαστικών
προϊόντων.

- Πολλά θα διδαχθούμε από καινοτομίες στον σχεδιασμό και στη χρήση διαφόρων πολυμερών,
από την ανταλλαγή καλών πρακτικών και από πιλοτικά προγράμματα. Πρέπει επίσης να υπάρχει
ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη δεσμευτικών και μη δεσμευτικών μέτρων. Η επικείμενη
αναθεώρηση της οδηγίας περί λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής θα αποτελέσει καλή ευκαιρία
για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων με στόχο την ενίσχυση αυτού του δεσμευτικού μέτρου.

- Η συνεργασία και οι συμφωνίες με τη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών προϊόντων
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τον καθορισμό στόχων μείωσης, ώστε να είναι επίσης
δυνατή η χρησιμοποίηση μέσων που βασίζονται στην αγορά. Η οργάνωση ετήσιας εκδήλωσης
υψηλού επιπέδου θα μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά την εν λόγω διαδικασία.
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- Υπάρχουν ακόμη κενά στις διαθέσιμες γνώσεις, τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Απαιτείται
περισσότερη και καλύτερη τυποποιημένη παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης από
απορρίμματα σε συνεργασία με τον ΕΟΠ και εντός των τμημάτων των περιφερειακών θαλασσών
που προβλέπονται στις συμβάσεις. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την τοξικότητα και τις
επιπτώσεις των απορριμμάτων, ιδίως των μικροπλαστικών.

- Πρέπει να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση συγκεκριμένων ομάδων ειδικά, όπως των νέων, των
καταναλωτών, των δημοτικών αρχών και των λιμενικών αρχών. Σε αυτό το δύσκολο έργο θα
μπορούσε να συμβάλει η ιδέα του «πλαστικού αποτυπώματος» ή της οικολογικής σήμανσης των
πλαστικών προϊόντων.

- Υπάρχει, τέλος, και η διεθνής ατζέντα για τις περιφερειακές θάλασσες, σε συνεργασία με το
UNEP, για την εφαρμογή της σύμβασης MARPOL του ΔΝΟ, και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ με
γνώμονα τη διαμόρφωση παγκόσμιας προσέγγισης.

Όσον αφορά το ζήτημα της ενδεχόμενης χρησιμοποίησης βιοδιασπώμενων πλαστικών, γνωρίζουμε
ότι τα πλαστικά αυτά διασπώνται ικανοποιητικά υπό ελεγχόμενες συνθήκες και πολύ δυσκολότερα
στο περιβάλλον. Πρέπει, επομένως, να συλλέγονται με προσήκοντα τρόπο και δεν θα λύσουν
από μόνα τους το πρόβλημα των απορριμμάτων στις ακτές και τις θάλασσες της ΕΕ.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  45  της κ.  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0612/10 )

Θέμα: Προοπτική ένταξης της Ρωσίας στον ΠΟΕ

Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού της Ρωσίας Βλαντιμίρ
Πούτιν όσον αφορά την πρόθεση της Ρωσίας να ενταχθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
(ΠΟΕ) πριν από το τέλος του 2011 και το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας "αρμονικής οικονομικής
κοινότητας που θα απλώνεται από τη Λισσαβώνα μέχρι το Βλαδιβοστόκ";

Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, λειτουργεί πραγματικά η τελωνειακή ένωση Ρωσίας Καζακστάν
και Λευκορωσίας; Μπορεί να καρποφορήσει, στο πλαίσιο της ένωσης αυτής, η προσπάθεια της
Ρωσίας να ενταχθεί στον ΠΟΕ;

Απάντηση

(EN) Η ΕΕ στήριζε πάντοτε ενεργά την προσχώρηση της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου (ΠΟΕ) και συνεχίσει να στηρίζει και να συμμετέχει δραστήρια στις πολυμερείς
διαπραγματεύσεις που υπολείπονται για την επίτευξη του στόχου αυτού. Στις
24 Νοεμβρίου 2010, η ΕΕ και η Ρωσία κατέληξαν σε ικανοποιητική διμερή συμφωνία σχετικά
με την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Χάρη στη συμφωνία αυτή, η είσοδος της Ρωσίας στον
ΠΟΕ καθίσταται πιο εφικτή, και ανοίγει ο δρόμος για την προσχώρησή της στον οργανισμό το
2011, εφόσον βέβαια ολοκληρωθούν οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις που υπολείπονται. Η ΕΕ
θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ρωσία σε τεχνικό επίπεδο για την
επίτευξη του στόχου αυτού.

Η ΕΕ ενδιαφέρεται για την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής ολοκλήρωσης με τη Ρωσία.
Ενδεχόμενη στενότερη οικονομική σχέση θα έχει οφέλη και για τις δύο πλευρές, καθώς θα
βελτιωθεί η πρόσβαση σε αμφότερες τις αγορές, θα αρθούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν το
εμπόριο, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα αυξηθούν οι
δυνατότητες για επενδύσεις.

16-12-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL144



Στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας για τη σύναψη
νέας διμερούς συμφωνίας με σκοπό την αντικατάσταση και την επικαιροποίηση της ισχύουσας
επί του παρόντος συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η ΕΕ επιθυμεί να ενσωματώσει
ουσιαστικές διατάξεις για το εμπόριο και τις επενδύσεις προς όφελος αμφότερων των πλευρών,
καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τη δημιουργία
στενότερων οικονομικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας.

Η ΕΕ επιθυμεί επίσης στο μέλλον τη σύναψη διμερούς συμφωνίας προτιμησιακού καθεστώτος.
Ωστόσο, στο θέμα αυτό, η Ρωσία πρέπει να αποσαφηνίσει πρώτα τις επιπτώσεις της τελωνειακής
ένωσης μεταξύ Ρωσίας, Λευκορωσίας και Καζακστάν.

Η Ρωσία, το Καζακστάν και η Λευκορωσία προχωρούν τάχιστα προς την κατεύθυνση της
διαμόρφωσης του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου της τελωνειακής ένωσης. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στο προηγούμενο καθεστώς εμπορικών συναλλαγών, όπως π.χ.
νέο κοινό εξωτερικό δασμολόγιο και νέο τελωνειακό κώδικα. Οι τεχνικοί κανονισμοί και τα
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα επίσης εναρμονίζονται, ενώ υπάρχουν σχέδια για
επέκταση της εναρμόνισης αυτής και σε άλλους τομείς. Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο
εστιάζοντας στις επιπτώσεις που έχουν αυτοί οι νέοι κανόνες στις διμερείς εμπορικές και
επενδυτικές σχέσεις των δύο πλευρών και στη συμβατότητά τους με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Αυτή καθαυτή η τελωνειακή ένωση δεν αποτελεί εμπόδιο για την προσχώρηση της Ρωσίας στον
ΠΟΕ, εφόσον βεβαίως οι κανόνες στους οποίους βασίζεται είναι συμβατοί με τις διατάξεις του
ΠΟΕ. Η Ρωσία δήλωσε πρόσφατα ότι σκοπεύει να προσχωρήσει στον ΠΟΕ μεμονωμένα, και ότι
θα πληροί όλες τις συναφείς με τον ΠΟΕ υποχρεώσεις της μετά την προσχώρηση. Η ΕΕ
συνεργάζεται με τη Ρωσία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  46  του κ.  Γεώργιου Τούσσα  ( H-0614/10 )

Θέμα: Διαχωρισμός από την Επιτροπή σε ενεργούς και μη ενεργούς αγρότες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα "Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η
αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους
και το έδαφος" (COM(2010)0672, 18.11.2010), γίνεται για πρώτη φορά αναφορά σε "ενεργούς
αγρότες". Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής: "Οι μεταβολές αυτές στον σχεδιασμό
των άμεσων πληρωμών πρέπει να συμβαδίζουν με τον καλύτερο καθορισμό και στοχοθέτηση
της στήριξης σε ενεργούς γεωργούς αποκλειστικά,…" (σελ. 11, 4η παράγραφος) και "Η επιδίωξη
της στήριξης αποκλειστικά προς ενεργούς αγρότες και η ανταμοιβή τους για το σύνολο των
υπηρεσιών στην κοινωνία .." (σελ. 3, τελευταία παράγραφος).

Δεδομένου ότι φτωχοί αγρότες εξαναγκάζονται να αναζητούν πρόσθετα μεροκάματα σε
εξωγεωργικές δραστηριότητες, προκειμένου να συμπληρώσουν το πενιχρό αγροτικό εισόδημα
τους, ερωτάται η Επιτροπή: Με τι κριτήρια διαχωρίζει τους αγρότες σε "ενεργούς" και "μη
ενεργούς";

Απάντηση

(FR) Είναι σημαντικό για τη νομιμότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της
μελλοντικής πορείας της ΚΓΠ, πρώτον, να καταβάλλονται οι πληρωμές σε ενεργούς αγρότες
(ήτοι σε αγρότες που ασχολούνται ενεργά με τη γεωργική παραγωγή ή την προμήθεια δημόσιων
αγαθών και συμβάλλουν ενεργά στους στόχους της ΚΓΠ) και, δεύτερον, να εξαιρεθούν από τις
πληρωμές οι «μη ενεργοί αγρότες», δηλαδή όσοι λαμβάνουν πληρωμές χωρίς να κάνουν τίποτα.
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Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, καθώς η θέσπιση υπερβολικά ευρέων και γενικών κανόνων
εξαίρεσης μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε πραγματικούς αγρότες, ιδίως σε όσους
εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τρόπους για τη διατύπωση αυτής της πολιτικής βούλησης
από νομικής άποψης. Εξετάζονται διάφορα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
σε επίπεδο ΕΕ. Όποια απόφαση και αν ληφθεί, δεν πρέπει να υπονομεύει την αποσυνδεδεμένη
φύση των πληρωμών ή την ταξινόμησή τους στο Πράσινο Κυτίο του ΠΟΕ, ενώ πρέπει να
διασφαλίζει πάση θυσία την ίση μεταχείριση των αγροτών.

*
*     *

Ερώτηση αριθ.  47  της κ.  Iliana Malinova Iotova  ( H-0615/10 )

Θέμα: Προβλήματα στο Κρατικό Ταμείο Γεωργίας (Βουλγαρία)

Η πρώην διευθύντρια του Κρατικού Ταμείου Γεωργίας, σύμφωνα με τα αρμόδια όργανα, έχει
πλαστογραφημένο πτυχίο της γερμανικής Ανώτατης Τεχνικής και Οικονομικής Σχολής Βερολίνου.
Σε αυτό το πλαίσιο:

Αναμένει η Επιτροπή να προκύψουν προβλήματα σε σχέση με τη νομιμότητα των έργων που
πρόκειται να λάβουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα οποία υπέγραψε η εν λόγω;

Παραβιάζει μήπως ο διορισμός της πρώην διευθύντριας το παράρτημα Ι του κανονισμού (ЕΚ) αριθ.
885/2006 ("Εσωτερικό Περιβάλλον", τμήμα Β, και συγκεκριμένα κάποια από τις περιπτώσεις
i) έως v));

Ποια μέτρα θα απαιτεί μελλοντικά η Επιτροπή από τα κράτη μέλη για να μην τίθεται ποτέ εν
αμφιβόλω αν σε διευθυντικές θέσεις που αφορούν χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων
διορίζονται άνθρωποι με τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες;

Απάντηση

(FR) Οι αρχές της Βουλγαρίας ενημέρωσαν την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2010 ότι η
κ. Kalina Ilieva απομακρύνθηκε από τη θέση της στις 7 Οκτωβρίου 2010.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι οργανισμοί πληρωμών πρέπει να διασφαλίζουν τη διάθεση
κατάλληλων ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση των λειτουργιών και ύπαρξη των τεχνικών
δεξιοτήτων που απαιτούνται στα διαφορετικά επίπεδα λειτουργιών.

Ωστόσο, ο διορισμός και η διοίκηση των διευθυντών των εθνικών οργανισμών πληρωμών
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει στο θέμα
αυτό.

Εφόσον οι αιτήσεις για χρηματοδότηση εγκρίθηκαν από την κ. Ilieva (με την ιδιότητα της επίσημα
διορισμένης εκτελεστικής διευθύντριας) ύστερα από τη διενέργεια ικανοποιητικών ελέγχων βάσει
των οποίων πιστοποιήθηκε ότι είναι σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ, οι πληρωμές που
πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που η κ. Ilieva κατείχε τη θέση της διευθύντριας
πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Οι βουλγαρικές αρχές διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ότι θα συνεχιστούν οι διαδικασίες στους
κόλπους του οργανισμού πληρωμών. Πράγματι, επικεφαλής του οργανισμού πληρωμών μέχρι
τον διορισμό του νέου προέδρου τέθηκε ένας από τους αντιπροέδρους του (ο
κ. Svetoslav Simeonov, αντιπρόεδρος αρμόδιος για το SAPARD και την αλιεία).
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Η αρμοδιότητα πιστοποίησης του εκάστοτε οργανισμού πληρωμών και παρακολούθησής του,
ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής συμμόρφωσή του με τα κριτήρια πιστοποίησης, βαρύνει την
«αρμόδια εθνική αρχή» (στην προκειμένη περίπτωση το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων).
Επιπλέον, τη συμμόρφωση του οργανισμού πληρωμών με τα κριτήρια πιστοποίησης ελέγχει για
μεγαλύτερη ασφάλεια ανεξάρτητος φορέας ελέγχου (ο φορέας πιστοποίησης), ο οποίος υποβάλλει
ετήσιες εκθέσεις για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο φορέας πιστοποίησης οφείλει να υποβάλει την έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2010 την
1η Φεβρουαρίου 2011.

Τα συμπεράσματά του θα αξιολογηθούν, όπως πάντα, με προσοχή από τις υπηρεσίες της
Επιτροπής, και, σε περίπτωση που εντοπιστούν αδυναμίες, θα υπάρξει παρακολούθηση από
επιτόπιους φορείς ελέγχου.

*
*     *
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