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Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

(Posėdis pradėtas 9.00 val.)

2. Europos paveldo ženklas (diskusijos)

Pirmininkas.   – Pirmasis klausimas – Ch. Paliadeli pranešimas Kultūros ir švietimo komiteto
vardu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos
veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 –
2010/0044(COD)) (A7-0311/2010).

Chrysoula Paliadeli,    pranešėja. – (EL) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare,
daugiakultūriškumą gerbiančios ir ginančios Europos sąžinės skatinimas yra didelis iššūkis
Europos institucijoms siekiant tvirtos Europos Sąjungos valstybių narių piliečių sanglaudos
ir solidarumo.

Mūsų istorijos išmanymas, mūsų daugiakultūrio kultūros paveldo pažinimas ir jaunosios
kartos supažindinimas su idėjomis bei žmonėmis, kurie buvo pirmosiose Europos Sąjungos
kūrimo gretose, gali padėti sumažinti atotrūkį tarp Europos Sąjungos ir jos piliečių.

Ministrų Tarybos nurodymu Europos Komisija ėmėsi rengti pasiūlymo keisti
tarpvyriausybinį Europos paveldo ženklą į Bendrijos institutą projektą. Plataus masto viešos
konsultacijos ir poveikio vertinimas parodė, kad šio kultūrinio instituto įtraukimas į Europos
iniciatyvas padėtų pagerinti ženklo įvaizdį ir patikimumą, jei visa tai būtų grindžiama
aiškiai apibrėžtais kriterijais ir labiau pabrėžtų simbolinį, o ne estetinį paminklo ar vietovės
pobūdį, kitaip tariant, tuo turėtų būti patvirtinama, kad Europos istorija yra turtingo ir
vienas kitą papildančio bendro kultūros paveldo rezultatas, kad Europos Sąjungos pagrindas
– tvirtos vertybės, kaip antai laisvė, demokratija, pagarba žmogaus teisėms, kultūrų įvairovė,
tolerancija ir solidarumas.

Pradėjome nuo labai plataus užmojo požiūrio į ženklą – kaip į mūsų užsienio politikos
arsenalo ginklą, kuris peržengtų Europos Sąjungos sienas, kuris galėtų būti suteikiamas
kitoms Europos valstybėms ir net – kodėl gi ne – ne žemyno valstybėms. Šiuo metu
tikroviškiau atrodo naudoti ženklą kaip Europos Sąjungos valstybių narių sanglaudos
stiprinimo priemonę ir iš pradžių jį taikyti tik tarp valstybių narių.

Mes nesutikome su Komisijos pasiūlymu, kad ženklą reikėtų suteikti ne daugiau nei 27
vietoms, pateikdami priešingą pasiūlymą, kad, siekiant išlaikyti instituto vertę ir duoti laiko
vietoms parinkti, procedūrą reikėtų kartoti kas dvejus metus, o po to, suteikus ženklą,
stebėti. Pritariame, kad atsižvelgiant į simbolinę ženklo, kaip prie Europos vienijimo
prisidedančio veiksnio, skyrimo vertę reikia palankiau vertinti tarpvalstybines vietoves,
nes tai palaiko sanglaudą, skatina tinklų kūrimą ir valstybių narių ar regionų
bendradarbiavimą. Todėl tokioms vietoms kvotoje turėtų būti skiriama pirmenybė. Dėl
praktinių priežasčių viena valstybė narė turės veikti kaip Europos ekspertų grupės ir
Komisijos koordinatorė.
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Ženklo pakeitimą bertiname ne kaip administracinį seno tarpvalstybinio instituto pakeitimą,
o kaip naują institutą, kuriam nustatyti aiškiai apibrėžti atrankos kriterijai bei privalomi
gavėjų įsipareigojimai, jei norima jį išlaikyti. Ekspertų grupė, tinklų kūrimas, simbolinis
pobūdis ir ženklo gavėjų stebėjimas parodo kitokį požiūrį, jo nereikėtų painioti su
ankstesniu tarpvalstybiniu institutu. Todėl manėme, kad siekiant apsaugoti senąjį institutą
ir skatinti naujojo instituto svarumą Komisijos pasiūlymo 18 straipsnio pereinamojo
laikotarpio nuostatos nereikalingos. Taip pat mes ieškojome būdų, kaip sustiprinti dvylikos
ekspertų komandos narių vaidmenį, todėl į Komisijos tekstą įrašėme dar vieną Regionų
komiteto pasiūlytą narį ir bandėme užtikrinti, kad komanda būtų labiau įtraukiama į ženklo
suteikimo ar atėmimo procedūrą.

Dar kalbant tuo pačiu klausimu, siekdami sustiprinti Europos Parlamento vaidmenį mes
tvirtai laikėmės nuomonės, kad Komisija prieš galutinę atranką privalo skelbti visą
išankstinės atrankos vietų sąrašą ir atitinkamai informuoti Europos Parlamentą bei Tarybą.
Taip Europos Parlamentas ir Taryba turės laiko reaguoti, jei kiltų kokių nors problemų.

Baigdama šį trumpą pranešimą, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, Komisijos
atstovams ir Tarybai už jų kūrybinį indėlį rengiant pranešimą, dėl kurio greitai būsite
paprašyti balsuoti, Tikiuosi, kad ir kitame konsultacijų etape bendradarbiausime panašiai.

Androulla Vassiliou,    Komisijos narė. – (EL) Pone pirmininke, pradėti norėčiau nuo
padėkos Europos Parlamentui, ypač pranešėjai Ch. Paliadeli ir šešėliniams pranešėjams,
už jų didelę paramą Komisijos pasiūlymui dėl Europos paveldo ženklo. Kaip žinote, šis
pasiūlymas buvo vienas pirmųjų, kuriuos patvirtino pradėjusi darbą naujoji Komisija, ir
yra vienas mūsų kultūros sektoriaus prioritetų ateinančiais metais.

Pasitelkdami šį ženklą mes siekiame Europos piliečiams, ypač jauniesiems piliečiams,
suteikti naujų galimybių sužinoti apie jų bendrą, o tuo pat metu ir įvairų kultūros paveldą
ir Europos Sąjungos istoriją bei plėtrą. Esu tikra, kad tai priartins Europos piliečius prie
Europos Sąjungos. Europos paveldo ženklas taip pat padės plėtoti kultūrinį turizmą ir duos
materialios bei finansinės naudos.

Pastaraisiais mėnesiais Parlamentas ir Komisija itin konstruktyviai bendradarbiavo šio
ženklo klausimu ir man malonu, kad daugeliu pagrindinių klausimų mūsų požiūriai sutapo.
Dauguma šiandien jūsų patvirtintų dalinių pakeitimų visiškai atitinka mūsų su naujuoju
ženklu siejamus siekius. Mes pritariame Parlamento nuomonei, kad iniciatyvos kokybė ir
patikimumas yra be galo svarbūs. Taip pat esame dėkingi už veiksmus, kurių ėmėtės
didžiausiam taisyklių ir procedūrų skaidrumui, paprastumui ir lankstumui išlaikyti, kad
visuomenė galėtų lengvai jas suprasti, o valstybės narės ir Europos Sąjunga – taikyti.

Vos dėlto tik nedaugelis jūsų pakeitimų yra politiškai subtilesni. Iš esmės turiu omenyje
panaikintas pereinamojo laikotarpio nuostatas. Tarpvyriausybinį ženklą turinčios vietos
ir valstybės narės labai tikisi pereinamojo laikotarpio, nes jis suteiktų galimybę greitai
įsitraukti į naująją sistemą, žinoma, su sąlyga, kad jos atitiktų naujuosius kokybės kriterijus.
Tai tikriausiai vienas pagrindinių klausimų, kurį per ateinančius mėnesius trišaliuose
dialoguose turime aptarti su Taryba.

Vos dėlto esu tikra, kad rasime visoms pusėms priimtinus kompromisus, kuriais bus
užtikrinta ilgalaikė Europos paveldo ženklo sėkmė. Todėl tikimės tęsti šį puikų
bendradarbiavimą su Parlamentu šiame sektoriuje. Dar kartą dėkoju už jūsų puikų
bendradarbiavimą.

16-12-2010Europos Parlamento debataiLT2



Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,    PPE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, kaip ir
dera, norėčiau pagirti mūsų pranešėją ne tik už darbą, bet visų pirma už jos gebėjimą
klausytis.

Nors bendromis šio Parlamento posėdžio aplinkybėmis šis pranešimas gali neatrodyti labai
svarbus, man atrodo, jis paskatins Bendriją imtis realių veiksmų. Maži upeliai subėga į
didelę upę.

Jei Kultūros ir švietimo komitetas balsuos, kad būtų išlaikytas pavadinimas „Europos
paveldo ženklas“, kurio ypač tikėjosi Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakcija, tai šitai darys todėl, kad ši iniciatyva neapsiriboja Europos Sąjungos istorijos
laikotarpiu, o sutelkta į didžiąją Europos idėją, kuri yra daug senesnė koncepcija.

Šis ženklas yra galinga priemonė, kuria pirmiausia per kultūrų įvairovę turėtų būti skatinama
europinė tapatybė. Jis neturėtų būti laikomas tiesiog tarpvyriausybinės iniciatyvos
transformacija, verčiau jau realia priemone, kuri, grindžiama patirtimi, duos realios
pridėtinės vertės tapdama varomąja jėga valstybėms narėms ar vietos valdžios institucijoms
propaguojant Europos vertybes ir mūsų piliečiams įgyjant žinių apie šias vertybes.

Šio ženklo tikslas – stiprinti Europos piliečių priklausymo Europai jausmą ir skatinti
bendrybės suvokimą. Tuo metu, kai visuomenės atsidavimas Europos idėjai vis dar tebėra
didelis mums tenkantis uždavinys, Europai taip pat reikia simbolių, kuriais būtų kasdien
plėtojama ir stiprinama Europos idėja, nes, deja, atrodo, kad europinė tapatybė akivaizdžiai
yra dalykas, kurį dar reikia sukurti.

Mary Honeyball,    S&D frakcijos vardu. – Pone pirmininke, visiškai sutinku su visais kitais
kalbėtojais, kad tai puiki iniciatyva, ir man labai malonu, kad Kultūros ir švietimo komitetas
ir Ch. Paliadeli pateikė šį pasiūlymą.

Ypač norėčiau padėkoti puikiai padirbėjusiai mūsų pranešėjai. Tai puiki priemonė Europai,
mūsų bendrai kultūrai ir istorijai propaguoti. Esu tikra, kad ženklas sulauks didžiulės
sėkmės, o mes turime pasirūpinti įvairiais būdais, kad būtų užtikrinta jo sėkmė. Galutines
vietas parinks specialių šios srities žinių turinčių ekspertų grupė, o mes, kaip sakiau pirmiau,
ypač daug dėmesio skirsime šioms tarpvalstybinėms vietoms, kad skatintume Europos
idėją.

Taip pat yra konkretūs kriterijai, kuriuos mūsų reikalavimu turėtų atitikti atrinkti kandidatai:
mes norime didinti europinę atrinktų vietų svarbą; atrinkti kandidatai turės organizuoti
šviečiamuosius renginius, ypač skirtus jaunimui; bus keičiamasi bendrų projektų inicijavimo
idėjomis su kitomis ženklą gavusiomis vietomis; vyks meninė ir kultūrinė dialogą
skatinsianti veikla; be abejo, bus sudarytos sąlygos kuo didesnei visuomenės daliai
apsilankyti tose vietose.

Taigi manau, kad atrinktos ir pradėjusios savo veiklą vietos Europai duos didžiulės naudos
ir bus tokios, kuriose žmonės galės lankytis ir jomis mėgautis, kuriose bus skatinama
Europos idėja, o būtent tuo Parlamente bei ES mes ir užsiimame.

Tad visiems jums išreiškiu pritarimą šiam pranešimui. Esu tikra, kad pradėta vykdyti
programa sulauks didžiulės sėkmės, ir labai didžiuojuosi, jog prisidedu prie šios iniciatyvos.

Oriol Junqueras Vies,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (ES) Pone pirmininke, Europos paveldo
ženklas, be jokios abejonės, yra labai svarbus projektas mažiausiai dėl dviejų priežasčių:
pirmiausia, dėl jo Europos piliečiai gali jaustis artimesni savo bendrai ir skirtingai istorijai
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bei paveldui, o antra, jis yra gera kultūrinio turizmo skatinimo ir ekonomikos stiprinimo
priemonė.

Todėl norėčiau padėkoti Komisijos narei A. Vassiliou ir pranešėjai Ch. Paliadeli už jų
iniciatyvą bei sunkų darbą ir pasinaudodamas proga pasakyti, kad nors iš pradžių šis ženklas
buvo valstybių narių iniciatyva, dabar mes tikrai jam turime suteikti ES plotmę.

Tai reiškia, kad Europos paveldo ženklas neturėtų būti valstybių narių parinktų vietų
rinkinys, jis turėtų atspindėti bendrą Europos viziją. Norint turėti Europos viziją, reikia
bendrų kriterijų ir visiško valstybių narių vykdomo išankstinės atrankos proceso skaidrumo.
Tai taip pat reiškia, kad turime gerbti regionų, kultūrų ir kalbų įvairovę.

Ženklo sėkmė priklauso nuo mūsų.

Emma McClarkin,    ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, Europos paveldo vietų
propagavimas ir vystymas yra būtinas ir palankiai vertintinas projektas, nusipelnęs mūsų
viso dėmesio. Turtingas ir įvairus mūsų kultūros paveldas yra tai, kuo Europos piliečiai
turėtų didžiuotis ir, tiesą sakant, viena pagrindinių priežasčių, kodėl Europoje kasmet
apsilanko milijonai žmonių iš viso pasaulio. Projektas gali istorinėms vietoms suteikti
galimybę gauti papildomą finansavimą ir išsaugoti bei plėtoti jų infrastruktūrą, kuri šiais
ekonominių sunkumų laikais yra didelis turtas, tačiau, suteikdami piliečiams lūkesčius,
esame atsakingi už jų patenkinimą.

Iš pat pradžių šis pranešimas buvo suformuluotas vartojant federalistinę kalbą, kuria
siekiama propaguoti dirbtinį ar priverstinį Europos demonstravimą, o bandymas pervadinti
programą į Europos Sąjungos paveldo ženklo iniciatyvą turi politinį pagrindą. Taip būtų
neįtraukta tūkstančiai galimų vietų, kurių istorija ir paveldas yra senesni ir tikrai nustelbia
daugelį šiuolaikinių vietų.

Be to, buvo atmestos mano ir kitų pastangos užtikrinti, kad pagrindinis dėmesys suteikiant
ženklą būtų skiriamas paveldui, o ne politinei integracijai. Dėl to neišvengiamai ir neteisingai
būtų atmesta daugelis svarbių vietų.

Didelį nerimą kelia ir šios programos finansavimas, ypač turint omenyje griežtas taupymo
priemones, kurios šiuo metu kamuoja visos Europos kultūros departamentus. Tikiuosi,
kad eidami pirmyn galėsime tai suvaldyti. Regis, problemų pridės ir perteklinis vietų kūrimas
bei galimas dubliavimasis su UNESCO programa.

Pagrindiniai šio ženklo tikslai turėtų būti mūsų bendro ir skirtingo paveldo išsaugojimas
bei pagerbimas, deja, mes negalime garantuoti, kad gausime pridėtinės vertės. Privalome
turėti tai omenyje.

Giancarlo Scottà,    EFD frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, džiaugiuosi
šia iniciatyva, kuria siekiama Europos paveldo ženklą pakeisti oficialia Europos Sąjungos
veikla, kad jis būtų veiksmingesnis, matomesnis, prestižiškesnis ir patikimesnis.

Šiuo tikslu norėčiau pabrėžti vietoms vertinti paskirtų ekspertų grupės narių
profesionalumo, taip pat ženklo skyrimo ir peržiūrėjimo laikui bėgant procedūrų griežtumo
svarbą. Šie elementai būtini siekiant užtikrinti paties ženklo savitumą ir kokybę.

Vis dėlto ženklas turi būti orientuotas vien tik į simbolinę ir švietimo vertę, o ne į vietos
grožį, kaip daroma kitose kultūros paveldo skatinimo iniciatyvose, kad šios vietos būtų
aiškiai atskirtos. Todėl taip pat sutinku, kad tarpvalstybinės vietos turėtų būti pirmiausia
svarstomos vertinant jų simbolinę svarbą.
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Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Pone pirmininke, toks ženklas prasmingas, tačiau tik
esant dviem sąlygoms. Pirmiausia, jis turėtų būti labai gerai matomas, kad apie jį būtų
žinoma, juk jau turime daugybę tokių simbolių. Antroji sąlyga ta, kad susijusiai biurokratijai
reikėtų neleisti tapti veikiančia dėl pačios biurokratijos, kaip jau nutiko su daugybe panašių
iniciatyvų ir ES institucijų. Būtų tikras Europos kultūros tradicijos paradoksas, jei atlikus
galutinį tyrimą paaiškėtų, kad tai, kas galėtų būti taip naudinga mums, būtų laikoma labai
biurokratišku ir sudėtingu būdu draugužių darbo vietoms kurti, aiškiai laikantis gana
skirtingos nuo Kinijos pozicijos – tuo, kaip ji elgiasi su savo senovės kultūra, arba nuo
Jungtinių Valstijų, kuriose istoriškai kultūrinių vietų yra mažai.

Turime aiškiai pasakyti viena – kultūra yra įkvepiančių idėjų ir vizijų, kurios čia dažnai
palaikomos, tačiau retai kada praktiškai įgyvendinamos, šaltinis. Ši ypatinga galimybė
nustatyti tapatybę, kuriai taip pat taikomas subsidiarumo principas, gali gyvuoti tik dėl
kultūros, todėl šioje srityje turime nuveikti kur kas daugiau. Taip pat galvoju apie specialų
rašytojų ir kitų menininkų populiarinimą be save įamžinančių biurokratinių organizacijų
ir institucijų, o tokia tendencija egzistuoja Europoje.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, noriu pasveikinti Komisijos
narę A. Vassiliou ir padėkoti jai už didelę paramą šiai iniciatyvai, taip pat noriu padėkoti
Ch. Paliadeli ir visiems šešėliniams pranešėjams už gerai atliktą darbą.

Šiuo metu Europa patiria ekonominių ir finansinių sunkumų. Tiesą sakant, dabar
diskutuojame, kaip imtis priemonių ir padėti kelioms sunkumus patiriančioms Europos
Sąjungos šalims. Be abejo, tai svarbu, tačiau Europa turi neišleisti iš akiračio ir vertybių,
dėl kurių Europos Sąjunga galėjo pergalingai įveikti nesuskaičiuojamus iššūkius, su kuriais
jai teko susidurti istorijos eigoje.

Europos turtas – tai jos istorija, kultūra, menas, jos svarbiausi asmenys, jos kraštovaizdžiai
ir simbolinės vietos, jos intelektualai, filosofai ir, išdrįsiu pasakyti, jos civilizacija. Šis ženklas
gali visa tai parodyti ir išryškinti nesuskaitomą daugybę europinės tapatybės pavidalų, prie
kurių laikui bėgant prisidėjo valstybės narės.

Dabar derybose su Taryba turime stengtis išspręsti keleto aspektų aiškinimo skirtumus.
Atsižvelgiant į šios temos svarbą, manau, kad ginčytinais klausimais susitarsime greitai ir
galbūt netgi lengvai. Taip pat manau, kad kai tik šis pranešimas bus patvirtintas, dėl bendrų
mūsų puoselėjamų vertybių ir tradicijų visi stipriau pasijusime europiečiais. Tikiu, kad
pasinaudodami Komisija, Parlamento kartu su Taryba atliekamu darbu, mes tikrai darome
gerą darbą visiems savo piliečiams.

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

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Pone pirmininke, esu labai dėkingas M. Scurriai. Labai
vertinu tai, ką jis pasakė šiuo klausimu. Tik kaip didžiausios šio Parlamento frakcijos
atstovas norėčiau paklausti, kaip jis vertintų pavojų, kad mes pateksime į pernelyg didelės
biurokratijos, susijusios su šio kultūros paveldo ženklo administravimu ir įgyvendinimu,
spąstus? Ar jis turi kokių nors pasiūlymų, kaip užtikrinti, kad visa tai bus daroma pagrįstu
mastu, kad nebus daugybės svarstančių komisijų, o mūsų tikrasis bendras siekis – sukurti
gerai matomą ženklą, kuris taip pat atitinkamai būtų atpažįstamas žiniasklaidoje, nebus
prarastas.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, džiaugiuosi galėdamas atsakyti
H. P. Martinui, ne mes žinome, kad biurokratijos problema kartais yra tai, kas atitolina
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Europos piliečius nuo jų institucijų. Šia prasme manau, kad pranešime nustatytas būdas
yra gana aiškus. Tai taip pat aptarsime su Taryba.

Tuo požiūriu, kai valstybės narės nusprendžia, kurioms vietoms galima būtų suteikti
Europos ženklą, ir kai susirinkusi tikrų ekspertų grupė, kuriai suteikta galimybė per reikiamą,
tačiau ne per daug ilgą laiką atrenka vietas (beje, vis dar turime nuspręsti, kas priims galutinį
sprendimą, tačiau šį klausimą aptarsime tiek su Taryba, tiek su Komisija), biurokratijos
pertekliaus problemų nematau. Daugeliui kitų, tačiau ne šiai su ženklu susijusiai priemonei
kyla biurokratinių problemų, manau, šią iniciatyvą nesunkiai galima vykdyti per nekeliančią
rūpesčių trukmę ir pateikiant Europos piliečiams aiškius rezultatus.

Maria Badia i Cutchet (S&D).   – (ES) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir
ponai, ir aš norėčiau prisidėti prie Ch. Paliadeli sveikintojų už jos puikiai atliktą darbą.

Manau, dabar, kai pranešimas patvirtintas, galime pasakyti, kad tai bus sėkminga naujo
įsipareigojimo europietiškumui kulminacija, ir nemanau, kad šiais laikais įsipareigoti
europietiškumui yra nereikšminga.

Taip pat manau, kad valstybių narių, Komisijos narės ir Europos Komisijos sprendimas
taikyti Europos paveldo ženklą Europos Sąjungos veiklos srityje padės padidinti jo
matomumą, prestižą ir patikimumą, drauge sustiprins giliai įsišaknijusius Europos piliečių
sanglaudos ir solidarumo idealus.

Šis ženklas yra svarbus žingsnis siekiant Europos integracijos, nes jis priartins mus ir visus
piliečius prie mūsų bendros istorijos.

Girdėti tiek daug balsų, dažnai reikalaujančių pripažinti jų atskirą istoriją – paprastai
nacionalinę, bet aš manau, kad tokia iniciatyva kaip ši, dėl kurios balsuojame šiandien
siekdami pripažinti bendrą istoriją ir padaryti ją žinomą, turi tikrai simbolinę ir be galo
svarbią vertę.

Manau, kad tai, kaip rengiamės taikyti šį Europos paveldo ženklą, taip pat padės jaunesnėms
kartoms suprasti Europos Sąjungos įkūrėjų idėjas, kad jos galės pamatyti, jog ši Europos
Sąjunga, šis mūsų įgyvendinamos Europos integracijos procesas yra procesas, ir kad, kaip
ir visų procesų atveju, jo baigtis priklauso nuo tų, kurie jame dalyvauja. Manau, šiuo požiūriu
Europos Sąjunga bus tokia, kokios nori jos piliečiai. Tad raginu visus veikti kartu. Be
abejonės, girdėjau, kaip H. P. Martin ką tik sakė, kad turėtume vengti biurokratijos. Žinoma,
turėtume! Tačiau visų svarbiausias įsipareigojimas yra mūsų bendra istorija ir informavimas
apie ją.

Pirmininkas.   – H. Takkula prašo leidimo užduoti klausimą.

Pone H. Takkula, galite pateikti klausimą M. Badia.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Pone pirmininke, pagrindinis mano tikslas buvo paprašyti
galimybės kalbėti, nes esu Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos koordinatorius
ir norėčiau šios frakcijos vardu padėkoti Ch. Paliadeli už šį nuostabų pranešimą ir pasakyti
keletą žodžių apie mūsų žmonių istoriją bei Europos paveldo ženklą. Tad iš tiesų mano
klausimas toks...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

President.   – Pone H. Takkula, palaukite – procedūra... mes greit suteiksime jums galimybę
kalbėti kaip papildomam kalbėtojui, nes jūsų frakcijos atstovo iš tiesų nebuvo.
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Mes pakviesime jus kartu su vėliau kalbėsiančiais įvairiais kalbėtojais, jums bus suteiktos
dvi minutės kalbėti.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ką tik
versdamas M. Badios i Cutchet kalbą, vertėjas pavartojo terminą „europeizmas“, galbūt per
klaidą. Lenkų kalboje tokio žodžio nėra ir, tiesą sakant, man atrodo, kad iniciatyva, dėl
kurios šiuo metu diskutuojame, kuriama kažkas, ko nėra, – „europeizmas“ ar koks nors
dirbtinis kūrinys, kuris yra politinio žaidimo marionetė.

Manau, tai, ką mes darome, nebūtina. Kaip kažkada pasakė žymus filosofas, „esybių neturi
būti daugiau nei būtina“. Man susidarė įspūdis, kad Europos paveldo ženklas yra esybė,
kuri dauginama daugiau nei būtina. Neminėsiu didžiulio klaustuko dėl klausimo, kaip
ženklas bus suteikiamas ir kaip atimamas. Neminėsiu to, kad Europos mokesčių mokėtojams
ši iniciatyva kainuos 1 350 000 EUR. Mano klausimas esminio pobūdžio, gana nutolęs
nuo šių rimtų klausimų, jis toks – kodėl tai darome? Ar mums tikrai reikia kurti kažką, kas
nėra europietiškumas, o tik europeizmas, kurį minėjau?

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, dabartinė
kultūros idėja – nieko naujo, apie ją girdėjome ankstesnėse diskusijose aptariant kitus
Parlamento pranešimus ir vėl girdime apie ją šiandien; ji greitai taps reikalinga Europos
Sąjungai priemone. Tai pasireiškia įvairiais būdais – ar vadinamojoje kultūros diplomatijoje,
kai kultūra laikoma užsienio politikos priemone, ar šiuo metu aptariamoje Europos Sąjungos
paveldo ženklo kūrimo srityje, kad, pranešėjos žodžiais tariant, „sustiprintume europiečių
tikėjimą Europos Sąjunga ir jos vadovais“ ir „panaikintume atotrūkį tarp Europos Sąjungos
ir jos piliečių“.

Pranešėja išmintingai suvokia, kad yra ir kitų, veiksmingesnių priemonių to siekti, apie
kurias būtų galima pasakyti daug daugiau. Norėčiau pažymėti, kad jokio ženklo nepakaks
matomam ES vykdomos politikos ir jos ekonomikos valdysenos poveikiui Europos
piliečiams ir tautoms, panaikinti – trumpai tariant, tikro socialinio terorizmo planų, kuriuos
ji vykdo nuolaidžiaujant nacionalinėms vyriausybėms.

Taip pat turime atsižvelgti į tokių politikos sričių kaip bendra žemės ūkio politika ar bendra
žuvininkystės politika ir kitų poveikį naikinant svarbius kultūros ženklus ir Europos tautų
kultūros ir istorijos paveldo gyvuosius subjektus. Turėkime omenyje būsimą pakrančių ar
atokių kaimo bendruomenių susiskaidymą, kuri atsiras vos per vieną kartą. Ši iniciatyva,
kurios svarba daugiausia simbolinė, grindžiama klaidinga bendros europinės tapatybės ir
bendros Europos kultūros koncepcija, be to, tokiomis vertybėmis kaip laisvė, demokratija,
tolerancija ir solidarumas, naudojamais itin pažeidžiamoje kultūros paveldo, taip pat ir
istorijos srityje, o tai kelia rimtą susirūpinimą, kad šitai paskatins nerimą keliančią istorijos,
kurios liudininkai neseniai buvome, perrašymo procedūrą.

Kultūra, kaip ir kiti istoriniai reiškiniai, atsiranda ne iš kokios nors vienalytės bendros
tapatybės, o iš priešingybių, konfliktų ir kultūrinio dominavimo. Dar kartą paklauskime
savęs, ką reiškia pavadinimas „Europos Sąjungos paveldo ženklas“, suteikiamas tiesiog
remiantis vieta, kurioje esama aptariamų paveldo elementų. Žinant, kad Europos paveldas
yra skolintas iš įvairių kultūrų ir savu jį galėtų laikyti islamiškoji pasaulio dalis, Viduržemio
šalių kultūros arba tautų, patyrusių Europos kolonizaciją, kultūros, ar tai – Europos Sąjungos
paveldas, ar paveldas Europos Sąjungoje?

Pone pirmininke, baigdamas noriu pasakyti, kad apskritai pranešėjos pateiktais pakeitimais
su keliomis išimtimis pagerintas Komisijos projektas, tačiau šiuo atveju pranešime iškelti
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konkretūs tikslai yra gerokai mažiau svarbūs nei neteisingos koncepcijos, kuriomis jis
grindžiamas.

Corneliu Vadim Tudor (NI).   – (RO) Pone pirmininke, šiandien, gruodžio 16 d., švenčiame
240-ąsias Liudvigo van Bethoveno, suvienytos Europos himno autoriaus, gimimo metines.

Atsižvelgdamas į šį puikų Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą, kaip Rumunijos
istorikas ir rašytojas, norėčiau pasiūlyti Europos paveldo ženklą suteikti išskirtinei unikaliai
pasaulyje vietai – Šv. Andriejaus urvui, esančiam netoli tos vietos, kurioje Dunojus įteka į
Juodąją jūrą. Kaip patvirtino Origenas, vienas Krikščionių bažnyčios įkūrėjų, kuris apie tai
sužinojo iš savo tėvo, o šis savo ruožtu – iš šv. Andriejaus mokinių, čia, į šį mažą urvą
Mažosios Skitijos provincijoje, atvyko pirmasis Jėzaus Kristaus pakviestas vyras ir skleidė
Evangelijos šviesą. Tai beveik neabejotinai pirmoji krikščioniška Europos bažnyčia.

Pirmaisiais 2011 m. mėnesiais planuoju imtis reikiamų veiksmų, kad gaučiau bendruomenės
paramą dideliam projektui. Rumunijos Transilvanijoje, tiksliau tariant, Brašovo srityje,
ketinu pastatyti įspūdingą mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus statulą. Tai bus 40 metrų aukščio
statula, kuri bus didesnė nei panašios statulos Brazilijoje, Portugalijoje ir Lenkijoje. Jos
apačioje veiks bažnyčia, kurioje bus atliekamos šventinės vestuvių, krikštynų ir didžiųjų
krikščionių švenčių religinės apeigos. Mūsų laukiančias tamsias dienas išgyvensime ir
išliksime po jų nugalėtojai tik krikščioniškojo kryžiaus šviesoje.

Hella Ranner (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, labai džiaugiuosi kad ši iniciatyva, kuri jau
įgyvendinama kai kuriose valstybėse narėse, dabar teikiama Europos Sąjungai kaip visuma.
Būtų teisinga ir tinkama pasirinkti dvimetį ciklą ženklui suteikti. Taip pat norėčiau padėkoti
už tai mūsų pranešėjai. Tačiau turiu pripažinti, jog man šiek tiek abejonių kelia tai, kad
turime sugebėti tiksliai atskirti UNESCO pasaulinio kultūros paveldo programą ir europinį
šio ženklo pobūdį. Kitaip mūsų piliečiams bus sunku suprasti, kodėl šis konkretus ženklas
turi ypatingą europinį matmenį.

Pasižiūrėjau, kokias vietas jau nominavo valstybės narės, ir pastebėjau, kas yra gana
suprantama, kad tai pirmiausia žmogaus sukurtos struktūros. Mūsų mintis Kultūros ir
švietimo komitete buvo ne tik pripažinti statinius, nors statiniai yra svarbus elementas,
tačiau – kas yra dar svarbiau – ir vertingus objektus, kitas vietas ar netgi patirtis, susijusias
su Europos raida.

Tai leidžia pereiti man prie paskutinio savo pastabų punkto. Bus ypač svarbu į suvokiančias
šiuos tikslus komisijas, kurios padės juos įgyvendinti ir plėtoti, paskirti tinkamus ekspertus.
Tokiu atveju nereikėtų baimintis galinčios susidaryti biurokratijos.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai,
Europos gyvenimo etape, kuriame ji patiria tapatybės ir perspektyvų krizę, manau, kad
Europos paveldo ženklo, kuris žymėtų tiek materialias, tiek nematerialias didelę simbolinę
ir šviečiamąją vertę Europos Sąjungos istorijai, kultūrai ir jos kūrimui turinčias vietas,
įsteigimas yra ypač reikšmingas.

Nuoširdžiai dėkoju pranešėjai Ch. Paliadeli, kad ji sėkmingai įtraukė daugelio mūsų Kultūros
ir švietimo komiteto narių pateiktus pasiūlymus ir papildymus, ypač pasirūpindama
procedūromis, kad jos būtų aiškesnės ir labiau atitiktų Lisabonos sutartį užduočių tarp
valstybių narių, Komisijos, Tarybos ir Parlamento pasidalijimo požiūriu. Kaip minėjo kai
kurie mano komiteto kolegos, mes taip pat siekėme užtikrinti, kad ženklo iniciatyva
nesutaptų su kitomis Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO)
iniciatyvomis ar Europos Vadovų Tarybos istoriniais bei kultūriniais maršrutais.
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Žinoma, remdamosi aiškiai apibrėžtais kriterijais, valstybės narės kas dvejus metus pateiks
ne daugiau nei dvi aktyviai tvarkomas vietas. Tai svarbu – valstybės narės turi parodyti,
kad jos tiki tomis vietomis, tad prižiūri jas, suteikdamos joms šviečiamųjų savybių,
įtraukdamos žmones. O Komisija, prieš tai išklausiusi ekspertų grupės nuomonę, bus
atsakinga už išankstinę atranką, taip pat ji imsis ir stebėtojo vaidmens, kas šešerius metus
vertins, kaip tvarkomos šios vietos, taip pat galės ženklą panaikinti. Parlamentas įgis didesnį
vaidmenį, nes jis ne tik skirs keturis iš 16 Europos specialistų grupės narių, bet ir galės imtis
veiksmų dėl išankstinės atrankos vietų sąrašo.

Taip pat palaikau sudėtingos ženklų, tarpvyriausybiniu pagrindu jau suteiktų daugeliui
valstybių narių, problemos sprendimą, kad bet kuriuo atveju, net jei vieta nebetiks naujajai
sistemai ar nebeatitiks naujų kriterijų, ankstesnis ženklas bus išlaikytas ir nebus nuvertintas.

Taip pat vertinu pirmenybės teikimą tarpvalstybinėms vietoms – tai bus labai įdomus
iššūkis Europai – ir Regionų komitetui skirtą vaidmenį, kuris taptų subsidiarumo principo
dalimi, taip pat būtinybę valstybėms narėms, įskaitant savivaldą ir regionus, dalyvauti
atrankos etape siekiant išvengti tik dalinio jų dalyvavimo. Vis dėlto manau, kad taip pat
būtų naudinga, jei valstybės narės įdėtų papildomų pastangų. Labai svarbu, kad jos
mokyklose ir universitetuose rengtų jaunimui skirtus konkursus, kuriais būtų pradėtas
vietų nustatymo procesas, kurie taip pat galėtų tapti būdu atkurti bendrą Europos istoriją
bei likimą ir reikštų, kad jie taip pat stiprina priklausomybės Europos Sąjungos pilietybei
jausmą.

Hannu Takkula,    ALDE frakcijos vardu. – (FI) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir
ponai, pirmiausia noriu padėkoti už suteiktą galimybę savo frakcijos, Liberalų ir demokratų
aljanso už Europą frakcijos, vardu pakalbėti apie šį svarbų pranešimą dėl Europos paveldo
ženklo.

Šiandien klausantis diskusijų susidarę įspūdžiai kartais man priminė tai, ką kadaise man
sakė vienas mokytojas, – viskas, ką galima suprasti klaidingai, bus suprasta klaidingai. Tuo
noriu pasakyti, kad kai kurie kolegos bando vertinti šį puikų projektą, kurio tikslas gerinti
Europos įvaizdį ir parodyti, jog Europos stiprybė – jos įvairovė, iš esmės, kad ji susivienijusi
įvairovėje, – kaip į grėsmę tautinės valstybės sąvokai ar grėsmę europinei tapatybei, ar dar
kam nors. Tačiau taip nėra.

Manau, kad tai puiki iniciatyva, ir sakyčiau, turime žinoti apie Europą daugiau. Turime
sužinoti apie vienas kitą, nes taip ateityje sukursime geresnę Europą.

Europa yra tautų mozaika, kurioje išsivystė bendros demokratijos, žmogaus orumo ir
nuomonės laisvės idėjos. Tai pagrindinės vertybės, kurias norime plėtoti.

Kalbant apie Europos kultūros paveldą reikia pasakyti, kad jį turime labai turtingą. Manau,
kad ši maža mūsų daroma investicija – 1,3 mln. EUR visai programai – duos keleriopos
naudos toms vietoms, kurioms bus suteiktas Europos paveldo ženklas, netgi finansinės.
Tačiau šiuo atveju svarbiausia ne finansinė nauda – visų svarbiausia yra psichologinė nauda,
gausima stiprėjant Europos dvasiai ir geriau suprantant, kaip ši mozaikų Europa gimė ir
kas yra jos pagrindas. Žinodami savo kilmę ir istoriją, galėsime kurti tvarią ateitį.

Pone pirmininke, norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai Ch. Paliadeli už pranešimą. Mano
nuomone, jis puikus ir būtinas. Be to, kur kas geriau įgyvendinti Europos paveldo ženklo
projektą remiantis šiuo pranešimu.
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Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir
ponai, europinės tapatybės kūrimas ir didėjantis piliečių susidomėjimas Europos Sąjunga
bei jos kilme yra du uždaviniai, kuriuos turi spręsti ES institucijos, norėdamos pasiekti
didesnę sanglaudą ir solidarumą.

Be to, šie uždaviniai yra pagrindiniai Lisabonos sutarties tikslai. Iš esmės šios Sutarties
3 straipsnyje nustatomas ES įsipareigojimas saugoti Europos kultūrinę plėtotę. Šiuo metu
Europos svajonė sudėtingame etape – tai ne tik aklavietė dėl Europos politinio projekto ar
besitęsiančios ekonomikos krizės, taip yra ir dėl sunkumų, su kuriais susiduria Europos
Sąjunga, įkurta dar neįsisąmonintos tapatybės pagrindu.

Šiomis aplinkybėmis labiau nei bet kada būtina mažinti atotrūkį tarp Europos Sąjungos ir
jos piliečių, priartinant daugiatautį, tačiau bendrą Europos Sąjungos kultūros paveldą prie
jos piliečių, ir visų svarbiausia – prie ateities kartų. Tokia yra Europos paveldo ženklo
prasmė ir svarba – sujungti Europą jos įvairovėje, skatinti bendrą kultūrą ir jos teritorijoje
esančių vietų integraciją.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, naujasis ženklas bus labiau orientuotas į simbolinę šviečiamąją
vertę, o ne į estetinį vietos grožį, bus skatinamas vietų bendradarbiavimas ir remiami bendri
jų projektai. Todėl norėčiau Ch. Paliadeli ir Kultūros ir švietimo komitetui išreikšti pagarbą
už puikiai atliktą darbą, ypač dėl vietų atrankos procedūros ir Europos Parlamento vaidmens
atrankos procese sustiprinimo.

Esu tikra, kad valstybių narių sprendimas įtraukti šį ženklą į Europos Sąjungos sistemą
prisidėtų prie jos matomumo bei prestižo didinimo, prie Europos piliečių sanglaudos ir
solidarumo tikslų įgyvendinimo.

Cătălin Sorin Ivan (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, aš irgi norėčiau pradėti nuo padėkos
pranešėjai už puikų pranešimą ir už su Komisija bei Taryba vestas derybas. Nors jai nepavyko
pasiekti, kad būtų įsteigtas Europos Sąjungos kultūros paveldo ženklas, Europos paveldo
ženklas irgi puiku, kaip ir pats šis projektas. Esu tvirtai įsitikinusi, kad jei įgyvendinant
projektą bus sekama „Europos kultūros sostinės“ projekto pėdomis, jo sėkmė bus didžiulė.
Tai puiki iniciatyva, ypač dėl to, kad dėl jos daugės tarpvalstybinių projektų.

Daugelis valstybių bendradarbiauja dalydamosi tokiomis pačiomis šimtmečiais drauge
turimomis vertybėmis ir tradicijomis. Aš kilusi iš miesto, esančio prie rytinės Europos
Sąjungos sienos, galbūt didžiausio kultūrinio miesto prie rytinės sienos, esančio tik 10 km
nuo jos. Tačiau aš taip pat lankiausi Santjago de Komposteloje, kuri yra beveik šalia vakarinės
Europos Sąjungos sienos. Tai – du kultūros centrai, turintys daugybę bendrybių, tačiau
daugybę ir skirtumų. Viena vieta yra stačiatikių piligrimų centras, o kita – katalikų piligrimų
centras. Bendras vertybes geriausiai pamatome, kai išvykstame už Europos Sąjungos ribų,
kai keliaujame po kitus žemynus. Tada labai aiškiai suvokiame vertybes, kurios mums
bendros šimtus metų, ir tai, kad turime bendrą kultūrą ir tam tikrų mus nuo kitų tautų
skiriančių bruožų. Taigi Europos Sąjunga, tiksliau, Europos paveldo ženklas, savo svarbą
įgyja mums išvykus už Europos Sąjungos ribų.

Dar kartą sveikinu jus dėl šio pranešimo ir tvirtai tikiu, kad šis projektas bus sėkmingas.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, džiaugiuosi, kad šioje sesijoje tai jau antrasis
pasiūlymas, dėl kurio balsuojame, kad patvirtinę jį panaikintume atotrūkį tarp Europos
Sąjungos ir jos piliečių. Iš kelių Europos valstybių tarpžinybinių programų paverstas oficialia
ES iniciatyva, patvirtintas Europos paveldo ženklas sustiprins priklausymo ES jausmą ir
sutvirtins skirtumų bei kultūrų dialogo pripažinimą. Šis ženklas piliečiams, ypač jaunimui,
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padės sužinoti apie savo vaidmens Europos istorijoje ir Europos simbolikoje svarbą. Jis
gali padidinti mūsų žinias apie bendrą mūsų kultūros paveldą.

Vietos, kurioms suteiktas ženklas, taps prieinamesnės, ypač jaunimui, o bendrą mūsų
istoriją įkūnijantys objektai bus tinkamiau panaudojami. Kas man asmeniškai maloniausia,
tai organizaciniai iniciatyvos aspektai, būtent tai, kad atrankos ir priežiūros procedūros
bus vykdomos remiantis bendrais, vienareikšmiais ir skaidriais kriterijais, daugės profesinės
patirties mainų. Kaip išrinkta Parlamento narė, atstovaujanti tautinei mažumai, su
malonumu pažymiu, kad, pvz., Rumunijos atveju, objektyvių tarptautinių ekspertų
pasiūlytos vietos tikrai turės galimybę būti išrinktos, be keturių jau ženklą turinčių objektų.
Tokia vieta yra Teleki biblioteka Tirgu Mureše, žinoma kaip vienas vengrų kultūros tvirtovių,
ar Brašovo juodoji bažnyčia, laikoma būdingiausiu saksų gotikos architektūros tobulumo
pavyzdžiu.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Pone pirmininke, Europos paveldo ženklas yra neabejotinai
gera iniciatyva ir tarpvyriausybinio projekto, gyvuojančio nuo 2006 m., tęsinys. Iniciatyvos
tikslas – prisidėti prie bendros europinės tapatybės kūrimo, didinti susidomėjimą Europa
ir jos vertybėmis.

„Kultūros paveldo” sąvoka labai plati, ir tai gerai. Džiaugiuosi, kad pasiūlymas dėl pakeitimo,
kuriuo pramonės paveldas įtraukiamas į šią kategoriją, irgi patvirtintas pranešime. Pramonė
yra viena svarbių bendros Europos istorijos sudedamųjų dalių – juk Europa buvo XIX a.
pramonės revoliucijos lopšys, o ES pradžia susijusi su Europos anglių ir plieno bendrijos
įsteigimu. Tačiau taip pat ji susijusi su bendra judėjimų už pilietines ir socialines teises
istorija.

Viena iš sričių, kuri, tikimasi, turės naudos iš Europos paveldo ženklo, yra turizmas. Esu
tvirtai įsitikinusi, kad tai proga pasinaudoti bendros Europos istorijos paminklais plėtoti
turizmą ir tuose regionuose, kurie nėra tradicinė turistų traukos vieta. Tokio pobūdžio
paminklai, mano nuomone, nepelnytai išleidžiami iš akiračio, ir viskas, ko reikia, tai atrasti
ir panaudoti jų potencialą. Todėl labai džiaugiuosi šiuo pranešimu ir jį palaikau,
atsižvelgdama į tai, norėčiau padėkoti pranešėjai Ch. Paliadeli.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, laikotarpiu prieš
Lisabonos sutarties įsigaliojimą susidūrėme su padėtimi, kai ES piliečiai ėmė pastebimai
mažiau domėtis ES reikalais ir veikla. Lisabonos sutartimi buvo siekiama ne tik spręsti
institucijų, kurios geriau veiktų, poreikio problemą, bet ir labiau įtraukti Europos piliečius
į ES veiklą, pvz., pasinaudojant piliečių iniciatyva. Europos paveldo ženklas – tolesnis
žingsnis europinės tapatybės kūrimo ir ryšių tarp piliečių ir ES stiprinimo link.

Per pastaruosius ketverius metus valstybės narės nurodė 64 Europai ypač svarbias vietas.
Atrasdami savo bendrą istoriją ir sužinodami apie Europos Sąjungos vaidmenį bei jos
kultūrų įvairovę, grindžiamą visuotinėmis demokratijos vertybėmis ir žmogaus teisėmis,
galime stiprinti Bendrijos gyventojų priklausymo didelei Europos šeimai jausmą ES
kontekste.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, pritariu šiems pasiūlymams ir manau, kad
dėl jų augs ir plėsis turizmo sektorius, o to šiuo metu labai reikia.

Nepaisydamas visos Europai tenkančios kritikos, manau, kad dauguma piliečių vis dar
vertina Europą ir ypač ženklą, kuriame nurodyta Europa. Sprendžiu apie tai iš Europos
sporto miesto apdovanojimo. Limerikas, mano paties rinkimų apygarda, neseniai gavo šį
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apdovanojimą ir ten jis labai vertinamas. Tas pats pasakytina apie Europos kultūros miestus
ir, be jokios abejonės, apie Europos paveldo ženklu pažymėtas vietas.

Yra keletas gerų su tuo susijusių dalykų, kuriuos reikėtų pagirti. Vienas jų – kad reikia
prižiūrėti vietą, nes ženklas nebus suteiktas visam laikui, jei iš tiesų to nebus nusipelnyta.
Antra, H. P. Martino pateiktas argumentas, į kurį gerai atsakė M. Scurria, kad biurokratija
šios iniciatyvos nenuslopins. Manau, galime labai ja didžiuotis. Ji turi didelį potencialą.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Dažnai piliečių tarpe kyla diskusijų dėl
Europos Sąjungos ateities. Stiprios Sąjungos pagrindas ir sėkminga ateitis priklauso nuo
pasitikėjimo ir vienas kito pažinimo, lygiai taip kaip ir šeimoje. Europos paveldo ženklas
– tai priemonė vieniems apie kitus daugiau sužinoti, atrasti tuos objektus, pažinti asmenybes,
judėjimus, kurie simbolizuoja Europos kūrimą. Bendro kultūrinio paveldo įvardinimas –
bendros ir vieningos Europos įtvirtinimo galimybė. Visos tautos, valstybės, mes visi turime
skirtingą, įvairią istorinę patirtį, neretai skaudžią, bet iš tų skirtumų susideda mūsų šeima,
formuojasi europinė tapatybė. Ypač norėčiau pabrėžti ilgus metus trukusį Europos
padalijimą, skirtingas galimybės arba visiško jų nebuvimo demokratijos vystymuisi. Kalbu
apie rytinę Europos dalį ir apie Sovietų Sąjungos okupaciją. Bet ir ten visuomet vyko kova
už vieningos Europos idėją ir mes turime įvertinti …

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, niekas negali apkaltinti mūsų nenuoseklumu.
Lisabonos sutartyje ES gyventojams nustatėme ES pilietybę, o vakar turėjome galimybę
balsuoti dėl piliečių iniciatyvos. Šiandien tvirtiname simbolį – Europos paveldo ženklą. Šis
ženklas neabejotinai bus sustiprinta ES tapatybė ir pilietybė ar, kitaip tariant, visos mums
taip svarbios vertybės. Manau, šis ženklas veiks kaip puikus tiek UNESCO sąrašo, tiek
Europos kultūros maršrutų, taip pat Europos kultūros sostinių papildymas. Visi keliautojai
žino tokių programų vertę ir svarbą.

Manau, kad Europos kultūros skleidimas pačiai Europos esmei, europiečiams, yra esminis
aspektas. Didelė Europos dalis šiuo požiūriu dar neatrasta, tačiau Europos kultūros
populiarinimas už Europos ribų taip pat atlieka svarbų vaidmenį. Svarbiausia, kad Komisijos
narė ir valstybės narės sėkmingai populiarintų šį ženklą.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pone pirmininke, ir aš norėčiau pasveikinti mūsų
pranešėją Ch. Paliadeli už puikų pranešimą ir už visas jos ligšiolines pastangas. Šis naujas
Europos paveldo ženklas paryškina mūsų kultūrą, Europos dvasią ir patenkinta mus visus,
dažnai besilankančius Europos vietose ir apgailestaujančius, kad nepabrėžiame pridėtinės
Europos vertės, visų šių istorinių paminklų, kuriuos mums taip reikia reklamuoti.

Šiuo metu, kaip žinote, Europa susirūpinusi ne tik dėl ekonomikos krizės, tai yra natūralu;
Europa po Lisabonos sutarties nori pabrėžti savo kultūrinę sanglaudą, turtingą istoriją, ją
apibūdinančią mozaiką. Žinoma, tai reikia daryti aktyviai dalyvaujant Europos Parlamentui
ir tikiu, kad derybos su Taryba dėl 18 straipsnio baigsis gerai.

Iosif Matula (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, džiaugiuosi, kad tarpvyriausybinis Europos
paveldo ženklo projektas tampa oficialia Europos Sąjungos iniciatyva, tuo tarpu pradinis
projektas neturėjo tokios svarbos ir tokio prestižo, kokio jis nusipelno. Šis projektas leidžia
mums atverti duris ir šalims, kurios praturtintų mūsų žemyno kultūrą net ir nebūdamos
Europos Sąjungos dalis.
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Vienas esminių aspektų yra pakartotinis vietų, kurioms pagal tarpvyriausybinį susitarimą
jau suteiktas ženklas, vertinimas, taip pat sąžiningumo valstybių, kurios nuo pat pradžių
įregistravo skirtingą vietų skaičių, atžvilgiu užtikrinimas. Be to, jei vietų negalima iš naujo
įvertinti tiesiogiai, svarbu, kad jos turėtų galimybę iš naujo pateikti paraišką dėl ženklo,
taip suteikiant joms daugiau galimybių.

Europos paveldo ženklo suteikimas neribotam laikotarpiui neatliekant nuolatinių
pakartotinių vertinimų padėtų veiksmingiau naudoti sumažintą projekto biudžetą. Europos
paveldo ženklas padidins visuomenės informuotumą apie bendro mūsų kultūros paveldo
ir kultūrinio turizmo įvairovę.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, europinės tapatybės kūrimas ir
susidomėjimo ES didinimas yra dideli iššūkiai. Šie dalykai gali sukurti didelio masto
sanglaudą ir solidarumą. Europos paveldo ženklas galėtų geriau atitikti jam keliamus tikslus,
jei būtų tvarkomas kaip ES iniciatyva. Jis turi būti grindžiamas vienodais kriterijais ir turėti
aiškiai apibrėžtą stebėsenos sistemą. Vienas iš jo duodamų rezultatų bus kultūrinio turizmo
skatinimas. Kaip ir UNESCO pasaulio paveldo vietų atveju, ženklas padidins turistų skaičių
ir bus nauja paspirtis vietos ekonomikai.

Pritariu Komisijos ketinimui Europos paveldo ženklą naudoti kartu su kitomis priemonėmis,
skirtomis ES ir jos piliečių sąryšiui stiprinti. Baigdamas noriu pabrėžti kultūrų dialogo
skatinimo svarbą.

Androulla Vassiliou,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, regis, dauguma šiandien
kalbėjusių Parlamento narių pabrėžė šios Europos iniciatyvos svarbą ir realią jos pridėtinę
vertę. Jie pabrėžė šios iniciatyvos svarbą populiarinant Europą, bendrą Europos istoriją ir
paveldą, šviečiamąją šios iniciatyvos vertę ir jos svarbą kuriant bei skatinant didesnį kultūrų
dialogą.

Ši palanki nuomonė man labai maloni ir esu labai už ją dėkinga. Norėčiau aiškiai pasakyti,
kad ekspertai, kurie bus skiriami priimti sprendimus dėl šios svarbios iniciatyvos, tikrai
turės aukščiausią profesinę kvalifikaciją, taip užtikrinant, kad jie ne tik parinks geriausias
ir vertingiausias vietas, bet ir idėjas. Noriu priminti, kad šis paveldas nėra susijęs vien su
vietomis, jis susijęs ir su nematerialiuoju kultūros paveldu. Pvz., Portugalijoje turime
potvarkį, kuris buvo pirmasis potvarkis Europoje, kuriuo panaikinta mirties bausmė. Jis
buvo įtrauktas į ženklų sąrašą, taigi šis paveldas gali būti ir nematerialusis.

Taip pat noriu paaiškinti, jog mūsų tikslas iš tiesų yra supaprastinti procedūrą, tačiau,
nepaisant supaprastinimo, svarbu kokybė. Todėl nepriėmėme Tarybos pasiūlymo, kad po
ekspertų grupės iniciatyvai būtų taikoma komitologijos procedūra, nes taip būtų kuriama
biurokratija ir būtų švaistomas brangus sprendimo priėmimo laikas.

Baigdama norėčiau pasakyti, kad šiais ekonomikos krizės, dėl kurios atsiranda Europos
tautų politinė, socialinė ir ekonominė atskirtis, laikais mums reikia tokių Europos žmones
vienijančių iniciatyvų. Jie įgis tapatybės jausmą, o mes turime pabrėžti mūsų bendro paveldo,
kurio turtingumas išties yra jo įvairovė, svarbą. Bendras, tačiau įvairus kultūros paveldas
yra tai, kas mus suvienys.

Norėčiau dar kartą padėkoti jums už paramą, ypač Ch. Paliadeli bei šešėliniams pranešėjams
už mūsų puikų bendradarbiavimą ir laukiu galutinio šios svarbios iniciatyvos patvirtinimo
netolimoje ateityje.
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Chrysoula Paliadeli,    pranešėja. – (EL) Pone pirmininke, pradėdama norėčiau pasakyti,
kad pritariu pareikštam požiūriui tiek dėl Europos paveldo ženklo poveikio vertinimo,
tiek dėl jo pridėtinės kultūrinės vertės. Vien tik ženklas negali panaikinti atotrūkio tarp
visuomenės ir Europos Sąjungos. Jis gali kartu su kitomis iniciatyvomis tiesiog padėti
spręsti problemą. Žinoma, negaliu slėpti, kad krizės, kokią pastaruoju metu patiriame,
laikais, kai euras ir Europos Sąjunga negailestingai puolami, visuomenė nesigręžia vien į
kultūrą, kad išspręstų pagrindines kasdienes savo problemas. Vis dėlto istorijos išmanymas
ir daugiakultūriškumo gerbimas gali veikti tiek kaip sanglaudos priemonė, tiek kaip paskata
vietos bendruomenėms augti, raginant jas bendradarbiauti vietos, regioniniu, nacionaliniu
ir tarptautiniu lygmenimis, kaip nurodoma Komisijos pasiūlyme ir kaip patvirtinome mes.
Šiuo požiūriu Europos Sąjungos kultūros paveldo ženklo, skirto Europos visuomenės
žinioms apie bendrą paveldą gausinti ir tuo pat metu kultūriniam turizmui remti, idėja
(dėkoju C. S. Ivanui, kad priminė pradinį pasiūlymą) yra palankiai vertintinas žingsnis šia
kryptimi. Demokratijos ir laisvės vertybės, kurios įsišaknijusios Europos kultūros praeityje,
šiandien yra tokios pat svarbios kaip ir skaidrumas bei solidarumas, ypač jei norime
panaikinti atotrūkį tarp ES institucijų ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečių ir atotrūkį
tarp pačių valstybių narių piliečių. Žinoma, mums reikės atkreipti dėmesį į biurokratijos
problemą, tačiau galiu jus patikinti, kad skaidrumui ir Europos ekspertų komandos sudėčiai
bus taikomos itin aiškios sąlygos. Nėra jokios abejonės, kad ši institucija veiks visiškai
skaidriai.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks šiandien 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    raštu. – (RO) Europos paveldo ženklo iniciatyvos
pavertimas oficialiu ES veiksmu suteiks ypatingos pridėtinės vertės visoms valstybių narių
vykdomos veiklos rūšims, drauge įnešdamas svarbų indėlį į bendros europinės tapatybės
kūrimą. Palankiai vertinu šią iniciatyvą ir pristatytą pranešimą. Taip pat norėčiau paminėti,
kad Europos paveldo ženklo taikymą galima būtų labai sėkmingai išplėsti ir duoti naudos
su tradiciniu kaimo turizmu susijusioms veiklos sritims, kurios yra klestintis sektorius
Europos valstybėse. Tiesą sakant, tai vienas iš pasiūlymų, kuriuos planuoju pateikti Žemės
ūkio ir kaimo plėtros komitetui, pateikdamas nuomonę dėl vaidmens, kurį atlieka kaimo
turizmas ir žemės ūkio turizmas siekiant ES tikslo padaryti Europą lankomiausia turistų
vieta pasaulyje.

Emil Stoyanov (PPE),    raštu. – (BG) Norėčiau pasveikinti Ch. Paliadeli už jos darbą rengiant
šį pranešimą. Europos paveldo ženklo sukūrimas ir suteikimas yra ypatingo dėmesio
nusipelnanti iniciatyva. Europos matmens ir vietų svarbos iškėlimas į pirmą planą padės
puoselėti europinę tapatybę ir ES pilietybės jausmą. Mūsų žemyno istorija – svarbus
aspektas, galintis prisidėti prie Europos tautų integracijos. Mūsų jaunoji karta turi būti
tinkamai informuota apie bendrą Europos paveldą, nes labai svarbu, kad nebūtų įvairių
versijų ar populistinių aiškinimų, juk tai bendra Europos istorija, atspindinti visą mūsų
kultūrų ir kalbų įvairovę. Atrankos procedūra turi būti užtikrinta, kad būtų parenkamos
tik kokybiškai tinkamos vietos. Manau, kad valstybės narės savo pasiūlymus turėtų teikti
glaudžiai bendradarbiaudamos su vietos ir regioninėmis valdžios institucijomis. Tai padės
populiarinti vietas nacionaliniu lygmeniu ir panaikinti atotrūkį tarp Europos institucijų ir
Europos piliečių. Būdamas Europos Parlamento, vienintelės demokratiškai renkamos
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institucijos, kuri atstovauja būtent savo piliečiams, narys, manau, kad Europos Parlamentas
šioje iniciatyvoje turi atlikti didesnį vaidmenį.

Csanád Szegedi (NI),    raštu. – (HU) Visiškai pritariu pranešimo teiginiui, kad esama
didžiulio atotrūkio tarp ES ir Europos valstybių narių piliečių, nes daugiau nei pusės jų
nuomonė apie ES nėra labai palanki. Pervardydami Europos paveldo ženklą į Europos
Sąjungos paveldo ženklą ir priimdami su tuo susijusius pakeitimus, pradedame dar vieną
didžiulę, daug kainuojančią perteklinę ES savireklamos ir propagandas kampaniją.
Nekreipiant dėmesio į tokius antraeilius aspektus kaip paminklo Slovakijos nacionalistui
ir separatistui M. R. Štefanikui laikymas pavyzdiniu Europos Sąjungos bendradarbiavimo
materialiosios kultūros srityje atveju, šia naująja iniciatyva taip pat nepavyks suartinti
žmonių su ES. Be to, neaišku, jei Europos paveldo ženklu iš tiesų nesiekiama dubliuoti jau
esamo UNESCO pasaulio paveldo sąrašo, tai kodėl jis išplečiamas iki trečiųjų šalių ir kurios
šalys šiuo požiūriu pranešime turimos omenyje?

3. Šveicarijos dalyvavimas programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje
mokymosi visą gyvenimą srityje (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – D. Pack rekomendacija Kultūros ir švietimo komiteto
vardu dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos
susitarimo, nustatančio Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus
jaunimas“ ir mokymosi visą gyvenimą srities veiksmų programoje sąlygas, išvadų
(2007–2013) (12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE)) (A7-0334/2010).

Doris Pack,    pranešėja. – (DE) Pone pirmininke, man labai malonu, kad turime galimybę
šiandien vadovauti šioms diskusijoms, nes pamenu, kaip mes abu Europos Vadovų Taryboje
visuomet bendradarbiaudavome su Šveicarija, todėl žinome, kaip svarbu Šveicarijai dalyvauti
šiose programose. 2006 m., prieš atnaujindami šias programas, mes, Europos Parlamentas,
žinojome savaime suprantamą dalyką, kad nesame izoliuoti, kad turėtume bandyti įtraukti
į jas visus kitus. Nors Šveicarija nepriklauso Europos ekonominei erdvei, ji susidomėjo
bendradarbiavimu mokymo ir švietimo srityje. Tai mane, kaip ir visus kitus, labai
nudžiugino. 2004 m. buvau delegacijoje, kuri lankėsi Šveicarijos parlamento Švietimo ir
mokslo komitete. Mes išsamiai aptarėme susijusius klausimus, pvz., judumą tarp mokyklų
ir universitetų, jų bendradarbiavimą. Tuomet man buvo aišku, kad šis pasiūlymas kada
nors bus pateiktas ir aš dabar jam pritariu.

Rengdami šias programas, galvojome ne tik apie savo interesus, bet ir apie šalis kaimynes,
pvz., apie Vakarų Balkanų šalis, ir apie viduryje esančią Šveicariją. Štai kodėl šiandien
padarėme didelę pažangą. Remdamasi ankstesnėmis diskusijomis galiu dabar pasakyti,
kad Šveicarija taip pat planuoja pateikti prašymą prisidėti prie kultūros programos. Ji taip
pat domisi dalyvavimu kultūros paveldo ženklinimo programoje, o tai ji galėtų daryti tik
dalyvaudama šioje programoje.

Ponios ir ponai, ką šiandien turime padaryti? Galime tarti „taip“ arba „ne“. Niekam iš mūsų
neateitų į galvą pasakyti „ne“, nes visuomet norėjome, kad Šveicarija dalyvautų mūsų
veikloje. Norėčiau pridurti, jog, sakydama „dalyvautų“, turiu omenyje, kad ji ir sumokėtų
savo dalį. Vadovaudamiesi 218 straipsniu, galime pasakyti tik „taip“ arba „ne“ ir, be abejo,
mes su džiaugsmu ištarsime „taip“.

Kokie esminiai šio susitarimo su Šveicarija punktai? Žinoma, projektų ir iniciatyvų, kuriose
dalyvautų Šveicarijos atstovai, sąlygos, taisyklės ir procedūros bus tokios pačios kaip ir
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dalyviams iš valstybių narių ir jų siūlomiems projektams. Šveicarija turės įsteigti nacionalinę
agentūrą (kaip padarėme mes atitinkamose savo šalyse), kuri koordinuos programų
įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu ir kuri kasmet turės finansiškai prisidėti prie kiekvienos
programos. 2011 m. ši suma dalyvaujant programoje „Veiklus jaunimas“ sudarytų
1,7 mln. EUR ir 14,2 mln EUR – Mokymosi visą gyvenimą programoje. Kalbant apie finansų
kontrolę ir auditą, Šveicarija turės laikytis Europos Sąjungos nuostatų, įskaitant nuostatas,
susijusias su ES institucijų ir Šveicarijos valdžios institucijų vykdoma kontrole. Susitarimas
galios tol, kol pasitrauks viena iš šalių. Tačiau nemanau, kad kas nors pradėtų dalyvauti
tokioje programoje kaip ši turėdamas ketinimų kada nors pasitraukti. Programa atitinka
jaunosios Šveicarijos kartos ir, žinoma, aplinkinių su Šveicarija šalių jaunimo, norinčio
dalyvauti mainų su Šveicarijos mokyklomis pagal „Comenius-Regio“ programą ar pagal
atskirų mokyklų partnerystę, taip pat pagal ERASMUS programą, interesus.

Žinoma, Šveicarijos valdžios institucijų atstovai galės dalyvauti mūsų komitetų posėdžiuose,
kai bus svarstomi su jų šalimi susiję klausimai. Noriu pasakyti vieną dalyką – mes labai
norime, kad Šveicarija ryžtųsi šiam žingsniui. Ji ilgą laiką reiškė susidomėjimą tokiu
susitarimu. Tikimės, kad žinios apie Europą Šveicarijoje sustiprės, kai jaunoji karta turės
galimybę bendrauti su kitais jaunais europiečiais. Galbūt tai reikš, kad būsimų referendumų
rezultatai bus kitokie nei praeityje rengtų. Mes siejame savo viltis su jaunąja karta ir su
šiomis dviem nuostabiomis programomis. Esu tikra, kad po trejų metų kultūros programa
bus pridėta.

Androulla Vassiliou,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, remiantis Sutartimi dėl Europos
Sąjungos veikimo, kad būtų sudarytas šis Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos
susitarimas ir jis įsigaliotų, reikia Parlamento sutikimo.

Noriu padėkoti Kultūros ir švietimo komitetui, ypač jo pirmininkei Doris Pack, už
konstruktyvų požiūrį į šį susitarimą.

Kadangi Šveicarija atsisakė prisijungti prie Europos ekonominės erdvės, iki šiol nebuvo
jokio susitarimo, pagal kurį būtų leidžiama ES ir Šveicarijai tiesiogiai ar netiesiogiai
bendradarbiauti švietimo srityje.

Tačiau Šveicarija ilgą laiką reiškė susidomėjimą mūsų švietimo ir jaunimo programomis.
Ji netgi sukūrė nacionalinę paramos sistemą, kuria skatinama partnerystė su ES valstybių
narių organizacijomis, dalyvaujančiomis šiose programose. Be to, Šveicarija dalyvavo
Bolonijos procese ir kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę.

Nors ir iš šalies, Šveicarija taip pat atidžiai stebėjo diskusijas dėl Europos Sąjungos švietimo
politikos. Šveicarija bus pirmoji mūsų programose dalyvausianti šalis, kuri nėra nei ES
narė, nei Europos ekonominės erdvės narė, nei esama ar galima kandidatė stoti į ES.

Komisija pritaria Šveicarijos dalyvavimui abiejose programose. Šis susitarimas leis Šveicarijos
švietimo ir jaunimo organizacijoms, taip pat pavieniams studentams, mokytojams ir
jauniems asmenims dalyvauti ES programoje „Veiklus jaunimas“ ir Mokymosi visą gyvenimą
programoje visiškai vienodomis sąlygomis, kaip ir ES piliečiams. Dalyvių iš Šveicarijos
pateiktiems projektams ir iniciatyvoms bus taikomos tokios pačios sąlygos, taisyklės ir
procedūros, kokios taikomos valstybių narių pateiktiems projektams.

Šveicarija įsteigė nacionalinę agentūrą programų įgyvendinimui kontroliuoti nacionaliniu
lygmeniu. Ji kasmet finansiškai prisidės prie kiekvienos programos ir dalyvaus programų
komitetų posėdžiuose stebėtojos teisėmis, kai juose bus aptariami su Šveicarija susiję
klausimai.
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Dėkoju jums, gerbiami Parlamento nariai, už gerai atliktą darbą šiuo klausimu.

Marco Scurria,    PPE frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, kitaip nei
Komisija, tikrai noriu padėkoti Kultūros ir švietimo komiteto pirmininkei D. Pack už darbą
ir atsidavimą šiam dokumentų rinkiniui.

Tai, apie ką šiandien diskutavime, yra svarbu, nes tokios priemonėmis kaip programa
„Veiklus jaunimas“ skatinama idėjų sklaida, Europos Sąjungos šalių ir, svarbiausia, šalių,
kurios nepriklauso ES, tokių kaip Šveicarija ir kitos šalia esančios šalys, artumas ir draugystė.

Tai didis daugiamečių mūsų programų turtas, kad tokiomis iniciatyvomis kaip „Veiklus
jaunimas“, „Erasmus“, „Erasmus Mundus“, „Nuolatinis mokymasis“, „Media“, „Media
Mundus“ ir daugeliu kitų galima stiprinti Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų šalių
santykius.

Pasitelkę šias programas, kaip matote, prikėlėme Europos Sąjungą sudarydami sąlygas
daugeliui piliečių (daugiausia jaunų žmonių) susitikti, keistis patirtimi, susipažinti ir suteikti
žinių apie save. Apskritai mokytojams ir darbuotojams suteikėme galimybę plėsti
profesinius įgūdžius, o įvairių šalių direktoriams, gamintojams ir asociacijoms suteikėme
galimybę geriau atlikti darbą.

Taigi, šios programos yra svarbios, todėl buvome šiek tiek sunerimę, kai nepamatėme jų
kitų metų Komisijos darbo programoje. Todėl šiandien tvirtiname svarbią priemonę, kuri
leis ES augti, stiprins mūsų žemyno pilietybę. Prisimenant, kad kalbėjome apie tai šiek tiek
anksčiau, kai diskutavome dėl Europos paveldo ženklo, tai – žingsnis, prisidėsiantis prie
šios mūsų europinės tapatybės kūrimo.

Joanna Senyszyn,    S&D frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vardu remiu pranešėjos pranešimo
projektą dėl pritarimo Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimui programoje „Veiklus
jaunimas“ ir mokymosi visą gyvenimą srities veiksmų programoje. Dėl susitarimo buvo
tinkamai derėtasi, jame apsaugoti ES interesai, o Europos su švietimu, mokymu ir jaunimu
susijusių programų teisiniais pagrindais užtikrinamas Šveicarijos dalyvavimas. Šį dalyvavimą
reglamentuojantys principai yra aiškiai išdėstyti, o tai garantuoja, kad programos bus
įgyvendinamos tinkamai ir sąžiningai. Šveicarija nori bendradarbiauti su ES švietimo,
mokymo ir jaunimo reikalų srityje, todėl mūsų pritarimas turėtų būti savaime suprantamas.

Džiaugiamės, kad ES švietimo programos yra tokios patrauklios ir veiksmingos, jog prie
jų jungiasi kitos šalys. Naujausi Europos Komisijos atlikti tyrimai rodo, kad programa
„Veiklus jaunimas“ didina kalbinius jaunų žmonių gebėjimus ir jų galimybes darbo rinkoje.
Suaugusiųjų švietimo galimybės vis dar nėra visiškai išnaudojamos, netgi jei toje srityje
slypi didžiulis potencialas.

Hannu Takkula,    ALDE frakcijos vardu . – (FI) Pone pirmininke, iš pat pradžių noriu
padėkoti puikiajai mūsų komiteto pirmininkei Doris Pack, kuri taip pat rengė šio pranešimo
projektą. Galėčiau pasakyti, kad kai šis pasiūlymas buvo patikėtas Doris Pack, jis buvo
gerose rankose. Kaip mūsų gerbiama Komisijos narė labai gerai žino, D. Pack turi daug
profesinės patirties ir praktinių žinių būtent tose mokymosi visą gyvenimą ir jaunimo
programų srityse. Kai buvo atliekamas parengiamasis darbas dėl šio klausimo, buvo džiugu
stebėti, kaip gerai einasi šis darbas. Puiku, kad Šveicarijos jaunimas taip pat taps sėkmės
istorijų, kurias sukūrėme Europos Sąjungoje, dalimi.
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Iš tiesų netgi tie, kurie kritiškai nusiteikę Europos Sąjungos atžvilgiu, kurie netgi jai
prieštarauja, vis dėlto vienbalsiai sutinka, kad Europos Sąjunga tikrai turi sėkmės istorijų,
tokių kaip su mokymusi visą gyvenimą, jaunimu ir kultūra susijusios programos. Tai vienas
geriausių Europos Sąjungos aspektų ir toks aspektas, kurio išliekamą matomumą turime
užtikrinti.

Taip yra todėl, kad Europos Sąjunga ir šios mūsų turimos programos sugebėjo paskatinti
jaunus europiečius rinktis švietimo bei mokymosi kelią ir kaupti asmeninį kapitalą. Bet tai
taip pat padidino tautų kapitalą.

Dėl šių priežasčių labai svarbu, kad Šveicarija jokiu būdu nebūtų išstumta iš šios
bendradarbiavimo sistemos, nors ir nėra ES ar EEE narė. Verčiau suteikti Šveicarijos jaunimui
galimybę dalyvauti programose, todėl bendradarbiavimą reikėtų vykdyti abipusiu pagrindu.
Manau, kad tai sukurs pridėtinės vertės visais atžvilgiais.

Pone pirmininke, galiausiai noriu padėkoti mūsų pranešėjai. Tikiuosi, kad ši programa bus
ir Šveicarijos sėkmės istorija, kaip kad ji yra mums, Europos Sąjungos valstybių narių
piliečiams.

Marek Henryk Migalski,    ECR frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, Komisijos nare,
Kultūros ir švietimo komitete, šis pranešimas buvo patvirtintas vienbalsiai, jame visi
pripažino, kad tai gera idėja. Ši idėja iš tiesų yra gera ir turėtų būti visiškai neprieštaringa,
nes ji iliustruoja mūsų aptariamas vertybes. Tiesą sakant, tai tikrai galėtų būti vienas tų
pranešimų, kuriuos Parlamentas turėtų vienbalsiai palaikyti, net jei Šveicarijos padėtis yra
savita, kaip minėjo Komisijos narė. Tai labai įdomi valstybė, politiniu požiūriu ji labai
ypatinga ir labai įdomiomis formomis bendradarbiauja su Europa, nors nėra daugumos
Europos susitarimų šalis, ir būtent dėl šios priežasties verta megzti ryšius su šia šalimi
naudojantis neprieštaringomis ir visuotinai priimtomis tokio pobūdžio programomis.

Jaroslav Paška,    EFD frakcijos vardu. – (SK) Pone pirmininke, nors Šveicarija dar
nenusprendė tapti Europos Sąjungos nare, ji ilgą laiką rodė rimtą susidomėjimą plačiai
bendradarbiauti su ES jaunimo švietimo ir profesinio mokymo srityje. 2006 m. sukūrus
programą „Veiklus jaunimas“ ir Mokymosi visą gyvenimą programą, buvo paklotas teisinis
pagrindas ES ir Šveicarijai bendradarbiauti šioje srityje.

Europos Komisija, remdamasi Europos Vadovų Tarybos rekomendacijomis po derybų su
Šveicarijos kolegomis, parengė susitarimą, kuris leidžia mums plėtoti veiksmingą
bendradarbiavimą su mūsų draugais šveicarais jaunimo švietimo ir profesinio mokymo
srityje, taip pat mokymosi visą gyvenimą srityje. Susitarimas yra tinkamas, suderintas ir
išreiškia abiejų pasirašančių šalių interesus plėsti abipusį bendradarbiavimą ir remti žinių
bei praktinių žinių mainus siekiant gerinti švietimo proceso kokybę.

Mano nuomone, ponia Komisijos nare, todėl šis ES ir Šveicarijos susitarimas reiškia žingsnį
teisinga kryptimi.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Sveikinu pranešėją Doris Pack ir visiškai pritariu
jos rekomendacijai dėl programos „Veiklus jaunimas“ ir mokymosi visą gyvenimą srityje
bei Šveicarijos dalyvavimo šitoje programoje. Pasakyčiau, kad Šveicarija ne tik graži ir
tvarkinga šalis, ji labai įdomi Europos Sąjungai dėl jos tiesioginės demokratijos, dėl kantonų
konfederacijos. Antra vertus, Europos Sąjunga negali būti neįdomi Šveicarijai, kadangi visa
Šveicarija apsupta Europos Sąjungos valstybių. Ir pagaliau, Šveicarija derina savo gyvenimo
pulsą su Europos Sąjunga. Manau, kad priėmus šią programą tą bus galima atlikti dar geriau.
Šveicarija dar labiau priartės prie Europos Sąjungos, o Europos Sąjunga geriau supras
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Šveicariją, ir, kaip minėjo mūsų kolegė Doris Pack, bus galima tikėtis geresnių rezultatų
referendumuose.

Liam Aylward (ALDE).   – Pone pirmininke, palankiai vertinu veiksmus, kurių imtasi
siekiant plėsti Šveicarijos bendradarbiavimą su ES švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų
srityse. Programa „Veiklus jaunimas“ yra labai svarbi jauniems Europos piliečiams. Tai
programa, kurią reikia labiau išryškinti, įgyvendinti jos tikslus ir uždavinius, ypač susijusius
su Europos savanorių tarnybos veikla pagal programą „Veiklus jaunimas“.

Žinant, kad kiti metai yra Europos savanorystės metai, ypač svarbu, kad būtų stiprinama
Europos savanorių tarnyba, kuri remia jaunų žmonių dalyvavimą savanorių veikloje ir
siekia plėtoti solidarumą bei skatinti aktyvų jaunų žmonų pilietiškumą.

Airijoje savanorystė visuomeninėse sporto organizacijose suteikia sporto ir lyderystės
galimybių tūkstančiams jaunuolių. Šios organizacijos skatina aktyvų jaunų žmonių
pilietiškumą, tuo pat metu propaguoja sveikatą, kūno rengybą ir aktyvų gyvenimo būdą.
Programa ir jos savanoriškos priemonės turėtų būti stiprinamos bei palaikomi stiprūs
ryšiai su Šveicarija šiuo požiūriu.

Programa „Veiklus jaunimas“ teikia daug galimybių ir visos priemonės šios programos
tikslams stiprinti bei jauniems žmonėms ES skatinti ir remti turėtų būti palaikomos ir labai
skatinamos.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Gerbiama ponia pranešėja Doris Pack, dėkoju už Jūsų
darbą ir tikrai palaikau Jūsų rekomendaciją, jog Europos Parlamentas turėtų pritarti Tarybos
sprendimui dėl Šveicarijos dalyvavimo programose „Veiklus jaunimas“ ir mokymosi visą
gyvenimą srityje, nes Komisijos susitarimas su Šveicarijos valdžios institucijomis atitinka
visus reikalavimus, nuostatas ir sąlygas. Be to, Šveicarijos nacionalinė agentūra
bendradarbiaus dėl programų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu ir kasmet finansiškai
prisidės prie kiekvienos programos. Šis dvišalis susitarimas yra labai svarbus tiek pačiai
Šveicarijai, tiek Europos Sąjungai, nes Šveicarijos jauni žmonės galės išnaudoti įvairias
galimybes pagal programą „Veiklus jaunimas“ ir atvirkščiai. Jauni Europos Sąjungos piliečiai
galės dalyvauti visuose projektuose kartu su Šveicarijos jaunais žmonėmis. Taigi džiaugiuosi,
kad Šveicarija, nors nėra prisijungusi prie Europos Sąjungos ekonominės zonos, nėra
Europos Sąjungos valstybė, tačiau glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjunga švietimo,
mokymo ir jaunimo reikalų srityse.

Seán Kelly (PPE).   – Pone pirmininke, nuo pat to meto, kai patekau į Europos Parlamentą,
vis klausiu savęs, kodėl Šveicarija ir Norvegija neįstojo į Europos Sąjungą, ir man įdomu,
ar taip yra todėl, kad jos gauna geriausia iš abiejų pasaulių. Buvimo Europos Sąjungoje
naudą neturėdamos jokių įsipareigojimų. Šiandien aš taip pat šiek tiek abejoju. Komisijos
narė minėjo, kad jie turės susimokėti. Žinoma, jie turės susimokėti, tačiau paprastai klubams
nepriklausantys asmenys moka daugiau nei klubų nariai.

Vis dėlto lenkiu galvą prieš pranašią Doris Pack išmintį ir patirtį, kai ji sako, kad tai gali
būtų žingsnis į priekį. Tai gali padėti pagerinti Šveicarijos piliečių žinias apie Europą ir
vieną dieną jie gali prisijungti prie Europos Sąjungos. Jei taip nutiktų, o aš tikiuosi, kad
nutiks, manau, jog visi nuopelnai turės būti skiriami Komisijos narei ir Doris Pack dėl jų
šviesaus požiūrio. Šiuo geros valios laikotarpiu esu pasirengęs pritarti pasiūlymams.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, Europos jaunimas
yra karta, kuriai buvo suteikta privilegija užaugti taikiame žemyne, kuriame beveik nėra
sienų, žemyne, kuriam būdingas judumas bei daugiakalbystė ir kuriame yra didžiulė įvairių
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kultūrinių ir ekonominių galimybių pasiūla. Norėdami užtikrinti, kad vis daugiau jaunų
žmonių būtų aktyvūs piliečiai, turime kurti stabilias paramos programas jaunimo politikos
srityje. Tiesa, kad Šveicarija nėra Europos ekonominės erdvės narė, tačiau ji glaudžiai
bendradarbiauja su Europos Sąjunga ir tai daro ne tik švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų
srityse. Nuo 2008 m. Šveicarija dalyvauja keliuose projektuose, kuriais siekiama mažinti
ekonominius ir socialinius skirtumus išplėstoje Europoje, ir juos finansuoja. Šveicarija
pritarė Europos Sąjungos plėtrai, reiškia įsipareigojimą jai ir siekia sukurti tvirtus
ekonominius bei politinius ryšius su naujomis valstybėmis narėmis. Pritariu pagrindiniams
susitarimo dėl Šveicarijos dalyvavimo programoje punktams, pagal jį ši šalis taps lygiaverte
partnere…

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, jei ši programa bus
įgyvendinta, tai bus padaryta dėl D. Pack ryžtingumo ir Komisijos narės A. Vassiliou valios.

Būdamas ir Italijos, ir Šveicarijos pilietis, džiaugiuosi, kad Šveicarija yra pirmoji Europos
Sąjungai nepriklausanti šalis, kuri dalyvaus jaunimo švietimo programose, tiek susijusiose
su aukštuoju mokslu, tiek su tęstiniu įgūdžių lavinimu. Iš tiesų, prisiminkime, kad nors
Šveicarija nepriklauso Europos Sąjungai, ji daug prisidėjo prie vertybių ir laisvių, kurios
yra bendras Europos žemyno paveldas, kūrimo.

Tai, jog Šveicarija prašo išplėsti mūsų Europos programų judumą, kad jos apimtų Šveicarijos
jaunimą, rodo programų, tokių kaip programa „Veiklus jaunimas“, sėkmę, todėl labai
svarbu ir reikšminga, kad Šveicarijai reikia ne tik didesnės ekonominės erdvės, bet ir didesnės
švietimo erdvės. Manau, kad jauniems Europos Sąjungos ir Šveicarijos žmonėms bus labai
įdomu geriau pažinti vieniems kitus, ir esu įsitikinęs, kad tai paklos turėsiančius įtakos
Europos Sąjungos ateičiai pagrindus.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pone pirmininke, visai suprantama, kad Šveicarija, kuri
prisideda finansine parama prie programos „Veiklus jaunimas“ ir Mokymosi visą gyvenimą
programos, dabar nori dalyvauti šiose programose. Tačiau mokymosi požiūriu būtų gerai,
jei ES galėtų išimti lapą iš Šveicarijos knygos, kuriame kalbama apie tiesioginę demokratiją.
Kai Šveicarijos gyventojai pasisako prieš minaretų statybą, toks sprendimas ir yra priimamas.
Panašiai buvo su neseniai teikta iniciatyva dėl užsieniečių nusikaltėlių išsiuntimo. Šveicarijos
valdžios institucijos žino, kad jei žmonės sako „ne“, jie turi omenyje „ne“, o ne tiesiog toliau
rengia balsavimus tol, kol gauna norimą rezultatą, kaip nutiko ES, pvz , Airijos atveju,.

Dalykas tas, kad pradžioje atmetus Sutartį dėl Konstitucijos Europai, tuo metu gal būtų
buvę lengviau kai kuriems šveicarams balsuoti už Šengeno ir Dublino susitarimus. Jiems
gal būtų buvę lengviau sudaryti sąjungą su laisva valstybių federacija nei su centristine
Europos Sąjunga. To negalima paslėpti dabar Šveicarijoje išsakomomis nuomonėmis,
raginančiomis stoti į ES. Ne viskas Europos Sąjungos sode yra rožėmis klota; centristinės
tendencijos stiprėja, o plėtra nenumaldomai juda perkėlimo sąjungos kryptimi.

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, norėčiau pareikšti labai nuoširdžią padėką
D. Pack ir Komisijos narei už tai, kad ėmėsi šios iniciatyvos. Manau, kad Šveicarija, iš visų
pusių ES valstybių narių supamas anklavas, iš tiesų turi būti atvira programoms. Manau,
jauni žmonės ne visuomet žino, kad kol jie nepriklauso Europos Sąjungai, tol negali
pasinaudoti šia viršvalstybine Europos programa, kuri yra puikus būdas jauniems žmonėms
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vienytis ir keistis geriausia patirtimi ir kuria tikrai užtikrinama, kad bendradarbiavimas ir
mokymasis visą gyvenimą būtų išties europinis.

Labiausiai norėčiau padėkoti už tai, kad šiandien galėsime perkelti Europos programų
modelį į šalį, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė. Su tokia pačia priėmimo ir kvietimo
dvasia taip pat norėčiau paskatinti D. Pack ir Komisijos narę galbūt išplėsti panašias
programas ir įtraukti kitas norinčias dalyvauti šalis. Daugiausia turiu omenyje Rytų
partnerystę ir Balkanų šalis arba, kitaip tariant, šalis, kurios kol kas oficialiai nėra Europos
Sąjungos valstybės narės.

Hella Ranner (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, kaip ir visi kiti čia susirinkusieji, jaučiu,
kad Šveicarija tokiu būdu gali vis labiau artėti prie Europos ir galiausiai, tikiuosi, greitai,
tapti visateise Europos Sąjungos nare, o tai būtų tikrai labai palankiai vertintina. Mus turėtų
paskatinti ši maža balta dėmelė Europos žemėlapio viduryje.

Remiantis mūsų vertinimais, programa „Veiklus jaunimas“ apims apie vieną milijoną
žmonių. Svarbus vyraujantis tikslas – kad joje dalyvautų jaunimo organizacijos. Tai ženklas
ateinančiai kartai, kad aktyvus jos dalyvavimas vertintinas labai palankiai. Taip pat norėčiau
pareikšti padėką D. Pack už jos pastangas.

Turime artėti prie Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, šiuo atveju Šveicarijos, nes tai
vienintelis būdas sėkmei pasiekti. Tokiais laikais kaip šie turbūt nepakaks tiesiog laukti,
kol Šveicarija pareikš norą prisijungti prie Europos Sąjungos. Be to, turime nepamiršti, jog
finansinė parama Kultūros ir švietimo komitetui teikia priežasčių tikėtis, kad Šveicarija
greitu laiku prisijungs ir prie kitų programų.

Androulla Vassiliou,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, norėčiau visiems padėkoti, kad
taip nuoširdžiai palaiko šią iniciatyvą. Man buvo malonu pasirašyti šį Europos Sąjungos
ir Šveicarijos Konfederacijos aktą, kuris yra pirmasis mano, kaip Komisijos narės, atsakingos
už švietimą, kultūrą ir jaunimą, aktas. Džiaugiuosi šia plėtra ir noriu, kad Šveicarija galėtų
prisijungti prie mūsų ir kultūros programoje, ko jie dabar negali padaryti dėl vidinių
konstitucinių priežasčių.

Kaip pabrėžia daugelis kalbėtojų, mes pritariame glaudesnių Šveicarijos jaunimo ir ES
valstybių narių jaunimo ryšių kūrimui. Į tai žiūrime kaip į priemonę, kuri nuties kelią
didesniam Europos projekto palaikymui Šveicarijoje, o jis, tikimės, ateityje pakeis šalies
nuomonę ir ji nuspręs prisijungti prie Europos Sąjungos.

Taip pat atkreipiu dėmesį, kad gerbiami Parlamento nariai remia kitų ES nepriklausančių
valstybių prisijungimą prie šios programos – tai mes, žinoma, skatinsime. Labai dėkoju
jums už paramą.

Doris Pack,    pranešėja. – (DE) Pone pirmininke, man labai malonu matyti, kad kai kurie
kolegos iš euroskeptikų gretų balsavo už šį pasiūlymą pritardami, jog nuostabu, kad
Šveicarija prisijungs prie šios programos ir kad Europoje bus plačiau bendradarbiaujama
švietimo srityje. Tai galbūt praplės ir pačių Parlamento narių akiratį, tačiau neabejotinai
praplės ir jaunosios Šveicarijos kartos akiratį. Mes dėl to labai džiaugiamės.

A. Mölzer jau išėjo, tačiau pastebėjau, jog jis nepaminėjo, kad Šveicarijoje dėl šio
bendradarbiavimo referendumas nebuvo rengiamas. Išties nepaprasta, kad Šveicarija būtent
šioje srityje nusprendė atsisakyti tokio žingsnio. Juk ji gali būti tikra, kad jaunoji karta ilgą
laiką laukė tokio bendradarbiavimo galimybės. A. Mölzer net nepaminėjo, kad šiuo klausimu
referendumas nevyko. Su žmonėmis nereikia konsultuotis dėl kiekvieno klausimo. Geri

21Europos Parlamento debataiLT16-12-2010



dalykai, tokie kaip stojimas į Europos Sąjungą, bus akivaizdūs. Tikiuosi, kad jaunoji karta
gaus naudos iš vaisingo bendradarbiavimo šiose švietimo ir jaunimo programose ir kad
jie taps tikrais europiečiais, kurie kada nors pasakys: „Dabar metas ir mums įstoti į Europos
Sąjungą ir bendradarbiauti su likusia Europos dalimi visose kitose politikos srityse. Esame
vienas žemynas ir taip pat turėtume sutarti šiais klausimais.“ Esu įsitikinusi, kad šios švietimo
programos atliks svarbų vaidmenį didinant visos Šveicarijos gyventojų informuotumą apie
Europą.

Pirmininkas.   – Dėkoju, ponia D. Pack. Norėčiau pasveikinti jus ne tik dėl šio pranešimo,
bet ir dėl jūsų sunkaus darbo bei entuziazmo, taip pat už tai, kad savaitgalį lankėtės Madride
populiarindama LUX apdovanojimą. Negalėsiu būti su jumis 17 d., nors labai norėčiau.
18 d. ir 19 d. posėdžiuose galėsiu dalyvauti. Ačiū, tiesa ta, jog Parlamentui reikia tokių
žmonių kaip D. Pack, kad pasiektume mums visiems reikalingų rezultatų.

(Plojimai)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks šiandien 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Iosif Matula (PPE),    raštu. – (RO) Manau, tai, jog Šveicarija nori dalyvauti Europos Sąjungos
švietimo ir jaunimo programose, teikia vilčių, ypač turint omenyje, kad ši šalis dar nėra ES
ar Europos ekonominės erdvės narė. Toks dalyvavimas ES programose taip pat svarbus
tuo požiūriu, kad iki šiol neturėjome tiesioginio susitarimo dėl kultūros ir švietimo. Tačiau
Šveicarijos dalyvavimas Bolonijos procese ir kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę
užtikrina, kad kartu galime sukurti sąlygas. strategijos „Europa 2020“ tikslams pasiekti,
proceso metu tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių užmegzdami glaudų ryšį. Jaunų žmonių
susitikimai, mokytojų ir tyrėjų patirties mainai, didesnės mokymosi visą gyvenimą galimybės
padės mums sukurti bendrą europinę tapatybę. Vis dėlto noriu pabrėžti, kad taip pat turime
apsvarstyti, ar į savo programas nereikėtų įtraukti kitų su ES besiribojančių šalių, nes
švietimas ir kultūra neturėtų baigtis prie mūsų sienų. Taip galėsime iš naujo integruoti
Europos žemyną ir paskatinti jaunus žmones aktyviau dalyvauti kuriant bendrą mūsų
ateitį.

Mario Mauro (PPE),    raštu. –(IT) Pone pirmininke, gerbiami Parlamento nariai, Šveicarijos,
šalies, kuri pasirinko nebūti Europos Sąjungos dalimi, dalyvavimo programoje „Veiklus
jaunimas“ ir mokymosi visą gyvenimą srities veiksmų programoje negalima atmesti a priori,
tačiau reikia kruopščiai įvertinti. Todėl aš palaikau Europos Komisijos ir Šveicarijos
vyriausybės pasiektas susitarimo sąlygas ir balsuoju už D. Pack pranešimą. Teikti programų
išmokas Šveicarijai yra teisinga, tačiau taip pat teisinga apsaugoti visus finansinius ir kitokius
Europos Sąjungos interesus.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    raštu. – (PL) Mokymosi visą gyvenimą
programos, kuri yra įtraukta į Septintąją bendrąją programą, tikslas – kurti įvairias
mokymosi formas per visą žmonių profesinį gyvenimą, remiant programoje dalyvaujančių
šalių švietimo ir mokymo sistemų bendradarbiavimą. Tikslinė programos grupė – ne tik
studentai ar vidurinės mokyklos moksleiviai, tai taip pat suaugusieji, dalyvaujantys pagal
Grundtvigo programą, ir mokymo personalas, kuriam suteikiami jų darbui reikalingi
studijų vizitai. Metai po metų didėjantis šiai programai skirtas biudžetas, 2011 m. sudarantis
beveik 1 028 mlrd. EUR, rodo, kad šioje srityje yra pagrįstas plėtros ir bendradarbiavimo
poreikis.
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Tokio didelio jaunimo nedarbo dėl darbo rinkos poreikius atitinkančio išsilavinimo trūkumo
ir tinkamo profesinio absolventų mokymo trūkumo laikais turime susitelkti ir kuo geriau
pasinaudoti Mokymosi visą gyvenimą programos mums teikiamomis galimybėmis, rasti
tokios sunkios situacijos sprendimą. Džiaugiuosi iniciatyva įtraukti Šveicariją į
bendradarbiavimą šioje srityje. Tikiuosi, kad bendri patirties mainai padės padidinti
užimtumo lygį ir judumą darbo rinkoje.

4. Vištų dedeklių gerovė (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – diskusijos dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, Europos
Komisijai dėl vištų dedeklių gerovės, kurį Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu
pateikė Paolo De Castro (O-0178/2010 – B7-0657/2010).

Paolo De Castro,    autorius. – (IT) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai,
šiandien turime svarbią progą aptarti strateginį gyvūnų gerovės apsaugos vykdant žemės
ūkio veiklą klausimą. 2012 m. sausio 1 d. įsigalios Tarybos direktyvos 1999/74/EB,
nustatančios būtiniausius dedeklių apsaugos standartus, sąlygos, prilygstančios tradicinių
baterinių narvų sistemos naudojimo dedeklėms auginti panaikinimui. Šis gyvūnų laikymo
būdas bus uždraustas siekiant įdiegti vištų auginimo sistemas, užtikrinančias geresnę
gyvūnų gerovę.

Pone pirmininke, gerai pamenu 1999 m. liepos 19 d. vykusį Europos Sąjungos Žemės
ūkio tarybos susitikimą. Tai buvo svarbi diena, kurią, būdamas savo šalies atstovas (tuo
metu buvau Italijos žemės ūkio ministras), prisidėjau pritariant šiai svarbiai direktyvai už
ją balsuodamas.

Dabar, praėjus metams po to, kai įsigaliojo neatšaukiamas naujasis teisės aktas, duomenys
rodo, kad Europos Sąjungos gamintojai toliau pritaiko savo gamybos sistemas, bet dėl to
jiems kyla sunkumų. Mums reikia konkretaus Europos Komisijos įsipareigojimo apsaugoti
gyvūnų gerovę, apginti vištų augintojus, pritaikiusius savo vištų auginimo sistemas prie
Tarybos direktyvos 1999/74/EB nuostatų ir kartu taip pat veiksmingai garantuoti perėjimą
prie naujojo teisės akto, vengiant rinkos konkurencijos iškraipymo.

Todėl mes su kolegomis EP nariais manėme esant tinkama į Žemės ūkio ir kaimo plėtros
komiteto, kurio pirmininku turiu garbės būti, darbotvarkę įtraukti šį svarbų klausimą.
Pastaruoju metu daug dirbus visoms EP frakcijoms buvo parengtas 2010 m. spalio 28 d.
klausimas žodžiu, kuriame Europos Komisijos klausiama trijų svarbių dalykų.

Pirmiausia, prašoma informuoti apie naujojo teisės akto įgyvendinimą valstybėse narėse.

Antra, kokių veiksmų Komisija imsis valstybėse narėse, siekdama užtikrinti, kad būtų
laikomasi minėtos direktyvos sąlygų ir siekdama prireikus eiti į kompromisą su įmonėmis,
kurios rodo tikrą norą pritaikyti savo sistemas.

Galiausiai klausiama, kokių priemonių ir garantijų bus imtasi ateinančius keletą metų
siekiant vengti kiaušinių rinkos krizių ir užkirsti kelią nesąžiningai trečiųjų šalių, kurios
dalyvaudamos Europos Sąjungos vidaus rinkoje neprivalo laikytis minėtos Europos Sąjungos
direktyvos, konkurencijai.

Tai klausimai, į kuriuos laukiame konkrečių ir galutinių Europos Komisijos atsakymų.
Galiausiai, Europos Komisijos nario prašome garantuoti skaidresnę rinką ir vadinamąjį
taisyklių abipusiškumą, siekiant palengvinti didesnės tarptautinės gyvūnų gerovės apsaugos
standartų, kuriuos taiko Europos Sąjunga, konvergencijos siekį.
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Sprendžiant šį klausimą, kurį nuo teisėkūros institucijos gyvavimo pradžios komitete
aptarėme daugelį kartų, būtina užkirsti kelią tam, kad Europos Sąjungos – mūsų, Komisijos
nary, pastangos užtikrinti gyvūnų gerovę nevirstų bevaisėmis dėl rinkos, kuri nesugeba
suvokti su maisto produktais susijusių socialinių vertybių. Turime sumažinti iškraipomąjį
poveikį, kurį sukelia augintojams, kuriems negalioja Europos Sąjungos taisyklių sistema,
teikiama galimybė jiems taikomus mažesnius apribojimus panaudoti kaip didesnį
konkurencinį pranašumą.

Pone pirmininke, pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl dedeklių vištų gerovės, už kurį balsuosime
šį rytą, priėmimas galėtų būti pirmasis svarbus žingsnis šia linkme.

Androulla Vassiliou,    Europos Komisijos narė. – Pone pirmininke, pirmiausia, Komisijos
narys J. Dalli manęs prašė perduoti atsiprašymą, kad jis negalėjo čia būti, bet esu laiminga
galėdama imtis šio klausimo, nes buvau Europos Komisijos narė, atsakinga už gyvūnų
gerovę ir sveikatą.

Europos Komisijos vardu norėčiau pabrėžti, kad 1999 m. priimtas tradicinių narvų
draudimas – svarbus žingsnis gerinant gyvūnų gerovę Europos Sąjungoje. Be to, jis paskatino
rimtas diskusijas visame pasaulyje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės pirmiausia
atsakingos už ES teisės aktų, reglamentuojančių vištų dedeklių apsaugą, įgyvendinimą.

Europos Komisija deda visas galimas pastangas kontroliuodama minėtų taisyklių
įgyvendinimą valstybėse narėse, įskaitant kontrolę, vykdomą Europos Komisijos ekspertams
atliekant patikras ir analizuojant duomenis, kuriuos tam tikro Europos Komisijos
sprendimo, susijusio su gyvūnų gerovės sąlygų patikromis ūkiuose, pagrindu kasmet teikia
valstybės narės.

Praėjusį mėnesį, 2010 m. lapkričio mėn., oficialius 2009 m. duomenis apie vištų dedeklių
auginimo vietas Europos Komisijai buvo pateikusios 24 valstybės narės. Šiandien tik
18 valstybių narių yra pateikusios išsamius duomenis. Jie rodo, kad minėtose 18 valstybių
narių 66 proc. vištų auginimo vietų dedeklės buvo laikomos natūraliose ganyklose, 29 proc.
jas laikė tvartuose, 3,5 proc. – tradiciniuose narvuose, o 1 proc. – pagerintuose narvuose.

Tačiau Europos Komisija žino, kad trūksta dar daug svarbių duomenų ir kad trys valstybės
narės visai neatsakė į užklausą, o šešios valstybės narės pateikė neišsamius duomenis. Todėl
pirmiau pateiktas vaizdas toli gražu nėra išsamus. Europos Komisija nuolat, kiekviena
pasitaikiusia proga, įskaitant Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto ir
vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų susitikimus, prašo valstybių narių užpildyti trūkstamus
duomenis.

Be to, Europos Komisija oficialiame laiške prašė valstybių narių pateikti savo nacionalinius
veiksmų planus, kuriais būtų siekiama įgyvendinti minėtą draudimą, kad būtų galima
geriau išanalizuoti ES susiklosčiusią padėtį.

Šiame etape Europos Komisija daugiausia pastangų deda siekdama užtikrinti, kad valstybės
narės imtųsi būtinų priemonių, reikalingų norint iki nurodyto teisėto termino įgyvendinti
draudimą naudoti tradicinius narvus. Valstybės narės atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta,
jog kiaušiniais, kurie gaunami nesilaikant minėtos direktyvos dėl dedeklių vištų apsaugos
nuostatų, nebūtų pagal ES teisės aktus teisėtai prekiaujama.

Geresnis susiklosčiusios padėties vaizdas bus matyti kitais metais po suinteresuotųjų šalių
susitikimo. Jis vyks 2011 m. sausio mėn.
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Šiandien kiaušinių importas labai ribotas dėl trumpo šio produkto laikymo termino ir dėl
ES maisto saugos reikalavimų. Remiantis ES teisės aktais, iš trečiųjų šalių importuojamų
kiaušinių pakuotės, kai nesama pakankamai garantijų, kad produkcija atitinka gamybos
standartus, turi būti pažymėtos ženklu, kuriame būtų nurodytas paukščių auginimo būdas
kaip „neatitinkantis ES standartų“. Tokia etiketė leistų aiškiai atskirti importuojamus
kiaušinius, kurie gauti auginant vištas ne pagal ES vištų gerovės reikalavimus.

Europos Komisija su visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis ir toliau tirs esamą
padėtį, kaip minėjau, 2011 m. sausio 19 d. Briuselyje vyksiančiame susitikime, kur bus
aptariami įvairūs būdai, kuriais būtų siekiama užtikrinti sklandų minėtos direktyvos
įgyvendinimą.

Esther de Lange,    PPE frakcijos vardu. – (NL) Pone pirmininke, pasiutusiu greičiu neriame
į padėtį, kai milijonai kiaušinių neatitiks Europos Sąjungos taisyklių. Galiausiai, kaip
anksčiau šiandieną minėta, manoma, kad 2012 m. 30 proc. kiaušinių bus gauti auginant
vištas nesilaikant baterinių narvų draudimo, dėl kurio susitarėme 1999 m.

Komisijos nare, iš esmės tai paprasta aritmetika. Ūkininkams atsieina 8–13 proc. brangiau
auginti vištas, kurios deda tokius gyvūnams nekenkiančius kiaušinius ir kurios nelaikomos
uždarytos bateriniuose narvuose. Kita vertus, patinka mums tai ar ne, vidutinis vartotojas
rinksis pigius kiaušinius ir bus pasiruošęs už gyvūnams nekenkiančius kiaušinius mokėti
tik 3–4 proc. daugiau. Todėl akivaizdu, kad dėl to formuojasi nepalanki konkurencinė
padėtis.

Pagrindinis klausimas: ką jūs, Europos Komisija, darysite siekdami užtikrinti, kad ūkininkai,
kurie iš tikrųjų laikosi minėtų taisyklių ir kurie investavo į alternatyvius būdus, nebūtų
baudžiami dėl savo kolegų, kurie vėluoja tai padaryti? Komisijos nare, prašom nenumoti
ranka ir nekartoti tos pačios senos frazės, kad valstybės narės yra atsakingos už teisės aktų
įgyvendinimą ir patikras. Jūs esate sutarčių sergėtojai, todėl visą savo dėmesį skiriame jums.
Man taip pat labai gaila, kad vis dar aptariame duomenis ir pasikliaujame geresne padėtimi
kitais metais, nes tuomet bus jau per vėlu!

Ką darysime? Reikia didinti spaudimą! Savo rezoliucijoje, tarp kitų dalykų, žinoma,
reikalaujame remti draudimą vištas laikyti narvuose, reikalaujame atlikti daugiau patikrų,
kad pagaliau būtų parengti nacionaliniai veiksmų planai ir kad būtų draudžiama eksportuoti
kiaušinius, kuriuos deda vištos, auginamos nesilaikant minėtų ir taisyklių.

Europos Komisija, dabar jūsų eilė veikti! Jeigu nieko nedarysite, kentės ne tik bona fide vištas
auginantys ūkininkai, bet bijau, kad nukentės ir jūsų ir visų Europos Sąjungos gyvūnų
gerovę reglamentuojančių taisyklių patikimumas. O to, manau, visi norime išvengti.

Luis Manuel Capoulas Santos,    S&D frakcijos vardu. – (PT) Pone pirmininke, kaip Žemės
ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas P. De Castro prieš 12 metų ir aš, būdamas
Žemės ūkio ministru, turėjau progą dalyvauti priimant sprendimą dėl teisės aktų, kuriuos
šiandien aptariame, priėmimo. Tai buvo labai ilga ir sudėtinga diskusija, nes susidūrėme
su dviem prieštaringomis vertybėmis: sąlygų gyvūnų gerovei užtikrinti kūrimu ir minėto
sektoriaus konkurencingumo klausimu. Sprendimas, kurį priėmėme, buvo palankus gyvūnų
gerovei ir suteiktas gana ilgas laikotarpis, per kurį šis sektorius galėjo prisitaikyti.

Nors liko dar metai iki tol, kol įsigalios naujosios taisyklės, turimi duomenys apie ūkius,
kurie dar neprisitaikė, mums kelia nerimą, ką, beje, patvirtino Komisijos narė. Negalime
leisti įmonėms, kurios investavo ir dėjo didžiules pastangas siekdamos laikytis minėtų
teisės aktų, būti nubaustoms arba patirti nesąžiningą konkurenciją.
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Esu dėkingas Europos Komisijos narei už mums suteiktą informaciją, bet norėtume gauti
išsamesnės informacijos apie tai, kokiu mastu kiekvienoje valstybėje narėje iš tiesų
įgyvendintas minėtas teisės aktas. Taip pat norėtume žinoti, kokias konkrečias procedūras,
be Komisijos narės jau minėtų, Europos Komisija mano taikyti siekdama užtikrinti, kad
iki 2012 m. sausio 1 d. apskritai įmonės galėtų laikytis minėto teisės akto, ir ar iš tiesų
nustatyta baudų sistema, kuri įvairiose valstybėse narėse bent kiek būtų suvienodinta. Tai
rezoliucijos, kurią šiandieną aptariame ir kurią, esu tikras, daugelis Europos Parlamento
narių parems, tikslas. Tačiau mano frakcija balsuos prieš dalinį ar visišką F, 8, 9 ir 14 dalių,
kuriose yra formuluočių ir tikslų, dėl kurių atitikimo ES teisei abejojame ir kurios, jas
palikus, sumažins minėtos rezoliucijos patikimumą, išbraukimą.

George Lyon,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, norėčiau padėkoti Europos
Komisijos narei už šios diskusijos pradžioje suteiktą informaciją.

Nepaisant to, ar turite išsamų vaizdą ar ne, nepaneigiamas faktas yra tai, kad kitų metų
sausio 1 d. 80 mln. Europos Sąjungoje užaugintų vištų kiaušinių gali būti gauti naudojant
neteisėtą narvų sistemą. Tai bus faktas. Turime 12 mėn. kiaušinių dėjimo ciklą. Negali būti,
kad iki to laiko skaičiai galėtų dramatiškai pasikeisti.

Norėčiau žinoti, ką man sakyti tokiems asmenims, kaip John Campbell iš „Glenrath Farms“
ūkių ir kitiems Jungtinės Karalystės vištų dedeklių augintojams, kurie vidutiniškai išleido
po 2 mln. GBP siekdami laikytis minėtų teisės aktų ir dabar patiria papildomas išlaidas,
kurios yra 8–10 proc. didesnės negu vištų laikymo naudojant tradicinius narvus. Ką
pasakysiu vartotojams JK, kuriems pažadėjome, kad iki 2012 m. sausio 1 d. rinkoje nebebus
kiaušinių, kurie būtų gaunami naudojant tradicines baterinių narvų sistemas?

Žinau, ką noriu, kad pasakytų Europos Parlamentas ir Europos Komisija. Noriu, kad galėčiau
grįžti namo ir pasakyti jiems, kad imsimės ryžtingų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų
laikomasi minėtų teisės aktų. Jokių nukrypimų ir jokių terminų pratęsimų. Galiausiai, vištų
augintojai turėjo dešimt metų įgyvendinti teisės akto nuostatas. Noriu, kad valstybės narės,
kurios jų laikosi, galėtų apsaugoti savo vartotojus ir vištų augintojus ir galėtų uždrausti
neteisėtomis sąlygomis auginamų vištų augintojų ir teisės aktų nuostatų nesilaikančių šalių
kiaušinių importą. Taip pat manau, kad Europos Komisija turėtų parengti sąrašą, kai tik ji
turės informaciją, ir jame išvardyti ir sugėdyti vištų augintojus, kurie nesilaiko reikalavimų.
Jie negali teisintis tuo, kad nežinojo, jog minėti reikalavimai įsigalios. Dešimt metų – ilgas
laikas bet kokiai įmonei pasiruošti ir investuoti.

Komisijos nare, tikiuosi, kad baigdama šią diskusiją ryžtingai pasisakysite, kad suprantate
vištų augintojų ir vartotojų nuogąstavimus ir pažadėsite imtis veiksmų, kurie juos apsaugotų.

Martin Häusling,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, jūsų
atsakymai manęs neįtikino. Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
pateikti duomenys taip pat toli gražu nebuvo įtikinantys. Kaip jau sakė G. Lyon, tai
problema, kuri mūsų lauks ateityje. Nuo 2012 m. 30 proc. į rinką patenkančių kiaušinių
bus neteisėti. Tačiau net neįsivaizduojame, kaip šią problemą spręsti. Akivaizdžiai, turime
pasitikėti valstybėmis, kad šios laikysis savo prievolės teikti ataskaitas – leiskite man
paklausti, kodėl nepradedame pažeidimų tyrimo procedūros arba bent nepagrasiname dėl
tokių veiksmų, kad aiškiai pareikštume, jog galiausiai Europos Sąjungos teisė turi būti
taikoma visose valstybėse narėse visiems ūkininkams? Sukūrėme labai didelį patikimumą
gyvūnų gerovės srityje ir tai taip pat turime ginti. Piliečiai teisėtai tikisi, kad šie standartai
bus taikomi. Visuomenė labai jautriai reaguoja į gyvūnų gerovės klausimus. Galiausiai,
teikiame finansavimą ir viešą paramą ūkininkų bendruomenei, nes turime griežtesnes
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taisykles, susijusias su aplinkos apsauga ir gyvūnų gerove. Nėra nepagrįsta ko nors už tai
tikėtis iš visų valstybių narių. Dėl to norėčiau paklausti: ką Europos Komisija ketina daryti
dabar? Komiteto lygmeniu jau darome spaudimą. Iš tiesų, mums nedelsiant reikia ant stalo
padėti priemonių sąrašą. Negalime priimti galimybės, kad toliau būtų diskutuojama dėl
terminų pratęsimo. Negali būti, kad dabar baustume tuos, kurie įvykdė teisės aktų
reikalavimus, leisdami kitiems dar ilgiau dirbti pereinamųjų laikotarpių pagrindu. Dėl to
ūkininkai praras pasitikėjimą Europos Sąjungos institucijomis.

Iškėlėte klausimą dėl žymėjimo. Kas nutiks produktams, kuriuose, pvz., vietoj šviežių
kiaušinių bus skysti kiaušiniai? Kaip galime pažymėti tokius produktus? Bent jau tai reikia
nedelsiant sureguliuoti.

Jau keletą kartų minėta, kad 10 metų – daug laiko. Visi Europos Sąjungos piliečiai turėjo
žinoti, kad šių terminų reikės laikytis. Valstybės narės, įskaitant naująsias valstybes nares,
negali teisintis, sakydamos: „Atsiprašome, bet mums pritrūko laiko. Dešimt metų tikrai
nepakako.“

Kalbant apie gyvūnų gerovę, Europos Sąjunga yra centre. Tai galime naudoti norėdami
paremti savo argumentus pasaulyje. Galime tai naudoti diskutuodami su vartotojais, dėl
to šias nuostatas privalome įgyvendinti sistemingai, jeigu norime, kad Europos Parlamentas
ir Europos Komisija neprarastų patikimumo Europos Sąjungos standartų įgyvendinimo
atžvilgiu. Dėl to Europos Komisiją raginame nedelsiant imtis veiksmų, o ne švaistyti dar
daugiau laiko ir rizikuoti patekti į padėtį, kuri nuo 2012 m. sausio 1 d. netenkins nieko.

James Nicholson,    ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, pirmiausia, ar galėčiau pasakyti,
kad ir aš nesu visiškai įsitikinęs dėl to, ką šiandien mums sakė Komisijos narė. Du kartus
Europos Komisijos pareigūnai atėjo į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą ir jų pasirodymas
ir tai, ką jie mums sakė, buvo ne tik nepriimtina, bet buvo labai blogai ir gėdinga.

Išklausiau, ką sakė Komisijos narė ir su didžiuliu susidomėjimu klausiausi kai kurių dalykų,
apie kuriuos ji kalbėjo, bet ji mums tepasakė tiek, kad sausio mėn. jie ketina susitikti su
suinteresuotosiomis šalimis.

Tai ką sausio mėnesį ketinate pasakyti suinteresuotosioms šalims, Komisijos nare? Kokis
bus to rezultatas? Norime žinoti, nes turite suprasti, kad šiandien paskutinės vištos yra jau
tradiciniuose narvuose, kurie turi būti pakeisti iki nurodytos datos. Jos jau yra ten. Paprastai
į tradicinius narvus patekusios vištos juose kiaušinius deda 13–14 mėnesių.

Be to, išsakydama savo pastabas paminėjote ir galbūt atsakysite į tai arba plačiau pakalbėsite
šiuo klausimu: sakėte, kad kiaušiniai iš ne ES šalių, kurie neatitinka atitinkamų standartų,
bus pažymėti kitaip. Ką turite omenyje tai sakydami? Ar sutiksite su tuo, kad ES po 2012 m.
sausio 1 d. neteisėtai išaugintų vištų padėti kiaušiniai būtų pažymėti tokiu pat spaudu ir
jų nebus leidžiama eksportuoti iš šalies, kurioje jie pagaminti, ar juos bus uždrausta tiekti
rinkai?

Šiuo atžvilgiu čia turime didelę problemą, nes, kaip teigė George Lyon, 83 mln. kiaušinių
– žinome, kad tai faktas, – 2012 m. sausio 1 d. bus neteisėti. Tai mums, Europos Sąjungos
piliečiams, taip pat kelia daug sunkumų, nes žmonės čia reikalauja kiaušinių, kad galėtų
juos valgyti. Taigi, ką darysime čia?

Tikrai manau, kad turime žinoti, kur einame. Ar galite mums garantuoti, kad kovo mėn.
grįšite į Europos Parlamentą su tinkamu pasiūlymu dėl to, ką ketinate daryti, – kokių
priemonių ketinate imtis, – kad iš tiesų kontroliuotumėte šią padėtį? Kaip bendrais bruožais
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nusakė kiti kolegos, daugelis gamintojų jau išleido milijonus svarų siekdami laikytis minėtų
standartų. Jų dabar negalima prašyti, kad toliau dėtų pastangas dėl kitų, kurie nepasirengę
daryti tą patį.

John Stuart Agnew,    EFD frakcijos vardu. – Pone pirmininke, Europos Komisija kiaušinių
pramonėje sukėlė didžiulę krizę. Patinka jums tai ar ne, 100 mln. paukščių vis dar bus
narvuose T-dieną – o gal turėčiau sakyti K-dieną? Nėra nei grynųjų, nei strategijų tam
išvengti.

Reikalavimas negailestingai priversti vykdyti šias taisykles per vienus metus patogiai čia
sėdinčiam kalbėtojui gali suteikti didelį pasitenkinimą, tačiau toks reikalavimas gali rimtai
statyti į pavojų ilgalaikę Didžiosios Britanijos kiaušinių sektoriaus gerovę.

Pagalvokime apie praktines pasekmes. Kaip galima per 24 val. likviduoti ir atsikratyti
100 mln. vištų? Arba kaip galima kasdien saugiai sudaužyti ir sunaikinti 83 mln. kiaušinių?
Darant prielaidą, kad jums kažkaip pavyks padaryti vieną iš šių dalykų, į ką vartotojai
atsigręš norėdami nusipirkti 83 mln. kiaušinių? Į Ukrainą, Indiją, Argentiną, Braziliją,
kuriose visi kiaušiniai bus padėti bateriniuose narvuose. Ar kuri nors iš šių šalių žinomos
dėl aukštų gerovės standartų?

Prasidėjusi tokia prekyba labai greitai išplis dėl savo konkurencinio pranašumo. Bus labai
sunku ją sustabdyti. Ji visiškai pakenks JK vištų augintojų, kurie augina dedeklių kolonijas,
pastangoms. Tiesą sakant, eksportuosime didelę dalį mūsų pramonės, kurioje ką tik buvo
padarytos didžiulės investicijos, kad būtų galima toliau laikytis ES taisyklių.

Manau, kad Bendrijos vidaus prekybos draudimas – visiškai pasmerktas žlugti sumanymas.
Bus ne tik neįmanoma palaikyti tvarką atviruose valstybių pasieniuose, bet tam gali
prieštarauti PPO. Taigi mažiausiai nepalankus sprendimas – sakau „mažiausiai nepalankus“
– leisti laikinus nukrypimus taisyklių nesilaikantiems gamintojams, nustatant tam tikras
sąlygas.

Man patinka nepagražinti vaizdai, bet man nepatinka sunkvežimių, prikrautų neapsaugotų,
nepažymėtų kiaušinių, išvežtų iš užsienio baterinių narvų blokų ir keliaujančių į JK, vaizdas.
Neatspauduoti kiaušiniai – dovana nesąžiningiems prekybininkams. Iš to mes JK skaudžiai
pasimokėme.

Mūsų sprendimas JK – mašinomis atspauduoti kiaušinius kodiniais skaičiais, reiškiančiais
jų gamybos metodą pačiame vištų dedeklių ūkyje. Toks procesas šiuo metu vyksta mano
paties ūkyje ir įrenginiai yra patikimi. Europos Komisija teigia, kad jiems per sunku
organizuoti specialaus kodo ant taisyklių neatitinkančių kiaušinių žymėjimą, nors tai
akivaizdžiai būtina. Taip, žinoma, ta pati Europos Komisija JK avių augintojus verčia be
reikalo nustatyti kiekvieną avį atskirai naudojant nepatikimą elektroninę įrangą. Koks akį
rėžiantis nesuderinamumas.

„Mažiausiai nepalankus sprendimas“ – vėl vartoju šį posakį – turi būti ES reikalavimas, kad
taisyklių nesilaikančios valstybės narės savo regionines lėšas leistų ženklinimo įrenginiams
ir mokėtų inspekcijai, kurios personalas būtų valstybių narių, kurios laikosi minėtų taisyklių,
piliečiai. Ši inspekcija taip pat lankys pakavimo vietas ir sukurs tvarkytojų, kurie savo
produktams naudoja baterinius narvus, duomenų bazę.

Daugelis JK mažmenininkų po nurodytos datos nori vengti prekybos bateriniuose narvuose
augintų vištų kiaušiniais, bet jiems gali tai pavykti tik tuomet, jeigu minėti kiaušiniai bus
tinkamai identifikuoti.
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Mike Nattrass (NI).   – Pone pirmininke, šis klausimas susijęs ne tik su netinkamuose
narvuose laikomomis vištomis, bet ir su ES gebėjimu prižiūrėti bendrą rinką.

Valstybėms narėms buvo duota 10 metų, kad šios galėtų įvykdyti reikalavimus iki 2012 m.
sausio 1 d. arba minėtas produktas bus neteisėtas. Vokiečiai, skandinavai, olandai,
D. Britanijos piliečiai ir kiti skundėsi, bet kai kurie stambūs vištų augintojai paprasčiausiai
atsisakė paklusti reikalavimui. Jis susijęs su didžiulėmis kapitalo sąnaudomis ir laikytis šių
taisyklių reiškia skolintis pinigų. Minėtos taisyklės tuzino kiaušinių kainą pakėlė apie
15 pensų. Tiems plėšikams, kurie nesilaiko minėtų taisyklių, gali būti skiriama daugiau
laiko ir jiems aiškiai gali būti atlyginta, nes jie įgytų kainos pranašumą.

Kiaušiniai iš neteisėtų narvų pakenks tiems vištų augintojams, kurie laikėsi taisyklių ES.
Vienas vištų augintojas pasiskolino 10 mln. GBP, kad galėtų laikytis minėtos direktyvos.
Jis teisingai padarė.

Ar Europos Komisija ketina sulaužyti savo žodį ir jo kiaušinius padaryti nekonkurencingus?
Jeigu bus duota daugiau laiko, šios istorijos moralas būtų toks, kad jeigu ES priima direktyvą,
apsimoka jos nepaisyti.

PIRMININKAVO: LIBOR ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Esther Herranz García (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, 2012 m. sausio mėn. 400 Ispanijos
dedeklių augintojų galėjo išnykti, o jų vištų dedami kiaušiniai apie 30 proc. viso kiaušinių
skaičiaus mano šalyje, jiems išnykus būtų patirtas 300 000 tonų kiaušinių nuostolis.

Europos Sąjunga galėtų nebegauti 80 mln. kiaušinių, t. y. 2 mln. tonų kiaušinių, ir jeigu
nesielgsime labai protingai, vienintelis dalykas, kurį pasiektume, būtų tai, kad jų trūkumas
būtų kompensuojamas importu iš trečiųjų šalių, kurių gyvūnų gerovės standartai gerokai
žemesni negu Europos Sąjungos standartai.

Šia 1999 m. direktyva, kurioje reikalaujama padidinti dedeklių narvus, mūsų reikalaujama
elgtis protingai ir konstruktyviai, nes priešingu atveju tik sumažės Europos Sąjungos
gaunamų kiaušinių skaičius ir bus suteikta papildomų prekybos galimybių trečiosioms
šalims, kuriose vienam paukščiui skiriama erdvė yra daug mažesnė negu šiuo metu Europos
Sąjungoje nustatyta erdvė.

Šioje direktyvoje Europos Sąjungos gamintojų reikalaujama dėti daug pastangų, nes vien
Ispanijoje išlaidos siekia apie 600 mln. EUR. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad minėta
direktyva turi ekonominį poveikį, kuris siekia kiaušinių pramonę ir apskritai maisto
pramonę.

Todėl prašau jūsų paramos Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) parengtam
2 dalies pakeitimui, kuriame prašoma rasti sprendimą bent dėl atsakingų ūkių ir įmonių,
kurie šiuo metu pertvarko savo ūkius ir šias pertvarkas užbaigs iki 2012 m. sausio mėn.
Turime jiems padėti pertvarkyti savo įrengimus ir duoti laiko minėtą procesą ir taip neleisti
ūkiams patirti nepataisomą žalą ir užkirsti kelią tam, kad per naktį ES rinkoje neatsirastų
kiaušinių trūkumas, dėl kurio galiausiai padidėtų vartotojų kainos.

Turime paisyti šios direktyvos, kiaušinių ir kiaušinių produktų pramonei suteikti progą ir
paisyti teisės į gyvūnų gerovę ir vartotojų teisės į pagrįstą kainą.

29Europos Parlamento debataiLT16-12-2010



Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, dabar dar kartą norėčiau
atkreipti dėmesį į tai, kad sprendimas uždrausti vištas auginti bateriniuose narvuose jau
priimtas. Valstybės narės ir kiaušinių gamintojai turėjo daugybę laiko įgyvendinti minėtą
direktyvą dėl atsisakymo naudoti tradicinius baterinius narvus. Laikas dar nepasibaigė –
liko dar dvylika mėnesių iki tol, kol juos naudoti bus visiškai uždrausta.

Manau, turime užtikrinti, kad iki 2012 m. sausio 1 d. būtų visiškai uždrausta naudoti
baterinius narvus. Turi būti galima pagrasinti valstybėms narėms, kurioms nepavyko
įgyvendinti minėtą direktyvą iki nurodyto termino imantis teisinių veiksmų, tokių kaip
finansinės sankcijos.

Taip pat turime užtikrinti, kad kiaušiniai, kurie padėti ūkininkaujant nesilaikant Europos
Sąjungos teisės nuostatų, nebūtų parduodami Europos Sąjungos vidaus rinkoje.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, dvylika
metų žinojome, kad auginti vištas bateriniuose narvuose ES bus draudžiama nuo 2012 m.
sausio 1 d. Kaip gali būti, kad kai kurioms valstybėms narės nepakako dvylikos metų
tinkamu laiku įgyvendinti šį draudimą ir atitinkamai paruošti savo naminių paukščių
pramonę? Tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kaip prastas įgyvendinimas sužlugdo planus.
Valstybių narių, kurios tinkamų laiku įgyvendino minėtus pokyčius, dedeklių augintojai
jau patiria konkurencinį nenormalumą, kuris prieštarauja ES principams.

Raginu Europos Komisiją reikalauti, kad visose valstybėse narėse atitinkamas teisės aktas
būtų paremtas, ir daryti viską, siekiant užtikrinti, kad jis būtų įgyvendintas. Vištos dedeklės
po 2012 m. sausio mėn. neturėtų būti auginamos bateriniuose narvuose ir tuomet
neteisėtiems kiaušiniams turėtų būti nebeleidžiama pasiekti parduotuves, kad jie nebedarytų
neigiamo poveikio konkurencijai. Ūkininkai, kurie pakeitė savo veiklą siekdami laikytis
ES reikalavimų, neturėtų patirti finansinių nepatogumų ūkiams, kurie pažeidžia pertvarkos
reikalavimą, gaunant ekonominę naudą.

Europos Sąjungos žmonėms galima paaiškinti, kodėl ES teisė nevienodai taikoma visose
valstybėse narėse ir kodėl kai kurios valstybės narės vilkina šį procesą. Pastaroji krizė rodo,
kur tai gali mus nuvesti. Mums reikia Europos Sąjungos, kuri veiktų bendrai, o ne tokios
ES, kurioje kiekviena narė gali elgtis kaip patinka, nepaisydama likusių narių.

Vicky Ford (ECR).   – Pone pirmininke, kaip daugelis motinų, noriu tinkamų gyvūnų
gerovės standartų, bet taip pat noriu įperkamų kiaušinių. Nesu naminių paukščių ekspertė,
o visi keturi mano dukros bandymai laikyti kambarinius viščiukus baigėsi tuo, kad viščiukai
tapo vietinės lapės aukomis.

Todėl mieliau klausyčiau profesionalų – tokių, kaip ūkininkas, kuris laiko 30 000 laimingų
ES standartus atitinkančių vištų, kurį praėjusį mėnesį aplankiau savo rinkimų apygardoje.
JK kiaulininkystės pramonė pasimokė – didele kaina – iš savo klaidos vienašališkai įvesti
aukštesnius gyvūnų apsaugos standartus. JK dedeklių augintojai pasitiki Europos Komisija
ir investavo šimtus milijonų svarų siekdami laikytis minėtų teisės aktų.

Visuomenės pasitikėjimas ES visą laiką mažas. Turite apsaugoti tuos, kurie sąžiningai laikėsi
minėtų teisės aktų. Dabar ne laikas su dedeklių augintojais žaisti viščiukus.

Mairead McGuinness (PPE).   – Pone pirmininke, norėčiau padėkoti Europos Komisijai
už jos neišsamų atsakymą. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas iškėlė labai konkrečius
klausimus ir į juos atsakyta neišsamiai.
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Ypač norėčiau abejoti pateiktais skaičiais, ir gal galėtumėte juos paaiškinti? Ar sakėte, kad
66 proc. kiaušinių šiuo metu padeda dideliuose aptvaruose auginamos vištos? Aš turiu
kitokios informacijos. Todėl drįstu teigti, kad jūsų turima informacija atrankinė, ir jums
tikrai reikia surengti tikrą suinteresuotųjų šalių susitikimą, nes šie skaičiai, leiskite pasakyti,
labai pagerinti. Jie visai neparodo tikrų duomenų apie Europos Sąjungoje gaunamus
kiaušinius.

Leiskite man taip pat pasakyti, kad jeigu būtų paprasta laikytis šių teisės aktų ir jeigu mūsų
vartotojai tikrai – ir tai turiu galvoje – tikrai norėtų gerovei palankių sistemų, jie už jas
mokėtų. Jie jų nori. Jie jų nevertina ir jie nenori už jas mokėti. Nuo 2004 m., kai patekau
čia, į Europos Parlamentą, negavau nė vieno vartotojų prašymo įgyvendinti šį teisės aktą.

Prisiminkite tai, žmonės. Tokia yra tikroji padėtis. Tai pasakius, svarbu, kad šis Europos
Parlamento priimtas teisės aktas būtų visiškai įgyvendintas ir kad dėl jo daugybę pinigų į
teisės akto įgyvendinimą investavę asmenys būtų saugomi Europos Sąjungos. Manau, kad
Europos Komisija žino, kad ji turės teisinę problemą.

Leiskite atkreipti dėmesį į padėtį rinkoje. Joje akivaizdžiai susikaups kiaušiniai: 83 mln. jų
2012 m. sausio 1 d. bus neteisėti! Moraliniu ir etiniu požiūriu negalime išmesti šių kiaušinių.
Būtų siaubinga, jeigu taip padarytume, ir rinka nukentėtų, o kainos vartotojams kiltų ir
kiltų protestai ir maištas.

Europos Komisija turi mums pasakyti, kas tą dieną bus, nes šie kiaušiniai neišvengiamai
pateks į rinką ir tam tikru mastu susiformuos juodoji kiaušinių rinka, taigi mums reikia
aiškumo šiuo klausimu.

Pereinamajame etape esančioms šalims taip pat reikia žinoti, kad skaičiai nebus sumažinami
iki ankstesnio lygio, nes jie jaučiasi sutrikę dėl gaunamų žinių.

Iš visų šią savaitę mūsų aptartų klausimų šis klausimas mūsų vartotojams ir augintojams
esminis. Mums reikia Europos Komisijos atsakymų.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Pone pirmininke, Komisijos nare, kaip pamatysite,
Europos Parlamente prižiūrime, kaip laikomasi teisės aktų, įskaitant dar neįsigaliojusių
teisės aktų laikymąsi. Jeigu tokią priežiūrą išplėstume iki kitų sektorių terminams artėjant,
mums reikėtų surengti 15 dienų plenarinius posėdžius.

Šiandien aptariame sektorių, kuris negauna paramos iš bendros žemės ūkio politikos ir
kenčia nuo pakilusių pašarų kainų. Šiam sektoriui nelengva susitvarkyti su papildomomis
išlaidomis, bet jis tai turi daryti norėdamas laikytis aukštų ES nustatytų gamybos standartų.

Atrodo, kad viskas liudija tai, kad iki 2012 m. sausio 1 d. daugelio valstybių narių gamintojai
negalės 100 proc. laikytis termino reikalavimų. Apskaičiuota, kad bus 30 proc. gamybos
stygius siekiant patenkinti ES rinkos poreikius.

To rezultatas – čia bus auginamos vištos, kad dėtų šviežius kiaušinius ir, beje, jie bus
brangesni vartotojams. Perdirbimui skirtus kiaušinius pirksime kitur ir į tą rinką patekusių
kiaušinių proporcija sumažinsime ES produkcijos kiekį. Iki to laiko, tikiuosi, mums geriau
pavyks išsireikalauti abipusiškumo mūsų santykiuose su trečiosiomis šalimis.

Baigdama pasakysiu: minėtas teisės aktas bus privalomas nuo 2012 m. O kol kas Europos
Komisija gali versti vykdyti kitus, jau įsigaliojusius, teisės aktus, pvz., su avių ir ožkų
elektroniniu identifikavimu susijusius teisės aktus, kurie suteikia papildomos vertės dėl
atsekamumo ir gerų veterinarinių sąlygų ir taip pat turi tiesioginį poveikį gyvūnų gerovei.
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Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, gana aišku, kas aptariamoje
rezoliucijoje teigiama – kad turi nebūti išimčių ir nukrypimų. Europos Komisija turi parengti
minėtų teisės aktų įgyvendinimo ir baudimo dėl produkcijos neatitikties minėtiems
reikalavimams priemones. Deja, rezoliucijos įžangos formuluotėje taip pat nieko neminima
apie tai, kad kai kurie gamintojai turės 12 metų prisitaikyti prie teisės aktų, kiti – tik
aštuonerius, dar kiti – tik penkerius metus.

Norėčiau pridėti, kad gamintojai, kuriems skirtas trumpiausias laikas prisitaikyti, parėmė
savo kolegų senosiose ES valstybėse narėse pastangas prisitaikyti pirkdami jų nepritaikytus
narvus, nežinodami to, kokias problemas susikels. Ekspertai rado įrodymų, kad įgyvendinus
Vištų dedeklių direktyvą, maistinių kiaušinių poreikis Europos Sąjungoje viršys pasiūlą, o
tai faktiškai reikš, kad iš trečiųjų šalių bus importuojami kiaušiniai, kuriuos neabejotinai
deda nepritaikytuose narvuose auginamos vištos. Todėl raginu Europos Komisiją įvertinti
galimybes išlaikyti draudimą nuo 2012 m. sausio 1 d. naudoti tradicinius narvus ir surasti
sprendimus ir nustatyti aiškiai apibrėžtus kriterijus gamintojams, kurie iki 2012 m. sausio
1 d. neužbaigs modernizacijos, kaip numatyta mano frakcijos paremtuose dviejuose
pakeitimuose.

Pasak jos autorių, pagrindinis argumentas, be gyvūnų gerovės ir konkurencingumo, už
šios rezoliucijos priėmimą, – tai, kad pakeitimų atlikimo pereinamasis laikotarpis buvo
gerai žinomas ir puoselėjimas minėtoje direktyvoje, ir kad šio termino negalima keisti.
Tikiuosi, kad visos šią aiškinimo ribą priimančios ir už šią rezoliuciją balsuojančios valstybės
narės bus tokios pat ryžtingos ir vieningos, kai reikės balsuoti už tai, kad po 2013 m.
nebūtų tolesnio pereinamojo laikotarpio tiesioginių mokėjimų Europos Sąjungoje
diferenciacijai, nes 2013 m. terminas dėl šio pereinamojo laikotarpio. Tokia nuostata
numatyta ir nemanau, kad turėtume ją keisti.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Pone pirmininke, iš šios diskusijos kol kas aišku
tik tiek, kad kyla rimtas interesų konfliktas tarp tų, kurie spėjo pereiti prie naujosios sistemos
ir tų, kurie to dar nepadarė. Tačiau taip pat kyla rimtas konfliktas tarp senųjų ir naujųjų
valstybių narių. Visiškai sutinku su J. Kalinowskiu, kad senosios valstybės narės turėjo
gerokai daugiau laiko pereiti prie naujosios sistemos ir, tiesą sakant, jos perdavė savo
senąsias, pasenusias konstrukcijas naujosioms valstybėms narėms prieš šioms prisijungiant
prie ES. Tačiau akivaizdu, kad taisyklių reikia laikytis ir taip pat akivaizdu, kad Europos
Sąjunga ir vėl savo gamintojus stato į nepalankią padėtį joms nustatydama griežtesnes
taisykles negu taisyklės, kurios importuojant taikomos išorės tiekėjams. Ji ne tik reikalauja
laikytis šių taisyklių, bet taip pat gana dažnai nesugeba jų veiksmingai kontroliuoti. Todėl
manau, kad Europos Komisija ketina priimti dar vieną sprendimą, dėl kurio ES gamintojai
atsidurs nepalankioje padėtyje išorės rinkų atžvilgiu.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Pone pirmininke, visiškai pripažįstu poreikį užtikrinti
vienodas konkurencines sąlygas Europos Sąjungoje, kurios būtų naudingos gamintojams,
kurie laikėsi didesnių minėta direktyva nustatytų reikalavimų. Tačiau taip pat turime remti
gamintojus, kurie pasižada laikytis minėtų reikalavimų, bet negali sau leisti patirti didelių
prisitaikymo išlaidų iki nurodyto termino. Nustatyta sąlyga, kad nuo 2012 m. sausio 1 d.
Bendrijoje nebūtų galima teisėtai prekiauti ir pirkti produktų, kurie pagaminti nesilaikant
minėto teisės akto.

Tačiau iš trečiųjų šalių tuo pačiu metu bus toliau importuojami produktai, gaunami taikant
žemesnius gyvūnų apsaugos standartus. Kitaip tariant, daugeliui Europos Sąjungos ūkių
patiriant grėsmę, kad teks trauktis iš šio verslo dėl padidintų gyvūnų gerovės apsaugos
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standartų, iš trečiųjų šalių bus importuojami produktai, kurie netgi neatitinka šiandien
Europos Sąjungoje taikomų reikalavimų. Taip, turime užtikrinti gyvūnų gerovės apsaugą,
turime užtikrinti tinkamą elgesį su gyvūnais, bet taip pat privalome apsaugoti Europos
Sąjungos socialinę ir gamintojų struktūrą.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Pone pirmininke, Komisijos nare, nors visi Europos
Sąjungos gamintojai turėtų paisyti Bendrijos teisės aktų ir laiku padaryti reikiamus
pakeitimus, apskaičiuota, kad 30 proc. dedeklių augintojų minėtų pakeitimų iki 2012 m.
sausio 1 d. Deja, tai mums rodo, kad Europos Komisija nesugebėjo įtikinti dedeklių
augintojų, kad jiems tai naudinga, ir kad bus sunku toliau vykdyti politiką, kurią vykdant
nepavyko įtikinti tiesiogiai suinteresuotų šalių ją apsaugoti, kad ir kokios politikos
priemonės būtų taikomos. Manome, kad naudingiau būtų taikyti integruotą metodą, išlaidas
investicijoms siejantį su pagerintų narvų teikiama nauda gamintojui ir vartotojui, kuris
padėtų įtikinti gamintojus priimti minėtą priemonę ir, žinoma, padėtų apsaugoti aiškų
Europos Sąjungos gamintojų skirtumą, kuris pagrįstas kokybe, saugumu ir gyvūnų gerovės
apsaugos standartais, ir vienodomis sąlygomis juos apsaugotų nuo nesąžiningos
konkurencijos trečiųjų šalių atžvilgiu, ir bijome, kad būtent ji gali atsirasti.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, gyvūnų
gerovės apsaugos klausimą Europos Parlamentas sprendė daug kartų ir manau, kad jis,
kartu su Europos Komisija ir Taryba, priėmė apgalvotą ir subalansuotą sprendimą. Nemanau,
kad galime trauktis.

Todėl mūsų pareiga – ieškoti geriausių būdų šiai priemonei taikyti ir šiuo atveju ją turime
sudaryti siekdami būti atsakingi ir atsakingai ją vykdyti visų auginimo procesą keičiančių
vištų augintojų atžvilgiu. Akivaizdu, kad negalėsime atidėti šios datos ir suteikti papildomą
laikotarpį, skirtą pereiti prie naujos atsakingos gyvūnų gerovės apsaugos sistemos. Mūsų
pareiga – galvoti apie visus žmones, kurie pradėjo įgyvendinti pakeitimus ir juos vykdo
per krizę ir patiria investavimo sunkumų.

Todėl jums norėčiau pabrėžti pereinamojo etapo klausimą, kuriuo atsižvelgiama į visus
ūkininkus, pradėjusius derinimą siekiant gyvūnų gerovės, bet kurie šio proceso dar
nepabaigė. Todėl tokiu sunkiu metu, esant krizei, manau, kad daug dėmesio taip pat reikėtų
skirti šiems gamintojams.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, taip pat nemanau, kad būtų
teisinga mums apskritai kalbėti apie valstybėms narėms numatytą 10 metų laikotarpį.
Pvz., Rumunija ir Bulgarija į Europos Sąjungą įstojo tik prieš trejus metus, bet taisyklės
lieka taisyklėmis ir visi turi jų laikytis.

Tačiau noriu paraginti kolegas EP narius balsuoti už 2 pakeitimą, kurį parengė Europos
liaudies partijos frakcija. Yra daug gamintojų, jau pradėjusių investuoti į savo vištų auginimo
sistemų modernizavimą arba kurie rengiasi pradėti tokias investicijas. Tačiau šių investicijų
negalima padaryti per naktį ir būtų neteisinga bausti minėtus gamintojus. Noriu dar kartą
pabrėžti, kad tai susiję tik su tais gamintojais, kurie pradėjo keisti savo vištų dedeklių
auginimo sistemas ir minėtas pakeitimas susijęs su tam tikrų aiškiai apibrėžtų sąlygų
laikymusi.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Pone pirmininke, Jungtinės Karalystės gamintojai
investavo dideles pinigų sumas – taip didindami savo gamybos išlaidas – rengdamiesi
įgyvendinti šią direktyvą, nes jie žino, kad Didžioji Britanija šį teisės aktą įgyvendins. Kodėl
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jie turi susidurti su nesąžininga konkurencija iš šalių, kurios nesugeba įgyvendinti minėto
teisės akto arba gali būti atleistos nuo jo taikymo arba joms bus leista jį įgyvendinti vėliau?

Ši priemonė parengta minimaliai reikalaujant ją įgyvendinti, jos labai skirtingus standartus
patikėta įgyvendinti 27 valstybėms narėms. Tokia kalba vargiai reiškia, kad minėta priemonė
bus vienodai griežtai įgyvendinama. Pavartoti žodžiai „proporcingos“ ir „atgrasančios“.

Visai nepasisakau už tai, kad ES teisės aktus priimtų valstybių narių vardu. Tačiau jeigu
priimami tokie įstatymai, nepriimtina kai kurias valstybes versti jų laikytis, o kitoms suteikti
veiksmingas lengvatas. Ar Europos Komisija užtikrins, kad minėtų standartų
nesugebančioms laikytis šalims būtų užkirstas kelias eksportuoti kiaušinius į šalis, kurios
minėtų standartų laikosi, arba bent tai, kad kiaušiniai nebūtų eksportuojami iš reikalavimų
neatitinkančių skyrių? Mūsų gamintojai reikalauja apsaugos nuo nesąžiningos
konkurencijos.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Pone pirmininke, Komisijos nare, kalbą šiandien
čia aptariama tema leiskite pradėti nuo pakartojimo, kad, pirmiausia, manau, direktyvų iš
tiesų reikėtų laikytis ir tai lygiai taip pat taikytina Direktyvai 1999/74/EB, ir, antra,
nuogąstavimai dėl gyvūnų gerovės apsaugos – svarbiausias klausimas, kurį Europos Komisija
turėtų paremti. Todėl svarbu pabrėžti, kad kai kurioms šio sektoriaus įmonėms prisitaikyti
prie minėtos direktyvos gana sunku: Portugalijoje tai atsieina 30 proc. vištai. Be to, šiuo
tikslu neskiriama jokia konkreti Kaimo plėtros programos parama.

Dėl šio sektoriaus kapitalo stokos, ribotų banko kreditų ir, apskritai, krizės, būtina skubiai
pripažinti, kad daugelio įmonių prisitaikymas atidėtas. Todėl svarbu skirti papildomai
laiko įmonėms – ir tik joms – kurios pradėjo pritaikyti savo sistemas pagal reikalavimus.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios
ir ponai, nė vienas iš mūsų nenori abejoti poreikiu įgyvendinti 1999 m. priimtą direktyvą,
nes tai keltų grėsmę šios institucijos patikimumui ir nė vienas iš mūsų nenori abejoti
poreikiu apsaugoti gyvūnų gerovę ir sveikatą.

Tačiau direktyvos taip pat turi būti priimamos remiantis gerąja prasme, taigi šiandien
Europos Parlamente norėčiau pateikti keletą gerų pastabų. Pirmiausia, nuo 1999 m. iki
dabar buvo gili ekonomikos krizė, kuri supančiojo įmones, pramonę ir vartojimą, taigi
daugelis įmonių negalėjo padaryti reikiamų pakeitimų. Ar neturėtume į tai atsižvelgti?

Antra, dėl negailestingai nuo 2012 m. sausio 1 d. iš rinkos pašalintų daugelį įmonių, taip
būtų paruošta dirva kiaušinių, pagamintų taikant daug nesaugesnius gyvūnams metodus
negu Europos Sąjungoje reikalaujami ir taikomi metodai importui arba Europos Sąjungos
gamybos įrenginių perkėlimui už Europos Sąjungos ribų.

Jeigu esant krizei – palankiai veikti nedarbo mažinimą ir padidinti už ES ribų, taikant
kitokius negu mūsų augintojai taiko, užaugintų vištų kiaušinių importą – tuomet, manau,
padarysime skriaudą.

Daug dirbome plėtodami mintį apie svarbų pereinamąjį laikotarpį ir manau, kad jį remiu.
Komisijos nare, raginu jus užtikrinti ir jį.

Diane Dodds (NI).   – Pone pirmininke, kaip teigė jau daugelis kolegų Europos Parlamente,
visiškai teisinga apsaugoti vištų augintojus, kurie laikėsi minėtų teisės aktų ir išleido daugybę
pinigų, ir šiame etape tai yra Europos Komisijos pareiga.
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Tačiau manau, kad Europos Komisijai reikia kai ką suprasti. Kalbėjau su daugeliu savo
ūkininkų, kuriems sunku rasti pinigų investuoti esant sudėtingoms finansinėms ir
ekonominėms sąlygoms. Mane domina informacija apie kiaušinių žymėjimą arba
spaudavimą. Turiu neseniai gautą Europos Komisijos laišką, kuriame iš tiesų nurodyta,
kad papildomas žymėjimas būtų nelabai naudingas arba visai nenaudingas, nes Europos
Komisija nemano, kad vartotojai iš tiesų kiaušinius atskirs.

Todėl norėčiau Europos Komisijos paprašyti mums nurodyti, ar ji pakeitė savo nuomonę
šiuo klausimu, ar tiesiog nežino kaip elgtis? Taip pat norėčiau paprašyti jos nurodyti, ar ji
ketina drausti ES vidaus prekybą. Savo rinkimų apygardoje turiu įmonių, kurios
priklausomos nuo kiaušinių importo iš kitų Europos šalių. Ar jos paprasčiausiai ketina šias
įmones priversti pasikliauti importu iš trečiųjų šalių? Greičiausiai iš ten importuotus
kiaušinius bus padėjusios vištos, užaugintos naudojant daug mažiau griežtas gerovės
sistemas.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, negali būti diskusijų dėl to,
kad ūkininkai turi prisitaikyti prie 1999 m. direktyvos. Suprantame ūkininkus, kurie jau
investavo pinigus į narvų modernizavimą. Nekalbame apie tai, kad kai kuriems ūkininkams
reikia duoti daugiau laiko negu kitiems, kaip teigė vienas iš pirmiau kalbėjusiųjų, o apie
tai, kad reikia duoti tiek pat laiko visiems, kad jie galėtų laikytis minėtų reikalavimų ir
užtikrinti, kad būtų laikomasi standartų.

Terminai „neteisėta produkcija“ ir „vartotojų priežiūra“ labai gražiai skamba, bet norėčiau
žinoti, kodėl nerodome tokio pat ryžto siekdami vartotojus nuo importuojamų kiaušinių,
kurie padėti vištų, išaugintų ES reikalavimų neatitinkančiose sąlygose, vartojimo. Visada
bandau suprasti įvairių ūkininkų grupių atskirose valstybėse padėtį ir pasisakau už jiems
padedančius sprendimus, nes žinau, kad jų, kaip grupės, padėtis pajamų atžvilgiu yra ypač
sudėtinga. Apmaudu, kad kitų EP narių požiūris kitoks.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, mums turi būti aišku, kad mūsų gyvūnų
sveikata ir kartu žmonių sveikata turi būti mūsų pagrindinis rūpestis. Mokslinių ir
technologinių sprendimų vertinimo (STOA) moksliniame komitete, kuriame atliekame
technologinių sprendimų vertinimus, taip pat turime „Geresnio gyvenimo“ projektą, kurį
taikant vertinami būdai, kaip ateityje gerinti maisto ir pašarų sąlygas. Dėl to, pirmiausia
atsižvelgdamas į Aštuntąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, norėčiau paprašyti
Komisijos narės dirbti siekiant užtikrinti, kad maisto produktų ir pašarų sričių mokslinių
tyrimų programos būtų stiprinamos, kad būtų gerinami maisto produktų ir gyvūnų ir
žmonių sveikatos saugumo moksliniai tyrimai ir kad čia ateičiai galėtume paruošti tinkamus
dokumentus Europos Sąjungos piliečiams.

Mairead McGuinness (PPE).   – Pone pirmininke, dėkoju už jūsų atlaidumą. Prisidėdamas
norėjau paminėti dar du dalykus. Kiaušinių lukštuose klausimas gana matomas ir aiškus.
Tačiau yra didžiulė konditerijos sektoriuje naudojamų perdirbtų kiaušinių rinka ir mums
reikia žinoti, kokie žymėjimo reikalavimai bus taikomi šiam produktui.

Manau, kad šis dalykas mums turėtų kelti didžiausią susirūpinimą, nes vis daugiau kiaušinių
patenka į perdirbimo sektorių ir bijau, kad eksportuosime savo narvus iš Europos Sąjungos,
o tada importuosime skystus kiaušinius ir sausus kiaušinius iš trečiųjų šalių, naudojančių
tas pačias sistemas.

Matau, kad linksite pritardami. Tai labai reali Europos Sąjungos problema.
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Kitas man susirūpinimą keliantis klausimas yra susijęs su analogiškomis vištų auginimo
sistemomis ir didžiule problema rinkoje, jeigu pagerinti narvai bus naudojami tebenaudojant
dabartines sistemas. Tai gamintojams ir, galiausiai, vartotojams galėtų sukelti didelių
problemų. Taigi Europos Komisija turi labai gerai apgalvoti, kaip tai padaryti.

Androulla Vassiliou,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, akivaizdu, kad šiuo klausimu
nesutariama. Girdėjau čia EP narius prašančius netaikyti lengvatų ir nukrypimų ir, kita
vertus, esu girdėjusi EP narius prašančius pratęsti terminą. Jų prašymai priklauso nuo to,
iš kurios valstybės narės jie kilę ir nuo to, koks minėtos sistemos kūrimo etapas pasiektas
toje valstybėje narėje.

Leiskite man pabrėžti Europos Komisijos poziciją. Noriu pakartoti, kad 2012 m. sausio
mėn. tradiciniai narvai turi būti pakeisti pagerintais narvais arba alternatyviomis sistemomis.
Todėl tradiciniuose narvuose auginamų vištų kiaušiniais nuo 2012 m. sausio mėnesio
nebus galima prekiauti teisėtai.

Europos Komisija deda visas galimas pastangas ir į jas telkiame dėmesį, siekdami paremti
valstybes nares laikytis šios direktyvos. Ką darome? Pirmiausia, skatiname valstybes nares,
bendradarbiaujant su pramonės atstovais ir stambiosiomis suinteresuotosiomis šalimis,
kurti ir užbaigti įgyvendinti nacionalinius planus ir gauname nacionalinius planus, į kuriuos
įtrauktos sankcijos minėtos direktyvos nesilaikančioms pramonės šakoms arba
nesilaikantiems ūkininkams.

Antra, su valstybėmis narėmis keičiamės informacija apie gerą kontrolės praktiką, kad
būtų galima pranešti apie direktyvos vykdymo pažangą. Rengiame Europos Komisijos
ekspertų vizitus, kad galėtume įsitikinti, kad minėta direktyva įgyvendinama, ir tinkamus
susitikimus su suinteresuotosiomis šalimis. Kaip jau sakiau, 2011 m. sausio 19 d. surengsime
didelį suinteresuotųjų šalių susitikimą, kuriame valstybių narių atstovai aptars esamą padėtį
ir pamatysime, kaip geriausiai galime paremti direktyvos reikalavimų nesilaikančias
valstybes nares, kad šios galėtų juos įgyvendinti iki 2011 m. pabaigos.

Tokia mūsų pozicija. Po 2012 m. sausio mėn., jeigu dar bus neteisėtai auginamų vištų
kiaušinių, jais nebus galima prekiauti, o jeigu bus nesilaikoma reikalavimų, Europos
Komisija, žinoma, galėtų imtis visų reikiamų priemonių, kurias galima taikyti esant
dabartinei teisinei sistemai – pradėti pažeidimų tyrimo procedūras, siekiant užtikrinti
tinkamą ES teisės aktų taikymą. Taip pat nagrinėjamos pažeidimų procedūros alternatyvos,
siekiant užkirsti kelią galimam neteisėtam tradiciniuose narvuose užaugintų vištų kiaušinių
platinimui po 2012 m. sausio mėn.

Gerbiami EP nariai pateikė daugelį kitų pastabų ir perduosiu visus jūsų išreikštus
nuogąstavimus Komisijos nariui J. Dalli, kuris, esu tikra, rimtai atsižvelgs į jūsų pastabas.

Esther de Lange (PPE).   – Pone pirmininke, žinau, kad gana neįprasta kalbėti po Komisijos
nario kalbos. Man labai patiko tai, ką sakė Komisijos narė. Tačiau pabaigoje jos paminėta
frazė, kad mes, Europos Parlamento nariai, esame nevieningi šiuo klausimu, yra nepagrįsta.
Su derama pagarba norėčiau paprašyti Komisijos narės pažiūrėti į galutinio balsavimo
rezultatą prieš teigiant, ar EP narių nuomonės šiuo klausimu išsiskiria.

Pirmininkas.   – Gavau keturis pasiūlymus dėl rezoliucijos (1) , kurie pateikti remiantis
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi.

(1) Žr. protokolą.
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Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks netrukus.

James Nicholson (ECR).   – Pone pirmininke, ar galėčiau pirmiausia išreikšti paramą tam,
ką ką tik teigė Esther. Ar galėčiau taip pat paprašyti Komisijos narės, kad jeigu ji negali
kalbėti šiandien, gal ji galėtų mums pateikti pareiškimus raštu, nes nemanau, kad Europos
Parlamentas bent akimirką yra nevieningas.

Gal ji galėtų detaliau išdėstyti tai, ką teigė apie kiaušinius iš ne ES šalių, kurie neatitinka ES
standartų, kurių neleidžiama importuoti ir kurie žymimi kitaip. Kokį žymėjimą ji siūlo
kiaušiniams ES, kurių neleidžiama teisėtai žymėti po 2012 m. sausio 1 d.?

Pirmininkas.   – J. Nicholsonai, man labai gaila, bet tai nebuvo pareiškimas dėl darbo
tvarkos. Kaip jau sakiau, diskusijos baigtos. Savo susirūpinimą galėjote išreikšti prieš
baigiant diskusijas.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, tiesiog norėjau padėkoti Europos Parlamento
tarnyboms, nes šiandien diskusijas baigėme pavyzdingai – 15 minučių prieš balsavimą,
kad plenariniame posėdyje būtų galima išvengti chaoso. Šia tvarkinga procedūra siunčiamas
tinkamas ženklas visuomenei. Už tai norėčiau ypač padėkoti Europos Parlamento
tarnyboms.

Pirmininkas.   – Gerai būtų, kad taip būtų visada. Labai ačiū už padėką.

(Posėdis sustabdytas 11.40 val. ir atnaujintas 12.00 val.)

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Paolo Bartolozzi (PPE),    raštu. – (IT) Tarybos direktyvoje 1999/74/EB nustatyti būtiniausi
dedeklių apsaugos standartai, taikomi įvairioms auginimo sistemoms, kuriais įvairių
valstybių narių vištų augintojus siekiama apsaugoti nuo nesąžiningos konkurencijos. Nors
remiu šios direktyvos principus, negalima nerūpestingai vertinti to, kad esant dabartinei
padėčiai, daugelis Europos Sąjungos gamintojų – kurie pradėjo savo įrenginių pertvarką
– užbaigdami minėtus pakeitimus patiria tikrų problemų ir rizikuoja nespėti pasiruošti iki
2012 m. sausio 1 d., t. y. iki galutinio termino direktyvos reikalavimams įvykdyti.

Jeigu taip pat turėsime galvoje tai, su kokiais realiais sunkumais susiduria daugelis vištų
augintojų siekdami gauti finansavimą pertvarkai paremti ir tai, su kokiais rimtais
ekonomikos sunkumais jie šiandien dar kovoja – su rimtais atgarsiais dėl jų įmonių
stabilumo ir užimtumo lygio – esu įsitikinęs, kad kažką reikia daryti. Valstybės narės turėtų
įsikišti siekdamos paremti priemones, galinčias padėti Europos Sąjungos naminių paukščių
sektoriaus augintojams, kurie, siekdami prisitaikyti prie naujojo Europos Sąjungos teisės
akto, ėmėsi savo įrenginių pertvarkos, bet vargiai suspės ją užbaigti iki 2012 m. pradžios.
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PIRMININKAVO: ROBERTA ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

5. Parama stiprinant Europos Sąjungos draudimą vykdyti ryklių žvejybą. Didesnė
Europos Sąjungos parama mėgėjų sportui. ES benamystės strategija (rašytiniai
pareiškimai)

Pirmininkė.   – Rašytinius pareiškimus Nr. 0071/2010, 0062/2010 ir 0061/2010 pasirašė
dauguma Europos Parlamento narių, todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio
3 ir 4 dalimis, jie bus perduoti adresatams ir kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbti
šio posėdžio priimtuose tekstuose.

Seán Kelly (PPE).   – Ponia pirmininke, kartu šį dokumentą pasirašiusiųjų Ivo Belet, Hannu
Takkulos, Mary Honeyball ir Joannos Senyszyn vardu dėkoju visiems Europos Parlamento
nariams už tai, kad jie pasirašė šią deklaraciją. Svarbu tai, kad beveik 50 proc. ją
pasirašiusiųjų buvo moterys, taigi labai norėčiau joms padėkoti už bendradarbiavimą ir
taip pat ypač padėkoti Joannai Senyszyn. Ji atliko ryžtingą darbą ir galbūt taip pat norėtų
tarti keletą žodžių.

Taigi dėkoju jums visiems ir linkiu smagių Kalėdų, daug žaidimų ir sporto per Kalėdas.

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – Rašytinis pareiškimas Nr. 61/2010.

Karima Delli (Verts/ALE).   – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, su jauduliu savo
kolegų EP narių B. Thomsen, E. Lynne, I. Figueiredo ir J. Protasiewicz vardu norėčiau
nuoširdžiai padėkoti už jūsų paramą Rašytiniam pareiškimui Nr. 61/2010 dėl ES benamystės
strategijos.

Nors šiandien Europos Komisija pristato savo pavyzdinę iniciatyvą – „Europos kovos su
skurdu ir atskirtimi planą“ – šiuo pareiškimu Europos Parlamentas siunčia ryžtingą žinią
Europos Komisijai ir valstybėms narėms.

Kalbėjimui skirtas laikas baigėsi. Dabar laikas veikti. Dabar galima įgyvendinti konkrečius
pasiūlymus. Užtikrinkime, kad iki 2015 m. benamystei būtų padarytas galas.

Linkiu jums visiems gražių švenčių ir manau, kad kitus metus pradėsime gerai.

(Plojimai)

Pirmininkė.   – J. P. Besset paprašė žodžio. Prašom pradėkite.

Jean-Paul Besset (Verts/ALE).   – (FR) Ponia pirmininke, savo trijų kolegų EP narių –
S. Pietikäinen, D. O. Sârbu ir C. Davies – vardu norėčiau išreikšti savo nuoširdžią padėką
410 Europos Parlamento narių, kurie pasirašė mūsų pasiūlytą Rašytinį pareiškimą
Nr. 71/2010 dėl paramos stiprinant Europos Sąjungos draudimą vykdyti ryklių žvejybą.

Iš tiesų ši trapi veislė, kaip daugelis kitų, jūroje skerdžiama dėl pelekų šalinimo ir po gyvūnų
sudarkymo skerdena išmetama į jūrą.

Ačiū už tai, kad dauguma jūsų pasirašėte šį Rašytinį pareiškimą. Juo siunčiamas stiprus
ženklas Europos Komisijai, kad ši stiprintų teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti minėtą
gyvūnų veislę.

(Plojimai)
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6. Balsuoti skirtas laikas

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – balsavimas.

(Dėl balsavimo rezultatų ir kitos informacijos: žr. protokolą)

6.1. Europos paveldo ženklas (A7-0311/2010, Chrysoula Paliadeli) (balsavimas)

6.2. Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimas programoje „Veiklus jaunimas“ ir
veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje (A7-0334/2010, Doris Pack)
(balsavimas)

6.3. Valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo
įgaliojimus (A7-0355/2010, József Szájer) (balsavimas)

6.4. Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje
srityje (A7-0339/2010, Laima Liucija Andrikienė) (balsavimas)

– Po balsavimo dėl 12 pakeitimo:

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, kai kurie kolegos EP
nariai siūlo – kadangi šiandien ketvirtadienis ir vyksta paskutinis balsavimas – kad jeigu
jūs pasakysite „patvirtinta“ arba „atmesta“, bus gerai. Nereikia sakyti „452 nariai balsavo,
53 balsavo prieš, 22 – už ir t. t.“.

– Prieš balsavimą dėl 54 dalies:

Richard Howitt (S&D).   – Ponia pirmininke, tai realus klausimas. Paprasčiausiai norime
išbraukti žodžius „Kroatijoje“. Nemanau, kad tai keltų kitų frakcijų diskusijų.

(Žodinis pakeitimas patvirtintas.)

– Prieš balsavimą dėl 25 pakeitimo:

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, kadangi mūsų balsavimo sąraše dar
nenurodyta, tik norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad dėl antrosios šio pasiūlymo dėl rezoliucijos
dalies ir po jos einančios dalies vyks laisvas balsavimas. Dėkoju.

– Prieš balsavimą dėl 7 pakeitimo:

Barbara Lochbihler (Verts/ALE).   – Ponia pirmininke, į tekstą įtraukti du dalykai. Po
frazės „atsakingų asmenų sąrašas“ įrašykite „sunkius“. Tada kitą frazę pakeiskite į tokią:
„žmogaus teisių pažeidimai, pvz., kankinimas, cenzūra, prievartavimas ir neteisminis
mirties bausmės vykdymas Irane.“

(Žodinis pakeitimas patvirtintas.)

Laima Liucija Andrikienė,    pranešėja . – Ponia pirmininke, turime žodinį 7 pakeitimo
pakeitimą. Šis tekstas skambės taip: „Ragina Europos Komisiją parengti sąrašą asmenų,
kurie atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, pvz., kankinimą, cenzūrą,
prievartavimus ir neteisminį mirties bausmės vykdymą Irane, pirmiausia, po 2009 m.
rinkimų vykdytus pažeidimus ir apsvarstyti galimybę jiems skirti sankcijas lėšų įšaldymo
ir draudimo keliauti forma.“
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(Šis žodinis pakeitimas patvirtintas.)

– Prieš balsavimą dėl 140 dalies:

Laima Liucija Andrikienė,    pranešėja. – Ponia pirmininke, kadangi Rusijoje įvyko teigiamų
pokyčių, norėtume iš dalies pakeisti sakinį, kuris prasideda taip: „apgailestauja, kad iki šiol
valdžios institucijos atsisakė išduoti leidimą rengti visas Strategijos-31 demonstracijas“.
Šiuo pasiūlymu žodžiai „iki šiol“ turėtų būti pakeisti žodžiais „išskyrus paskutinį, vykusį
2010 m. spalio 31 d.“.

(Šis žodinis pasiūlymas patvirtintas.)

6.5. Naujoji Afganistano strategija (A7-0333/2010, Pino Arlacchi) (balsavimas)

– Prieš balsavimą dėl 30 dalies:

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Ponia pirmininke, Žaliųjų frakcija/Europos
laisvasis aljansas norėtų pakeisti 30 dalies paskutinio sakinio pirmus žodžius „palankiai
vertina“ žodžiu „pažymi“.

(Šis žodinis pakeitimas priimtas)

– Prieš balsuojant dėl 66 dalies:

Pino Arlacchi,    pranešėjas. – Ponia pirmininke, po pokalbių su kitomis frakcijomis siūlau
66 dalies tekstą pakeisti tokiu: „Pažymi, kad Pakistano žvalgybų dalyvavimu siekiama
užtikrinti, kad ir Pakistanas gautų pakankamą rezultatą iš bet kokių taikos dividendų.“

(Šis žodinis pakeitimas patvirtintas.)

– Prieš balsavimą dėl 71 dalies:

Pino Arlacchi,    pranešėjas. – Siūlau keisti visą 71 dalies trečios dalies tekstą į tokį: „ir
užtikrinti, kad nepilotuojami orlaiviai, specialiosios pajėgos ir vietos atsargos kariuomenė
prieš Talibano lyderius būtų naudojami vadovaujantis generolo D. Petraeus įsakymais dėl
visiško nekaltų civilių gyventojų gyvybės praradimo netoleravimo.“

(Šis žodinis pakeitimas buvo priimtas)

6.6. Nuolatinio krizių valdymo mechanizmo euro zonos finansiniam stabilumui
apsaugoti sukūrimas (balsavimas)

– Prieš balsavimą:

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, būdamas 9 pakeitimo
bendraautoris, manau, kad reikia tokio formalaus pakeitimo: santrumpa „ESM“ turėtų būti
„ESM/EVF“.

Šventiniai sveikinimai visiems.

– Prieš balsavimą dėl 12 pakeitimo:

Stephen Hughes (S&D).   – Ponia pirmininke, norėčiau pasiūlyti šį pakeitimą S&D, PPE,
Liberalų ir Žaliųjų frakcijų vardu. „Ragina Europos Vadovų Tarybą duoti reikiamą politinį
ženklą Europos Komisijos tyrimui dėl būsimos euroobligacijų sistemos, aiškiai detalizuojant
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sąlygas, kuriomis tokia sistema būtų naudinga visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms
ir visai eurozonai.“

(Šis žodinis pakeitimas patvirtintas,)

6.7. Padėtis Dramblio Kaulo Krante (B7-0707/2010) (balsavimas)

6.8. Vištų dedeklių gerovė (balsavimas)

7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Ponia pirmininke, tik norėčiau pasakyti, kad balsavau už
šį puikų pranešimą. C. Paliadeli atliko nuostabų darbą kuriant Europos kultūros paveldą
ir jo ženklą.

Mano nuomone, tai puikus ženklas, kaip, galiausiai, Europos Sąjungoje maža kaina galime
pasiekti tam tikrą pridėtinę vertę. Manau, kad vietoms, kurioms bus suteiktas Europos
paveldo ženklas, jis tikrai bus naudingas. Jis bus akivaizdus iš pas juos atvykstančių turistų
skaičiaus ir padės Europos Sąjungą padaryti geriau žinomą.

Labai svarbu, kad nepamirštume, jog Europos Sąjunga yra vieninga įvairovėje ir mums
svarbu užtikrinti, kad įvairių Europos Sąjungos šalių žmonės galėtų atrasti mozaikinę
Europos Sąjungos tapatybę daugeliu atžvilgių.

Tai norėjau pasakyti, ponia pirmininke. Žmonėms išeinant iš Europos Parlamento sunkoka
sutelkti dėmesį, bet tikiuosi, kad jie girdėjo, ką sakiau.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Europos paveldo
ženklas – labai svarbus žemynui, kuriame daugiausia į UNESCO sąrašą įtrauktų vietovių
ir juo galiausiai pabrėžiamos gamtinės, archeologinės, urbanistinės ir kultūrinės vietovės,
kurios atliko svarbų vaidmenį Europos Sąjungos istorijai, kultūrai ir integracijai.

Minėto ženklo patvirtinimas – svarbus žingsnis siekiant ES sanglaudos, šis ženklas yra
informatyvus ir padeda formuoti kultūrų dialogą. Matome, kad šis sprendimas – geras
ženklas ateities kartoms, kurios vis labiau kurs bendrą Europos paveldo viziją, kuri juos
gali sutelkti istoriniu ir kultūriniu požiūriu.

Dėkoju pranešėjai už įdėtas pastangas ir nuoširdžiai ją sveikinu dėl derybų su Europos
Komisija dėl sėkmingo šios iniciatyvos, kuri tokia svarbi ateičiai siekiant išsaugoti Europos
kultūrą, rezultato.

Rekomendacija: Doris Pack (A7-0334/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Ponia pirmininke, norėčiau pasakyti, kad Mokymosi visą
gyvenimą programa – viena iš Europos Sąjungos sėkmės istorijų ir D. Pack reikėtų padėkoti
už jos puikų darbą. Balsavau už šį pranešimą ir labai džiaugiuosi, kad asmenys, kurie
aktyviai priešinosi Europos Sąjungos integracijai, taip pat gali matyti, kad tokių projektų
kaip Mokymosi visą gyvenimą programa reikia.
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Labai svarbu šią programą išplėtoti už ES ribų ir dabar ketina dalyvauti Šveicarija. Be to,
tai mums, Europos Sąjungos mokesčių mokėtojams, nieko nekainuos, nes Šveicarija pati
moka už savo dalyvavimą. Svarbu, kad taip įsigalėjusi Europos Sąjungos geriausia praktika
ir geriausios programos būtų pratęstos. Mokymosi visą gyvenimą programa ir programa
„Veiklus jaunimas“ yra geri pavyzdžiai. Turėdamas tai omenyje, ir aš noriu pasveikinti
Šveicariją, prisijungusią prie Europos jaunimo ir kultūrinių programų.

Daniel Hannan (ECR).   – Ponia pirmininke, Europos Parlamentui norėčiau užduoti vieną
klausimą. Kodėl Šveicarijai taip gerai sekasi? Galima būtų pagalvoti, kad valstybė, kuri ypač
neapsaugota nuo finansų sektoriaus, būtų neįprastai nukentėjusi nuo dabartinės bankų
krizės, bet 2009 m. Šveicarijos Konfederacijos BVP vienam gyventojui sudarė 214 proc.
ES BVP vienam gyventojui. Jos žmonės du kartus turtingesni negu ES valstybių narių
piliečiai.

Žinoma, iš dalies tai atspindi Šveicarijos sudarytą sandėrį su Briuseliu. Jie dalyvauja laisvoje
rinkoje, per jų teritoriją laisvai keliauja prekės ir paslaugos ir t. t., bet jie nevykdo bendros
žemės ūkio politikos ir bendros žuvininkystės politikos, jie kontroliuoja savo sienas, jie
patys sprendžia visus savo su žmogaus teisėmis susijusius klausimus, jie moka tik simbolinį
mokestį į biudžetą ir gali laisvai pasirašyti komercinius susitarimus su trečiosiomis šalimis.

Koks puikus pavyzdys Didžiajai Britanijai! Jeigu septyni milijonai šveicarų, pasikliaujančių
dvišaliais laisvosios prekybos susitarimais, savo žmonėms gali suteikti aukščiausią gyvenimo
lygį šiame žemyne, kiek daugiau mes, 60 mln. žmonių turinti tauta, prekyba užsiimanti
jūrinė valstybė, kurios kolonizavimas ir verslumas palietė visus žemynus, galėtume tikėtis?

Ir mes to neturėtume palikti spręsti santykių su Briuseliu srityje! Susigrąžinę valdžią,
turėtume nukopijuoti šveicarų vietinių interesų gynimo sistemą ir tiesioginę demokratiją
ir jėgas sutelkti žemiausiu įgyvendinamu lygiu.

Pranešimas: József Szájer (A7-0355/2010)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, susilaikiau šiandien
balsuojant dėl šio pranešimo dėl komitologijos procedūros, nes žmonės dar kartą bando
antidempingo procedūras padaryti nepritaikomas arba susijusias su savarankiškais politiniais
pasirinkimais, kurie, kaip žinome, tebėra vienas iš keleto vertų gynybinių priemonių,
padedančių užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai.

Nors J. Szájer pasiekė kompromisą su Taryba, tikrai reikia pabrėžti, kad šiuo pasiūlymu
buvo neįmanoma komercijos politiką suderinti su komitologijos procedūromis, pirmiausia
dalyje, kuri susijusi su prekybos politika, kuri kenkia Europos Sąjungos įmonėms per rimtą
krizę, sukeldama naują nedarbo ir persikėlimų bangą.

Be tinkamų taisyklių prieš klastotes nėra prasmės kalbėti apie priemones, padėsiančias
Europos Sąjungos ekonomikai iš naujo startuoti.

Daniel Hannan (ECR).   – Ponia pirmininke, pabandysiu pasakyti kuo paprasčiau. Airijos
ir ES mokesčių mokėtojai apgaudinėjami siekiant palaikyti Europos Sąjungos bankininkystės
sistemą ir bendrą valiutą. Vakar mano šalyje Bendruomenių rūmai balsuodami pritarė
Airijai skirtų dvišalių paskolų paketui, kurį parėmė, manau, nuoširdūs ir dosnūs EP nariai,
manantys, kad jie padeda draugiškai valstybei.

Bet įsiskolinusiam draugui nepadedate jį prislėgdami dar didesnėmis paskolomis su
pražūtingomis palūkanomis. Airiją sužlugdė bendra valiuta. 1998–2007 m. jos faktinės
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palūkanos buvo -1 proc. Visi Airijos ekonomistai matė artėjantį bankrotą, bet jie nieko dėl
to negalėjo padaryti, nes nebebuvo Airijos palūkanų. Nebuvo palūkanų, kurias būtų galima
pakelti. Dabar, artėjant bankrotui, padėtį pablogino nesugebėjimas atlikti devalvaciją. Gali
būti, kad tautos karta pasmerkta defliacijai, skolai ir emigracijai, kad mes galėtume išsaugoti
savo projektą.

Užuot padėję išgelbėti eurą Airijoje, turėtume padėti išpirkti eurą ir atkurti savo valiutą,
galbūt laikinai susietą su svarais sterlingų, ir taip jai padėtume išmokėti jos paskolas ir tapti
nepriklausoma ir klestinčia valstybe.

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

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Ponia pirmininke, norėčiau pradėti nuo L. Andrikienės
pasveikinimo už jos pastangas rengiant šį pranešimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad
balsavau už visą 25 pakeitimą, nes manau, kad Rusijoje vyraujanti nebaudžiamumo dvasia
labai pavojinga.

Europos Sąjunga ketina apginti tų pačių principų, kuriais vadovaujamasi jos viduje,
tarptautinį taikymą, būtent, demokratijos principą, teisinės valstybės principą ir žmogaus
teises. Bet kuriuo atveju visiškai aišku, kad pastaraisiais metais žuvo daugybė žmogaus
teisių gynėjų, o tai kelia klausimų dėl tikros demokratijos kūrimo Rusijoje.

Žinia, kurią norėjome perduoti Rusijos valdžios institucijoms 25 pakeitimu yra
neatidėliotinas poreikis tirti Sergey Magnitskio mirties aplinkybes. Maskvos valdžios
institucijų reakcija į šią iniciatyvą iš tiesų rodo, kad rusai išgirsta Europos Parlamento
siunčiamas žinias. Tačiau tai dar viena priežastis mums triukšmingai pasmerkti tai, kad šis
atvejis netiriamas. Raginame Tarybą atidžiai kontroliuoti šį klausimą ir, nesant pažangos,
imtis reikiamų priemonių.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, Europos Parlamentas stoja už
silpniausius visuomenės narius ir tuos, kurie patiria diskriminaciją, ir padeda
neturtingiausiems ir tiems, kuriems reikia pagalbos. Sacharovo premiją teikiame asmenims
iš viso pasaulio. Tačiau Europos Sąjunga dažnai nesugeba užtikrinti žmogaus teisių taikymo
savo teritorijoje. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į nuolatinę mažumų diskriminacijos
problemą, įskaitant lenkų mažumos diskriminaciją Lietuvoje, t. y. ES valstybėje narėje, kuri
yra pasirašiusi tarptautinius susitarimus ir sutartis dėl žmogaus teisių ir mažumų apsaugos.
Lietuvos parlamentas šiandien turėjo priimti sprendimą dėl to, ar bus ribojamos galimybės
siekti išsilavinimo viena iš mažumų kalbų. Savo sprendimo priėmimą jis atidėjo iki
netolimos ateities.

Dar kartą raginu Europos Parlamento narius, Europos Parlamento Pirmininką ir Europos
Komisiją užtikrinti, kad ES valstybėse narėse veiksmingai laikomasi demokratijos principo
ir būtų paisoma mažumų teisių. Ribojamas gimtosios kalbos dėstymo valandų skaičius
mokyklose ir priemonės, kuriomis siekiama Lietuvoje uždaryti lenkų mokyklas, yra ne kas
kita, kaip tautinės mažumos diskriminacija.

Tunne Kelam (PPE).   – Ponia pirmininke, ir aš norėčiau išreikšti paramą 25 pakeitimui,
ypač antrajai jo daliai, kurioje Europos Parlamentas siūlo apsvarstyti galimybes „uždrausti
atvykti į ES Rusijos pareigūnams, kurie susiję su šia byla, ir skatina, kad ES teisėsaugos
institucijos bendradarbiautų siekiant įšaldyti šių Rusijos pareigūnų bankų sąskaitas ir kitą
turtą visose ES valstybėse narėse“.
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Manau, kad tai labai svarbu Rusijai ir Europos Sąjungai, ir ryžtingai skatinu Europos Komisiją
ir Tarybą paklausyti Europos Parlamento patarimo. Jo įgaliojimai neseniai buvo padidinti.
Dabar laikas nustoti skelbti, o vietoj to imtis veiksmų, kurie sukeltų tikrą galvos skausmą
ir realių problemų už žmogaus teisių pažeidimus atsakingiems asmenims.

Manau, kad Rusijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimas gali turėti realių perspektyvų
tik tokiu atveju, jeigu S. Magnitskio ir M. Chodorkovskio bylose būtų rastas skaidrus
sprendimas ir už tai atsakingi asmenys būtų nubausti.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Ponia pirmininke, balsavau už šį L. Andrikienės pranešimą.
Manau, kad labai svarbu kalbėti apie žmogaus teisių klausimus ir juos pabrėžti. Tai esminis
Europos Sąjungos principas.

Taip pat turime užtikrinti, kad patys darome tai, ką skelbiame. Tai galbūt kiek problemiška.
Žinoma, turime daugybę rezoliucijų, bet problema tai, kaip jų laikytis.

Viskas prasideda nuo praktinės tikrovės. Galbūt man reikėjo kalbėti ir pateikti pareiškimą
dėl tvarkos balsuojant dėl P. Arlacchi pranešimo. Anoje pusėje atsistojo daugiau kaip 50 EP
narių. Aš su savo kolegomis juos suskaičiavome. Suskaičiavome, kad jų buvo mažiau negu
40, taigi tai nesukėlė jokių veiksmų. Jeigu su kai kuriais žmonėmis taip elgiamės Europos
Parlamente, t. y. su žmonėmis, kurių nuomonės galbūt skiriasi nuo mūsų arba daugumos,
neturime tikro pateisinimo, kurį galėtume naudoti norėdami kritikuoti valstybes, kuriose
jaučiamas demokratijos deficitas.

Mes Europos Sąjungoje turime būti labai atsargūs siekdami užtikrinti, kad visas mūsų
atliekamas darbas neprieštarautų ES teisei, ES teisės aktams ir visoms teisinėms nuostatoms,
susijusioms su žmogaus teisėmis. Todėl tikiu, kad šiuo atžvilgiu yra erdvės tobulėjimui,
kad mumis galima patikėti, kai šiuos klausimus aiškiname Rusijai ir likusiam pasauliui.
Mes patys turime užtikrinti, kad nediskriminuotume mažumų. Visi Europos Sąjungoje
dirbantys asmenys turi galėti naudotis visomis žmogaus teisėmis.

Pranešimas: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Ponia pirmininke, šiose diskusijose Europos Parlamentas
dar kartą renkasi pernelyg įprastą kryptį. Amerikos NATO pajėgos Afganistane viską
griauna, o Europos Sąjunga tada turi įžengti kaip angelas sargas ir imti iniciatyvos šiuo
klausimu.

Tada daugelis EP narių reaguoja taip: jeigu ES darytų bent kiek daugiau, viskas vėl būtų
gerai! Pirmininke, viskas tampa dar blogiau perskaičius minėto pranešimo 63 dalį, kurioje
rekomenduojama Iraną įtraukti į veiksmus, kuriais siekiama padėti rasti Afganistano
problemų sprendimą. Ponia pirmininke, šiuos žodžius turėjau perskaityti tris kartus
norėdamas įsitikinti, kad tai ne mano vaizduotės vaisius, o taip iš tiesų parašyta:
„rekomenduoja įtraukti Iraną!“ Retai tenka susidurti su tokiais keistais pasiūlymais. Tai
prilygsta Belzebubo naudojimui siekiant išvaryti piktąją dvasią. Todėl neabejotinai balsavau
prieš šį pranešimą.

Daniel Hannan (ECR).   – Ponia pirmininke, kiek anksčiau šiais metais turėjau garbę
aplankyti Afganistaną su D. Britanijos pajėgomis. Susitikau ne tik mūsų kariškius, bet ir
karius iš Estijos ir Danijos, kurie dalijasi jų stovykla. Pradėdamas norėčiau pasakyti, kad
negaliu pakankamai išreikšti savo dėkingumo vyrams ir moterims iš įvairių mūsų valstybių
narių ir mūsų sąjungininkams užsienyje, kurie lieja savo energiją bandydami įvesti taiką į
tą nelaimingą, nors gražią šalį.
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Norėčiau pasakyti tik vieną dalyką apie šį pranešimą. Atrodo, kad kaip Vakarų aljansas
darome vieną klaidą, kuri susijusi su mūsų aguonų naikinimo politika. EP nariai, kurie čia
atstovauja kaimo rinkimų apygardas, žino, kad niekas šioje žemėje nėra konservatyvesni
už smulkiuosius ūkininkus, bet vykdydami savo politiką Afganistane naikinti aguonų
pasėlius, užimame gyventojus, kurie buvo labai susidomėję tvarka ir žemės nuosavybe ir
pavertėme juos blogais banditais, ir visa tai dėl mūsų pasėlių naikinimo politikos, kuri turi
rinką: visame pasaulyje trūksta opijaus ir morfijaus turinčių vaistų.

Jeigu tik galėtume atkurti nuosavybės teises, Afganistanui suteiktume klestinčios pilietinės
visuomenės, turinčios nepriklausomus teisėjus, pagrindą, o ilgainiui jis turėtų atstovaujančią
vyriausybę.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0733/2010

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Ponia pirmininke, balsavau prieš šią rezoliuciją, kuria
nustatomas nuolatinis euro zonos krizės valdymo mechanizmas, nes Airijoje ir Graikijoje
matome, jog tikrovėje tokie mechanizmai skirti išgelbėti krizės valdomą finansų sistemą,
kurioje vyrauja spekuliantai ir įvairūs dirbančių žmonių, pensininkų ir neturtingųjų sąskaita
pelno siekiantys rykliai.

Šiandien Briuselyje Europos Vadovų Taryba tikriausiai nuspręs iš dalies pakeisti Lisabonos
sutartį, siekdama sau suteikti daugiau įgaliojimų siekiant įvesti griežtą sąlygiškumo nuostatą
dėl bet kokios valstybėms narėms suteiktos finansinės paramos, taip oficialiai nustatydama
tikėjimą, kad visuomenė turi mokėti už krizę. Įspėju Airijos vyriausybę negalvoti, kad ji
gali be referendumo įsiūlyti šį Lisabonos sutarties pakeitimą Airijos žmonėms. Airijos
vyriausybė jau pavertė savo šalį vasaline TVF šalimi, kuri įžūliai veikia spekuliantų ir finansų
rinkų vardu. Mes reikalaujame referendumo dėl bet kokio Lisabonos sutarties pakeitimo,
kad Airijos žmonės turėtų galimybę nepasiduoti tam, kad jie būtų paversti visiškais finansų
rinkų vergais.

Rašytiniai pareiškimai dėl balsavimo

Pranešimas: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už Europos Komisijos pasiūlymą išplėsti
pirminę Europos paveldo ženklo sąvoką nuo tarpvyriausybinių veiksmų iki oficialių ES
veiksmų, kurie padeda siekti tvirtesnio Europos Sąjungos tapatumo. Taip balsavau, nes
manau, kad pasiūlytas šio ženklo tikslas turėtų būti ne tik skatinti vidinę Europos Sąjungos
sanglaudą, bet ir už jos ribų parodyti Europos Sąjungos vienybę ir vertybes. Minėtas ženklas
turėtų būti įvertintas ir įgyvendintas po veiksmingo rezultatų parodymo ES.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu . − Balsavau už šią rezoliuciją dėl Komisijos
pasiūlymo naudoti Europos paveldo ženklą, kaip vieną iš veiksmingesnių priemonių
atotrūkiui tarp Europos Sąjungos ir jos piliečių mažinti pabrėžiant, kad Europos istoriją
sudaro įvairus ir tuo pačiu turtingas bei sudėtingas bendras kultūros paveldas. Pritariu, jog
valstybėms narėms nusprendus vykdyti Europos paveldo ženklo iniciatyvą ES lygmeniu
būtų ne tik užtikrintas didesnis matomumas, prestižas ir patikimumas, bet ir prisidėta prie
seniai užsibrėžto Europos piliečių sanglaudos ir solidarumo idealų siekio. Palaikau
pranešėjos poziciją, jog atsižvelgiant į simbolinę ženklo, su kurio pagalba skatinama
Europos integracija, reikšmę, tarptautinės vertės paveldo vietoms būtų skiriamas išskirtinis
dėmesys, kadangi su jų pagalba skatinamas bendruomeniškumas, o valstybės narės ar
regionai raginami megzti ryšius ir bendradarbiauti. Manau, kad Europos Sąjungos paveldo
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ženklo idėja, kuria siekiama stiprinti Europos piliečių ryšio su bendru paveldu jausmą
(susipažįstant su istorija ir dalyvaujant kultūrų dialogui skatinti skirtoje veikloje) ir padėti
suvokti ES kūrimąsi kaip ilgą tebevykstantį procesą, yra žingsnis šia kryptimi.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) 2007 m. keletas Europos Sąjungos valstybių narių
susitelkė siekdamos sukurti Europos paveldo ženklą. Šia iniciatyva buvo siekiama „stiprinti
europiečių paramą bendrai Europos Sąjungos tapatybei ir skatinti priklausymo bendrai
kultūrinei erdvei jausmą“ pasirenkant tam tikrą skaičių specialių vietovių visame žemyne.
2008 m. Europos Sąjungos Taryba Europos Komisijai pateikė savo išvadas, kuriose ją
paskatino pateikti teisės akto pasiūlymą, mums leidžiantį, kaip Europos kultūros sostinių
iniciatyvos atveju, šią tarpvyriausybinę iniciatyvą paversti realiu Europos Sąjungos ženklu.
Po Tarybos pasiūlymų Europos Komisija pradėjo poveikio vertinimą ir viešąsias
konsultacijas. Po jų Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimo, kuriuo būtų nustatomi Europos Sąjungos veiksmai Europos paveldo ženklo
atveju. Tai tekstas, kurį parėmiau.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu . − Balsavau už šį pranešimą, kadangi Europos istoriją
sudaro įvairus ir tuo pačiu turtingas bei sudėtingas bendras kultūros paveldas. Tai tik dar
kartą parodo, kad Europos Sąjunga remiasi tvirtomis vertybėmis, pavyzdžiui, laisve,
demokratija, pagarba žmogaus teisėms, kultūrų įvairove, tolerancija ir solidarumu. Europos
Parlamentas, vadovaudamasi visų pripažintu Europos kultūros indėliu į pasaulio kultūrą,
pritaria ženklo, kuris būtų plačiai taikomas už Europos Sąjungos ribų ir naudojamas kaip
ambicinga išorės politikos priemonė, idėjai. Siekiant, kad būtų pasiektas politinis naujojo
Europos paveldo ženklo tikslas, ypatingą dėmesį siūloma skirti simbolinei ir (arba)
šviečiamajai paveldo vietų vertei. Be to, siekiant dalytis geriausia praktika ir inicijuoti
bendrus projektus, turėtų būti primygtinai raginama skatinti glaudų paveldo vietų, kurioms
suteiktas paveldo ženklas, bendradarbiavimą. Norėčiau pabrėžti, kad valstybėms narėms
nusprendus vykdyti Europos paveldo ženklo iniciatyvą ES lygmeniu būtų ne tik užtikrintas
didesnis matomumas, prestižas ir patikimumas, bet ir prisidėta prie seniai užsibrėžto
Europos piliečių sanglaudos ir solidarumo idealų siekio.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Vienas dalykas – Europos Sąjunga yra labai turtinga savo
kultūrų įvairove, kurią puikiai atspindi jos kultūrų, meno, architektūros ir kalbų paveldas.
Ši įvairovė, turtinga istorija ir didelė pagarba paveldui ir jo išsaugojimui Europos Sąjungą
daro nepaprasta vieta. Tačiau nors mes visi dalijamės labai turtinga ir palyginti maža
teritorija, tiesa tokia, kad daugeliu atvejų nesame labai artimi vienas kitam ir nesame labai
vienam kitu susidomėję. Todėl manau, kad ši iniciatyva galėtų paskatinti glaudesnius
Europos Sąjungos piliečių ryšius ir pagilinti žinias apie Europos paveldą ir bendras vertybes,
kuriomis mes visi dalijamės, ir tai Europos Sąjungą padarytų tikrai įvairią.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Apskritai minėtos pranešėjos pateiktais
pasiūlymais patobulintas Europos Komisijos pradinis projektas. Tačiau jis turi ir neigiamų
aspektų. Daugiakalbystės skatinimo požiūriu pasiūlytuose pakeitimuose neužsimenama
apie pagrindinį klausimą ir todėl jais negalima pakoreguoti rimtų pradinio pasiūlymo
trūkumų. Beje, tikras ir veiksmingas daugiakalbystės skatinimas pasiektas ne „vartojant
keletą Europos Sąjungos kalbų“, bet vartojant įvairias Europos Sąjungos kalbas. Tačiau
svarbiau už šio pranešimo konkrečius tikslus yra klaidingas šios sąvokos supratimas.
Europos paveldo ženklas (arba Europos Sąjungos paveldo ženklas) pagrįstas bendros
Europos Sąjungos tapatybės klaidingo supratimo stiprinimu ir bendros Europos Sąjungos
kultūros, pagrįstos tokiomis vertybėmis kaip laisvė, demokratija ir t. t., formavimu.

16-12-2010Europos Parlamento debataiLT46



Nėra tokio dalyko kaip bendras „Europos Sąjungos kultūros paveldas“. Visa Europos
kultūros istorija, kaip visa Europos istorija apskritai, sukurta ne tik įvairovės ir puikios
kūrybinės ir pažangios energijos pagrindu, bet ją taip pat kūrė žiaurūs, priešiški konfliktai,
netolerancija ir daugeriopų gijų ir kultūros vyravimo kontekstas. Paveldas yra ypač jautri
sritis dėl jo artimo ryšio su istorija, kuri kelia rimtą susirūpinimą dėl galimo istorijos
perrašymo, kurio liudininkais neseniai buvome.

Jarosław Kalinowski (PPE),    raštu. – (PL) Europos Sąjungos ir jos institucijų įvaizdis
piliečių akyse – esminis klausimas. Deja, apklausų rezultatai rodo, kad Europos Sąjungos
visuomenė vis rečiau turi ES tapatybės ir vienybės pajautą, ir tokia pat padėtis yra su
pasitikėjimu ES institucijomis. Žinių apie mūsų bendrą istoriją ir bendras kultūrines šaknis
skatinimas gali būti ypač naudingas ES siekiant priartinti prie piliečių ir formuojant jų
sanglaudos ir solidarumo pajautą. Naujasis Europos paveldo ženklas gali padėti vien jau
šiuo atžvilgiu. Paveldo ženklo procedūrų racionalizavimas ir kriterijų standartizavimas
pagerins ES įvaizdį bei padidins jos piliečių pasitikėjimą institucijomis, pvz., Europos
Parlamentu.

Jacek Olgierd Kurski (ECR),    raštu. – (PL) Šiandien balsavau už šį pranešimą dėl pasiūlymo
dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo būtų nustatomi Europos Sąjungos
veiksmai, kurių būtų imamasi sprendžiant Europos paveldo ženklo klausimą. Manau, kad
tai įdomi ir vertinga iniciatyva, padėsianti skatinti Europos Sąjungos kultūrą ir laimėjimus
ir prisidėsianti prie turizmo ir atskirų regionų vystymo. Reikia palankiai vertinti tai, kad
mes, Europos Parlamentas, pabrėžėme, kad Europos paveldo ženklas papildys kitas kultūros
paveldo iniciatyvas, pvz., UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą ir Europos Tarybos
projektą „Europos kultūros keliai“ ir jų nedubliuos.

David Martin (S&D),    raštu. – Palankiai vertinu Europos Komisijos pasiūlymą Europos
paveldo ženklą naudoti kaip priemonę, naudojamą kartu su kitais, veiksmingesniais
metodais, kuria būtų siekiama sumažinti skirtumą tarp Europos Sąjungos ir jos piliečių,
kaip būdą pabrėžti, kad Europos Sąjungos istorija – įvairaus, tačiau turtingo ir papildančio,
bendro kultūros paveldo rezultatas, ir kaip priemonę pripažinti, kad ES yra įsišaknijusi į
tokias tvirtas vertybes kaip laisvė, demokratija, žmogaus teisių paisymas, kultūrų įvairovė,
tolerancija ir solidarumas. Valstybių narių sprendimas Europos paveldo ženklą įvertinti
ES sistemos kontekste ne tik padės padidinti jos matomumą, gerą vardą ir patikimumą,
bet taip pat padės suvokti ilgai Europos Sąjungos piliečių siektus sanglaudos ir solidarumo
idealus.

Clemente Mastella (PPE),    raštu. – (IT) Mus džiugina Europos Komisijos pasiūlymas
naudoti Europos paveldo ženklą kartu su kitomis iniciatyvomis, kaip priemonę sumažinti
skirtumą tarp Europos Sąjungos ir jos piliečių; kaip būdą pabrėžti, kad Europos Sąjungos
istorija – įvairaus, bet turtingo ir papildančio bendro kultūros paveldo rezultatas. Jis rodo,
kad ES įsišaknijusios tvirtos vertybės, tokios kaip laisvė, demokratija, žmogaus teisių
paisymas, kultūrų įvairovė, tolerancija ir solidarumas, yra vertinamos.

Valstybių narių sprendimas Europos paveldo ženklą įtraukti į ES sistemą ne tik padės
padidinti jos matomumą, gerą vardą ir patikimumą, bet ir padės pagaliau dideliu mastu
pasiekti ilgai siektų Europos Sąjungos piliečių sanglaudos ir solidarumo idealų, kuriant
bendrą Europos Sąjungos tapatybę ir didinant jų susidomėjimą Europos Sąjunga ir jos
kilme – o tai du pagrindiniai Europos Sąjungos institucijoms kylantys sunkumai.

Tačiau šiuo nauju ženklu dėmesys turi būti telkiamas į simboliškumą ir informatyvumą,
o ne vietovės grožį, ir juo turi būti reikalaujama glaudaus šiuo ženklu pažymėtų vietovių
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bendradarbiavimo siekiant geriausios praktikos ir pradėti bendrus mokslinius ir plėtros
projektus.

Louis Michel (ALDE),    raštu. – (FR) Be kitų iniciatyvų, Europos paveldo ženklas –
papildomas būdas Europos Sąjungą priartinti prie jos piliečių ir sutvirtinti jų priklausymo
Europai pajautą. Jis taip pat mums leis paremti jų supratimą apie bendrą istoriją ir Europos
paveldą. Šis ženklas padės skatinti daugiakalbystę ir kultūrų dialogą ir parems tinklų, skirtų
skatinti Europos paveldą, kūrimą. Jis parems ekonomikos patrauklumą, pirmiausia plėtojant
kultūros turizmą. Paremdami šį ženklą, pagerinsime daugiakultūrį dialogą.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Man atrodo, kad Europos paveldo ženklo
veiksmingumas – atviras klausimas būtent dėl to, kad valstybės narės gali pačios nuspręsti,
ar joms dalyvauti šioje programoje. Be to, – ir šiuo atžvilgiu sutinku su pranešėja – siūlomi
atrankos kriterijai ir didelis vietovių, kurioms galėtų būti suteiktas šis ženklas, skaičius
reiškia, kad galima netekti kokybės ir gero vardo. Glaudus bendradarbiavimas su esamomis
kultūros paveldo iniciatyvomis, pvz., UNESCO pasaulio kultūros paveldu, gali būti
veiksmingesnis būdas. Nebalsavau už šį pranešimą, nes jame nėra pakankamai išsamiai
aptariamas poreikis įvesti kultūros paveldo ženklą, kuris būtų pagrįstas tiksliai nusakytais
tikslais.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Sprendimas Europos paveldo ženklą įtraukti į Europos
Sąjungos sistemą užtikrins tai, kad piliečių pajauta, kad jie priklauso Europos Sąjungai,
padidės ir paskatins siekti sanglaudos, solidarumo ir integracijos idealų. Balsavau už šį
pranešimą dėl Europos paveldo ženklo, nes Europos Sąjunga nusistatė tikslą sukurti bendrą
tapatybę, ES priartinti prie savo piliečių didinant supratimą apie šį turtingą ir įvairų istorijos
ir kultūros paveldą, su kuriuo kiekvienas yra susijęs ir per kurį jaunuoliai gali mokytis ir
sužinoti apie savo tapatybę, dalydamiesi ja su kitais jaunais europiečiais. Oficialumo šiam
ženklui suteikimas taip pat padės paremti vietas, kurios kuriant Europos Sąjungą kūrė
istoriją.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Entuziastingai ir palankiai vertinu
pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas Europos
paveldo ženklas. Tikslas kurti bendrą europinę tapatybę ir skatinti Europos Sąjungos
interesus yra esminis siekiant taikos ir socialinės sanglaudos.

Pasiūlyta priemonė skatinti Europos paveldą naudojant tarptautinį interneto puslapį
patraukia jaunus europiečius ir galėtų juos paskatinti daugiau sužinoti apie šio žemyno
istoriją, susipažinti su daugiataučiu paveldu ir bendru kultūros paveldu, ir sužinoti apie
žmones ir sumanymus, lėmusius pačios Europos Sąjungos kūrimą.

Ši priemonė turi didelę simbolinę ir informacinę vertę, ir ji pristatys Europos Sąjungos
istoriją ir kultūrą kaip visumą. Remiu minėtame pranešime išreikštus ketinimus apsaugoti
Europos Parlamento ir Tarybos veiksmingą dalyvavimą atrenkant vietoves ir pateikiamą
turinį, siekiant užtikrinti, kad ši iniciatyva būtų labai skaidri ir demokratinė.

Crescenzio Rivellini (PPE),    raštu. – (IT) Sveikinu C. Paliadeli su jos puikiu darbu. Europos
Parlamentas šiandien parodė žalią šviesą Europos paveldo ženklui, istorinių vietovių, kurių
svarba peržengia valstybių ribas, sąrašui. Europos Sąjunga turi apie 500 mln. gyventojų,
dauguma kurių jaučiasi esą pirmiausia savo kilmės valstybių piliečiai, o ne Europos Sąjungos
piliečiai. Stiprios Europos Sąjungos tapatybės stoka gali būti Europos Sąjungos integracijos
kliūtis, bet tai nieko stebėtino. Europos žemynas – didžiulis kalbų ir papročių kratinys ir
jį sudarančių valstybių skirtumai dažnai labiau akivaizdūs negu bendrybės.

16-12-2010Europos Parlamento debataiLT48



Ši iniciatyva sustiprins priklausymo Europos Sąjungai pajautą ir sukurs didesnę įvairių
valstybių piliečių sanglaudą. Todėl svarbu pabrėžti vietas, kurios iškilmingai pamini ir
simbolizuoja Europos Sąjungos integraciją, ir vietas, kurios aukština Europos Sąjungos
sumanymus ir vertybes. Be to, kaip ir UNESCO kultūros paveldo sąrašo vietovės, Europos
Sąjungos ženklą turinčios vietovės turi pritraukti daugiau turistų, o tai daro teigiamą poveikį
vietos ekonomikai.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Bendros Europos Sąjungos tapatybės
formavimas ir susidomėjimo Europos Sąjunga ir jos kilme didėjimas – sunkumai, su kuriais
susiduria Europos Sąjungos institucijos kviesdamos siekti aiškios sanglaudos ir solidarumo.
Žinoma, yra kitų, radikalesnių ir akivaizdžių būdų padidinti europiečių tikėjimą Europos
Sąjunga ir jos lyderiais (pastaroji finansų krizė parodė, kad aukštesniuosiuose administracijos
lygmenyse reikia dar daug pasiekti). Tačiau žinios apie mūsų žemyno istoriją, daugiakultūrio,
tačiau bendro jos kultūros paveldo žinojimas ir jaunosios kartos mokymas apie sumanymus
ir žmones, kurie lėmė Europos Sąjungos sukūrimą, gali iš tiesų padėti sumažinti skirtumą
tarp ES ir jos piliečių.

Joanna Senyszyn (S&D),    raštu. – (PL) Būdama Kultūros ir švietimo komiteto narė,
balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu.
Sumanymas sukurti ES ženklą yra svarbus tuo atžvilgiu, kad jis Europos Sąjungos piliečiams
gali padėti sužinoti daugiau apie Europos Sąjungos istoriją ir kultūros paveldą ir apie
Europos Sąjungos tapatybės ir ryšių tarp valstybių kūrimo.

Pasirinkdami vietas atskirose valstybėse narėse, kurios pateikė paraišką dėl ES Europos
paveldo ženklo suteikimo, geriau informuosime žmones apie tai, kad Europos Sąjungos
istorija daro poveikį mums visiems, nepaisant to, kur gyvename, nuo mūsų kalbos arba
kultūros. Europos paveldo ženklo pakeitimas ES iniciatyva padės jį padaryti patikimesnį,
matomesnį ir užtikrins jam geresnį vardą. Tai, savo ruožtu, gali tapti ekonomine ir socialine
nauda, inter alia, vietas, kurioms suteiktas paveldo ženklas, padarant patrauklesnes turistams.
Vietų, kurioms bus suteiktas paveldo ženklas, pasirinkimas taip pat padės padidinti jaunosios
kartos susidomėjimą ir žinias apie kitų Europos Sąjungos žmonių sumanymus ir kitas
tautas, o gausesnės žinios labiau suartins Europos Sąjungos gyventojus.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    raštu. – (PL) Europos paveldo ženklo iniciatyva
ketinama paremti miestus, žmones ir veiklą, kuri prisidėjo prie Europos Sąjungos
integracijos proceso. Šia iniciatyva siekiama piliečius geriau informuoti apie pagrindines
vertybes, tokias kaip demokratija, solidarumas, kultūrų įvairovė ir tolerancija, kuriomis
pagrįsta mūsų Bendrija. Vietų, kurioms suteiktas Europos paveldo ženklas, sąrašas bus lyg
mūsų žemyno tradicijų ir kultūros žemėlapis, žemėlapis vietų, kurios atliko pagrindinį
vaidmenį formuodamos Europos Sąjungos tapatybę. Bendras, tačiau įvairus paveldas gali
sustiprinti jos piliečių tapatybės pajautą ir sustiprinti Europos Sąjungos sanglaudą. Šia
iniciatyva bus sukurta Europos Sąjungos šalių ir regionų bendradarbiavimo programa. Be
to, ji gali turėti teigiamą poveikį turizmo sektoriui, regionus padėdama padaryti
patrauklesnius ir kartu pagerinti jų ekonominę padėtį. Pritariu, kad ši programa turėtų
tapti oficialia ES remiama iniciatyva, nes tai ją padarys plačiau pripažįstamą, patikimesnę
ir užtikrins jai geresnį vardą. Didesnis šios programos matomumas daugiau piliečių leis
atpažinti šiuos ženklus, kurie reiškia ir pažymi Europos Sąjungos integraciją.

Ši programa taip pat turėtų veikti lygiagrečiai su UNESCO tarptautine programa ir Europos
kultūros sostinių programa ir turėtų jas papildyti, nes Europos paveldo ženklas veikia
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mokymo ir simboliniame lygmenyse ir, mažesniu mastu, veikia estetines ir architektūrines
savybes. Turėtume ieškoti būdų kaip sustiprinti piliečių pajautą, kad jie priklauso Europos
Sąjungai.

Csanád Szegedi (NI),    raštu. – (HU) Manau, kad Europos Sąjungos vertybės, pvz., senasis
vengrų runų raštas, yra labai svarbios ir jų pripažinimas ir įvertinimas teikiant
apdovanojimus yra nepakeičiamas. Tačiau šiuo atveju turime išsaugoti šią tradiciją šį
apdovanojimą teikti ES iš tiesų esančioms vertybėms. Nepriimtina jį išplėsti į trečiąsias
šalis, nes tai darydami, mes tik nukopijuosime UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Kita
vertus, tikiuosi, kad šis apdovanojimas mums padės grįžti prie tradicinių Europos Sąjungos
vertybių, o šio ženklo suteikimas iš tiesų bus pripažinimo išraiška. Susilaikiau balsuodamas
dėl pirmiau minėtų šiame pranešime esančių prieštaravimų.

Rekomendacija: Doris Pack (A7-0334/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rekomendaciją dėl Šveicarijos
Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje
mokymosi visą gyvenimą srityje sąlygų, nes manau, kad tai teigiamas Europos Sąjungos
jaunimo strategijos veiksnys, taip yra dėl to, kad jis yra bendradarbiavimo su šia šalimi dėl
sektorių politikos Europos Sąjungoje proceso etapas. Kadangi Šveicarija šiame jaunuolių
projekte nori dalyvauti žmogiškuoju, ekonominiu ir socialiniu požiūriu, Europos Sąjunga
gali tik gauti naudos iš to, kad ji jaunuolius iš trečiųjų šalių, pvz., Šveicarijos, įtraukia į ES
jaunųjų kartų integracijos geresnio informavimo procesą.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu . − Balsavau už šią rekomendaciją, nes neabejoju,
jog ES bendradarbiavimas su Šveicarija ES švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse
duos abipusės naudos šių sričių tobulinimui ir efektyviam įgyvendinimui. Šveicarijos
dalyvavimas konkrečiose „Veiklaus jaunimo“ ir „Mokymosi visą gyvenimą“ 2007 – 2013
m. programose suteiks šioms programoms papildomą impulsą, sudarys galimybių programų
dalyvių mainams, dalijimuisi patirtimi, tuo pačiu išlaikant finansinius ir kitus ES interesus.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Programa „Veiklus jaunimas“ siekiama vystyti ir
remti jaunimo bendradarbiavimą Europos Sąjungoje. Ja siekiama skatinti jaunuolių
dalyvavimą visuomenės gyvenime, pirmiausia jaunuolių, kurie turi mažiau galimybių arba
yra neįgalūs, ir skatinti iniciatyvumą, verslumą ir kūrybingumą. Mokymo ir mokymosi
visą gyvenimą programa, savo ruožtu, padeda Europos Sąjungą vystyti kaip pažangią,
žiniomis grįstą visuomenę, kaip nustatyta Lisabonos strategijos tiksluose. Remiant valstybių
narių veiksmus ir juos papildant, šia programa siekiama skatinti Bendrijos švietimo ir
mokymo sistemų mainus, bendradarbiavimą ir mobilumą, kad šios taptų pasaulinio
lygmens kokybės standartu. Šveicarija, kuri nėra ES valstybė narė, šiuo metu nedalyvauja
šiuose veiksmuose. Manau, kad turėtų būti kitaip ir kad turėtume savo kaimynus šveicarus
įtraukti į šias politikos sritis, atsižvelgiant į atviros Europos Sąjungos siekį. Todėl balsavau
už šią teisėkūros rezoliuciją, kuria Šveicarija įtraukiama į šiuos svarbius veiksmus.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu . − Balsavau už šią Europos Parlamento parengtą
rekomendaciją, nes pritariu Tarybos sprendimo projektui dėl Šveicarijos dalyvavimo
programose „Veiklus jaunimas“ ir „Mokymasis visą gyvenimą“. Nors Šveicarija nusprendė
neprisijungti prie Europos ekonominės zonos, tačiau ji glaudžiai bendradarbiauja su
Europos Sąjunga švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse. Šis susitarimas yra tinkamas,
nes Šveicarija įsipareigoja vykdyti Europos Komisijos nustatytas sąlygas ir nuostatas. Be
to, Šveicarijos pusės pateiktiems projektams ir iniciatyvoms bus taikomos tos pačios
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sąlygos, taisyklės ir procedūros, kurios taikomos ir valstybių narių pateiktiems projektams.
Šveicarija vadovausis Europos Sąjungos finansų kontrole ir audito nuostatomis. Pagal
dvišalį susitarimą Šveicarija turės įsteigti nacionalinę agentūrą, kuri bendradarbiaus dėl
programų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu ir kasmet finansiškai prisidės prie kiekvienos
programos (2011 metais jaunimo programai skirs 1,7 milijono eurų ir mokymosi visą
gyvenimą programai – 14,2 milijono eurų).

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Bendradarbiavimas su Šveicarija švietimo klausimais –
svarbus ES ir Šveicarijos santykių žingsnis. Šiomis dviem programomis remiamas
mokymasis visą gyvenimą ir jaunuolių įtrauktis į Europos Sąjungos integracijos procesą
siekiant Europos Sąjungos piliečių tolerancijos ir solidarumo. Europos Komisijos ir
Šveicarijos susitarimo pakanka, turint omenyje tai, kad šių programų dalyviai iš Šveicarijos
teikia prašymus dalyvauti programoje tokiomis pat sąlygomis, kaip ir ES jaunuoliai, ir kad
Šveicarija yra įsipareigojusi prisitaikyti prie Europos Sąjungos taisyklių ir jų priežiūros bei
prie abiejų programų prisidėti finansiškai.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – Kaip Europos Parlamento delegacijos ryšiams
su Šveicarija pirmininkas, palankiai vertinu šio pranešimo priėmimą. Europos Komisija,
Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos valstybės narės susitarė sukurti programą „Veiklus
jaunimas“, kuri padeda įgyvendinti teisinę sistemą, padėsiančią paremti neformalųjį
jaunuolių mokymąsi. Šio pasiūlymo tikslas – Šveicarijai sudaryti sąlygas dalyvauti
programoje „Aktyvus jaunimas“ ir mokymosi visą gyvenimą programoje. Šveicarija –
vienintelė Europos Sąjungos valstybė, šioje programoje dalyvaujanti nebūdama EEE narė,
kandidatė arba potenciali valstybė kandidatė. Nors Šveicarija nusprendė neprisijungti prie
Europos ekonominės erdvės, ji parodė ilgalaikį susidomėjimą glaudesniu bendradarbiavimu
su ES švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse.

Jarosław Kalinowski (PPE),    raštu. – (PL) Mes visi labai gerai žinome, kad gera švietimo
sistema, užtikrinanti tai, kad jaunuoliai gautų geriausią įmanomą išsilavinimą, yra labai
svarbi kiekvienai šaliai. Geras kvalifikacijų, žinių ir švietimo lygis turi tiesioginį poveikį
kultūrai ir darbo rinkai, taigi, ir piliečių gyvenimo lygiui. Visos šalys nori galėti didžiuotis
savo jaunuoliais ir kiekvienas jaunuolis nori turėti galimybę pažinti naujas kultūras ir kalbas
ir užsienyje įgyti profesinės patirties. Europos Sąjunga gali didžiuotis savo gera išplėtota
studentų mainų programų sistema ir atviromis savo darbo rinkomis, o tai reiškia, kad visi
jauni europiečiai turi daugybę galimybių tobulinti savo intelektines ir profesines savybes.
Šveicarijos dalyvavimas programoje „Aktyvus jaunimas“ rodo, kad šiai šaliai svarbus
bendradarbiavimas su Europos Sąjunga, o svarbiausia bendradarbiauti švietimo srityje.
Jauniems šveicarams neturėtume užkirsti kelio naudotis lengvatomis ir galimybėmis siekti
Bendrijos išsilavinimo.

Petru Constantin Luhan (PPE),    raštu. – (RO) Vis daugiau dėmesio skiriama švietimui ir
rengimui, moksliniams tyrimams ir, pirmiausia, Europos Sąjungos jaunuolių ištekliams.
Teikdami naujas mokymosi galimybes, savo piliečiams norime suteikti daugiau galimybių.
Švietimo, mokymo, kultūros, mokslinių tyrimų ir jaunimo programos – pagrindinis šios
strategijos elementas. Programos „Veiklus jaunimas“ tikslas – europiečiams, pradedant
paaugliais ir baigiant suaugusiais, sukelti aktyvaus europiečių pilietiškumo, solidarumo ir
tolerancijos jausmą.

Šia programa skatinamas judumas ES viduje ir už jos ribų ir skatinama visų jaunuolių
įtrauktis, nepaisant jų išsilavinimo, socialinės ir kultūrinės praeities. Būdamas Delegacijos
ryšiams su Šveicarija ir Norvegija narys, balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad Europos
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Komisijos ir Šveicarijos valdžios institucijų pasirašytas susitarimas yra visiškai tinkamas
ir naudingas abiem pusėms. Jis mums leis padėti kuo daugiau žmonių įgyti naujų įgūdžių
ir jiems pasiūlys mokymosi galimybių Europos Sąjungos mastu.

David Martin (S&D),    raštu. – Nors Šveicarija nusprendė neprisijungti prie Europos
ekonominės zonos, tačiau ji nuolat domisi glaudžiu bendradarbiavimu su ES švietimo,
mokymo ir jaunimo reikalų srityse. Iš pradžių teisinis ES švietimo, mokymo ir jaunimo
programų pagrindas nereglamentavo Šveicarijos dalyvavimo, tačiau 2006 m. tai pasikeitė
kai Parlamentas ir Taryba patvirtino sprendimą, kuriuo įkuriamos „Veiklaus jaunimo“ ir
„Mokymosi visą gyvenimą“ 2007–2013 m. programos. 2008 m. vasario mėn. Taryba leido
Komisijai pradėti derybas su Šveicarija dėl jos dalyvavimo abiejose programose. 2009 m.
rugpjūčio mėn. buvo pasiektas susitarimas ir Taryba patvirtino sprendimą, kuriuo
patvirtintas programų pasirašymas ir laikinas jų taikymas nuo 2011 m. Aš šį pasiūlymą
parėmiau.

Mario Mauro (PPE),    raštu. – (IT) Šveicarijos, valstybės, kuri nusprendė nebūti Europos
Sąjungos dalis, dalyvavimas programoje „Veiklus jaunimas“ ir mokymosi visą gyvenimą
veiksmų programoje negali būti atmestas a priori, bet tokią galimybę reikia kruopščiai
įvertinti. Todėl remiu minėto Europos Komisijos ir Šveicarijos vyriausybės pasiekto
susitarimo sąlygas, taigi balsavau už šį D. Pack parengtą pranešimą. Teisinga suteikti
galimybę Šveicarijai naudotis minėtų programų teikiama nauda, bet taip pat teisinga
apsaugoti visus Europos Sąjungos finansinius ir kitus interesus.

Louis Michel (ALDE),    raštu. – (FR) Nors Šveicarija nusprendė neprisijungti prie Europos
ekonominės zonos, tačiau ji nuolat domisi glaudžiu bendradarbiavimu su ES švietimo,
mokymo ir jaunimo reikalų srityse. Šio susitarimo dėl Šveicarijos dalyvavimo programoje
„Veiklus jaunimas“ ir švietimo ir mokymosi visą gyvenimą veiksmų programos sudarymas
yra labai teigiamas jo rezultatas. Iš tikrųjų, švietimo ir mokymosi visą gyvenimą sąvoka
būtina žiniomis grįstos ekonomikos konkurencingumui užtikrinti.

Ją galima taikyti visiems švietimo ir mokymo lygmenims, ji susijusi su visais gyvenimo ir
skirtingų mokymosi formų etapais. Turime plėtoti ir stiprinti mainus, bendradarbiavimą
ir mobilumą. Be to, svarbu paskatinti jaunus žmones dalyvauti visuomenės gyvenime,
pirmiausia tuos žmones, kurie turi mažiau galimybių arba yra neįgalūs, ir paskatinti
iniciatyvumą, verslumą ir kūrybingumą, siekiant skatinti būti aktyviais Europos Sąjungos
piliečiais, stiprinti solidarumą ir skatinti toleranciją.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Suprantama, Šveicarija, kuri programoms „Veiklus
jaunimas“ ir „Mokymasis visą gyvenimą“ teikia tam tikrą finansinę paramą, dabar nori
dalyvauti minėtose programose. Skatinant mokymąsi, taip pat teigiamas pokytis būtų tai,
kad ES iš Šveicarijos knygos išplėštų lapą apie tiesioginę demokratiją. Kai Šveicarijos
gyventojai apsisprendžia prieš minaretų statymą, šis sprendimas priimamas. Tas pats
pasakytina ir apie neseniai paskelbtą iniciatyvą dėl užsieniečių nusikaltėlių deportacijos.
Šveicarijos valdžios institucijos supranta, kad kai žmonės sako „ne“, jie tai ir turi galvoje,
kad valdžia neorganizuotų balsavimo tol, kol gaus norimą rezultatą, ir galėtų atrodyti
nustebusi dėl sumažėjusio balsuotojų dalyvavimo. Šis šveicarų pavyzdys turėtų mums
suteikti galimybę sustoti ir apmąstyti žmonių nuogąstavimus. Negaliu visiškai sutikti su
šiame pranešime aprašytomis taisyklėmis, todėl balsavau prieš.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rekomendaciją dėl
pasiūlymo projekto dėl Tarybos sprendimo sudaryti Europos Sąjungos ir Šveicarijos
Konfederacijos susitarimą, kuriame išdėstomos Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo
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programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje
(2007–2013 m.) nuostatos ir sąlygos, nes manau, kad šis Europos Komisijos su Šveicarijos
valdžios institucijomis aptartas susitarimas yra vertintinas gana teigiamai, juo didinama
programos Šveicarijai teikiama nauda ir apsaugomi Europos Sąjungos interesai, ypač
finansiniai interesai.

Crescenzio Rivellini (PPE),    raštu. – (IT) Šiandien plenariniame posėdyje balsavome dėl
rezoliucijos projekto dėl Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus
jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje. Nors Šveicarija
nusprendė neprisijungti prie Europos ekonominės zonos, ji nuolat rodė susidomėjimą
artimiau bendradarbiauti su Europos Sąjunga švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse.
Šia rekomendacija sudarėme ES ir Šveicarijos susitarimą, pagal kurį Šveicarijai suteikiama
galimybė dalyvauti programose „Veiklus jaunimas“ ir „Mokymasis visą gyvenimą“.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Nors Šveicarija nusprendė neprisijungti
prie Europos ekonominės zonos, tačiau ji nuolat domisi glaudžiu bendradarbiavimu su
ES švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse. Iš pradžių teisinis ES švietimo, mokymo
ir jaunimo programų pagrindas nereglamentavo Šveicarijos dalyvavimo, tačiau 2006 m.
tai pasikeitė kai Parlamentas ir Taryba patvirtino sprendimą, kuriuo įkuriamos „Veiklaus
jaunimo“ ir „Mokymosi visą gyvenimą“ 2007 – 2013 m. programos. 2008 m. vasario mėn.
Taryba leido Komisijai pradėti derybas su Šveicarija dėl jos dalyvavimo abiejose programose.
2009 m. rugpjūčio mėn. buvo pasiektas susitarimas ir Taryba patvirtino sprendimą, kuriuo
patvirtintas programų pasirašymas ir laikinas jų taikymas nuo 2011 m. Vadovaujantis
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalimi, Taryba prieš įsigaliojant
susitarimui turi gauti Europos Parlamento pritarimą. Parlamento ir Tarybos sprendimai,
patvirtinti 2006 m. ir kuriais įkuriamos „Veiklaus jaunimo“ ir „Mokymosi visą gyvenimą“
programos, jau iš esmės reglamentavo Šveicarijos dalyvavimą. Komisijos susitarimas su
Šveicarijos valdžios institucijomis yra pakankamai tinkamas: programų lėšomis taip pat
gali naudotis Šveicarija, tačiau išlaikomi ir finansiniai bei kiti ES interesai. Todėl pranešėja
rekomenduoja Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo projektui.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    raštu. – (PL) Šveicarija – valstybė, turinti kovoti su
nelygių galimybių gauti aukštąjį išsilavinimą problema, nepaisant to, kad ji turi nuostabias
švietimo programas. Tikėkimės, kad bendradarbiavimas su ES reikš tai, kad jauni šveicarai,
pirmiausia imigrantai, turės geresnes galimybes gauti išsilavinimą. Valstybių narių patirtis
vykdant programas, kurios palengvina švietimo srities jaunimo mainų programas aiškiai
rodo, kad jos ne tik skatina gerą išsilavinimą, bet taip pat atlieka teigiamą vaidmenį skatinant
Europos Sąjungos integraciją dėl kalbų išmokimo, atskirų šalių kultūrų ir tradicijų įgijimo.
Taip pat „Mokymosi visą gyvenimą“ programa – puiki proga atkreipti dėmesį į moterų
vaidmenį Šveicarijoje. Ši šalis buvo paskutinė Europos šalis, XX a. 8-ajame dešimtmetyje
moterims suteikusi teisę balsuoti federaliniuose rinkimuose ir ilgą laiką moterys sudarė
socialinę grupę, kuriai sunku ne tik dalyvauti pilietinės visuomenės veikloje, bet ir gauti
išsilavinimą ir profesinį pasitenkinimą.

Šiandien įsilieti į darbo rinką norinčios vidutinio amžiaus moterys dažnai susiduria su
kvalifikacijos arba patirties trūkumo problema, nes dėl brangios vaikų priežiūros didelė
jų dalis liko namie ir rūpinosi šeima.

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

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Dviejuose pranešimuose dėl žmogaus
teisių padėties ES ir pasaulyje aptariami uždaviniai, susiję su darbuotojais, kurie kapitalistinei
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krizei smarkėjant kenčia žiaurius ES, kapitalo ir buržuazinių vyriausybių, bandančių
priversti juos sumokėti krizės kainą ir išsaugoti monopolijų pelnus, išpuolius prieš jų teises
ir gyvenimus. Politiniams kapitalo atstovams užtenka įžūlumo teigti ES esant žmogaus
teisių sergėtoją tuo metu, kai rengiamasi patvirtinti naują, dar reakcingesnę, doktriną
„NATO 2020“, ir atsiduria pirmosiose gretose, kai kalbama apie žmonių išnaudojimą,
gamtos išteklių naudojimą ir paramą marionetiniams ir reakcingiems režimams. Kartu
visose ES valstybėse narėse sunkiomis ir kruvinomis kovomis iškovotos darbo ir socialinės
teisės yra paneigiamos, liaudies ir darbo kovos yra negailestingai malšinamos, dažnėja
imigrantų medžioklė ir rasizmo atvejai, pagrindinės liaudies laisvės ir demokratinės teisės
ribojamos, o daugybėje šalių komunistų partijos pripažįstamos neteisėtomis ir komunistų
simboliai draudžiami. Įprastos nuorodos į tariamus žmogaus teisių pažeidimus Kuboje ir
kitose šalyse, kurios priešinasi imperialistiniams planams, yra primityvūs grasinimai,
prievarta ir spaudimas siekiant palaužti žmonių valią, kad jie atsisakytų savo teisių laisvai
apsispręsti dėl savo pačių likimo.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Tradiciškai dalis gruodžio mėn. plenarinio posėdžio
skirta žmogaus teisėms. Rezoliucijos dėl Parlamento metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių
padėties pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje patvirtinimas, be A. Sacharovo
premijos skyrimo, yra vienas iš ritualinių įvykių, išskiriančių posėdį. Iš tikrųjų vienas iš
Europos Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų – stiprinti demokratiją ir žmogaus teises
visame pasaulyje. Šių metų ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į nuolatinius didelius
pažeidimus šioje srityje ir dėl ekonomikos krizės, klimato kaitos, naujųjų technologijų ir
kovos su terorizmu pablogėjusią padėtį. Joje rekomenduojama įgyvendinti Lisabonos
sutarties uždavinius, visų pirma pasinaudojant naująja Europos išorės veiksmų tarnyba.
Pranešėja šio teksto klausimais L. L. Andrikienė teigia, kad suderintos Europos užsienio
politikos prioritetas turėtų būti demokratijos ir žmogaus teisių stiprinimas.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šią 2009 metų žmogaus teisių
padėties pasaulyje ir Europos Sąjungoje ataskaitą, kadangi joje tiriama, vertinama ir
konkrečiais atvejais pateikiama Europos Sąjungos veiklos žmogaus teisių ir demokratijos
srityje analizė bei ateities uždaviniai. Kalbant apie smurtą prieš moteris, Europos Parlamentas
išreiškia didelį susirūpinimą dėl kai kuriose šalyse įsigalėjusios diskriminacijos dėl lyties ir
smurto namuose ir nurodo, kad kaimo vietovėse gyvenančios moterys – tai ypač
pažeidžiama grupė. Todėl pritariu Parlamento reikalavimui, kad visuose žmogaus teisių
dialoguose būtų atvirai keliami klausimai dėl moterų teisių, ypač susiję su siekiu kovoti ir
panaikinti bet kokios formos diskriminaciją ir prievartą prieš moteris ir mergaites, visų
rūšių žalingą tradicinę praktiką arba papročius, pvz., moterų lytinių organų žalojimą,
ankstyvas arba priverstines vedybas, visų rūšių prekybą žmonėmis, smurtą namuose ir
moterų žudymą, išnaudojimą darbo vietoje bei ekonominį išnaudojimą. Kadangi milijonai
vaikų vis dar tampa išprievartavimo, smurto namuose, fizinės, emocinės ir seksualinės
prievartos aukomis, pritariu, kad Europos Sąjunga turi skubiai imtis papildomų priemonių,
nukreiptų prieš vaikų darbą, ir kad veiksmingiau taikytų jau turimas priemones.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Europos Sąjungos atliekamas žmogaus teisių gynėjos
vaidmuo yra labai svarbus būdingas bruožas, kurio institucijos negali atsisakyti ir kuris
turi išlikti diplomatinio darbo prioritetu. Geriausias to įrodymas – šios ataskaitos I priedas,
nes jame išvardijami visi žmogaus teisių pažeidimo atvejai, kuriuos mes Europoje
pasmerkėme arba kurių pasmerkimo nepavyko išvengti; nuo Afganistano iki Somalio,
nuo Rusijos iki Irano. Nežiūrime pro pirštus arba neslepiame galvos smėlyje net tuomet,
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kai strateginėms partnerystėms gresia pavojus, nes asmeniniai interesai negali būti vertinami
labiau nei laisvės ir žmogaus teisių gynyba.

Mano nuomone, Europos Sąjunga turi toliau laikytis intervencinės ir drąsios, kova dėl
žmogaus teisių ir demokratijos pagrįstos pozicijos.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Šis pranešimas – tai dar vienas daugumos,
kurioje vyrauja dešinieji ir socialdemokratai, kurie žmogaus teisių gynimo srityje prisiima
ambasadorių vaidmenį, aiškiu veidmainiavimu perpildytas dokumentas. Tai dokumentas,
kuriame atsiskleidžia šis veidmainiavimas, nes jame yra daugybė akivaizdžių prieštaravimų,
jau neminint tariamo naudojimosi žmogaus teisių gynimo idėja siekiant intervencijos į
šalis, kuriose jų pačių interesams gresia pavojus, išteisinant savo sąjungininkus, visų pirma
Jungtines Valstijas, ir juos remiant.

Prie tokių atvejų pavyzdžių priskiriami vadinamieji CŽV skrydžiai ir daugelio ES šalių
vyriausybių prisidėjimas prie kalinių grobimo, kankinimo bei neteisėto perdavimo į
Gvantanamo įlanką, nuolatinė NATO pajėgų vykdoma Afganistano okupacija ir vienos
po kitų vykdomos civilių gyventojų žudynės kovos su terorizmu dingstimi. Kiti pavyzdžiai –
pritarimas Izraelio prieš Palestinos žmones vykdomai apartheido politikai, parama
nuolatinei Maroko vykdomai Vakarų Sacharos okupacijai ir parama neteisėtai JAV vykdomai
Kubos blokadai, kurią aštuoniolika kartų iš eilės pasmerkė Jungtinių Tautų Generalinė
Asamblėja. Šios politikos sritys, kaip ir jas remianti dauguma, palieka nemalonų įspūdį:
ateina laikas, kai žmonės bus pajėgūs jų atsisakyti.

Louis Grech (S&D),    raštu. – Direktyvos dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos
su ja tikslas – nubaudžiant nusikaltėlius ir užtikrinant didesnę aukų prevenciją ir apsaugą
sukurti nepalankesnes sąlygas prekiautojams žmonėmis. Nepriimtina tai, kad Europoje
vis dar vyksta faktinė prekyba žmonėmis, nuo kurios kenčia šimtai tūkstančių žmonių,
dažniausiai iš pažeidžiamų socialinių grupių, pvz., mažumos, moterys ir vaikai, dėl
seksualinio išnaudojimo, priverstinio darbo, šiuolaikinės vergovės ir kitų priežasčių. Griežtai
smerkiu bet kokį prekybos žmonėmis aukų išnaudojimą ir todėl pritariu aukų apsaugos
didinimui ir didesnių sankcijų prekiautojams žmonėmis nustatymui. Siekiant sėkmingai
įgyvendinti direktyvą labai svarbu gerinti ES šalių bendradarbiavimą ir stiprinti įvairių
institucijų ir organizacijų veiklos koordinavimą Europos, nacionaliniu ir regionų lygmeniu.
ES turėtų pasinaudoti savo tarptautiniais ryšiais siekdama įpareigoti savo partnerius pažaboti
prekybą žmonėmis ir užtikrinti, kad aukų teisės būtų gerbiamos visame pasaulyje. Be to,
į savo politinius dialogus su ne ES šalimis ji turėtų įtraukti tarptautinės žmogaus teisių
sistemos, skirtos kovai su prekyba žmonėmis ir jos prevencijai, politikos normas, standartus
ir principus.

Sandra Kalniete (PPE)  , raštu. – (LV) Balsuoju už šią rezoliuciją ir pasiūlymą dėl griežto
reikalavimo Rusijos valdžios institucijoms patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis,
atsakingus už Rusijos advokato Sergejaus Magnitskio nužudymą, ir raginu Parlamentą
apsvarstyti galimybę uždrausti šioje byloje dalyvaujantiems Rusijos pareigūnams atvykti
į Europos Sąjungą ir įšaldyti šių pareigūnų sąskaitas bankuose bei kitą turtą visose ES
valstybėse narėse. Toks reikalavimas padėtų nusiųsi Rusijos valdžios institucijoms aiškią
žinią, kad Europos Sąjungos piliečiams nepriimtinos didelės spragos Rusijos teisingumo
sistemoje, atranka pagrįstas įstatymų taikymas atsižvelgiant į Rusijos valdžios institucijų
interesus ir tai, kad asmenys, atsakingi už išpuolius prieš žmogaus teisių gynėjus,
nepriklausomus žurnalistus ir advokatus arba net jų mirtį, vis dar per dažnai lieka
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nenubausti. Ši žinia padėtų patvirtinti ES paramą žmogaus teisių gynėjams Rusijoje, kurie
veikia ypač sudėtingomis sąlygomis.

Bogusław Liberadzki (S&D),    raštu. – (PL) Žmogaus teisių stebėsena yra viena svarbiausių
ES vertybių ir jai Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
skiria ypatingą dėmesį, nes šis klausimas įtraukiamas beveik į kiekvieną mūsų frakcijos
rengiamą posėdį. Svarbu, kad visas Parlamentas taip pat skirtų savo dėmesį šiam klausimui.
Nors ir lėtai, tačiau padėtis laipsniškai gerėja visame pasaulyje. Vis dar yra šalių, kurių
vyriausybės nuolat pažeidžia žmogaus teises, tačiau taip pat yra tokių šalių, kuriose
rengiamasi pokyčiams. Pranešėjos žodžiu pateiktame pakeitime atsispindėjo šios teigiamos
tendencijos Rusijoje. Tačiau padėtis Kuboje vis dar kelia susirūpinimą, kaip paaiškėjo per
2010 m. A. Sacharovo premijos teikimo ceremoniją. Neabejodamas balsavau už šį
pranešimą.

David Martin (S&D),    raštu. – Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių neišvengiamai yra
retrospektyvaus pobūdžio dokumentas, tačiau, nepaisant to, vertinu jį palankiai. Šioje
ataskaitoje aptariamas laikotarpis nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn.,
kaip tik prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Nuoširdžiai palaikau Cathy Ashton atsidavimą
žmogaus teisių srityje ir jos patikinimą per diskusijas, kad žmogaus teisės taps viena
pagrindinių Europos išorės veiksmų tarnybos veiklos sričių. Tikiuosi, tai reikš, kad kitais
metais aptardami ataskaitą dėl žmogaus teisių galėsime pranešti apie nuoseklesnį ir labiau
suderintą ES požiūrį į žmogaus teises.

Clemente Mastella (PPE),    raštu. – (IT) Šioje metinėje ataskaitoje siekiama pabrėžti
Europos Parlamento tvirtą pasiryžimą ir ilgalaikes pastangas ginti žmogaus teises ir
demokratiją pasaulyje tobulinant vis labiau integruotą ir veiksmingesnę Europos politiką,
sudarančią galimybes užtikrinti didesnį visų politikos sričių nuoseklumą ir suderinamumą –
ar tai būtų dvišaliai santykiai su trečiosiomis šalimis, ar parama tarptautinėms ir vietos
pilietinės visuomenės organizacijoms. Ypatingą dėmesį atkreipiame į tai, kad svarbu atlikti
išsamų Europos kaimynystės politikos žmogaus teisių aspektų vertinimą, kuriame visų
pirma dėmesys būtų skiriamas dabartiniams mechanizmams, pvz., veiksmų planams,
pažangos ataskaitoms, žmogaus teisių dialogams, ir sprendimų priėmimo proceso, susijusio
su santykių su ne ES šalimis atnaujinimu, nuoseklumo ir veiksmingumo klausimams.

Norėtume, kad ateityje Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių
konvencijos būtų labiau pastebimas, nes tai sudarytų galimybę įrodyti jos įsipareigojimą
ginti žmogaus teises ES viduje ir už jos sienų. Todėl raginame visas valstybes nares tam
pritarti ir įpareigoti savo piliečius jos laikytis.

Mario Mauro (PPE),    raštu. – (IT) Pranešimas dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje 2009 m.
ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje yra labai svarbi priemonė stiprinant Europos
išorės veiksmų tarnybos (angl. EEAS) vaidmenį žmogaus teisių politikos srityje. Iš tikrųjų
šie dalykai visuomet buvo skiriamieji požymiai, dėl kurių Europos Sąjungos padėtis
pasaulyje yra išskirtinė.

Sutikdamas su L. L. Andrikiene pabrėžiu, kad religijos arba tikėjimo laisvė tarp visų žmogaus
teisių yra esminė ir pagrindinė teisė, kuri turi būti gerbiama, ir kad dvišaliuose susitarimuose
su ne ES šalimis numatytos pagarbos žmogaus teisėms sąlygos turi būti įgyvendinamos
griežčiau ir veiksmingiau. Todėl vyriausioji įgaliotinė gali būti pagrįstai raginama įtraukti
religijos arba tikėjimo laisvę į ES žmogaus teisių politiką ir ES metinėje ataskaitoje dėl
žmogaus teisių atlikti išsamų religijos arba tikėjimo laisvės padėties vertinimą. Balsuoju
už šį L. L. Andrikienės pranešimą.
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Kyriakos Mavronikolas (S&D),    raštu. – (EL) Europos Sąjunga turi padaryti viską, ką
gali, siekdama užtikrinti žmogaus teises reglamentuojančių principų ir laisvių taikymą,
kad galėtų atlikti lyderio vaidmenį šioje srityje. Turi būti sukurta speciali žmogaus teisių
tarnyba ir, dar svarbiau, nustatytos sritys, kuriose Europos Sąjunga turi atlikti ES atstovų
stebėseną. Europos Sąjunga taip pat turi prižiūrėti ir atidžiai stebėti žmogaus teisių
pažeidimus savo valstybėse narėse.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. – (ES) Nepritariau šiam pranešimui, nes jame
nepasmerkiami arba nekritikuojami ES valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, su kuriomis
ES palaiko ypatingus politinius ir prekybos ryšius, taikomi dvigubi standartai pagarbos
žmogaus teisėms ir jų stiprinimo požiūriu. Tiesą sakant, jame nėra konstatuojama, kad ES
vyriausybės sukūrė ir įgyvendino politikos priemones, iš esmės prieštaraujančias žmogaus
teisėms tokiose srityse, kaip imigracija, susijusi su rase arba saugumu pagrįstais masiniais
išsiuntimais ir sulaikymais, dėl kurios atsiranda nemažų žmogaus teisių pažeidimų, pvz.,
neteisėtas žmonių sulaikymas ir jų perkėlimas į slaptus kalėjimus, kuriuose jie kankinami.

Pati ES patvirtino direktyvas, kurios prieštarauja žmogaus teisėms, pvz., Grąžinimo
direktyva, ir ji inicijavo arba pradėjo plėtoti specialius prekybos arba politinius ryšius su
tokių valstybių, kaip Marokas, Kolumbija arba Izraelis, vyriausybėmis, kurios sistemingai
pažeidinėja žmogaus teises. Nors palankiai vertinu tai, kad pirmą kartą aptariama žmogaus
teisių padėtis neautonominiuose Vakarų Sacharos regionuose, nepritariu šiam pranešimui
dėl visų pirmiau minėtų elementų nebuvimo ir neigiamo poveikio ES laisvosios prekybos
susitarimų nuostatoms, susijusioms su žmogaus teisėmis, jau neminint pranešime
reiškiamos nepagrįstos ir perdėtos tokių šalių, kaip Kuba ir Venesuela, kritikos.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Pranešimas dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje
2009 m. yra labai išsamus ir jame aptariami labai įvairūs klausimai. Deja, kažkodėl
susidariau įspūdį, kad jame beviltiškai bandoma aptarti kiekvieną įmanomą klausimą
neturint aiškios strategijos. Tiesą sakant, demokratijos stiprinimas visame pasaulyje turi
būti Europos Sąjungai svarbi tema. Tačiau tam reikalingas aiškus požiūris ir tiksli, suderinta
šių tam tikrais atvejais labai sudėtingų problemų sprendimo strategija. Kadangi tokios
strategijos ženklų nėra, per galutinį balsavimą susilaikiau.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    raštu. – (LT) Nors praėjo daugiau nei 60 metų
nuo Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos pasirašymo, pasaulyje vis dar labai daug vietų,
kur ši deklaracija – paprastas popieriaus lapas. Deja, nemažai tokių vietų yra ir Europoje,
žemyne, kuriame užgimė žmogaus teisių apsauga kaip vienas demokratijos principų.
Europos Sąjunga, kurią drąsiai galime vadinti pasauline žmogaus teisių apsaugos lydere,
deda daug pastangų, kad ir kitose pasaulio vietose būtų užtikrinami bent minimalūs
žmogaus teisių apsaugos standartai. Todėl sveikinu savo kolegę Laimą Andrikienę,
parengusią tikrai išsamią ataskaitą ir atkreipusią dėmesį į sudėtingą situaciją pasaulyje.
Tikiuosi, kad ši ataskaita prisidės prie padėties gerinimo ir ateityje tokios ataskaitos bus
trumpesnės.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šių metų EP pranešimą dėl
žmogaus teisių, nes jis apima ir geografiškai ES artimas, ir tolimas šalis. Pranešime EP
griežtai ragina daugiausiai pasaulyje mirties bausmių vykdančią Kiniją viešai paskelbti
duomenis apie šalyje įvykdytų mirties bausmių skaičių, kad šia tema būtų galima atlikti
skaidrią analizę ir surengti diskusijas. Tai turėtų paspartinti šią valstybę greičiau atsisakyti
šios barbariškos bausmės formos. Antra vertus, gėda, kad ta bausmė iki šiol naudojama
demokratiškose Jungtinėse Valstijose. Pranešime reiškiamas susirūpinimas dėl į ginkluotus
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konfliktus įtrauktų vaikų, kurie nuo jų kenčia ar net yra verčiami juose aktyviai dalyvauti.
Savo pakeitimais šiam pranešimui, kuriuos patvirtino EP užsienio reikalų komitetas,
primygtinai raginu Komisiją ir Tarybą aktyviau užtikrinti, kad santykiuose su trečiosiomis
valstybėmis būtų reikalaujama laikytis ES gairių dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose
konfliktuose. Taip pat raginu ES ir JT institucijas siekti nedelsiant nuginkluoti, reabilituoti
ir reintegruoti karuose aktyviai dalyvaujančių vaikus.

Raginu Šiaurės Korėjos valdžią imtis konkrečių ir apčiuopiamų priemonių gerinant žmogaus
teisių padėtį. Kviečių Pchenjaną leisti nepriklausomiems tarptautiniams ekspertams atlikti
visų rūšių sulaikymo įstaigų patikrinimą ir leisti JT specialiesiems pranešėjams atvykti į
šalį. Taip pat raginu Šiaurės Korėją panaikinti draudimus tarptautiniams darbuotojams
stebėti paramos dalijimą ir užtikrinti, kad tarptautinė parama būtų teikiama tiems, kuriems
jos labiausiai reikia.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Šiame pranešime dėl metinės ataskaitos
dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje (2009 m.) ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje
išsamiai aptariami žmogaus teisių pažeidimai visame pasaulyje. Šiuo atveju turėtume
priminti Europos Parlamento tvirtą pasiryžimą ir ilgalaikes pastangas ginti žmogaus teises
ir demokratiją visame pasaulyje taikant griežtą ir veiksmingą žmogaus teisių ES gynimo
politiką.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai atsiveria istorinė galimybė pašalinti ES žmogaus teisių ir
demokratijos politikoje vis dar esančias spragas. Todėl prisidedu prie pranešėjos raginimo
Europos išorės veiksmų tarnybai besąlygiškai laikytis Lisabonos sutarties uždavinio ir
dvasios siekiant užtikrinti, kad pagarba žmogaus teisėms ir jų stiprinimas būtų Europos
Sąjungos išorės politikos intervencijos įvairiose srityse pagrindas.

Frédérique Ries (ALDE),    raštu. – (FR) Vakar Europos Parlamentas įteikė A. Sacharovo
premiją už minties laisvę Kubos piliečiui Guillermo Fariñasui, kuris neatvyko. Jo kėdė buvo
tuščia, nes Kubos vyriausybė nebūtų leidusi jam grįžti namo. Tai šokiruojantis ir simbolinės
reikšmės pavyzdys, tarsi pasibjaurėtinas priminimas, kad žmogaus teisių padėtis pasaulyje
negerėja. Dėl čia pat Baltarusijoje vykdomos mirties bausmės, korimo ir užmėtymo
akmenimis Irane, moters lytinių organų žalojimo Somalyje, masinių žaginimų Kongo
Demokratinėje Respublikoje, žurnalistų žudymo Rusijoje, 215 mln. dirbančių vaikų,
savavališkų sulaikymų, neteisingų teismo procesų, cenzūros ir daugybės kitų žiaurumų
Europos Sąjunga privalo būti tvirta ir bekompromisė.

Atsižvelgdami į šiandien patvirtintą pranešimą turime padaryti taip, kad žmogaus teisės
taptų svarbiausiu Europos Sąjungos išorės veiksmų aspektu jos vystymosi, gynybos,
prekybos, žvejybos, imigracijos ir teisingumo politikos srityse. Šių vertybių universalumas
turi būti pranašesnis už geopolitiką, kuri dar kartą ciniškai buvo atskleista 2010 m. gruodžio
10 d., kai 15 šalių bailiai patenkino skubų Kinijos prašymą boikotuoti Nobelio taikos
premijos įteikimą Kinijos piliečiui Lu Xiaobo.

Crescenzio Rivellini (PPE),    raštu. – (IT) Norėčiau pasveikinti L. L. Andrikienę puikiai
atlikus darbą. Parlamento metinė ataskaita dėl žmogaus teisių – šiais metais ji yra 2009 m.
– yra atskaitos taškas visiems, kurie domisi šiuo klausimu. Šis leidimas juo svarbesnis,
kadangi tai – pirmasis leidimas nuo Lisabonos sutarties, kurioje Europos Sąjungai numatyti
didesni įgaliojimai užsienio politikos srityje, įsigaliojimo. Tiesą sakant, didžiausia su
žmogaus teisėmis susijusi viltis – tai Lisabonos sutarties įgyvendinimas užsienio politikos
srityje. Europos išorės veiksmų tarnybos veikloje turi atsispindėti Sutarties prioritetai ir
dvasia.
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Vienas iš nuoseklios užsienio politikos prioritetų turėtų būti demokratijos ir žmogaus
teisių stiprinimas. Galiausiai atkreipiu dėmesį į tai, kad Parlamento metinėje ataskaitoje
dėl žmogaus teisių ne tik pateikiamas ilgas problemų sąrašas; joje taip pat siūlomi
sprendimai. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į mirties bausmės keliose šalyse panaikinimą,
pažangą, padarytą smurto prieš moteris srityje, vaikų apsaugą, kovą su kankinimais,
žmogaus teisių aktyvistų apsaugą, demokratijos ir religijos laisvės stiprinimą ir t. t.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Kaip įprasta, galutiniame tekste yra gerų ir
blogų dalykų. Teigiami dalykai: visų pirma dviejų dalių pakeitimas dėl S. Magnitskio buvo
patvirtintas absoliučia dauguma (318 už, 163 prieš ir 95 susilaikė). Visi S&D ir ALDE
frakcijų pakeitimai buvo patvirtinti (lesbietės, gėjai, biseksualai, transseksualai, mirties
bausmė ir (arba) mirtina injekcija). Du GUE frakcijos pakeitimai buvo patvirtinti (lygios
galimybės naudotis sveikatos apsauga ir (arba) gydymu Kolumbijoje). Tačiau iš neigiamų
dalykų turime paminėti, kad buvo patvirtinti du pranešėjos (PPE frakcija) pateikti pakeitimai,
susiję su Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemone (angl. EIDHR) ir
poreikiu daugiau projektų skirti ne žmogiškiesiems ištekliams, o demokratijai.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už L. L. Andrikienės pranešimą, nes manau,
kad dar kartą turime pabrėžti, jog pagarba žmogaus teisėms yra šiuolaikinės visuomenės
požymis. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs, ir akivaizdu, kad mūsų pareiga padaryti viską,
kas įmanoma, siekiant užtikrinti, kad tai taptų tikrove visame pasaulyje. Nepaisant to, kad
Europos Sąjungos išorės politikos srityje pastaraisiais metais buvo pasiekta keletas svarbių
laimėjimų, vis dar turime daug ką nuveikti siekdami patvirtinti bendrą ir aiškią žmogaus
teisių stiprinimo politiką.

Visų pirma Taryba ir Komisija turi padidinti Europos Sąjungos gebėjimus greitai reaguoti
į pažeidimus trečiosiose šalyse. Pirmiausia visoje Europos Sąjungoje griežtai pasmerkę
mirties bausmę, turime nuolat stengtis siekti pagarbos žmogaus teisėms ir dar kartą ją
patvirtinti. Šiuo atveju norėčiau užbaigti savo kalbą atkreipdama dėmesį į tai, kad, kaip
sakė Mahatma Gandhi, žmogaus teisių apsauga yra būtina taikos sąlyga. To niekada
neturėtume pamiršti.

Bart Staes (Verts/ALE),    raštu. – (NL) Pranešime dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių
padėties pasaulyje 2009 m. ir ES politikos šioje srityje pateikiama beveik visapusiška
žmogaus teisių problemų pasaulyje apžvalga. Ataskaitoje taip pat iškeliami naujos rūšies
žmogaus teisių klausimai, pvz., žmogaus teisių apsauga ir kova su terorizmu. Atsižvelgiant
į Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso pakeitimus, buvo įtrauktas skyrius dėl žmogaus
teisių vaidmens naujai įsteigtoje Europos išorės veiksmų tarnyboje (angl. EEAS). Tai labai
svarbu atsižvelgiant į tai, kad EEAS, kaip nauja priemonė, gali suteikti mums galimybę
peržiūrėti ES žmogaus teisių politiką ir nuosekliau bei ryžtingiau ginti žmogaus teises
visame pasaulyje. Todėl visiškai pritariu pasiūlymui skirti vyriausiąjį įgaliotinį, kuris kartu
su savo tarnyba nuolat koordinuos Europos Sąjungos žmogaus teisių politiką. Pagrindinė
žinia yra aiški: žmogaus teisės turėtų būti svarbiausiu Europos Sąjungos užsienio politikos
dalyku. Vis dar reikia daug ką nuveikti, tačiau Parlamentas nuolat stebės, kaip viskas daroma.
Tai labai teigiamas dalykas.

Pranešimas: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl naujosios Afganistano
strategijos. Manau, kad tarptautinė parama turėtų būti teikiama tiesiogiai Afganistano
valdžios institucijoms, taip išvengiant tarpininkų. Taikos proceso požiūriu ES vaidmuo
turėtų būti sudaryti galimybę H. Karzajaus vyriausybei savarankiškai pasirinkti dialogo
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partnerius ir kartu primygtinai reikalauti laikytis šių būtinų sąlygų: išvaryti al-Qaeda,
išnaikinti aguonų auginimą ir rodyti norą įdiegti elementarią pagarbą pagrindinėms
žmogaus teisėms. Kalbant apie policijos pajėgų profesionalų mokymą, pritariu uždaviniams,
susijusiems su tuo, kad didžiausias dėmesys būtų skiriamas ne tik policijos pareigūnų ir
karių skaičiaus didinimui, bet iš esmės mokymui, organizavimui ir policijos pajėgų
santykiams su analogiškomis teisminėmis institucijomis.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – Balsavau už šį pranešimą ir pritariau
pragmatiniam požiūriui į Afganistaną ir naują prieš sukilėlius nukreiptą politiką, skirtą
vietos gyventojams apsaugoti ir vietovėms, kuriose saugumas užtikrintas, atstatyti. Tam,
kad nauja prieš sukilėlius nukreipta politika duotų rezultatų, reikia laiko, turėtų būti priimtas
politinis sprendimas ir turėtų būti vedamos derybos su visomis šalimis. Esu įsitikinusi, kad
bet koks ilgalaikis sprendimas turi būti susijęs su konkrečiomis priemonėmis, skirtomis
skurdui, neišsivystymui ir moterų diskriminacijai panaikinti, pagarbai žmogaus teisėms ir
teisinei valstybei skatinti, taikinimo mechanizmams stiprinti, opijaus nebegaminimui
užtikrinti, aktyviai valstybės atstatymo veiklai vykdyti ir Afganistanui visapusiškai integruoti
į tarptautinę bendruomenę, taip pat išvaryti iš šalies al-Qaeda. Turime pagerbti visus
sąjungininkų pajėgų karius ir moteris, kurie neteko savo gyvybės gindami laisvę, ir pareikšti
užuojautą jų šeimoms, taip pat visų nekaltų Afganistano gyventojų aukų šeimoms.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Padėtis Afganistane vis dar kelia susirūpinimą.
Praėjus beveik 10 metų po to, kai Vakarų koalicija nuvertė Talibano režimą, taika ir gerovė
Afganistano gyventojams toli gražu vis dar nėra tikrovė. Daugelį metų šalyje taikoma
strategija turi trūkumų ir turi būti pakeista. Europos Sąjunga turi išreikšti savo nuomonę
šiuo klausimu ir atkreipti dėmesį į Jungtinių Valstijų karinės politikos nesėkmę regione.
Mūsų kariai yra įstrigę ir atrodo, kad esant tokioms sąlygoms nėra jokios vilties išvykti.
Dėl šių priežasčių pritariau Parlamento rezoliucijai, kurioje pritariama naujajai Afganistano
strategijai. Iki šiol galiojanti sistema turi būti pakeista. Turime kovoti su korupcija ir
švaistymu, kad tarptautinė parama galiausiai galėtų atlikti savo vaidmenį. Taika sugrįš dėl
civilinės veiklos. Koalicija turi griežčiau kontroliuoti šias lėšas. Kita vertus, turime liautis
kišęsi į Afganistano reikalus. Afganistano vyriausybė turi laisvai rasti savo modus vivendi su
visomis Afganistano visuomenę sudarančiomis grupėmis. Vystymosi kelias vis dar ilgas ir
mes neturime sukelti pavojaus šiai trapiai pusiausvyrai.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Balsuojant dėl naujosios Afganistano
strategijos susilaikiau. Pranešime iš tikrųjų esama keleto teigiamų dalykų ir jame pripažįstami
ypač nesėkmingi dabartinės padėties aspektai ir tarptautinės bendruomenės, visų pirma
NATO, ES ir valstybių narių, kurios įvairiais būdais dalyvauja Afganistano kare ir
„administruojant“ jo „rekonstrukciją“, atsakomybė. Pranešime taip pat atkreipiamas dėmesys
į tai, kad paskirstyti pinigai ir tarptautinė parama nepasiekia Afganistano žmonių. Jame
taip pat parodoma, kokia neigiama ir absurdiška padėtis susidaro užsienio kariams liekant
Afganistane, atsižvelgiant į tai, kad, nepaisant žmonių aukų aspekto, pasirodo, jog
Afganistano žmonių patiriamo skurdo, pagarbos moterų teisėms lygio, nuolat didėjančių
opijaus pasėlių ir net mafijos grupuočių ir korupcijos atsigavimo dėl privatizuotos saugumo
sistemos, kurią taikė JAV, požiūriu padėtis pablogėjo. Tačiau, deja, dėl konservatyvių jėgų
pakeitimų, kurie prieštarauja pradiniam tekstui, pranešimas pasikeitė. Jame palankiai
vertinama „nauja prieš sukilėlius nukreipta politika“, patvirtinamas Prezidento B. Obamos
grafikas, ES raginama glaudžiau bendradarbiauti su NATO ir JAV ir pripažįstama, kad
kariai turi likti bei užtikrinti saugumą teritorijoje ir kad tai yra veiksminga.
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Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Praėjus devyneriems metams nuo karinės intervencijos
į Afganistaną pradžios tai galbūt yra vienas rimčiausių uždavinių, su kuriais susiduria
Europa ir jos sąjungininkai, turint omenyje užsienio intervenciją ir pasaulio saugumą. Tiesa
yra tai, kad per pastarąjį dešimtmetį, nors Afganistane buvo daug – ir nepertraukiamai –
tarptautinių karinių pajėgų, saugumo padėtis šalyje pablogėjo. Teroristai toliau remiami
ir mokomi, o be to, dar ir pagrindiniai socialiniai ir ekonominiai rodikliai nėra patenkinami.
Todėl dabar pagrindinis tarptautinės bendruomenės ir Europos uždavinys turėtų būti
skatinti sudaryti stiprią ir stabilią vyriausybę siekiant toliau remti taikos procesą ir užtikrinti,
kad jam vykstant bus laikomasi trijų pagrindinių pranešime nurodytų įsipareigojimų: (i)
Afganistano įsipareigojimas išvaryti iš šalies al-Qaeda; (ii) išnaikinti aguonų auginimą bei
kovoti su narkotikų prekyba ir (iii) noras įdiegti elementarią pagarbą pagrindinėms žmogaus
teisėms.

Atsižvelgiant į šią sistemą ir laikantis tarptautinių NATO įsipareigojimų karinių pajėgų
Afganistane turėtų būti laipsniškai sumažinta, kartu turi išlikti tarptautinė parama taikai
ir saugumui palaikyti siekiant užtikrinti stabilumą laikotarpiu po intervencijos.

Carlo Fidanza (PPE),    raštu. – (IT) Šis pranešimas turbūt yra geriausias kompromisas,
kurį šiandien galima pasiekti dėl naujosios Europos strategijos Afganistane. Iš dalies taip
yra dėl daugybės esminių Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos
pateiktų pakeitimų, dėl kurių pranešime sumažėjo ideologijos ir padaugėjo pragmatizmo
bei sugebama pripažinti per devynerius metus Afganistano teritorijoje trukusią operaciją
atskleistus kritinius klausimus, taip pat nustatyti teigiamus vystymosi aspektus ir gaires
siekiant, kad tarptautinės bendruomenės dalyvavimas būtų veiksmingesnis ir naudingas
galutinai perduodant suverenitetą Afganistano valdžios institucijoms.

Išimtinai karinis atsakas negali būti pakankamas, tai yra tiesa. Tačiau tai labai svarbi pradinė
priemonė siekiant susilpninti Talibano grupuotes ir priversti jas nutraukti visus ryšius su
al-Qaeda ir tada atsisėsti prie derybų stalo. Žinoma, užkirsti kelią civilių žudynėms tebėra
prioritetas, tačiau negalime atsisakyti radijo bangomis valdomų lėktuvų, kurie puikiai
atlieka savo funkcijas prie sienų su Pakistanu.

Europos Sąjungos policijos misija Afganistane (angl. EUPOL) turi būti vykdoma aktyviau
siekiant toliau mokyti policijos pajėgas, kad jos būtų pajėgios palaikyti viešąją tvarką.
Teisėjų ir administracijos pareigūnų mokymas turėtų tapti intensyvesnis siekiant prisidėti
prie Afganistano institucijų stiprinimo, korupcijos mažinimo ir sąlygų grąžinti Afganistaną
jo gyventojams sudarymo.

Joe Higgins (GUE/NGL),    raštu. – Šiame pranešime atkreiptas dėmesys į daugybę
problemų, su kuriomis susiduria Afganistanas. Pranešime kritiškai atsiliepiama apie NATO
ir JAV okupacinį vaidmenį ir piktnaudžiavimus žmogaus teisėmis Afganistane, visų pirma
padidėjusias represijas prieš moteris ir didesnį skurdo lygį. Karo priešininkai nuo karo
pradžios įspėjo apie šias problemas. Tačiau susilaikiau, nes negalėčiau pritarti tam, kad
pranešime išreiškiama parama okupacijai ir karių antplūdžiui, kurį įvykdė B. Obamos
administracija. Susilaikiau dėl pakeitimų, kuriais raginama daugiau paramos skirti
Afganistano valstybei. Pritariu tam, kad reikia gerbti Afganistano žmonių suverenitetą,
tačiau H. Karzajaus režimas yra korumpuotas ir neatspindi daugumos Afganistano žmonių
interesų. Raginu, kad visą paramą demokratiškai kontroliuotų Afganistano smulkūs
ūkininkai, darbuotojai ir vargšai. Atkreipiu dėmesį į šiame pranešime išreiškiamą pagarbą
paprastiems kariams, kurie buvo nužudyti, ir Afganistano žmonėms, kurie tapo šio karo
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aukomis. Tačiau negaliu sutikti su pareiškimu, kad karinis personalas mirė gindamas laisvę.
Tai karas, kuris vyksta dėl didžiųjų imperialistinių valstybių, o ne paprastų žmonių interesų.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    raštu. – (FI) Kur dingsta mūsų Afganistanui skirti pinigai?
Esu patenkinta pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl naujosios Afganistano strategijos. Pranešime
labai aiškiai atkreipiamas dėmesys į daugybę šią šalį kankinančių problemų.

Afganistanui negali būti taikomas karinis sprendimas, kažkas, apie ką pranešime taip pat
užsimenama. Jeigu kariai negali įvesti taikos Afganistane, jos įvesti nepadės ir pinigai,
kuriuos investavome. Pranešime netgi teigiama, kad 2002–2009 m. šaliai buvo skirta
daugiau nei 40 mlrd. USD tarptautinės paramos. Iš šių 40 mlrd. USD tik 6 mlrd. USD buvo
skirti Afganistano vyriausybei, likę 34 mlrd. USD šaliai buvo skirti iš kitų šaltinių.
70–80 proc. šios paramos niekada nepasiekė numatytų gavėjų, t. y. Afganistano žmonių.

Be to, Afganistano karo 2001–2009 m. išlaidos sudaro daugiau nei 300 mlrd. USD. Tačiau
šios milžiniškos pinigų sumos neatneša jokios naudos Afganistano žmonėms. Atvirkščiai,
pvz., naudos iš Afganistane išleidžiamų pinigų gauna ginklų pramonė, samdomi kariai ir
tarptautinės įmonės. Svarbu tai, kad pranešime faktiškai atkreipiamas dėmesys į šią
nepatenkinamą padėtį.

Sandra Kalniete (PPE)  , raštu. – (LV) Visiškai pritariu pranešimui, kuriame raginama
stengtis rekonstruoti Afganistaną ir pagerinti žmogaus teisių padėtį. Negalima paneigti,
kad Afganistane padėtis saugumo srityje šiandien yra daug geresnė nei prieš devynerius
metus. Žmonės gyvena laisvesnėje visuomenėje, mergaitės gali gauti išsilavinimą, o
medicinos priežiūros paslaugos yra prieinamos plačiau nei Talibano režimo metais. Tačiau
vis dar lieka rimtų rezoliucijoje minimų problemų, kurias sprendžiant nepadaryta jokia
pažanga. Tai visų pirma pasakytina apie kovą su narkotikais, kaip teisingai pažymima
pranešime. Ekspertų nuomone, 92 proc. pasaulio opijaus pagaminama Afganistane ir
tuomet jis paskirstomas visame pasaulyje, įskaitant Europos Sąjungą. Turime atsižvelgti į
tai, kad opijaus gamybai skirtų aguonų auginimas yra svarbus pajamų šaltinis kaimo
vietovėse, kuriose sudėtinga rasti kitokių uždarbio pragyvenimui formų. Būtent todėl
opijaus gamybai skirtų aguonų plantacijų sunaikinimas nesuteikiant alternatyvos užsidirbti
pragyvenimui nėra veiksmingas sprendimas.

Afganistano vyriausybė turi tikslingiau išnaudoti tarptautinę paramą siekdama paskatinti
regionuose, kuriuose dabar išgaunamas opijus, steigti mažas įmones ir plėtoti žemės ūkį.
Europos Sąjungos investicijos į Afganistano atstatymą yra labai svarbios, tačiau dar reikia
daug ką padaryti. Svarbiausias dalykas – užtikrinti saugumą. Norėčiau pabrėžti, kad per
ankstyvas pajėgų išvesdinimas iš Afganistano ne tik būtų pavojingas vietos gyventojams
ir keltų grėsmę demokratiniam pasauliui, bet ir sunaikintų viską, kas gera buvo pasiekta
Afganistane. Žmonės už taiką Afganistane sumokėjo didelę kainą ir negalime jų nuvilti.

David Martin (S&D),    raštu. – Pranešėjas nusprendė didžiausią dėmesį skirti išimtinai
keturioms sritims, kuriose, jo manymu, tikslingi veiksmai galėtų sukelti realius pokyčius:
tarptautinė parama, neseniai pradėto taikos proceso padariniai, policijos mokymo poveikis
ir opijaus nebeišgavimas. Nors nepritariu kiekvienai jo pateikiamai išvadai, balsavau už šį
gerai apgalvotą ir naudingą įnašą į diskusijas dėl Afganistano.

Mario Mauro (PPE),    raštu. – (IT) Pranešimas dėl naujosios Afganistanui skirtos strategijos
iš esmės turėtų būti vertinamas teigiamai, todėl balsuoju už jį. Šiandien Afganistane
išliekančios milžiniškos problemos, kurių kiekviena yra skirtinga ir nepaprastai svarbi šiai
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Artimųjų Rytų šaliai, turi būti sprendžiamos laikantis naujo požiūrio, pagal kurį prioritetai
apibrėžiami kitaip nei iki šiol.

Pagrindinis klausimas – kaip teisingai nurodoma pranešime, dėl kurio ketiname balsuoti,
– tai, kad „negali būti jokio stabilumo ar taikos Afganistane, jeigu valstybė visų pirma savo
atsakomybe neužtikrins savo piliečių saugumo“. Šiuo atveju tikiuosi, kad pranešėjas iš
naujo apsvarstys dalį, kurioje jis kalba apie radijo bangomis valdomų lėktuvų naudojimą,
galbūt pateikdamas pakeitimą žodžiu.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Šiame pranešime pateikiamas
pasibaisėtinas NATO vadovaujamo Afganistano karo, prie kurio prisidėjo ir kuriam pritarė
ES, padarinių vaizdas. Apgailėtina, kad pranešime nesmerkiamas pats karas ir svyruojama,
ar NATO karines pajėgas palikti šalyje, ar būtina jas išvesti. Vis dėlto, atsižvelgdamas į visą
jame išdėstytą svarbią kritiką, susilaikysiu nuo balsavimo.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. – (ES) Viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių nepritariau
šiam pranešimui, yra susijusi su tuo, kad jame ne tik siūloma nedelsiant išvesti Europos
karius, bet ir palankiai vertinamas planas stiprinti ES veiksmus ir jam pritariama. Pranešime
panašiai labai nedrąsiai keliamas Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. ISAF)
atliekamo vaidmens ir sunkių piktnaudžiavimo žmogaus teisėmis atvejų klausimas. Manau,
teigiama yra tai, kad pranešime pateikiami generolo Stanley McChrystalo pareiškimai,
kuriuose jis paneigia, jog esama pakankamai al-Qaeda teroristų, kad būtų galima pagrįsti
karių dislokavimą Afganistane. Taip pat manau, jog teigiama yra tai, kad pranešime
raginama kuo greičiau atsisakyti praktikos, kai policiją moko privatūs rangovai, ir kad
konstatuojamojoje dalyje pareiškiama, jog dėl iki šiol gyvo militarizmo ir karo kurstymo
artimiausiu metu nematyti Afganistano karo pabaigos. Nepritariau pranešimui, nes mano
tvirta, pastovi pagarba pacifistinėms vertybėms lėmė manąją šio pranešimo, kurio dvasia
ir aptariami klausimai visiškai prieštarauja poreikiui demilitarizuoti ES užsienio politiką
ir jos užsienio santykius, kritiką.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Iš esmės pranešėjas gana teisingai aprašė padėtį
Afganistane. Jis žino, kad ištekliai ir kariai Afganistane dislokuojami visiškai neteisingai ir
kad papildomi ištekliai ir kariai niekaip neprisidės prie to, kad ši padėtis pasikeistų. Jis
teisingai pastebėjo, kad Koalicijos dalyvavimas ir žeminantis elgesys yra pagrindinė
priežastis, dėl kurios vietos gyventojai visiškai nepritaria jos veiksmams.. Jis taip pat žino,
kad neįmanoma demokratijos ir Vakarų vertybių įbrukti Afganistano žmonėms. Tačiau
pranešėjas turi būti kritikuojamas dėl to, kad nuolat aptaria tokias temas kaip moterų teisės,
kurios, nors ir labai svarbios, yra visiškai nepriimtinos vietos lygiu ir todėl dar labiau
apsunkina visą taikos procesą.

Be to, pranešėjas, nors ir nurodo neigiamą jų poveikį, ragina skirti Afganistanui daugiau
karių ir išteklių. Esu įsitikinęs, kad Afganistano konfliktas yra neteisingas karas ir kad
nuolatinė šalies okupacija neturi jokios naudos nei Europai, nei pačiam Afganistanui.
Pirmoji Europos gynybos linija nėra ties Hindukušu. Būtent dėl tos priežasties balsavau
prieš šį pranešimą.

Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) Europos Sąjungos valstybės narės, kurios kartu su
Amerika kovoja Afganistane, turėtų kuo greičiau išvesti savo karius iš šios šalies. Greitai
jau bus devyneri metai, kai tęsiasi Afganistano karas, o šalyje vis dar nėra jokių saugumo
padėties gerėjimo ženklų. Priešingai, islamistų Talibanas stiprėja. Užuot dislokavusi išteklius
ten, kur jie skubiai reikalingi, pvz., prie ES sienų su Balkanų šalimis, Europa juos švaisto.
Sudėtinga suprasti, kokius Europos interesus iš tikrųjų ketinama ginti Hindukuše. Atrodytų,
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kad pagrindinis tikslas nėra sukurti demokratiją Afganistane pagal Vakarų modelį, kaip
teigia amerikiečiai. Atvirkščiai, pagrindinį vaidmenį atlieka ekonominiai interesai, visų
pirma dėl to, kad, kaip teigiama dienraštyje „The New York Times“, manoma, jog
Afganistano žemėje slypi gamtinių išteklių, kurių vertė maždaug 1 mlrd. USD. Akivaizdu,
ES turi padėti JAV išspręsti nekliudomo šių turtų išnaudojimo klausimus. Dėl tos priežasties
balsavau prieš šį pranešimą.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Šis pranešimas dėl naujosios Afganistano
strategijos buvo parengtas po įvykusio Užsienio reikalų tarybos posėdžio, kuriame buvo
aptariami Afganistanui ir Pakistanui skirto veiksmų plano įgyvendinimo būdai ir kuriame
buvo pateikta pirmoji pusmečio įgyvendinimo ataskaita.

Visiškai pritariu strategijai, kurios tikslas – apsaugoti gyventojus ir atstatyti teritorijas,
kuriose užtikrintas saugumas, taip pat politiniams sprendimams dėl visų susijusių šalių
kvietimo į derybas. Palankiai vertinu tikslą laipsniškai, nuo dabar iki 2014 m., perduoti
atsakomybę už saugumą Afganistano pajėgoms.

Besąlygiškai pritariu Parlamento raginimui, kad Komisija užtikrintų visišką skaidrumą
teikiant finansinę paramą Afganistano vyriausybei, tarptautinėms organizacijoms ir vietos
NVO. Tik naudodamiesi skaidria sistema galėsime toliau nuosekliai teikti paramą ir siekti
pagrindinio tikslo – atstatyti ir vystyti Afganistaną.

Crescenzio Rivellini (PPE),    raštu. – (IT) Norėčiau pasveikinti P. Arlacchi. Šiandien
patvirtintame pranešime siūloma, kad Afganistanui skirta naujoji Europos Sąjungos
strategija būtų pagrįsta keturiais pagrindiniais aspektais: visiška parama taikos deryboms
tarp H. Karzajaus vyriausybės, Talibano ir kitų sukilėlių grupuočių; plataus masto
Afganistano policijos mokymo planu; opijaus gamybai skirtų pasėlių panaikinimu;
neleidimu plisti tarptautinės paramos skandalui, kilusiam dėl to, kad 80 proc. paramos
pradingsta pakeliui iš šalių donorių į Afganistaną. Kalbant apie paskutinį iš šių punktų,
dėmesys atkreipiamas į tai, kad Afganistanui skirta tarptautinė parama galiausiai išleidžiama
kyšiams, teisėtos korupcijos formoms ir visų rūšių vagystėms, kurios dažnai skirtos priešui
finansuoti.

Nuo 2002 m. vien ES šiai iškankintai šaliai išleido 8 mlrd. EUR, bet, nepaisant to, vaikų
mirtingumo rodiklis padidėjo, raštingumo lygis nukrito, o žemiau skurdo ribos gyvenančių
žmonių skaičius vien per pastaruosius šešerius metus padidėjo 130 proc. Siekdama atkurti
tarptautinių donorų bendradarbiavimą ir bendravimą, ES ragina sukurti centralizuotą visos
ES paramos duomenų bazę ir skirti lėšas tiesiogiai konkretiems projektams,
įgyvendinamiems kartu su Afganistano institucijomis.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Šiandien patvirtintas pranešimas yra pagrįstas
plataus masto konsultacijomis dėl padėties Afganistane ir jo ryšių su tarptautine
bendruomene, kuriose pranešėjas dalyvavo pastaruosius šešis mėnesius bandydamas
paaiškinti, kodėl Afganistane tiek mažai pasiekta, nepaisant per pastaruosius devynerius
metus išleistų didelių kiekių pinigų ir dėtų pastangų. Atotrūkis tarp vilties ir tikrovės
Afganistane tapo akivaizdi labiau nei kada nors anksčiau ir todėl naujoji ES strategija toje
šalyje turėtų būti pradėta rengti paisant šios aplinkybės. Pranešime didžiausias dėmesys
skiriamas išimtinai keturioms sritims, kuriose tikslingi veiksmai galėtų sukelti realius
pokyčius: tarptautinė parama, neseniai pradėto taikos proceso padariniai, policijos mokymo
poveikis ir opijaus nebeišgavimas.
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Geoffrey Van Orden (ECR),    raštu. – Šiame pranešime esama kai kurių naudingų nuorodų
į NATO ir ISAF misiją; rimtas neraštingumo ir blogo elgesio su moterimis problemas;
paplitusią korupciją ir poreikį mąstyti naujai. Čia būtų galima sustoti. Tačiau jame nebuvo
galima atsispirti nuolatinei koalicijos ir nebyliai JAV kritikai. Jame bandoma rasti būdų
padidinti ES vaidmenį. Jame propaguojamas didesnis „ES finansavimas“, kai akivaizdu, kad
reikia ne daugiau pinigų, o geriau kontroliuoti ir panaudoti jau suteiktus milžiniškus
pinigus. Todėl ECR frakcija susilaikė.

Pranešėjas: József Szájer (A7-0355/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes manau,
jog šiuo dokumentu Europos Parlamentas sustiprina savo vaidmenį santykiuose su Komisija.
Pritariu Užsienio reikalų komiteto nuomonei, jog itin svarbu norint, kad Parlamentas galėtų
visapusiškai ir laiku vykdyti savo prerogatyvas, skatinti Komisiją aktyviai informuoti
Parlamentą apie visus priemonių projektus, iš dalies pakeistus priemonių projektus ir
galutinius priemonių projektus, kuriuos ji ketina tvirtinti pagal Sutarties dėl ES veikimo
291 straipsnį, kuriame numatyta, kad, kai teisiškai privalomi Sąjungos aktai turi būti
įgyvendinti vienodomis sąlygomis ir Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, tokių
Komisijos įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo kontrolę vykdo tik valstybės narės. Manau,
kad atsižvelgiant į įgyvendinimo aktų, kurie turi būti priimti pagal išorės finansinės paramos
priemones, specifiškumą ir politinį jautrumą ir remiantis patirtimi, kuri buvo sukaupta
vykdant demokratinės priežiūros dialogą, Parlamentui turėtų būti suteikta galimybė prisidėti
prie šio proceso, kurį vykdant apibrėžiamas įgyvendinimo aktų, kurie turi būti priimti
pagal išorės finansinės paramos priemones, projektų turinys.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Europos Sąjungos struktūroje Komisijos vaidmuo
yra panašus į tipinės valstybės vyriausybės atliekamą vaidmenį. Komisijai priklauso ne tik
teisėkūros iniciatyva, bet ir įgaliojimai įgyvendinti reglamentus, direktyvas ir sprendimus.
Todėl Komisija gali būti laikoma Europos Sąjungos vykdomąja valdžia. Jai priklauso
išvestiniai įgaliojimai, kurie suteikia jai galimybių imtis priemonių siekiant įgyvendinti
dokumentus, patvirtintus taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Kaip Prancūzijos taisyklės
ir instrukcijos turi atitikti galiojančius įstatymus, taip Komisijos įgyvendinamieji aktai nėra
nepriklausomi nuo Europos įstatymų. Tačiau tikėtina, kad, naudodamasi šiais gana įprastais
įgyvendinamaisiais įgaliojimais, Komisija gali viršyti savo įgaliojimus, dažniausiai to net
nenorėdama. Siekdamos užtikrinti demokratiją kitos ES institucijos turi stebėti Komisijos
veiklą, kad būtų laikomasi valdžių padalijimo principo. Būtent todėl balsavau už šį
pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatomi valstybių narių vykdomos kontrolės, kaip
Komisija vykdo įgyvendinamuosius įgaliojimus, bendrieji principai.

David Martin (S&D),    raštu. – Negalėjau balsuoti už šį pranešimą, nes jame dėl susitarimo
su Taryba dėl įgyvendinamųjų įgaliojimų kitose srityse tikslingumo aukojami kai kurie
sunkiai Europos Parlamento iškovoti nauji įgaliojimai tarptautinės prekybos srityje.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Komisijos pasiūlymas yra bendras išpuolis
prieš demokratiją. Šiame pranešime pasitenkinama Komisijos pasiūlymo pakeitimais iš
tikrųjų nepasmerkiant to fakto. Komisija yra vienintelė civilių tarnautojų grupė pasaulyje,
kuri išlieka nepavaldi savo vyriausybei (Tarybai). Balsuosiu prieš šį naujausią autoritarinio
pobūdžio žingsnį.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Europos Sąjungoje visada buvo stengiamasi
centralizuoti kontrolę. Atrodo, kad, nepaisant visų priešingų pareiškimų, šios pastangos
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neseniai sustiprėjo, kartu padidėjus biurokratijai. Įgaliojimų, kuriuos valstybės narės nori
perduoti ES ir (arba) Komisijai, klausimas turi išlikti jų kompetencijos srityje. To negali
pakeisti Europos Teisingumo Teismo sprendimai, kuriuose, atrodo, daugelį metų siekiama
įgyvendinti centralizuotos valstybės principą. Panašiai Lisabonos sutartis negali būti
naudojama siekiant šio tikslo, tokių uždavinių taip pat negalima siekti krizės valdymo
dingstimi. Teoriškai aiškiai pritariama subsidiarumo principui. Tačiau praktikoje tai dažnai
ignoruojama arba to nepaisoma. Balsavau už pranešimą, nes jame iš esmės pasisakoma
prieš šią tendenciją.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Pasiektas kompromisas reiškia, kad komercinė
politika, įskaitant prekybos gynybos priemones, gali būti įtraukta į bendrąją komitologijos
sistemą. Šis požiūris yra visiškai nuoseklus ir atitinka Lisabonos sutarties formą ir turinį.
Ypač pritariu poreikiui stiprinti sprendimo priėmimo ir įgyvendinimo procesą, dėl to
suteikiant Komisijai reikalingas priemones, atitinkančias bendrą Europos Sąjungos, valstybių
narių ir visų ekonominės veiklos vykdytojų interesą. Pritariu principui, kad Komisija turėtų
patvirtinti aiškias antidempingo ir kompensavimo priemones ir kad valstybės narės
sprendimus turėtų priimti kvalifikuota balsų dauguma.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Šis pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos kontrolės,
kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, taisyklės ir bendrieji principai, yra pagrįstas
naujomis Lisabonos sutartyje nustatytomis įgyvendinamųjų aktų taisyklėmis.

Tai opi problema, ypač dėl žemės ūkio ir žuvininkystės klausimų. Pagal dabar galiojančią
komiteto procedūros sistemą bendros žemės ūkio politikos srityje priimama daugiausia
aktų.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai dabartines taisykles dėl komiteto procedūros reikės pakeisti
deleguotais aktais ir įgyvendinimo aktais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
290 ir 291 straipsnius.

Problemos, susijusios su galiojančių teisės aktų pritaikymu prie Lisabonos sutarties, yra
pačios svarbiausios, ypač toms politikos sritims, – pvz., žemės ūkio ir žuvininkystės, –
kurios nebuvo patvirtintos taikant bendro sprendimo procedūrą.

Tik išbandžius naujus teisės aktus, kuriuos iš esmės pakeitė Europos Parlamentas ir Taryba,
paaiškės, ar nustatyta kryptis padės patvirtinti veiksmingas Europos politikos sritis ir jų
įgyvendinimą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Iš esmės pranešimą gerai suprato visos
frakcijos, o komitetų pateiktuose pakeitimuose atsispindi su Taryba ir Komisija pasiektas
sutarimas dėl susitarimo per pirmąjį svarstymą. Mūsų frakcija pritaria susitarimui.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0733/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes finansiniam
euro stabilumui užtikrinti reikalingas nuolatinis krizių valdymo mechanizmas. Europos
stabilumo mechanizmas ir (arba) Europos valiutų fondas turėtų būti paremti solidarumu,
jiems turėtų būti taikomos griežtos taisyklės dėl sąlygų ir juos derėtų finansuoti, be kita
ko, iš baudų, nustatytų valstybėms narėms, atlikus per dideliam deficitui, per didelėms
skoloms ar per dideliam disbalansui taikomą procedūrą. Manau, svarbu ir tai, kad nuolatinio
krizių valdymo mechanizmo finansavimas turi būti pagrįstas principu „sumoka teršėjas“,
t. y. valstybės narės, savo deficitu ir skolos našta sukeliančios didesnę riziką, turėtų skirti
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didesnę bendrų lėšų dalį. Šios sankcijos būtų vienas iš būdų, padedančių išvengti tokių
finansinių ekonominių krizių euro zonos šalyse, kokia jau prieš keletą mėnesių iškilo
Graikijoje ir iki šiol tebesitęsia.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Karas su darbuotojais, savarankiškais
darbuotojais ir mažais ūkiais yra strateginis buržuazinių vyriausybių ir ES pasirinkimas
siekiant suteikti paramą kapitalo pelningumui. Skola ir deficitas paprasčiausiai yra dingstis.
Visos euro zonos valstybių narių ir ES nacionalinės vyriausybės raginamos pradėti tvirtinti
ir taikyti dar negailestingesnes, žiauresnes ir prieš darbą bei liaudį nukreiptas priemones,
kurios derinamos su ES, ECB ir TVF. Aukščiausiojo lygio susitikime bus sukurtas „paramos
mechanizmas“, kuris iš esmės yra bankroto mechanizmas. Diskusijos dėl išteklių ir privataus
kapitalo dalyvavimo yra į darbuotojų akis pučiama migla. Tikslas – užtikrinti, kad
nebankrutuotų plutokratija. Dėl kapitalo rinkos tampa labiau matomos absoliučiam
Bendrijos mechanizmų reguliuotojui ir padeda pakeisti Lisabonos sutartį tokia linkme ir
taip, kad užtikrintų savo pelno apsaugą per daug išnaudojant darbuotojus ir pasiglemžiant
jų uždirbamą turtą. Siekiant kontroliuoti kapitalistinį restruktūrizavimą ir pradėti išpuolį
prieš darbuotojų gyvenimą ir teises nustatomas privalomas griežtesnis ekonominis
valdymas. Atsižvelgiant į šį kapitalo ir plutokratijos išpuolį visomis kryptimis reikia
gausesnio liaudies susibūrimo siekiant iš esmės pakeisti valdžios ryšius, kad naudą gautų
liaudies aljansas, ir rasti, kaip pasitraukti iš ES, liaudies valdžios ir liaudies ekonomikos.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) 2010 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienį, valstybių ar
vyriausybių vadovai susitarė išlaikyti prieš keletą mėnesių reaguojant į krizę sukurtus
finansinio solidarumo mechanizmus. Jais siekiama užtikrinti euro stabilumą apskritai tuo
atveju, jeigu sunkumų patirtų viena ar daugiau euro zonos valstybių narių. Tačiau teikiant
finansinę paramą toliau bus laikomasi griežtų sąlygų, kurios, mano manymu, yra būtinos.
Kaip ir Parlamento rezoliucijoje, palankiai vertinu šį valstybių narių duotą įsipareigojimą,
kuris rodo tikrą Europos solidarumą. Nuolatinis solidarumas šiandien yra geriausias
atsakymas, kurį galime duoti rinkoms.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Šias metais buvo priimti svarbūs sprendimai,
kuriais siekiama sukurti ES ekonominio valdymo ir finansinės priežiūros sistemą. ES pradės
veikti Europos sisteminės rizikos valdyba, kuri bus atsakinga už finansų sistemos makrolygio
rizikos ribojimo priežiūrą, kad būtų išvengta didelio masto finansinių sunkumų laikotarpių,
prisidės prie sklandaus rinkos veikimo ir užtikrins tvarų finansų sektoriaus indėlį į ES
ekonomikos augimą. Pritariu siūlymui sukurti nuolatinį Europos stabilumo mechanizmą
ir taip dar labiau sustiprinti ekonomikos valdymo sistemą, kad būtų galima užtikrinti
efektyvią ir nuodugnią ekonomikos priežiūrą ir derinimą, skiriant didelį dėmesį prevencijai.
Pritariu rezoliucijoje išdėstytam pasiūlymui, kad turi būti sudarytos galimybės ir ne euro
zonai priklausančioms valstybėms narėms dalyvauti šio mechanizmo kūrime ir suteikti
joms galimybę gauti finansinę paramą, kai tai bus būtina.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šią Europos Parlamento rezoliuciją,
kurioje aptariama, kad valstybėms narėms reikia sukurti nuolatinį krizių valdymo
mechanizmą, skirtą finansiniam stabilumui visoje euro zonoje užtikrinti. Šia priemone
siekiama užtikrinti efektyvią ir nuodugnią ekonomikos priežiūrą ir derinimą, pagal kurią
daugiausia dėmesio bus skiriama prevencijai ir kurią taikant bus gerokai sumažinta tikimybė,
kad ateityje vėl kils krizė. Siekiant padidinti dabartinių ekonominės politikos derinimo
procesų našumą ir pašalinti dubliavimą bei siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos
strategija būtų suvokiama rinkos subjektams ir piliečiams, reikia pereiti prie labiau
integruotų strategijų ir pakeisti sprendimų priėmimo procesą. Pritariu, kad turi būti
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stiprinamas Europos Parlamento dalyvavimas teisėkūros procedūrose, susijusiose su krizių
valdymo mechanizmu, taip gerinant demokratinę atskaitomybę ir pasinaudojant Komisijos
kvalifikacija, nepriklausomumu ir nešališkumu. Kadangi Europos stabilumo mechanizmas
yra skirtas papildyti naująją sustiprinto ekonomikos valdymo sistemą, Europos Parlamentas
ragina Komisiją, pasikonsultavus su Europos centriniu banku, pateikti komunikatą, kuriame
išsamiai aprašomas šis nuolatinių krizių valdymo mechanizmas.

George Sabin Cutaş (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją
dėl nuolatinio krizių valdymo mechanizmo, skirto finansiniam stabilumui euro zonoje
užtikrinti, sukūrimo atsižvelgiant į tai, kad tokios rūšies mechanizmas per dabartinę
ekonomikos ir finansų krizę tapo būtinas.

Taip pat pritariu šiai rezoliucijai, nes joje raginama, mechanizmą kurti taikant Bendrijos
metodą, kuris susijęs su sprendimo priėmimu bendru Europos lygmeniu. Atsižvelgiant į
kiekvienos Europos šalies ekonomikos tarpusavio priklausomybę, nuolatinis krizės
mechanizmas yra naudingas visoms valstybėms narėms, įskaitant tas, kurios dar neįsivedė
euro.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Mes balsavome prieš šią rezoliuciją, nes
nesutinkame su pozicijomis, kurių laikomasi dėl valstybėse narėse esančių finansinių
problemų neatsižvelgiant į jų priežastis ir nepateikiant esminių priemonių, skirtų visiško
problemų sprendimo būdams nustatyti. Tokie sprendimo būdai apima skubų Stabilumo
ir augimo pakto panaikinimą, Europos centrinio banko statuto ir gairių pakeitimą ir kapitalo
rinkų ir išvestinių finansinių priemonių rinkų pabaigą bei mokesčių rojaus šalių
panaikinimą.

Kadangi Europos Sąjunga nenori imtis nė vienos iš šių priemonių, ji pasirenka pozicijas,
kurios vos ne vos padeda sumažinti dabartinės problemos mastą, tačiau vis dar iš esmės
priklauso nuo finansų rinkos ir turtingesnių šalių.

Rezoliucijoje taip pat primygtinai reikalaujama nustatyti baudas valstybėms narėms, kurios
nesilaiko nustatytų taisyklių, visų pirma Stabilumo ir augimo pakto, dėl kurių silpnesnės
ekonomikos šalių padėtis iš esmės pablogės.

Tai reiškia, kad svarbiausias dalykas yra didžiųjų valstybių, pvz., Vokietijos, interesai ir kad
vis dar trūksta solidarumo, apie kurį tiek daug kalbama.

Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness ir Gay Mitchell (PPE),    raštu. –
Balsavome prieš bendrą konsoliduotą įmonių pelno mokesčio bazę (angl. CCCTB), tačiau
nenorėjome atmesti kitų svarbių šio pranešimo aspektų. Mūsų parama bendrosioms
nuostatoms nereiškia paramos bendrai konsoliduotai įmonių pelno mokesčio bazei.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu . – (LT) Pritariau pasiūlymams dėl rezoliucijų, kadangi
reikia sukurti nuolatinį krizių valdymo mechanizmą, kuris būtų patikimas, stiprus, patvarus
ir kurį taikant būtų atsižvelgiama į svarbiausias technines naujoves, ir kad jis turėtų būti
grindžiamas Bendrijos metodu, tokiu būdu būtų užtikrintas stabilumas rinkose ir didesnis
tikrumas.

Iliana Ivanova (PPE),    raštu. – Balsavau už EP rezoliuciją dėl nuolatinio krizių valdymo
mechanizmo visų pirma dėl to, kad per diskusijas Ekonomikos ir pinigų politikos komitete
tekstas, susijęs su minimalaus konsoliduoto įmonių pelno mokesčio 25 proc. tarifo
nustatymu ES, buvo ištrintas. Tvirtai pritariu idėjai, kad valstybės narės išlaikytų savo
nacionalinę mokesčių politiką. Labai svarbu išsaugoti mokestinę konkurenciją kaip
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priemonę siekiant palengvinti sanglaudą ir paskatinti ES ekonomikos augimą. Priešingu
atveju kaip valdysime ES konkurencingumą, jeigu pašalinsime vieną iš geriausių jį
skatinančių priemonių, ir ką išspręsime, jeigu suvienodinsime mokesčius, kai tam aiškiai
nepritaria visos valstybės narės? Taip pat pritariu pasiūlymui, kad valstybės narės, kurios
kelia didesnį pavojų dėl savo deficito ir skolos naštos, daugiau lėšų skirtų krizės
mechanizmui, nes tai iš tikrųjų paskatintų laikytis griežtos fiskalinės drausmės ir padidintų
pridėtinę vertę, susijusią su tinkamos ekonominės ir fiskalinės politikos turėjimu.

Bogusław Liberadzki (S&D),    raštu. – (PL) Esu labai susirūpinęs dėl nuolatinio krizių
valdymo mechanizmo, skirto finansiniam stabilumui euro zonoje užtikrinti, sukūrimo.
Tai labai svarbus klausimas euro zonos šalims ir likusioms Europos Sąjungos valstybėms
narėms. Daugiau nei 150 mln. ES piliečių gyvena už euro zonos ribų. Stabilizavus eurą
būtų padėta joms įgyvendinti savo tikslus prisijungti prie šios zonos ir galima apsaugoti
visą sistemą nuo būsimų sukrėtimų. Pačioje rezoliucijoje nesprendžiamos jokios problemos
ir pačia rezoliucija nesprendžiamos jokios problemos, tačiau ji gali padėti nusiųsti aiškią
žinią Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms. Rezoliucijoje patvirtinamas rimtas Parlamento
ketinimas sutvirtinti Europos Sąjungos požiūrį ir Europos solidarumą. Balsavau už šią
rezoliuciją ir daug iš jos tikiuosi.

David Martin (S&D),    raštu. – Palankiai vertinu šią rezoliuciją ir ypač Stepheno Hugheso
žodžiu pateiktą pakeitimą, kuriame „Taryba raginama pateikti politinį signalą, būtiną, kad
Komisija pradėtų tyrimą dėl būsimų euro obligacijų sistemos, pagal kurią aiškiai nurodomos
sąlygos, kuriomis tokia sistema būtų naudinga visoms joje dalyvaujančioms valstybėms
narėms ir visai euro zonai“.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Šiame pranešime pritariama Europos
finansinio stabilumo mechanizmo sukūrimui ir dėl to atsirasiantiems socialiniams
„karpymams“. Jame reikalaujama visapusiškai laikytis Tarptautinio valiutos fondo taisyklių
ir numatoma Europos Komisijos atliekama nacionalinių biudžetų kontrolė. Todėl balsuosiu
prieš šį pranešimą, kurį, be to, smerkiu.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Šiandien mums pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos
apgaulingu pavadinimu „Krizės mechanizmo sukūrimas“, tiesą sakant, yra beviltiškas ES
imperialistų bandymas priverstinai nulemti visų ES valstybių narių bendrą europinį likimą
vadovaujantis principu „vieningai stovime, vieningai žlungame“. Nuo pat pradžių euras
buvo klaidingas sumanymas, pasmerktas žlugti. Neįmanoma visų valstybių narių, kurių
nacionalinė ekonomika yra visiškai skirtinga, suburti po vienu bendros valiutos stogu.
Kadangi nėra noro siekti didesnės integracijos arba perkelti mokesčių Europos žmonėms,
reikės panaikinti dabartinę pinigų sąjungą ir sukurti tvirtą valiutų sąjungą. Dėl šios
priežasties raginu baigti šį reikalą, užuot patyrus vieną nesėkmę po kitos. Todėl balsuoju
prieš šį pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Turėčiau pakartoti tai, kas buvo pasakyta vakar per
diskusijas, ir pasakyti, kad net jeigu būčiau pateikęs labiau tiesioginę nuorodą, esu labai
laimingas, kad buvo patvirtintas 12-as pakeitimas. Siekdami finansuoti krizės mechanizmą,
turime rasti naujų inovatyvių priemonių. Leidžiant euroobligacijas krizės mechanizmas
būtų finansuojamas rinkose, pasinaudojant užsienio kapitalu ir investuoti norinčiais
žmonėmis be jokio neigiamo poveikio nacionaliniams biudžetams. Išimtinai atskirais
įnašais pagrįstas mechanizmas, kuriame būtų naudojamasi vien tik rezervų atidėjimu,
sukurtų didelę naštą valstybėms narėms, kurios turėtų rasti grynųjų pinigų arba kapitalo,
kad galėtų jį įkeisti, ir dėl to negautų jokių pajamų arba grąžos. Esant tokiai padėčiai, kaip
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ši, kai, viena vertus, valstybių narių prašoma įgyvendinti griežtą biudžeto politiką, siekiant
sumažinti deficitą ir skolas, ir, kita vertus, mokėti dalyvavimo stabilizacijos fonde įnašus,
gresia rimtas pavojus žlugti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Be kitų dalykų, šioje rezoliucijoje Europos
Vadovų Taryba raginama kuo greičiau tiksliai nustatyti reikalingus Sutarties pakeitimus
siekiant sukurti nuolatinį Europos stabilumo mechanizmą. Parlamentas primena, kad jis
palankiai įvertino finansinio stabilumo mechanizmo sukūrimą siekiant pašalinti su
suverenių skolininkų įsipareigojimų nevykdymu susijusį pavojų, iš dalies remiantis Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 122 straipsniu kaip šio plano teisiniu pagrindu, ir kad
atkreipė dėmesį į būdingą demokratijos ir atskaitomybės trūkumą Tarybos gelbėjimo
paketo sprendimuose, kuriuos priimant nebuvo konsultuojamasi su Europos Parlamentu.
Europos Parlamentas taip pat reikalauja, kad jis būtų įtrauktas kaip vienas iš teisės aktų
leidėjų ateityje teikiant pasiūlymus ir priimant sprendimus dėl krizės įveikimo, ir pabrėžia,
kad racionalumo, praktiškumo ir demokratiškumo požiūriu ekonominio valdymo teisės
aktų paketas negali būti atskirtas nuo sprendimo, Europos Vadovų Tarybos priimto siekiant
sukurti nuolatinį krizės mechanizmą.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0707/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją, kuria skatinama
atkurti demokratinį valdymą Dramblio Kaulo Krante po prezidentinių rinkimų, įvykusių
2010 m. lapkričio 28 d. Neteisėtas Dramblio Kaulo Kranto Konstitucinės tarybos, kurios
visus narius paskyrė kadenciją baigiantis prezidentas, sprendimas pakeisti rinkimų komisijos
paskelbtus rezultatus pažeidžiant įstatymą, kurį įgyvendinti – Konstitucinės tarybos pareiga,
prieštarauja Dramblio Kaulo Kranto žmonių valiai, kurią jie išreiškė balsuodami rinkimuose.
Šis sprendimas privalo būti panaikintas, nes kitaip šalis neišbris iš dabartinės po rinkimų
įsigalėjusios politinės aklavietės, o smurtinių veiksmų, apie kuriuos jau pranešama, daugės.
Todėl dėl Dramblio Kaulo Kranto žmonių gerovės ir taikos šalyje, palaikau kreipimąsi į L.
Gbagbo ir raginimą jį pasitraukti bei perduoti valdžią A. Ouattarai, kuriam išreikšdami
savo pasitikėjimą rinkėjai atidavė savo balsus.

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Daugybę metų Dramblio Kaulo Krantas buvo geros
dekolonizacijos prototipas. Pavyzdingai tvarkydamasi, naujai įgijusi nepriklausomybę šalis
aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje sparčiai vystėsi. Deja, nematoma politinė krizė
pamažu sužlugdė Dramblio Kaulo Krantą. Per paskutinius prezidento rinkimus į valdžią
buvo išrinktas opozicijos lyderis A. Ouattara. Kadenciją baigęs prezidentas L. Gbagbo
atsisakė perduoti valdžią. Nuo to laiko šalį apėmusi neįtikėtina suirutė. Dvi partijos kovoja
dėl valdžios ir dėl rimtų incidentų abiejų šalių rėmėjai neteko gyvybių. Balsavau už Europos
Parlamento rezoliuciją, kurioje L. Gbagbo raginamas gerbti rinkimų rezultatus ir nedelsiant
užleisti vietą savo teisėtam įpėdiniui. Dokumente taip pat remiami Afrikos Sąjungos, kuri
dabar daro spaudimą šaliai, siekdama užtikrinti, kad būtų sugrįžta prie demokratijos,
veiksmai.

Corina Creţu (S&D),    raštu. – (RO) Tai, kaip Dramblio Kaulo Krante vyko antrasis
prezidento rinkimų etapas, yra apgailėtina. Dėl mirtis ir sužalojimus sukėlusio smurto
tarptautiniai stebėtojai galiausiai buvo priversti evakuotis, todėl kyla rimtų klausimų ne
tik dėl šių rinkimų rezultatų teisingumo, bet ir dėl šios šalies pažangos po rinkimų.

Tikiuosi, kad ši šalis, kadaise Afrikos žemynui buvusi demokratijos modeliu, sėkmingai
išbris iš šios aklavietės, susidariusios dėl rinkimų sukeltų prieštaravimų.
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Masinis dalyvavimas balsuojant, nepaisant įtampos, rodo didžiulį Dramblio Kaulo Kranto
gyventojų susirūpinimą savo šalies ateitimi. Todėl manau, jog labai svarbu, kad būtų
gerbiama piliečių valia, pareikšta balsuojant rinkimuose, kurie praeityje šešis kartus buvo
atšaukti.

Dramblio Kaulo Krantas turi galimybę užbaigti dešimtmetį trukusią politinę, karinę ir
laikinosios vyriausybės krizę, dėl kurios šalis pasidalijo į lojaliuosius pietus ir sukilėlių
šiaurę. Vienintelis perspektyvus sprendimas – gerbti rinkėjų valią.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Padėtis Dramblio Kaulo Krante smerktina visais požiūriais.
Nerimą kelia tai, kad suvereni rinkėjų valia negerbiama ir Dramblio Kaulo Kranto
nepriklausomos rinkimų komisijos sprendimu rinkimus laimėjusiam kandidatui į
prezidentus Konstitucinis teismas uždraudė eiti savo pareigas. Antrajame rinkimų etape
buvo keletas smarkių išpuolių prieš laisves, ypač dėl įtemptos atmosferos ir smurto, lėmusio
keletą mirčių ir sužalojimų. Politinė padėtis Dramblio Kaulo Krante yra netinkama,
Konstitucinio teismo požiūris nepriimtinas, o liguistas L. Gbagbo požiūris į pralaimėjimą
prieštarauja demokratijos ir teisinės valstybės principams.

David Martin (S&D),    raštu. – Visiškai pritariu šiame pasiūlyme nurodytam raginimui
L. Gbagbo pasitraukti ir perduoti įgaliojimus demokratiškai išrinktam Dramblio Kaulo
Kranto prezidentui Alassanei Ouattarai.

Louis Michel (ALDE),    raštu. – (FR) Mūsų pareiga – užtikrinti pagarbą rinkimų rezultatams,
nes jie išreiškia Dramblio Kaulo Kranto žmonių valią. Dramblio Kaulo Kranto konstitucinės
tarybos priimtas sprendimas prieštarauja šių žmonių valiai. Negalime pritarti šiai
konstitucijai prieštaraujančiai nedemokratinei padėčiai. 2010 m. lapkričio 28 d. Dramblio
Kaulo Kranto nepriklausoma rinkimų komisija (pranc. CEI) ir beveik visa tarptautinė
bendruomenė teisėtu prezidento rinkimų laimėtoju paskelbė A. Ouattarą. Siekiant stabilumo
šalyje ir visame regione būtina, kad L. Gbagbo kuo greičiau liautųsi taikęs vilkinimo
strategiją.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Politinė padėtis Dramblio Kaulo Krante yra nepaprastai
pavojinga. Iš esmės manau, kad Europos Sąjungai nepriklauso atlikti pasaulio policijos
pajėgų vaidmens, nes užsienio šalys turi būti pajėgios pačios nulemti savo likimą be ES ar
JAV palaiminimo. Tačiau šiuo atveju susiduriame ne su Dramblio Kaulo Kranto žmonių
valia, bet su tuo, kad įsitvirtinęs elitas tironiškai pavergia šiuos žmones. Prieš keletą metų
Europoje buvo tokia padėtis, kad politinės jėgos, valdžiusios reikalingas karines priemones,
privertė žmones atsidurti labai neužtikrintoje padėtyje. Svarbu, kad šios jėgos neturėtų
būti pašalinamos iš savo pozicijų naudojant prievartos priemones. Tačiau lygiai taip pat
svarbu, kad taikios priemonės būtų naudojamos siekiant daryti spaudimą šiems asmenims,
kad jiems būtų sudėtinga tęsti savo neteisingą politiką. Dėl šios priežasties balsavau už šį
pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Ši rezoliucija dėl didelės politinės ir
institucinės krizės, kuri Dramblio Kaulo Krantą ištiko po antrojo prezidento rinkimų turo
2010 m. lapkričio 28 d.

Rinkimai, kuriuos stebėjo Jungtinės Tautos (JT) ir Europos Sąjunga, iš esmės įvyko
patenkinamai. Tačiau Dramblio Kaulo Kranto nepriklausomos rinkimų komisijos pateiktus
rezultatus, pagal kuriuos buvo paskelbta A. Ouattaros pergalė, atmetė šalies Konstitucinis
teismas, teigęs, kad tam tikrose teritorijose buvo sukčiaujama, ir laimėtoju paskelbęs
dabartinį prezidentą Laurentą Gbagbo.
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Kadangi vienintelis demokratinio teisėtumo šaltinis yra visuotiniai rinkimai, kurių rezultatus
patvirtino JT, Europos Parlamentas šia rezoliucija, už kurią balsuoju, siekia paraginti
L. Gbagbo atsistatydinti ir perduoti valdžią Alassane Ouattarai bei griežtai pasmerkti prieš
ES stebėtojus nukreiptus bauginimo veiksmus. Remdamasis šia rezoliucija Parlamentas
palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos sprendimą patvirtinti konkrečias priemones,
nukreiptas prieš tuos, kurie trukdo taikos procesui ir nacionaliniam susitaikymui, ir remia
ES sprendimą skirti sankcijas Laurentui Gbagbo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Šiandien balsuojant dėl padėties Dramblio
Kaulo Krante pasiekėme didelį bendrą sutarimą. EP rezoliucijoje, dėl kurios balsavo absoliuti
dauguma, teigiama, kad EP mano, jog vienintelis teisėtos demokratijos šaltinis yra visuotiniai
rinkimai, kurių rezultatus patvirtino JT, ir todėl ragina L. Gbagbo atsistatydinti ir perduoti
įgaliojimus Alassanei Ouattarai; ragina visas Dramblio Kaulo Kranto politines jėgas ir
ginkluotąsias pajėgas gerbti žmonių valią, kurią atspindi lapkričio 28 d. rinkimų rezultatai,
kaip paskelbė Dramblio Kaulo Kranto nepriklausoma rinkimų komisija ir patvirtino
Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus specialusis įgaliotinis; smerkia smurtinius
konfliktus, kurie įvyko paskelbus Dramblio Kaulo Kranto prezidento rinkimų antrojo turo
rezultatus, ir reiškia visišką savo solidarumą su aukomis ir jų šeimomis; taip pat apgailestauja
dėl politinių kliūčių ir bando įbauginti Dramblio Kaulo Kranto nepriklausomos rinkimų
komisijos narius, kurie galiausiai delsė pranešti laikinus rezultatus, taip sudarydami kliūtis
tinkamam demokratinių rinkimų procesui.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0705/2010

Sonia Alfano (ALDE),    raštu. – (IT) Manau, tai buvo geras sumanymas Komisijai šiandien
dalyvauti Parlamente ir pranešti apie draudimą naudoti nepagerintus narvus vištoms
dedeklėms, įsigaliosiantį nuo 2012 m. sausio mėn. Su įgyvendinimu susiję duomenys nėra
labai optimistiški ir todėl prieš valstybes nares, kurios dėl vangumo kurį laiką nedarė jokios
pažangos, reikia imtis griežtų veiksmų. Apie šių narvų draudimą jau žinoma nuo 1999 m.,
ir vėliau prisijungusios valstybės narės puikiai žinojo, kad šiuo klausimu turi imtis veiksmų
pagal tikslius planus. Atidėjimas nepriimtinas. Terminų reikia laikytis, kad Europos Sąjungos
veiksmai būtų patikimi. Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo reikalaujama, kad ES
vykdytų savo politiką atsižvelgdama į gyvūnų, kaip jautrių padarų, gerovę. Neturime
visuomet maskuotis konkurencingumo problema, kuri turėtų būti vertinama ne tik kiekybės
ir kainų, bet ir visų pirma kokybės, aplinkos tvarumo ir etikos požiūriu. Naujo ekonomikos
modelio, kurio pradininke turėtų būti ES, centre turi būti kritiškas ir sąmoningas vartotojas.
Todėl tikiuosi, kad Komisija, siekdama užtikrinti gyvūnų ir vartotojų apsaugą, greitai ir
ryžtingai tęs Tarybos direktyvos 1999/74/EB įgyvendinimą.

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes palaikau tam tikrą
lankstumą tų, kurie jau pradėjo prisitaikymo procedūras, atžvilgiu, tačiau dėl dabartinės
krizės negalėjo jų užbaigti. Nuo 2012 m. sausio 1 d. bus draudžiama vištas dedekles veisti
nepagerintuose narvuose ir tai padės nustatyti minimalius standartus, susijusius su vištų
dedeklių apsauga. Todėl svarbu žinoti, kad Komisija gali parodyti, kokią pažangą valstybės
narės padarė rengdamosi draudimui nuo 2012 m. sausio 1 d. vištas dedekles veisti įprastuose
bateriniuose narvuose, kokių priemonių ji imsis prieš valstybes nares, kurių gamintojai
nesilaiko draudimo, ir kokių priemonių ji imsis siekdama nuo 2012 m. sausio 1 d. užkirsti
kelią galimai nesąžiningai trečiųjų šalių konkurencijai ES kiaušinių rinkoje

Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Tik prieš 10 metų Europos Sąjunga priėmė direktyvą,
kuria siekiama apsaugoti vištas dedekles nuo pasibaisėtinų veisimo sąlygų, kuriomis jos
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buvo veisiamos daugybėje ūkių. Pagrįsdamos savo argumentus dėl ryškaus padėties
sektoriuje suprastėjimo, kurį padidino didėjančios maisto kainos, kurias sukėlė spekuliacijos
grūdų rinkoje, daugybė valstybių narių reikalavo peržiūrėti direktyvą. Ji turėtų būti taikoma
ne vėliau kaip nuo 2012 m. Likus dvejiems metams iki termino daugybė ūkių toli gražu
neatitinka naujųjų standartų. Dabartinėje Parlamento rezoliucijoje Komisija raginama šiuo
klausimu tvirtai laikytis. Jame palankiai vertinama Komisijos pradėtos konsultacijos su
sektoriaus specialistais, tačiau Komisija raginama atsisakyti papildomo laiko, kurio reikalauja
kai kurie ūkininkai. Nuo direktyvos įsigaliojimo praėjo 10 metų.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Nuo 2012 m. sausio 1 d. siauresniuose nei
550 cm bateriniuose narvuose laikomų vištų dedami kiaušiniai nebebus pardavinėjami.
Tačiau daugybė gyvūnų ūkių dar neatitinka standartų. Gali trūkti kiaušinių ir didėti kainos
vartotojams tais atvejais, kai tam tikros valstybės nebus pasirengusios laikytis draudimo.
Dėl to taip pat padidėtų kiaušinių importas iš trečiųjų šalių, kuriose ne visada laikomasi
europietiškų sveikatos standartų. Būtent dėl to Parlamentas skambina pavojaus varpais.
Gamintojai ir valstybės narės raginamos laikytis tvarkos siekiant, kad jie veiktų greitai,
ypač atsižvelgiant į tai, kad prisitaikymui prie teisės aktų iki šiol jie turėjo daugiau nei 12
metų. Gamintojai, kurie investavo siekdami laikytis reikalavimų, ir po atviru dangumi
vištas auginantys augintojai turėtų naudotis sąžininga konkurencija Europos Sąjungoje.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Šiuo atveju keliamas klausimas yra labai svarbus ne tik
gyvūnų higienos ir gerovės, bet ir poreikio užtikrinti Direktyvos 1999/74/EB taikomumą
ir veiksmingumą, taip užkertant kelią galimiems rinkos iškraipymams, požiūriu. Kitomis
aplinkybėmis, susijusiomis su gyvūnų vežimu, jau paaiškėjo, kad dėl tam tikrų gamintojų
ir platintojų nesugebėjimo taikyti ES taisykles ir jų laikytis susidaro nesąžininga
konkurencinė padėtis ir iškraipoma rinka. Todėl Europos Sąjunga turi skubiai parodyti,
kad ji gali visoje savo teritorijoje priverstinai taikyti ir privesti laikytis savo direktyvų,
siekdama, kad rinka veiktų veiksmingiau ir kad laikantis vienodų taisyklių būtų išvengta
nukrypimų ar iškraipymų.

Peter Jahr (PPE),    raštu. – (DE) Įprastų baterinių narvų uždraudimas 2012 m. yra didelė
gyvūnų gerovės srities sėkmė. Tačiau šie vienodi standartai turi būti taikomi visoje Europoje,
priešingu atveju jie bus beprasmiai. Mums labai svarbu kovoti, kad būtų laikomasi šio
europinio termino, atsižvelgiant į gyvūnų ir gamintojų, kurie jau investavo į alternatyvaus
ūkininkavimo priemones, interesus. Siekdama sukurti vienodos konkurencijos sąlygas,
Komisija turi užtikrinti, kad netinkamai gaminami kiaušiniai negalėtų patekti į Europos
rinką. Galiausiai vartotojai turi būti pajėgūs atpažinti kiaušinius ir kiaušinių produktus,
kurie pagaminti pagal Europos standartus. Kai Parlamentas priėmė sprendimą dėl šio
draudimo, Vokietijos Bundestage buvau krikščionių demokratų pranešėjas gyvūnų gerovės
klausimu. Tuo metu gyniau rezoliuciją, nes ją buvo ketinama taikyti visoje Europoje.
Tikėjausi, kad Komisija imsis tinkamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad termino būtų
laikomasi visose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad Europoje nuo 2012 m. neturėtų būti
jokių įprastinių baterinių narvų.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Draudimas veisti vištas dedekles tradiciniuose
narvuose įsigalioja 2012 m. sausio mėn. Nerimą mums kelia pavojus, kad daugybė ūkių
nesilaikys draudimo. Taip pat baiminamės galimo pasiūlos trūkumo ir kiaušinių kainų
didėjimo dėl to, kad bus draudžiama pardavinėti kiaušinius iš ūkių, kuriuose nesilaikoma
Tarybos direktyvos 1999/74/EB. Balsavau už rezoliuciją, nes delsimas būtų neįmanomas,
tačiau rėmėme tokias šalis, kaip Ispanija ir Portugalija, kurios pristatė priemonę,
užtikrinančią tolygų perėjimą ūkiams, kuriuose veisimo sistemos pradėtos keisti, tačiau
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procesas neužbaigtas laiku. Trokštu ne pakenkti gyvūnų gerovei ir prašyti atidėjimo, bet
pabrėžti keletą esminių dalykų, kurie turi būti griežtai pakartoti. Pirma, taikant
abipusiškumo principą Europos Komisijos prašoma įdiegti stebėsenos sistemą siekiant
prižiūrėti į Europos Sąjungą importuojamų kiaušinių kokybę ir užtikrinti visišką Europos
standartų ir taisyklių laikymąsi. Dėl to prašoma, kad valstybės narės į savo regioninės
plėtros planus įtrauktų priemones vištų dedeklių sektoriui šiuo sudėtingu metu paremti.

David Martin (S&D),    raštu. – Tvirtai pritariu šiai rezoliucijai, kurioje reikalaujama, kad
visos valstybės narės iki galutinio termino – 2012 m. sausio 1 d. visapusiškai įgyvendintų
visas Direktyvos 1999/74/EB dėl vištų dedeklių gerovės nuostatas. Joje nurodoma, kad
bet koks termino pratęsimas arba pereinamasis laikotarpis visoms valstybėms narėms yra
nepriimtinas – atsižvelgiant į tai, kad gamintojai jau turėjo 10 metų, per kuriuos turėjo
prisitaikyti prie jos reikalavimų, – ir sudarytų nemažų kliūčių ateityje sėkmingai ir laiku
įgyvendinti bet kokias gyvūnų gerovės taisykles. Joje taip pat Komisijos prašoma pradėti
greitas ir veiksmingas pažeidimų procedūras, kuriose numatytos didelės ir atgrasančios
baudos už visų direktyvos elementų nesilaikymą.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Praėjus vienuolikai metų nuo nuostatos priėmimo
sunku suprasti, kaip taip gali būti, kad siekiant ją įgyvendinti tiek mažai padaryta. Iš esmės
dėl to galima kaltinti Komisiją, kuri praeityje dažnai sušvelnindavo savo ankstesnes
nuostatas, tad niekas jų rimtai nevertindavo. Jeigu iš tikrųjų paaiškės, kad šiuo atveju taip
pat bus pasiektas tingus kompromisas, dar kartą pakenksime ES patikimumui. Tvirtai tikiu,
kad iki 2012 m. sausio 1 d. rinkoje nebebus jokių neteisėtų baterinių narvų arba bent jau
kad jie bus apmokestinti tokiais nepakeliamais mokesčiais, kad negalės ilgiau naudotis
konkurenciniu pranašumu. Dėl šios priežasties balsavau už pranešimą.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    raštu. – (RO) Balsavau už 2-ąjį pakeitimą, kurį inicijavo
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija, nes daugybė gamintojų jau
pradėjo investuoti, siekdami atnaujinti savo veisimo sistemas, arba netrukus pradės
investuoti. Šių investicijų negalima atlikti per naktį ir būtų nesąžininga bausti atitinkamus
gamintojus. Šis pakeitimas sudarys galimybę daugybei gamintojų rumunų – ir ne tik
rumunų – artimiausiu metu pradėti atnaujinimo darbus, kad jie nebūtų priversti nutraukti
savo veiklos.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Tarybos direktyvoje 1999/74/EB nustatyta, kad nuo
2012 m. sausio 1 d. nebebus galima naudoti nepagerintų narvų. Europos ūkininkai turės
pasirinkti: arba pakeisti savo sistemas ir naudoti pagerintus narvus, kurie yra erdvesni, kad
pagerintų gyvūnų gerovę, arba veisti vištas dedekles ant žemės, lauke ar organinėse
sistemose. Remiantis naujausiomis apklausomis manoma, kad 30 proc. Europos ūkių
naudojami nepagerinti narvai. Buvo pastebėta didelių sunkumų siekiant iki direktyvoje
nustatyto termino prisitaikyti prie naujos sistemos. Taip, pvz., yra Italijoje. Per Žemės ūkio
ir žuvininkystės tarybos posėdį 2010 m. vasario 22 d. Europos Komisija pareiškė, kad
nenumatytos jokios draudimo taikymo išimtys. Tačiau rezoliucijos pakeitimas reiškė, kad
buvo pasiektas galimas alternatyvus sprendimas dėl tų gamintojų, kurie pradėjo keisti savo
veisimo sistemas naudodami naujus narvus. Todėl balsavau už ją.

Frédérique Ries (ALDE),    raštu. – (FR) Apskritai gyvūnų, ypač vištų dedeklių, gerovė yra
rimtas klausimas. Siekdama tai įrodyti Europos Sąjunga šiuo klausimu ne tik priėmė teisės
aktą – 1999 m. direktyvą, kurioje nustatytas draudimas nuo 2012 m. sausio 1 d. naudoti
baterinius narvus, tačiau to dokumento perkėlimas į nacionalinę teisę 2004 m. taip pat
sukėlė valonų ir flamandų nesutarimus. Šiose diskusijose labai svarbu būti protingiems ir
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rasti sprendimą, kuriame atsižvelgiama į gyvūnų gerovę ir ekonominius interesus, kuriems
gresia pavojus. Tie, kurie sako, kad Bendrijos taisyklių turėtų būti laikomasi, kad turėtų
būti užkirstas kelias nesąžiningai augintojų konkurencijai ir kad 12 metų pereinamasis
laikotarpis yra pakankamas laikas investicijoms nurašyti, yra teisūs.

Tačiau oponentai, reikalaujantys šiek tiek lankstesnių taisyklių, ypač šiais griežto taupymo
laikais, ir teigiantys, kad perėjimas prie pagerintų narvų sistemos arba sistemos be narvų
pražudys naminių paukščių sektorių, tuos, kurie negauna tiesioginės paramos iš bendros
žemės ūkio politikos, – ir tai kainuos milžiniškus pinigus, – taip pat yra teisūs. Būtent todėl
pritariau trims pakeitimams, pateiktiems Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakcijos, kuriuose atsispindi visų Europos augintojų įprasta kasdienybė.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Patvirtindamas šią rezoliuciją EP ragina
Komisiją išlaikyti reikalavimą dėl baterinių narvų draudimo nuo 2012 m. sausio 1 d., kaip
nustatyta Vištų dedeklių gerovės direktyvoje (1999/74/EB), ir tvirtai prieštarauja bet kokiems
valstybių narių bandymams užtikrinti to termino atidėjimą; pažymi, kad iš tikrųjų dėl
draudimo atidėjimo arba nukrypimo nuo jo būtų labai pakenkta vištų dedeklių gerovei,
iškraipyta rinka ir pakenkta gamintojams, kurie jau investavo į sistemą be narvų arba
pagerintų narvų sistemą; ir reiškia savo didelį susirūpinimą dėl didelio skaičiaus valstybių
narių ir kiaušinių gamintojų, kurie nebus pajėgūs laikytis 2012 m. termino.

Csanád Szegedi (NI),    raštu. – (HU) Neabejodamas pritariu idėjai, kad reikia rasti sprendimą
tais atvejais, kai gamintojai jau pradėjo keisti narvus, tačiau tikriausiai nespės užbaigti šio
proceso baigiantis dvylikos metų malonės laikotarpiui. Tokiems ūkininkams turėtų būti
suteikta parama siekiant užtikrinti, kad jie kuo greičiau galėtų užbaigti savo ūkių
atnaujinimo procesą, nepaisant jų menkų išteklių. Dėl šios priežasties balsavau už pasiūlytą
pakeitimą.

Artur Zasada (PPE),    raštu. – (PL) Balsavau prieš rezoliuciją, nors tvirtai pritariu gyvūnų
gerovės apsaugai. Negali būti jokių ginčų dėl poreikio prisitaikyti, siekiant laikytis direktyvos,
kurioje nustatomas draudimas naudoti įprastus narvus, reikalavimų, tačiau visoms
valstybėms narėms turėtume suteikti vienodą laiką jai įgyvendinti. Dėl sunkumų, su kuriais
susiduria daugybė Europos gamintojų prisitaikydami prie taisyklių, įsigaliosiančių nuo
2012 m. sausio 1 d., rinkoje atsiras valgomųjų kiaušinių trūkumas ir tokių kiaušinių kaina
rinkoje gerokai padidės, nusmuks sektoriaus konkurencingumas, palyginti su iš trečiųjų
šalių importuotais kiaušiniais, ir greičiausiai gamyba sustos arba labai sumažės. Prieš
galutinai nustatydami draudimą turėtume įvertinti, kaip įgyvendinama direktyva, nes tokios
rūšies vertinimas galėtų padėti rasti laikinus sprendimus dėl laipsniško nepagerintų narvų
atsisakymo nesudarant sąlygų gamintojams, kurie jau laikėsi taisyklių, atsidurti nepalankioje
padėtyje.

(Posėdis sustabdytas 13.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)
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8. Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)

PIRMININKAVO: RAINER WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

9. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas.   – Ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti visus jus, dalyvaujančius popietiniame
posėdyje. Posėdis yra atnaujintas ir tai yra paskutinis posėdis prieš Kalėdų atostogas ir
Naujuosius metus. Norėčiau pasinaudoti šia proga ir pasveikinti Vykdomojo komiteto
Vokietijos karių kapų priežiūros susivienijimo komisiją (vok. Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge) iš Badeno Viurtembergo ir jos pirmininką N. Nothelferį. Įsikūrusi
Badene Viurtemberge Komisija vien Badene Viurtemberge prižiūri 90 000 karo ir tironijos
aukų kapų. Dėkojame jums už jūsų darbą ir sveikiname atvykus į Europos Parlamentą.

10. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo
atvejų(diskusijos)

10.1. Plakimas rykštėmis Malaizijoje

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – šeši pasiūlymai dėl rezoliucijų dėl Malaizijos (2) .

Barbara Weiler,    autorė. – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nariai, ponios ir ponai,
Malaizija yra puiki šalis, turinti ilgalaikes tradicijas ir kultūros lobių. Kaip Pietryčių Azijos
valstybių asociacijos (angl. ASEAN) delegacijos nariai, dažnai patys matėme, kaip greitai
ir nepaprastai augo ši šalis. Dėl to didėjanti ekonominė galia lėmė tai, kad Malaizija atsidūrė
tarp dešimties šalių, kurios augimo rodiklis didžiausias, – ši aplinkybė padarė mums didelį
įspūdį. Dėl šios priežasties norėčiau savo pačios frakcijos, t. y. Europos Parlamento socialistų
ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos, taip pat visų šiame Parlamente pasirašiusiųjų
rezoliuciją vardu pareikšti, kad negalime suprasti, kodėl Malaizijoje vis dar taikomas šis
pasenęs baudimo būdas, kuris primena šalies kolonijinę praeitį ir mums Europoje atrodo
beveik viduramžiškas.

Ne mes vieni išsakome šią kritiką: plakimui rykštėmis lygiai taip pat prieštarauja pačios
Malaizijos teisininkai. Plakimas rykštėmis pažeidžia visus Jungtinių Tautų susitarimus
žmogaus teisių srityje, ir manome, kad visa tai turi greitai pasikeisti.

Palankiai įvertinome ASEAN valstybių chartiją, kurios keliuose straipsniuose ir preambulėje
pabrėžiama, kad – cituoju – „žmogaus teisių stiprinimas ir saugojimas“ yra vienas svarbiausių
ASEAN chartijoje, kurią Malaizija taip pat ratifikavo, nustatytų reikalavimų.

Malaizija ilgai palaikė demokratijos principus. Tačiau tarp jų taip pat yra teisinės valstybės,
kurioje taikomi visuotiniai standartai, principas.. Lankydamiesi Malaizijoje ir ASEAN
valstybėse turime tai nuolat kartoti, ir Europos Parlamentas šioje rezoliucijoje dar kartą
atkreips į tai dėmesį.

Marietje Schaake,    autorė. – Pone pirmininke, plakimas rykštėmis – smūgių asmeniui
sudavimas rykšte – yra kūno bausmės taikymo būdas, kuris Malaizijoje dažnas, ir tai kelia
nerimą, nes ši bausmė taikoma tūkstančiams žmonių, ypač imigrantams, o pažeidimų, už

(2) Žr. protokolą.
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kuriuos gali būti skirta plakimo rykštėmis bausmė, sąrašas didėja. Taip Malaizija pažeidžia
savo įsipareigojimą laikytis Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rezoliucijos Nr. 8/8,
kurioje teigiama, kad kūno bausmė gali būti prilyginta kankinimui.

Teismo proceso, kuriam pasibaigus skiriama tokia bausmė, dažnai nebūna ir imigrantai
neinformuojami apie jiems pateiktus kaltinimus arba jiems nesuteikiama galimybė gauti
teisines konsultacijas.

Palankiai vertiname atvirą Malaizijos advokatų asociacijos – kuriai priklauso 8 000
teisininkų – raginimą uždrausti plakimą rykštėmis. Europos Parlamentas ragina Malaizijos
valdžios institucijas paskelbti plakimo rykštėmis ir visų kitų kūno bausmės taikymo būdų
moratoriumą ir kartu dirbti siekiant įstatymuose ir praktikoje panaikinti šį paprotį.

Malaizijos žmogaus teisių komisija ir Malaizijos teisės reformos komitetas turėtų pateikti
vyriausybei atitinkamas rekomendacijas dėl kūno bausmių įstatymuose panaikinimo.

Barbara Lochbihler,    autorė. – (DE) Pone pirmininke, šioje rezoliucijoje smerkiamas
plakimas rykštėmis Malaizijoje. Terminas „plakimas rykštėmis“ turėtų būti suprantamas
ne kaip pasenusi, nekenksminga auklėjamoji priemonė, bet kaip baisi, nepagarbi ir
žeminanti bausmė, kurią draudžia Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimus. Kiekvienas,
kuris tuo abejoja, turėtų pažiūrėti vaizdinę medžiagą, kurioje parodoma, kaip ši bausmė
vykdoma Malaizijoje. Šie žiaurūs ir siaubingi vaizdai yra ne kas kita, kaip dokumentiniai
kankinimų įrodymai. Malaizijoje ši šiurpi ir žeminanti bausmė skiriama už ne mažiau kaip
66 baudžiamuosius nusižengimus ir kasmet šalies kalėjimuose yra nuplakama maždaug
1 000 žmonių. Be to, pastaraisiais metais šis žiaurus elgesys taip pat pradėtas taikyti
migrantams, atvykstantiems į šalį be asmens dokumentų, ir narkomanams. Manoma, kad
nukenčia 350 000–900 000 žmonių grupė. Todėl primygtinai raginame Malaizijos
vyriausybę nedelsiant atsisakyti šios baisios, nepagarbios ir žeminančios praktikos ir
vidutinės trukmės laikotarpiu panaikinti susijusius įstatymus.

Malaizija yra Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos narė. Kaip nurodė ankstesni kalbėtojai,
ši organizacija kūno bausmes taip pat prilygina kankinimams. Dėl šios priežasties Malaizija
turėtų ne tik likti šioje organizacijoje, bet ir laikytis šios organizacijos taikomų principų.

Charles Tannock,    autorius. – Pone pirmininke, pastaraisiais metais Malaizijos valdymo
forma tapo labiau būdinga islamui. Tai kelia tam tikrą nerimą, nes Malaizija, palankią
strateginę padėtį užimanti demokratinė išsivysčiusios ekonomikos Azijos šalis, galėtų būti
svarbi ES sąjungininkė.

Deja, vakarietiška žmogaus teisių koncepcija Malaizijoje yra mažiau išplėtota. Tačiau nesu
tikras dėl to, kodėl šiuo atveju pasirinkome Malaiziją. Malaizijoje dauguma gyventojų yra
musulmonai ir tokios bausmės šalyse, kuriose galioja šariato teisė, yra įprastos, jos nustatytos
Korane, kuris visiems musulmonams yra didžiausias teisės autoritetas.

Iš tikrųjų plakimas rykštėmis yra gana švelni bausmė, palyginti su kai kuriais kitais ypač
žiauriais baudimo būdais, taikomais kai kuriose musulmoniškose šalyse, įskaitant
amputaciją, užmėtymą akmenimis ir galvos nukirsdinimą. Plakimas rykštėmis taip pat
turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į Azijos kultūros kontekstą: pvz., kaimynystėje esantis
pasaulietinis Singapūras nusikaltėliams taip pat skiria plakimo rykštėmis bausmes, o
Indonezijos Ačeho provincijoje, kuriai skiriama daug ES paramos, neseniai įvestas plakimas
rykštėmis pagal jos šariato teisės politiką.
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ES valstybėse narėse teisėtai uždrausta taikyti įprastą kūno bausmę ir tikėkimės, kad vieną
dieną Malaizija paseks mūsų teigiamu pavyzdžiu. Tačiau rezoliucijoje, mano nuomone,
visiškai neaišku, kad pagal tarptautinę teisę plakimas rykštėmis yra neteisėtas.

Bernd Posselt,    autorius. – (DE) Pone pirmininke, kai žmogus ką nors myli, deda į jį tam
tikras viltis. Tą patį galima pasakyti kalbant apie valstybių santykius. Valstybės, su kuriomis
palaikome ypač glaudžius santykius, nepriklauso tai pačiai kategorijai, kaip kai kurios
baisios diktatūros kituose žemynuose.

Malaizija yra vertinama artima Europos Sąjungos partnerė. Jos konstitucija tam tikrais
atžvilgiais yra pavyzdys Europos konstitucijai. Todėl labai rimtai vertiname tai, kas vyksta
Malaizijoje.

Pone Ch. Tannockai, plakimas rykštėmis Malaizijoje nebuvo nustatytas pagal šariato teisę,
tai Didžiosios Britanijos kolonizavimo palikimas. Kadangi Didžioji Britanija nebeturi galios
kolonizuoti ir per šį laikotarpį pasikeitė, Malaizija taip pat turi pasikeisti ir pasistengti
panaikinti šią pasenusią ir žiaurią bausmę, kuri pažeidžia tarptautinę teisę ir žmogaus
teises.

Noriu, kad šiuo atveju mane aiškiai suprastumėte. Daugybę dešimtmečių Malaizija buvo
apibūdinama kaip įvairių etninių grupių ir religinių bendruomenių tolerantiškumu
pasižyminti šalis. Šalis turėtų laikytis šios krypties, ir ji tai padarys kaip ypač artima Europos
Sąjungos partnerė, kuriai, tikimės, pavyks uždrausti šią barbarišką bausmės formą.

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

Charles Tannock (ECR).   – Pone pirmininke, norėčiau užduoti klausimą B. Posseltui,
kurį labai gerbiu.

Nesu tarptautinės teisės specialistas, tačiau visiškai nematau jokių įrodymų, kad tarptautinėje
teisėje būtų draudžiamas plakimas rykštėmis. Akivaizdu, kad joje draudžiami karo
nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui, genocidas ir t. t., tačiau plakimas rykštėmis, mano
nuomone, tarptautinėje teisėje nėra draudžiamas. Konvencijoje prieš kankinimus, kurios
Malaizija faktiškai neratifikavo, nustatyta, kad plakimas rykštėmis galėtų prilygti
kankinimams, tačiau ne visuomet tai būtinai prilygsta kankinimams. Ar galėtų B. Posselt
man paaiškinti, kodėl plakimas rykštėmis yra neteisėtas – kaip jis dar kartą pareiškė ir kaip
tai yra nurodyta rezoliucijoje – ir prieštarauja tarptautinei teisei. Manau, kad jeigu
nepaisysime faktų, užtrauksime šiam Parlamentui nešlovę.

Pirmininkas.   – Pone B. Posseltai, tai, tiesą sakant, nebuvo Ch. Tannocko klausimas.

Bernd Posselt,    autorius  .  – (DE) Pone pirmininke, tą paskutinę kalbą vertinu kaip klausimą
ir atsakydamas norėčiau pareikšti, kad plakimas rykštėmis iš tikrųjų prilygsta kankinimams
ir kad kankinimų draudimas yra sudedamoji žmogaus teisių ir tarptautinės teisės dalis,
nepaisant to, ar konkreti šalis yra patvirtinusi šiuos principus.

Marie-Christine Vergiat,    autorė. – (FR) Pone pirmininke, Malaizija yra viena iš tų valstybių,
kuriai bendradarbiavimas su Europos Sąjunga, nors trumpas ir gana kuklus, atrodo gana
teigiamas. Tai, žinoma, ypač aktualu ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu požiūriu,
atsižvelgiant į švietimą, moterų teises ir labiausiai pažeidžiamus gyventojus.
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Tačiau kai kalbama apie demokratiją ir žmogaus teises, padėtis nėra tokia gera. Nerimą
keliantys ženklai nuolat pasikartoja. Padėtis, kurią šiandien aptariame, yra nevykęs to
pavyzdys.

Nors pasirašė daugybę tarptautinių konvencijų, įskaitant Visuotinę žmogaus teisių
deklaraciją, Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims
(angl. CEDAW) ir Vaiko teisių konvenciją (angl. CRC), Malaizija vis dar atsisako pasirašyti
kitas konvencijas, visų pirma Tarptautinę konvenciją prieš kankinimus. Malaizija yra viena
iš šalių, kuriose taikoma mirties bausmė; iš tikrųjų tai yra privaloma bausmė už nusikaltimus,
susijusius su prekyba narkotikais. Kūno bausmė Malaizijoje yra įprasta ir ji gali būti skiriama
bet kam: vyrams, moterims – ypač toms, kurios kaltinamos neteisėtais seksualiniais ryšiais,
– ir netgi vaikams, t. y. mokiniams, už didelį nepaklusnumą. Dar blogiau yra tai, kad
nuteistiesiems šia bausme ji vykdoma su gydytojų pagalba, taip pažeidžiant jų medicininę
etiką, o minėti gydytojai yra atsakingi už pažeidėjų atgaivinimą prieš jiems įvykdant likusią
bausmės dalį. Be to, dar blogiau yra tai, kad pastaraisiais metais Malaizijos parlamentas
išplėtė baudžiamųjų nusižengimų, už kuriuos skiriama plakimo rykštėmis bausmė, sąrašą.
Šiandien jų yra daugiau nei 60, įskaitant neteisėtą atvykimą į šalį. Be to, nuo 2002 m., kai
šis nusižengimas buvo teisiškai įtvirtintas, tūkstančiai pabėgėlių nukentėjo nuo šios bausmės,
šių kankinimų.

Malaizijos vyriausybė turi liautis tai praktikavusi. Tuo metu, kai Europos Sąjungos ir
Malaizijos dialogas, atrodo, duos rezultatų, ar neturėtų Europos Sąjunga padaryti visko,
kas įmanoma, siekdama įtikinti Malaiziją daryti pažangą šioje srityje?

Cristian Dan Preda,    PPE frakcijos vardu. – (RO) Pone pirmininke, pradėdama kalbą
norėčiau pateikti kai kuriuos duomenis iš „Amnesty International“ šį mėnesį, 2010 m.
gruodį, atlikto tyrimo. Malaizijoje kasmet rykštėmis plakama ne mažiau kaip
10 000 nuteistųjų ir 6 000 pabėgėlių. Daugybė plakimo rykštėmis atvejų būna sulaikymo
įstaigose, ir Ch. Tannock pasakė, kad, deja, Malaizija nėra vienintelė šalis, kurioje taikomos
tokios rūšies anachroniškos bausmės: čia kalbama ir apie Singapūrą.

Tačiau Malaizijos atveju problemiška yra tai, kad plakimu rykštėmis baudžiama už vis
daugiau nusikaltimų ir nusižengimų: tiksliau tariant, Malaizijoje už 66, palyginti su 30
Singapūre. Kalbame ne tik apie smurtinius arba seksualinius nusikaltimus, bet ir apie
narkotikų vartojimą ir ypač imigracijos nuostatų pažeidimus. Kita vertus, sutinku su savo
kolegos B. Posselto, teigiančio, kad kalbame apie kankinimus, kurie tarptautinėje teisėje
visiškai draudžiami, pasirinktu požiūriu.

Anneli Jäätteenmäki,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, Parlamento rezoliucija
pateikta laiku ir ji yra svarbi. Kasmet tūkstančiams žmonių Malaizijoje taikoma plakimo
rykštėmis bausmė. Plakimas rykštėmis yra nežmoniškas ir žeminantis baudimo būdas,
kuris turėtų būti panaikintas visame pasaulyje. Plakimas rykštėmis yra kankinimo būdas.

„Amnesty International“ duomenimis, praėjusiais metais Malaizijoje, kurioje taikoma
šariato teisė, rykštėmis buvo nuplakta moteris musulmonė. Bausmės priežastis – alaus
gėrimas. „Amnesty International“ taip pat pranešė apie pabėgėlių ir imigrantų darbuotojų
plakimą rykštėmis Malaizijoje.

Raginame Malaizijos vyriausybę panaikinti plakimą rykštėmis kaip baudimo būdą. Be to,
raginame Malaizijos vyriausybę ratifikuoti Jungtinių Tautų konvencijos dėl kankinimų
protokolą, taip pat Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą.
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Zbigniew Ziobro,    ECR frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, esame patenkinti Malaizijos
ekonomikos plėtra ir pagerėjusiomis Malaizijos žmonių gyvenimo sąlygomis. Tačiau kartu
negalime patikėti „Amnesty International“ ataskaita, kurioje aprašomas Malaizijoje plačiai
paplitęs plakimo rykštėmis bausmės taikymas. Tai iš tikrųjų yra žiauri bausmė, kuri taikoma
per dažnai, nes kartais skiriama už smulkius ir labai abejotinus nusižengimus. Mano
nuomone, ypač žiauru šią bausmę skirti nelegaliems imigrantams arba Malaizijos teritorijoje
be galiojančių dokumentų atsidūrusiems žmonėms, įskaitant politinius pabėgėlius iš
Birmos.

Tačiau šios bausmės negailestingumas maskuoja garsiai nepasakomą tiesą, susijusią su
Malaizijoje taikomos plakimo rykštėmis bausmės įprastomis sąlygomis ir pobūdžiu.
Daugybė baudžiamųjų nusižengimų, už kuriuos skiriama plakimo rykštėmis bausmė, yra
susiję su islamo religijos teisės ir iš jos kylančių papročių pažeidimais. Kaip pavyzdį galima
pateikti Kartikos Sari Dewi Shukarno atvejį – jai 2009 m. plakimo rykštėmis bausmė buvo
skirta už alaus gėrimą bare. Į šią padėtį turime reaguoti.

Jaroslav Paška,    EFD frakcijos vardu. – (SK) Pone pirmininke, tradicinėje islamo šariato
teisėje, kuri taikoma net ir daugumoje šiuolaikinių islamo šalių, leidžiama už teisės
pažeidimus taikyti kūno bausmę.

Žinome apie Malaizijoje liūdnai pagarsėjusį atvejį, kai modeliui Kartikai Sari Dewi Shukarno
už alaus gėrimą buvo skirti šeši kirčiai rykštėmis. Tačiau paskelbus apie bausmę, kuri
moterų kalėjime turėjo būti įvykdyta iš rotango pagaminta rykšte, 32 metų dviejų vaikų
motinai skirta šešių smūgių rykštėmis bausmė Malaizijos sultono Ahmedo Shaho, kuris
užtikrina islamo taisyklių laikymosi Malaizijoje priežiūrą, nutarimu buvo pakeista į trijų
mėnesių darbą bendruomenėse.

Tačiau prasčiau pasisekė 46 metų indoneziečiui Nasarudinui Kamaruddinui, kuriam už tą
patį nusižengimą buvo skirta 6 kirčių rykštėmis bausmė ir vienų metų laisvės atėmimo
bausmė. Teisėjas Abdul Rahman Mohamed Yunos, kuris nuteisė ir Kartiką Shukarno,
teismo nuosprendyje konstatavo, kad „nuosprendžio tikslas yra ne nubausti, o pamokyti“.

Panašų argumentą gindamas savo nuosprendį pavartojo švietimo ministro pavaduotojas
Wee Ka Siongas teisindamas kūno bausmės taikymą moksleiviams mokyklose, ir papildė,
kad bausmę galėtų vykdyti tik mokyklų direktoriai arba specialiai tam skirti asmenys, kad
tėvai būtų informuojami apie bausmę ir kad vykdant bausmę dalyvautų liudytojas.

Ponios ir ponai, tai, apie ką kalbame, anaiptol nėra egzotiška. Tai įprastas gyvenimas
vadinamajame šiuolaikiniame islamo pasaulyje. Todėl nedvejodami turime suteikti pagalbą
šių šalių žmonėms naikinant tokias viduramžiškas bausmes ir papročius, jeigu galime tai
padaryti diplomatinėmis arba kitokiomis priemonėmis.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, turėtume visiškai pasmerkti plakimo
rykštėmis taikymą ir visus kūno bausmių ir nežmoniško elgesio būdus. Siekdama pateisinti
savo negailestingus metodus, kurie prilygsta kankinimams ir pagal tarptautinę teisę bei
konvencijas laikomi neteisėtais, Malaizija negali remtis savo vidaus teisės aktais, pagal
kuriuos ne mažiau kaip už 66 nusikaltimus skiriama plakimo rykštėmis bausmė. „Amnesty
International“ pranešimai apie didėjantį pabėgėlių ir imigrantų, kuriems Malaizijos
kalėjimuose taikomos plakimo rykštėmis bausmės, skaičių taip pat kelia nerimą.

Europos Sąjunga, nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo taikanti veiksmingesnius metodus
žmogaus teisių apsaugai palengvinti, turėtų būti aktyvesnė kovodama su žiauriu elgesiu
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su žmonėmis visame pasaulyje. Be to, žmogaus teisių stebėsena turėtų būti pagrindinė
Europos Sąjungos keliama sąlyga toliau plėtojant politinį bendradarbiavimą su Malaizija.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, Malaizija yra ekonomikos tigras. Tai
labai išsivysčiusi šalis, kuri yra sektinas pavyzdys visam Pietryčių Azijos regionui. Tačiau
šis tigras susiduria su rimta problema; t. y. plakimo rykštėmis bausmės taikymas. Žinoma,
kai kas gali kalbėti apie pagarbą kultūrinei tapatybei ir apie tai, kad mes, europiečiai,
turėtume būti ypač atsargūs, kai kalbame apie mūsų modelio pritaikymą kituose žemynuose.
Tačiau šiuo atveju iš tikrųjų kalbame apie žmogaus teises, kurios yra nedalomos ir peržengia
žemynų, rasių ir religijų ribas. Mano nuomone, Europos Parlamentas ne tik turėtų, bet ir
privalo ryžtingai ginti pagrindines žmogaus orumo teises, o plakimas rykštėmis neabejotinai
pažeidžia šį orumą.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – Pone pirmininke, fizinio skausmo sukėlimas prieštarauja
žmogaus orumui. Plakimas rykštėmis yra šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas. Jis
prieštarauja ne tik teisei į nekankinimą, bet ir teisei į tai, kad su asmeniu nebūtų elgiamasi
nežmoniškai arba žeminančiai arba jam nebūtų skiriama tokia bausmė.

Malaizijoje kasmet daugiau nei 10 000 žmonių kenčia nuo šio kūno bausmės taikymo
būdo. Ataskaitos rodo, jog skausmas būna toks didelis, kad aukos dažnai praranda sąmonę.
Pranešimai rodo, kad daugybė bausmę vykdančių pareigūnų už kyšį mielai pasigaili aukų.
Todėl, be šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, susiduriame su valstybės pareigūnais, kurie,
pasinaudodami žmonių kančiomis, daro nusikaltimą.

Raginu Komisiją ir Tarybą, taip pat Malaizijos vyriausybę skubiai parengti moratoriumą
dėl plakimo rykštėmis ir paskui panaikinti tai įstatymuose. Vyriausybės vardu vykdomas
žmonių mušimas ir plakimas turi būti nutrauktas.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, apgailestauju, kad Malaizijoje plakimas
rykštėmis pasiekė tokį aukštą lygį ir turi tendenciją plisti. Užuot ribojusi šią bausmę,
Malaizijos vyriausybė ją skatina.

Valdžios institucijos remiasi nepagrįstu argumentu, jog plakimas rykštėmis yra teisėtas ir
turi didelį poveikį dėl to, kad mažina nusikalstamumą. Be to, kalėjimų pareigūnai gauna
piniginį atlygį už kalinių plakimą rykštėmis. Duomenys patvirtina, kad padėtis kelia nerimą:
daugiau nei 6 000 pabėgėlių ir 10 000 nuteistųjų kasmet tampa šios bausmės aukomis.
Manau, labai svarbu, kad aukoms iš užsienio būtų suteikiama teisė į teisingą bylos
nagrinėjimą. Dabar joms atsisakoma suteikti pagrindines paslaugas, pvz., vertimo arba
teisinės konsultacijos.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Pone pirmininke, plakimas rykštėmis remiantis teismo įsakymu,
kai bausmę patiriantis asmuo pririšamas prie rėmo ir jo nugara ir sėdmenys yra mušami
pagaliu, yra neetiškas ir pažeidžia žmogaus orumą. Malaizijoje ši bausmė pasiekė epideminį
lygį.

Valstybė, kuri mano, kad kūno bausmė yra veiksmingas būdas užkirsti kelią
nusikalstamumui, nėra teisinė valstybė ir ES neturėtų plėtoti prekybai naudingų ryšių su
tokia šalimi. Tokie žiaurūs ir nežmoniški baudimo būdai turėtų būti panaikinti, kad ir
kokioje šalyje jie taikomi.

Šioje rezoliucijoje Parlamentas gana teisingai ragina Malaizijos valdžios institucijas
nedelsiant liautis savo teisinėje sistemoje ir praktikoje taikius kūno bausmę ir kankinimus.
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Pone pirmininke, plakimas rykštėmis
Malaizijoje vykdomas nuo XIX a., kai teritoriją kolonizavo Didžioji Britanija. Neseniai
Malaizijos vyriausybė įrašė dar daugiau nusikaltimų į nusikaltimų, už kuriuos skiriama
plakimo rykštėmis bausmė, sąrašą ir bausmė skiriama už 66 įvairius baudžiamuosius
nusižengimus. Plakimo rykštėmis bausme nubausti kaliniai yra laikomi kalėjime ir jie
visiškai nežino, kada jiems bus įvykdyta bausmė. „Amensty International“ apskaičiavimais,
kasmet skiriama maždaug 10 000 plakimo rykštėmis bausmių ir 60 proc. nuteistųjų yra
nelegalūs imigrantai, kurie dėl kalbos barjero net nesupranta bausmės. Tačiau šalies valdžios
institucijos nemato jokio reikalo pakeisti įstatymus, nes, jų manymu, plakimas rykštėmis
yra veiksmingas būdas kovoti su nusikalstamumu.

Europos Sąjunga aštuonerius metus glaudžiai bendradarbiauja su Malaizija. 2007–2013 m.
finansinėje perspektyvoje buvo numatyta 17 mln. EUR skirti Malaizijos ekonomikai vystyti.
Todėl pagrįstai galime raginti savo partnerę ratifikuoti JT konvenciją prieš kankinimus ir
vienareikšmiškai pasmerkti plakimą rykštėmis kaip nesuderinamą su JT Žmogaus teisių
tarybos pozicija.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, daugiau nei 10 000 piliečių kasmet yra
mušami arba plakami rykštėmis Malaizijoje, kurios įstatymuose ši bausmė oficialiai
numatyta už 66 pažeidimus. Per pastaruosius keletą metų šių nusikaltimų sąrašas buvo
išplėstas, o tai yra nerimą kelianti tendencija. Aukomis tampa vietos ir užsienio gyventojai,
o pastarieji nukenčia dėl daugybės sunkių piktnaudžiavimo atvejų – pradedant reikalingos
informacijos trūkumu arba vertėjo nebuvimu baigiant gydytojų profesinės etikos pažeidimu
ir teisinės pagalbos nebuvimu.

Taip pat raginu Europos institucijas imtis aktyvesnių veiksmų dėl šios bausmės, kuri pagal
tarptautinę teisę yra prilyginama kankinimams, panaikinimo ir daryti spaudimą siekiant,
kad Malaizijoje būtų laikomasi teisės į objektyvų ir nešališką teismą ir nebebūtų blogai
elgiamasi su migrantais bei prieglobsčio prašytojais.

Andris Piebalgs,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, Komisija smerkia kūno bausmių
taikymą. Tai prieštarauja Jungtinių Tautų nustatytiems tarptautiniams žmogaus teisių
principams ir normoms. Šie principai taip pat atsispindi Europos Sąjungos ES politikos
dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo, susijusios
su trečiosiomis šalimis, gairėse.

Naujausias „Amnesty International“ pranešimas dėl plakimo rykštėmis Malaizijoje kelia
nerimą. Tačiau Komisija norėtų pasiūlyti išplėsti rezoliuciją, kad ji apimtų visas šalis, kuriose,
deja, vis dar priimami teismo sprendimai dėl plakimo rykštėmis.

Europos Sąjunga kartu su Jungtinėmis Tautomis diskusijose su Malaizija gana dažnai kėlė
plakimo rykštėmis klausimą. Kai kurios valstybės narės taip pat kėlė šį klausimą
ratifikuodamos JT konvenciją prieš kankinimus ir per JT Žmogaus teisių tarybos visuotinį
periodinį vertinimą, kuris vyko 2009 m. vasario mėn.

Tik praėjusią savaitę Jungtinių Tautų seminare Žmogaus teisių dienos proga Malaizija buvo
paraginta ratifikuoti daugiau JT konvencijų, visų pirma JT konvenciją prieš kankinimus.
2010 m. pradžioje tą patį klausimą iškėlė ES diplomatinės atstovybės vadovas, tiesiogiai
susitikęs su užsienio reikalų ministru.

Tai klausimas, kuriam skiriame daug dėmesio. Europos Sąjunga ir Malaizija netrukus pradės
derybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, kuriame bus su žmogaus teisėmis
susijusių nuostatų. Įsigaliojus šiam susitarimui bus sukurtas skaidrus oficialus pagrindas
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aktyvesniam ir nuolatiniam dialogui su Malaizija žmogaus teisių klausimais. Kol kas toliau
kelsime šį klausimą susitikimuose su Malaizijos valdžios institucijomis.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks diskusijų pabaigoje.

10.2. Uganda. D. Bahati įstatymas ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transseksualų
(LGBT) diskriminacija

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – diskusijos dėl šešių rezoliucijų dėl Ugandos: D. Bahati
įstatymas ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transseksualų diskriminacija (3) .

Véronique De Keyser,    autorė. – (FR) Pone pirmininke, Komisijos nary, lygiai prieš vienus
metus šiame Parlamente patvirtinome rezoliuciją dėl gėjų ir lesbiečių ir D. Bahati įstatymo
Ugandoje.

Kodėl praėjus vieniems metams grįžtame su beveik tokia pat rezoliucija?

Todėl, kad problema dar toli gražu neišspręsta. Pirma, evangelistų judėjimas „The Family“,
kuris slypi už šio D. Bahati įstatymo, nepasidavė ir vis dar matome, kad šis įstatymas vėl
pasirodo Ugandoje.

Antra priežastis ta, kad praėjusius spalio ir lapkričio mėn. Ugandos laikraštyje „Rolling
Stone“ buvo išspausdintas sąrašas Ugandos homoseksualų, kurie netrukus buvo susekti ir
užpulti ir šiandien vis dar slepiasi kaip atstumtieji. Ugandos Konstitucinis Teismas sustabdė
šio dienraščio leidybą, tačiau akivaizdu, kad atmosfera pablogėjo. Tai – gaudynės.

Trečia, tik 13 Afrikos šalių pripažįsta homoseksualų teises. Likusiose šalyse galioja labai
skirtingi įstatymai, tačiau kai kurios iš jų – Sudanas, Šiaurės Nigerija, Mauritanija – vis dar
baudžia homoseksualus mirties bausme.

Tačiau, ir tai bus paskutinė mano pastaba, visai neseniai Afrikos, Karibų ir Ramiojo
vandenyno (AKR) šalys padarė – mano manymu, tam tikra prasme vienašališką – pareiškimą,
esą jos žinojo, kad mes šiek tiek rūpinamės šiuo su homoseksualais susijusiu klausimu,
tačiau šie aspektai buvo jų kultūros dalis. Ne, tai – žmogaus teisės, visuotinės vertybės, ir
mes norime, kad šias visuotines vertybes tvirtai gintų Komisija ir visa Europos Sąjunga.

Charles Tannock,    autorius. – Pone pirmininke, Afrikos šalių visuomenės socialiniu
požiūriu iš esmės yra konservatyvios. Deja, daugumoje Afrikos šalių homoseksualumas
iš tikrųjų yra neteisėtas. Dauguma žmonių Afrikoje jaučiasi įbauginti dėl homoseksualumo
propagavimo, ypač tuomet, kai tam vadovauja vakaruose įsikūrusios NVO ir kitos
organizacijos. Kai kuriose Afrikos dalyse ypač paplitęs įsitikinimas, kad liberalios
demokratinės visuomenės bando primesti savo pačių tolerantiškesnes vertybes labai
skirtingas ir senas tradicijas turinčioms visuomenėms.

Tačiau kad ir kaip būtų, tai ne pretekstas išsikeroti homofobijai, ypač paplitusiai kai kuriose
Afrikos dalyse, nei pateisinti ją. Deja, šią homofobiją dažnai sukelia vyriausybės ir joms
pavaldžios žiniasklaidos priemonės. Uganda vėl linksniuojama pasaulio žiniasklaidoje dėl
kai kurių jos įstatymų leidėjų ekstremizmo ir isterijos. Jie remia įstatymą, kuriame
homoseksualams būtų nustatyta mirties bausmė arba įkalinimas iki gyvos galvos – tai

(3) Žr. protokolą.
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priklausytų nuo vadinamojo jų nusikaltimo pobūdžio. Aš, kaip ir ECR frakcija, nepritariu
šiam drakoniškam įstatymui, kuriuo būtų žiauriai pažeistos žmogaus teisės, ir raginu
prezidentą Y. Museveni vetuoti jį. Uganda yra šalis, kurioje dauguma žmonių išgyvena už
vieną dolerį per dieną: tiesą sakant, užuot užsiiminėję homoseksualumo kriminalizavimo
veikla, šalies įstatymų leidėjai gali rasti geresnių būdų patenkinti Ugandos visuomenės
interesus.

Marietje Schaake,    autorė. – Pone pirmininke, vadinamajame prieš homoseksualus
nukreiptame įstatyme, pateiktame Ugandos parlamentui, numatyta bausmė už
homoseksualius veiksmus – įkalinimas nuo septynerių metų iki gyvos galvos arba net
mirties bausmė. Europos Parlamentas griežtai smerkia šį įstatymą, ir tai darydami mes
neprimetame Europos vertybių kitoms šalims, kaip teigė kai kurie Parlamento nariai,
bandydami išvengti atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus ir už piliečių apsaugą nuo
išpuolių dėl jų lytinės orientacijos.

Reali grėsmė ir baimės atmosfera sustiprėjo, kai spalio ir lapkričio mėn. vietos dienraštyje
„Rolling Stone“ buvo pateikti asmenų, kurie, kaip įtariama, yra homoseksualūs, vardai,
pavardės ir asmens duomenys, o skaitytojai paraginti pakenkti jiems arba pakarti juos. Dėl
to keletas žmonių buvo užpulti.

Tiesą sakant, homoseksualumas įteisintas tik 13 Afrikos šalių, o 38 kitose šalyse tai yra
kriminalizuotas nusikaltimas. Mauritanijoje, Sudane ir Šiaurės Nigerijoje už jį baudžiama
mirties bausme.

Pagal Kotonu susitarimą Ugandos valdžios institucijos turi pareigą gerbti tarptautines ir
žmogaus teises, o Komisija, Ministrų Taryba ir Išorės veiksmų tarnyba taip pat turėtų
visiškai išnaudoti priemones, skirtas tam, kad visi LGBT asmenys galėtų naudotis žmogaus
teisėmis ir kad jos būtų apsaugotos.

Raül Romeva i Rueda,    autorius. – Pone pirmininke, Davido Bahati prieš homoseksualus
nukreiptas įstatymas, kuriame už homoseksualius veiksmus numatyta įkalinimo nuo
septynerių metų iki gyvos galvos, taip pat mirties bausmė, Ugandos parlamente yra
paprasčiausiai nepriimtinas.

Prisiminkime, kad Afrikoje homoseksualumas įteisintas tik 13 šalių, 38 šalyse tai yra
kriminalizuotas nusikaltimas, o Mauritanijoje, Sudane ir Šiaurės Nigerijoje už
homoseksualumą baudžiama mirties bausme.

Būtent todėl turime vėl pakartoti, kad lytinė orientacija priklauso asmens teisės į privatų
gyvenimą sričiai. Ji užtikrinama tarptautinėje žmogaus teisių teisėje, kuria vadovaujantis
turėtų būti skatinama lygybė ir kova su diskriminacija bei užtikrinama saviraiškos laisvė.
Todėl dar kartą turime pasmerkti bet kokį bandymą kurstyti neapykantą ir propaguoti
smurtą prieš bet kurią mažumos grupę, taip pat dėl lyties arba lytinės orientacijos. Turime
priminti Ugandos valdžios institucijoms jų pareigas, nustatytas tarptautinėje teisėje ir
Kotonu susitarime.

Todėl taip pat prašau Komisijos, Tarybos ir Europos išorės veiksmų tarnybos susitarimuose
su Uganda visiškai išnaudoti priemones siekiant stiprinti ir apsaugoti lesbiečių, gėjų,
biseksualų ir transseksualų naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis.

Filip Kaczmarek,    autorius. – (PL) Pone pirmininke, bandymai diskriminuoti Ugandos
piliečius dėl jų lytinės orientacijos yra didelė problema. Šiuo klausimu Ugandą palaiko
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daugybė Afrikos šalių, kurios nenori, kad tarptautinė bendruomenė arba Europos Sąjunga
verstų jas dekriminalizuoti homoseksualumą.

Nesusipratimas atsirado dėl to, kad mes manome, jog diskriminacijos draudimas šioje
srityje, kaip pirma sakė V. De Keyser, yra visuotinė žmogaus teisė. Absoliuti dauguma
Afrikos šalių nesilaiko tokio pat požiūrio ir todėl dialogas yra toks sudėtingas. Sakome,
kad negalime tylėti, kai sprendžiami tokie klausimai, o jie sako, kad mes kišamės į reikalus,
su kuriais neturime nieko bendra.

Ugandos teisės aktų pakeitimų projektuose iš tikrųjų numatyti esminiai pokyčiai. Juose
numatyta galimybė skirti mirties bausmę už pakartotinius galiojančių draudimų pažeidimus
arba homoseksualumą sunkinančiomis aplinkybėmis, nors, tiesą sakant, neaišku, ką tai
turėtų reikšti. Mes nesutinkame su šiais pasiūlymais ir tikimės, kad jie nebus patvirtinti.

Marie-Christine Vergiat,    autorė. – (FR) Pone pirmininke, Uganda yra viena iš Afrikos
šalių, kurioje homoseksualumas vis dar griežtai malšinamas. Iš tikrųjų jos reputacija šioje
srityje yra viena iš liūdniausiai pagarsėjusių ir žiauriausių, nes vadovaujant Amerikos
evangelistams fundamentalistams, su kuriais Ugandos valstybės vadovas yra glaudžiai
susijęs, Uganda pradėjo tikrus kryžiaus žygius prieš homoseksualus. Praradome daugybės
vien dėl savo homoseksualumo persekiojimus ir kankinimus patyrusių žmonių pasitikėjimą.

Musulmonai ir krikščionys – pirmieji šalyje – susivienijo, kad pasmerktų šį pasibjaurėtiną
dalyką. 70 metų anglikonų vyskupui Christopheriui Senyonjo jo vadovai uždraudė eiti
pareigas dėl to, kad jis buvo vienas iš nedaugelio, palaikiusių homoseksualus.

Jau minėtas įstatymas gali bet kada vėl pasirodyti. Jame netgi numatoma mirties bausmė
ŽIV užsikrėtusiems homoseksualams arba homoseksualams, kurie turėjo santykių su
nepilnamečiais. Jame raginama pranešti apie tai.

Vietos dienraštis „Rolling Stone“, neturintis nieko bendra su to paties pavadinimo žurnalu,
faktiškai paskelbė sąrašus su gėjų lyderių vardais, pavardėmis ir adresais su pasipiktinimą
keliančia antrašte „Pakarkite juos!“ Šio laikraštpalaikio leidyba laikinai buvo uždrausta,
tačiau, kaip jau minėta, žala padaryta.

Afrikoje homoseksualumas dažnai laikomas iš Vakarų atėjusiu blogiu, dėl kurio Afrika
priversta atsisakyti savo protėvių vertybių. NVO teigia, kad 500 000 iš 32 mln. Ugandos
gyventojų yra gėjai. Dauguma jų prašo prieglobsčio Europos šalyse. Ar galėtume bent jau
stengtis užtikrinti, kad šiems prašymams skirtume ypatingą dėmesį ir iš tikrųjų visiems
vyrams ir moterims, kurie yra šio engimo ir kankinimų aukos?

Monica Luisa Macovei,    PPE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, esu sunerimusi dėl
baudžiamosios teisės taikymo tos pačios lyties pilnametystės sulaukusių asmenų
asmeniniams santykiams. Tai jau yra sudedamoji Ugandos teisės dalis ir už tai gali būti
baudžiama įkalinimu iki gyvos galvos. Tačiau dėl D. Bahati įstatymo padėtis galėtų dar
labiau pablogėti. Galėtų būti taikoma mirties bausmė, o LGBT asmenų teisė į susirinkimus
ir saviraišką būtų iš esmės uždrausta.

Naujasis įstatymas padidins baimės ir priešiškumo atmosferą šalyje, kurioje netrukus
prasidės LGBT asmenų persekiojimas. Iš žmonių būtų reikalaujama pranešti apie vienas
kito asmeninius reikalus. Šių žmonių gyvenimams iškils pavojus. Patvirtinus tokį įstatymą
žmogaus orumas Ugandoje bus beprasmiškas. Negalime leisti, kad tai įvyktų.

Michael Cashman,    S&D frakcijos vardu. – Pone pirmininke, pastaraisiais metais, žinoma,
daug kas pasikeitė. Lapkričio 23 d. šis Parlamentas pats pakartojo žmogaus teisių
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visuotinumo ir nediskriminavimo principą kaip pagrindą, kuriuo remiantis būtų skatinama
mūsų partnerystė su jungtine parlamentine asamblėja. Šis Parlamentas taip pat ragino
tvirčiau laikytis neginčytinų išlygų dėl žmogaus teisių principo ir griežčiau taikyti sankcijas,
jeigu nesilaikoma šių išlygų reikalavimų, įskaitant reikalavimus, susijusius su diskriminacija
dėl lytinės orientacijos ir pan.

Faktas yra tai, kad šios šalys pasirenka dirbti su mumis. Jos pasirenka partnerystę su mumis.
Turime AKR jungtinę parlamentinę asamblėją, turime Kotonu susitarimus. Todėl prašome
jų bendradarbiauti su mumis dėl bendrų visuotinių principų. Tai neginčijami principai.
Jeigu jos nenori dirbti šiuo pagrindu, raginu Komisiją ir Tarybą nustatyti reikalingas sankcijas
siekiant patvirtinti, kad mes tvirtai ginsime savo principus. Lygiai taip pat būsimoje ES ir
Afrikos strateginėje partnerystėje raginame, kad visa partnerystės pagrindu vykdoma veikla
būtų tęsiama nediskriminuojant jokiu pagrindu, įskaitant lytinę orientaciją.

Kitų teisių gynimas nėra kolonializmas. Žmogaus teisės yra visuotinės ir nedalomos, ir
stovėti nuošalyje ir nieko nedaryti, kai kieno nors kito pagrindinės žmogaus teisės yra
pažeidžiamos, prilygsta bendrininkavimui. Negalite propaguoti homoseksualumo Afrikoje.
Kiekvienas, kuris Afrikoje atsibudęs pasakytų: „Šiandien būsiu homoseksualus“, būtų
beprotis. Jų gyvenimui grėstų pavojus, o jų šeimos turėtų juos įskųsti policijai. Įsivaizduokite,
kad jūs esate tas asmuo, ir imkitės šioms teisėms ginti reikalingų veiksmų.

Alexandra Thein,    ALDE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, Jungtinių Tautų žmogaus
teisių konvencija, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, taip pat
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija draudžia diskriminaciją dėl lytinės orientacijos.
Europos Sąjunga ne tik turi pareigas, susijusias su žmogaus teisėmis jos teritorijoje, bet ir
tarptautinę pareigą reikalauti laikytis šių teisių ir kritikuoti piktnaudžiavimo atvejus
bendraujant su trečiosiomis šalimis, visų pirma teikiant Europos plėtros fondo paramą
trečiosioms šalims, pvz., Ugandai, kurios sudarė partnerystės susitarimus su mumis.

Todėl iš tikrųjų turime teisę pareikšti nuomonę, kai šios trečiosios šalys nesilaiko tokiuose
partnerystės susitarimuose nustatytų žmogaus teisių reikalavimų. Taigi Uganda turi gerbti
tarptautines žmogaus teises, nes ji buvo Kotonu susitarimo, kuriame nustatyta mūsų
koordinuota parama AKR šalių vystymuisi, susitariančiąja šalimi.

Tik prieš vienus metus raginome Ugandą atsisakyti savo planų priimti įstatymą, kuriame
homoseksualumas būtų kriminalizuotas. Po vienų metų padėtis pablogėjo. Vis dar gresia
ilgos įkalinimo bausmės arba netgi mirties bausmė. Kartu su kitais šių metų gegužės mėn.
protestavau prie Ugandos ambasados. Tai neturėjo jokio poveikio. Dar kartą norime
pabrėžti, kad ES iš esmės prieštarauja mirties bausmei ir tokios rūšies homofobiškiems
teisės aktams.

Ryszard Czarnecki,    ECR frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, tai įdomios ir svarbios
diskusijos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dvi problemas. Pirma, iš tikrųjų Uganda nėra
sala žmogaus teisių pažeidimų jūroje. Trys ketvirtadaliai Afrikos šalių turi ypač žiaurias
taisykles šiuo klausimu, prilygstančias diskriminacijai. Tai neabejotinai ne tiek Ugandos,
kiek visos Afrikos žemyno kultūros problema. Antras klausimas yra toks: neabejotina, kad
Uganda nėra pagarbos žmogaus teisėms lyderė Afrikoje. Žinome daugybę žmogaus teisių
pažeidimo atvejų, o tai reiškia, kad šis klausimas yra didesnės problemos sudedamoji dalis
ir, žinoma, turime atvirai kalbėti apie šią problemą.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, mūsų rezoliucija skirta ypač sunkiems
žmogaus teisių pažeidimo atvejams ir, deja, bausmės už homoseksualumą kaip nusikaltimą
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Afrikoje yra įprastos. Tai atsispindi 38 valstybių teisės aktuose ir tik 13 Afrikos šalių
pripažįsta tai teisėtu elgesiu.

Šiuo atveju įstatymas, kuriuo bandoma privalomai nustatyti tam tikras sankcijas, nuo
įkalinimo bausmių iki mirties bausmės, Ugandoje kelia didelį pavojų žmogaus teisėms,
įskaitant teisę į privatumą. 100 homoseksualumu kaltinamų asmenų juodojo sąrašo
paskelbimas vietos laikraštyje ir skaitytojų raginimas juos pakarti yra konkrečios grėsmės
bendruomenei, kaltinamai dėl savo lytinės orientacijos, pavyzdys.

Kaip nurodyta mūsų rezoliucijoje, mūsų priemonės tikslas yra ne primesti, kaip dažnai
esame kaltinami, konkrečias Europos vertybes, bet ginti žmogaus teises, ir tai yra vienas
pagrindinių Europos Sąjungos uždavinių. Manau, kad šiuo atveju Europos išorės veiksmų
tarnyba ir kitos Europos institucijos turi nustatyti griežtesnes sankcijas, siekdamos užtikrinti
tarptautinių susitarimų, kurių susitariančioji šalis yra Uganda, laikymąsi.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, šiame Parlamente prieš keletą mėnesių
taip pat aptarėme Ugandos ir homoseksualumo klausimą. Nuo to laiko nieko reikšmingo
neįvyko. Iš tikrųjų kartais sakoma, kad „jokių naujienų – geros naujienos“. Tačiau šiuo
atveju tai nėra tiesa, nes kol nebuvo balsuota dėl Davido Bahati projekto, jis taip pat nebuvo
atmestas. Jis lieka įstrigęs Teisės ir parlamentinių reikalų komitete ir visos tarptautinės
pastangos galiausiai siekiant šio rezultato, t. y. atmesti projektą, nuėjo perniek.

Iš tikrųjų baisu tai, – keletas mano kolegų Parlamento narių apie tai užsiminė, – kad šioje
šalyje vyksta prieš gėjus nukreipta kampanija. Akivaizdu, kad mes toliau pasitikime valdžios
institucijų išmintingumu ir galiausiai principo „Ne diskriminacijai“ pergale.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Pone pirmininke, Ugandoje vykdoma neapykantos kampanija
prieš gėjus ir lesbietes iš tikrųjų yra pasibaisėtina. Kai kurių religinių elementų ir žiniasklaidos
priemonių kurstoma pikta ir reakcinga homofobiška kampanija, per kurią grasinama
nužudyti gėjus, reiškia, kad labai daug lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų Ugandoje
dabar gyvena labai nesaugiai ir apimti baimės. Niekinga tai, kad kai kurie politikai taip pat
naudojasi šiuo klausimu ir kursto neapykantą, siūlydami netgi įvykdyti mirties bausmę
gėjais esantiems žmonėms.

Džiaugiuosi Ugandos gėjų bendruomenės narių drąsa – jie kasdien drąsiai kovoja su šiuo
grėsmingu pavojumi jų tapatybei ir jų pačių gyvybei. Homofobiška kampanija pagrįsta
šmeižtu, melu bei iškraipyta informacija apie gėjus ir tai, ką reiškia būti gėjumi. Ugandos
vyriausybei turi būti nusiųsta aiški žinia, įskaitant paramos peržiūrą, nors mes, žinoma,
nenorime pakenkti paprastiems Ugandos žmonėms.

Turėtume skatinti aktyvų solidarumą su Ugandos organizacijomis, kurios gina gėjų teises,
padėti joms šioje svarbioje kovoje dėl teisingumo ir žmogaus teisių, ir teisę būti tuo, kas
esi.

Andris Piebalgs,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, prieš homoseksualus nukreipto
įstatymo projektas, kuris buvo pateiktas Ugandos parlamente, kelia rimtus žmogaus teisių
klausimus. Lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų žmogaus teisių apsauga yra ES
prioritetas. Visiškai pritariu Europos Parlamento susirūpinimui dėl padėties ne tik Ugandoje,
bet ir kitose šalyse, kuriose buvo patvirtinti arba svarstomi baudžiamojo pobūdžio ir
diskriminaciniai teisės aktai prieš LGBT.
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Komisija mano, kad homoseksualumo kriminalizavimas, kaip numatyta įstatymo projekte,
prieštarauja Jungtinių Tautų žmogaus teisių konvencijoje, kurios susitariančioji šalis yra
Uganda, nustatytiems įsipareigojimams ir dėl to ji turi laikytis šių įsipareigojimų.

Įstatymo projektas taip pat prieštarauja Jungtinių Tautų deklaracijai dėl lytinės orientacijos
ir lyties tapatumo. ES pirmininkaujanti valstybė narė ir ES diplomatinės atstovybės Ugandoje
vadovas keletą kartų kėlė šį klausimą Ugandos vyriausybės lygmeniu, per oficialių politinių
dialogų posėdžius susitikdamas su prezidentu, ministru pirmininku, užsienio reikalų
ministru ir teisingumo ministru, taip pat Ugandos žmogaus teisių komisijai.

2010 m. spalio 2 d. dienraštyje „Rolling Stone“ paskelbtas sąrašas su asmenų, kurie, kaip
nustatyta, yra gėjai, nuotraukomis, vardais, pavardėmis ir adresais, taip pat antraštė
„Pakarkite juos“ yra pasibaisėtinas veiksmas, dėl kurio šiems asmenims iškilo pavojus, ir
mes visiškai smerkiame tai.

Europos Sąjungos delegacija kartu su valstybių narių misijomis Ugandoje, taip pat kartu
su šalimis partnerėmis, pvz., Norvegija, Jungtinėmis Valstijomis, ir Vyriausiojo žmogaus
teisių komisaro biuru toliau atidžiai stebi padėtį.

Klausimas taip pat buvo sprendžiamas specialioje Žmogaus teisių komiteto darbo grupėje,
kuri yra besivystančių partnerių Ugandoje forumas, skirtas aptarti, stebėti, koordinuoti ir
imtis konkrečių veiksmų žmogaus teisių bylose. Komisija ketina toliau kelti jai rūpimus
klausimus, susijusius su prieš homoseksualus nukreiptu įstatymo projektu ir kita LGBT
persekiojimo Ugandoje kiekviena proga veikla.

Komisija toliau rems vietos žmogaus teisių organizacijų pastangas pakeisti požiūrį šalyje
ir pagerinti teisinę LGBT padėtį.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks pasibaigus kitoms diskusijoms.

10.3. Pabėgėliai iš Eritrėjos, laikomi įkaitais Sinajuje

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – diskusijos dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijų pabėgėlių
iš Eritrėjos, laikomų įkaitais Sinajuje, tema (4) .

Marietje Schaake,    autorė. – Pone pirmininke, manoma, kad maždaug 250 Eritrėjos
migrantų yra laikomi įkaitais Sinajaus dykumoje, ir pranešama apie nežmonišką elgesį ir
žaginimą, kol šie žmonės laukia išpirkos, kuri prekiautojams žmonėmis turi būti sumokėta
už jų išlaisvinimą.

Pastarieji įvykiai susiję su nuo 2007 m. Sinajuje veikiančio neteisėto Užsachario migrantų
gabenimo iš Egipto į Izraelį tinklo veikla. Egipto valdžios institucijos palankiai vertina
pastangas ištirti Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (angl. UNHCR)
pateiktą informaciją. Siekiant panaikinti prekybos tinklus ir užkirsti kelią neteisėtam
žmonių gabenimui JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras turėtų pradėti diplomatines
procedūras su Egipto valdžios institucijomis.

Kartu Egiptas, atsižvelgdamas į tarptautinius standartus, turėtų pagerinti elgesį su
pabėgėliais. Tai reiškia, kad prieš imigrantus arba pabėgėlius negali būti naudojama per

(4) Žr. protokolą.
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didelė arba net mirtina jėga teisėtai ginant sienas, ir tokiu patarimu kartais galėtų pasinaudoti
pati ES.

David-Maria Sassoli,    autorius. – (IT) Pone pirmininke, padėtis yra labai rimta. Manome,
kad šį klausimą – juo taip pat domisi Europos žiniasklaida – privalėtų spręsti Europos
Sąjunga ir Parlamentas, taip pat Komisija turi būti raginama jį išnagrinėti, nes iš tikrųjų
humanitarinė padėtis yra kritinė.

Šiuo atveju valstybės narės turi padaryti viską, siekdamos pabandyti ir padėti šiems
pabėgėliams išvykti iš tos teritorijos, ir manome, kad juos galėtų priimti Europos valstybės.
Raginame Komisiją padaryti viską, kas įmanoma, siekiant atlikti šiuos veiksmus, įskaitant
laisvų Europos pabėgėlių fondo lėšų panaudojimą.

Charles Tannock,    autorius. – Pone pirmininke, ECR frakcija smerkia baisų elgesį, nuo
kurio kenčia šios nekaltos, daugiausia Eritrėjos, aukos, nes tai prilygsta šiuolaikinės vergovės,
kurią vykdo prekiautojai žmonėmis, formai. Mes taip pat palankiai vertiname Egipto
vyriausybės pastangas ištirti įtarimus ir užtikrinti pabėgėliams laisvę, tačiau visų pirma
taip pat turėtume atkreipti dėmesį į tai, kodėl šie nelaimingi asmenys tampa pabėgėliais.

Atsakymas – taip yra todėl, kad Eritrėjos prezidento I. Afewerkio režimui būdingos
didžiausios pasaulyje represijos. Kiekvienas, kuris turi galimybę pabėgti iš jo diktatūros, ja
pasinaudoja, ir kai kurie gali susikurti geresnį gyvenimą kitur. Tiems, kurie negali išvykti
iš Eritrėjos, taikoma neterminuota karo prievolė arba jie turi kapstytis, siekdami išgyventi
daugybės metų beprasmiško karo su kaimynine Etiopija sužlugdytos ekonomikos,
paplitusios korupcijos ir blogo ekonomikos valdymo sąlygomis. Eritrėjoje niekada nebuvo
organizuojami nacionaliniai rinkimai.

Naujausia WikiLeaks svetainėje atskleista informacija rodo, kad JAV diplomatai apibūdino
I. Afewerki kaip žiaurų ir įžūlų lyderį. Nejaučiu jokios sąžinės graužaties sakydamas tai
viešai. Turime padaryti viską, ką galime, kad nuverstume iš posto šį baisų Afrikos tironą,
turėtume nutraukti visą ES paramą šiam režimui ir turėtume uždrausti šiai šaliai naudotis
Kotonu susitarimo privilegijomis.

Cristian Dan Preda,    autorius. – (RO) Pone pirmininke, kasmet tūkstančiai žmonių dėl
sudėtingos padėties Afrikos Kyšulyje bando kirsti Egipto ir Izraelio sieną. Deja, dauguma
šių žmonių galiausiai atsiduria beduinų prekiautojų rankose. Kalbame apie nusikalstamus
tinklus, kurie visiškai nepaiso žmogaus orumo, nes šių žmonių gyvybės tampa prekybos
interesu. Remiantis NVO aktyvistų, dirbančių šių emigrantų apsaugos srityje, pateikta
informacija, už kiekvieno iš šių asmenų išlaisvinimą reikalaujama neįtikėtinų sumų, kurios
siekia iki 8 000 USD.

Iš tikrųjų negalime likti abejingi šių žmonių, su kuriais ypač žiauriai elgiamasi, kančioms.
Be to, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į nuolat žaginamų moterų pažeidžiamumą. Taip pat
manau, kad šiuo atveju turėtume laikytis konstruktyvaus požiūrio. Tai reiškia, kad turėtume
gerbti Egipto valdžios institucijų pastangas juos išlaisvinti, visų pirma padėti šiai šaliai
kovoti su prekyba žmonėmis. Todėl mums reikalingi ne tik griežti žodžiai, bet ir
bendradarbiavimas bei konkretūs veiksmai sprendžiant šį ypač sudėtingą klausimą, kurio
viena valstybė negali išspręsti.

Rui Tavares,    autorius. – (PT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, Eritrėjos pabėgėlių padėtis
Sinajaus dykumoje šiuo metu, kaip jau apibūdino keletas kolegų Parlamento narių, yra
labai rimta. Žinoma, turime griežtai elgtis su prekiautojais žmonėmis, kurie dabar laiko
šiuos pabėgėlius įkaitais ir reikalauja nepaprastai didelių išpirkų už juos. Tačiau kartu taip
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pat turime apsaugoti aukas, nes nepakanka tik noro griežtai elgtis su prekiautojais žmonėmis
ir tuomet visiškai pamiršti aukas. Taip pat turime pripažinti priežastis, kurios privertė juos
atsidurti Sinajaus dykumoje: jų migracinis kelias ėjo per Libiją, tačiau Italijos ir Libijos, ES
ir Libijos susitarimai, kuriuos Komisija šiame Parlamente daugybę kartų apibūdino kaip
gerą naujieną, reiškia, kad iš – kaip teisingai pažymėta – vadinamųjų milžiniškos
koncentracijos stovyklos ir Afrikos Šiaurės Korėjos atvykstantys žmonės neturi kur dėtis.

Todėl reikia imtis veiksmų: jų turi imtis ne tik Egiptas, kuris akivaizdžiai daro mažiau nei
turėtų, bet ir pati Europos Sąjunga. Visų pirma raginu Europos Komisiją skubiai nusiųsti
delegaciją į Egiptą siekiant išsiaiškinti susidariusią padėtį. Veiksmų taip pat turi imtis visos
mūsų institucijos, nes Eritrėjos gyventojai yra akivaizdus poreikio perkelti pabėgėlius
atvejis, t. y. politika, kuri atitinka Europos pabėgėlių fondo lėšų panaudojimo paskirtį. Šie
pabėgėliai negali grįžti į Eritrėją ir negali likti tranzitinėje šalyje: vienintelis sprendimo
būdas –perkėlimas. Ponios ir ponai, ar žinote, kodėl perkėlimo paketas nėra įgyvendinamas?
Jis nėra įgyvendinamas, nes gegužės mėn. Parlamentas jau atliko savo darbą per bendro
sprendimo procedūrą dėl perkėlimo, tačiau dėl garsiojo ginčo dėl deleguotų aktų Taryba
atsisakė atlikti savo darbo dalį. Jeigu perkėlimo paketas būtų buvęs patvirtintas, dabar
taikytume ypatingos skubos procedūrą, kurią Parlamentas įtraukė į pranešimą, kurį pats
rašiau, ir kuris šiame Parlamente buvo patvirtintas 500 balsų dauguma: Europos Komisija
būtų pajėgi pradėti ypatingos skubos procedūrą, kad perkeltų šiuos pabėgėlius. Kadangi
Taryba neatliko savo darbo per procedūrą, kurią turėtume vadinti „bendro abejojimo dėl
sprendimo procedūra“, tie žmonės yra Sinajaus dykumoje, ir niekas nežino, kuriam laikui.
Ši bendro abejojimo dėl sprendimo procedūra sukelia padarinių tikrų žmonių tikriems
gyvenimams, ir tai laikas, kai Taryba atliko savo namų ruošos darbus.

Barbara Lochbihler,    autorė. – (DE) Pone pirmininke, po Italijoje esančio Eritrėjos kunigo
ir Eritrėjos įkaito telefono pokalbio Europos visuomenė sužinojo, kad principų nepaisantys
prekiautojai žmonėmis dabar grasina nušauti sunkioje padėtyje esančius Eritrėjos įkaitus,
jeigu nebus sumokėta išpirka. Įkaitų ėmėjai neturi jokios sąžinės ir jau sumušė arba nušovė
keletą žmonių.

Šis žiaurus nusikaltimas privertė atidžiau pažvelgti į tai, kas vyksta Egipto ir Izraelio
pasienyje, t. y. teritorijoje, kurioje vis daugiau pabėgėlių atsiduria sunkioje padėtyje
bandydami be būtinų dokumentų atvykti į Izraelį arba Egiptą. Egipto teritorijoje yra karinės
apsaugos zona. Kiekvienas, kuris atvyksta į šią teritoriją, bus patrauktas į karo teismą.
Žmogaus teisių stebėsenos organizacijos duomenimis, nuo 2007 m. mažiausiai 85
beginkliai pabėgėliai, bandantys kirsti sieną, buvo nušauti. Izraelio vyriausybė kalba apie
daugiau nei 1 000 migrantų, kiekvieną mėnesį bandančių be dokumentų atvykti į jų šalį,
ir pradėjo stiprinti saugumo ir stebėsenos priemones pasienyje. Be to, Negevo dykumoje
buvo įkurta didelė sulaikymo stovykla.

Raginame susijusias vyriausybes bendradarbiauti su Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų
agentūra ir užtikrinti pabėgėlių teises ir apsaugą savo pasieniuose. Tačiau taip pat aiškiai
pripažįstame, kad Europoje esame atsakingi už likimą tų migrantų, kurie nuvaromi nuo
mūsų išorinių sienų ir kurie negali grįžti į savo namus, dėl to kenčia dėl žmogaus teisių
pažeidimų, kaip yra šių Eritrėjos pabėgėlių atveju.

Filip Kaczmarek,    PPE frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, Eritrėjos pabėgėlių padėtis
Sinajuje yra tragiška. Jie ieško geresnio gyvenimo, tačiau dažnai susiduria su mirtimi,
kankinimais ir priespauda. Jie išnaudojami ir apgaudinėjami. Egipto valdžios institucijos
bando kovoti su prekybos žmonėmis problema, tačiau jų atsakas ne visada yra veiksmingas.
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Turime padėti pabėgėliams, įkaitams ir visiems tiems, kuriems reikalinga mūsų pagalba.
Turėtume padėti Izraelio ir Egipto valdžios institucijoms kovoti su prekyba žmonėmis.

Taip pat verta susimąstyti apie šių pavojingų atvejų priežastis. Manau, kad turėtume siekti
pagerinti padėtį pačioje Eritrėjoje ir kitose Afrikos Kyšulio šalyse, nes pagerinus padėtį
Afrikos šalyse galima sumažinti migracinį spaudimą. Problemos neišspręsime kovodami
su socialinėmis ydomis, kurias sukelia migracija. Galime tik riboti mažiau pageidautinų
padarinių poveikį ir pabėgėlių pasiryžimo laipsnį. Norėčiau paprašyti jūsų pritarti Europos
liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos pasiūlymui dėl rezoliucijos. Esame
įsitikinę, kad mūsų pasiūlymas dėl rezoliucijos šiuo atveju pagerina bendrą pasiūlymą dėl
rezoliucijos.

Ana Gomes,    S&D frakcijos vardu. – (PT) Pone pirmininke, Egiptas ne tik pro pirštus žiūri
į šiurpų elgesį su Afrikos pabėgėliais, kurie bando iš savo šalių, visų pirma Somalio ir
Eritrėjos, per Sinajų atvykti į Izraelį, ir jų išnaudojimą. Egiptas juos taip pat deportuoja, net
jeigu jie akivaizdžiai atitinka pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų statusą, nes jie atvyksta iš
vienos šalies, kurioje vyksta baisi kova su terorizmu, arba iš kitos, – Eritrėjos, – kuri yra
viena iš didžiausias represijas taikančių ir tironiškiausių šalių pasaulyje. Tiesą sakant, Egipto
valdžios institucijos laikosi šaudymo politikos ir, Žmogaus teisių stebėsenos organizacijos
ataskaitos duomenimis, nuo 2007 m. Sinajuje jau mirė 85 migrantai.

Raginame Egipto valdžios institucijas laikytis savo įsipareigojimų žmogaus teisių ir ypač
migrantų ir pabėgėlių srityje ir dirbti su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų
komisaru. Taip pat raginame Europos valdžios institucijas daryti tą patį ir visiškai pritarti
tam, ką šiuo klausimu dėl galimybės perkelti sakė R. Tavares.

Judith Sargentini,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (NL) Pone pirmininke, ponios ir ponai,
būkime sąžiningi. Dabartinės rezoliucijų formuluotės yra sušvelninta versija to, nuo ko
pradėjome savaitės pradžioje.

Dar kartą aiškiai pasakykime: „Padėtis yra rimta.“ Taip pat atkreipiame dėmesį tai, kad
Eritrėjos pabėgėliai Sinajuje laikomi įkaitais. Tačiau dar nesame pasirengę aptarti Italijos
ir Libijos santykių ir Europos sienų uždarymo migrantams, dėl ko politiniai pabėgėliai
buvo priversti išvykti į kitas vietas. Dabar jie turi pasirinkti kelius, dar pavojingesnius nei
anksčiau.

Bet kuris asmuo, išvykęs iš Eritrėjos, išsyk tampa politiniu pabėgėliu, nes sugrįžti
neįmanoma, o jeigu taip atsitiktų, asmens šeima atsidurtų pavojuje. Skaudina tai, kad šiame
Parlamente nesame pasirengę pasakyti: jeigu Europai labai reikia apsisaugoti nuo migrantų,
ji turės atidaryti savo ambasadas Eritrėjoje, siekdama palengvinti žmonėms galimybes
kreiptis dėl prieglobsčio. Mums nebuvo leista įtraukti to pasiūlymo į šią rezoliuciją.

Kai girdžiu Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakciją minint visus dalykus,
kurie turi įvykti Egipte, tuomet galvoju: ką turime padaryti ir kaip galime nepripažinti, kad
žmonės yra atsidūrę pavojuje paprasčiausiai dėl to, kad nenorime prisiimti atsakomybės?
Mes neįleidžiame žmonių ir taip darydami sukeliame pavojų gyvybėms.

Jaroslav Paška,    EFD frakcijos vardu. – (SK) Pone pirmininke, Sinajaus pasienis tapo keliu,
kuriuo tūkstančiai Eritrėjos gyventojų bėga iš savo pačių šalies bandydami susikurti geresnį
gyvenimą.

Tačiau savo neteisėtos piligrimystės dėl laisvės kelyje jie yra priklausomi nuo neteisėtai
žmones gabenančių asmenų, kurie už Sinajaus sienos nori už tam tikrą kainą padėti
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pabėgėliams, net ir neturintiems būtinų dokumentų. Šioje neteisėtoje prekyboje neteisėtai
žmones gabenančių grupuočių rankose atsidūrę pabėgėliai beveik neturi jokių teisių, jie
priklauso nuo likimo vingių ir tų, kuriems už mokestį patikėjo savo pačių likimus, įgeidžių.

Septynių Eritrėjos pabėgėlių, nužudytų Egipto ir Izraelio pasienyje, mirtis atskleidžia mums
tam tikrą žiaurią neteisėtai laisvės ieškančių pabėgėlių padėtį. Ponios ir ponai, todėl gana
teisinga mums imtis spręsti šią problemą ir kartu su nukentėjusių šalių vyriausybėmis
padėti rasti civilizuotą Eritrėjos pabėgėlių problemos sprendimo būdą.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – Pone pirmininke, gruodžio 7 d. Jungtinių Tautų
vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras (angl. UNHCR) išreiškė susirūpinimą dėl to, kad
neteisėtai žmones gabenantys beduinai Sinajuje laiko įkaitais maždaug 250 Eritrėjos
pabėgėlių.

Žinome, kad šie pabėgėliai buvo priversti sumokėti konkrečią pinigų sumą už savo norą
gyventi geresnėmis sąlygomis. Kiek žinoma, pabėgėliai yra laikomi dykumoje konteineriuose
ir dažnai yra mušami. Pačios Eritrėjos vyriausybės požiūris kelia nerimą: užuot saugojusi
savo piliečius, ji laiko juos nepageidautinais disidentais.

Visų pirma Egiptą ir Izraelį raginame imtis skubių ir bendrų veiksmų siekiant sustabdyti
prekiautojus, nuginkluoti šį organizuoto nusikalstamumo tinklą ir, žinoma, didinti
pastangas apsaugoti dabartinius ir būsimus pabėgėlius įgyvendinant Jungtinių Tautų
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro nuostatas ir standartus.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, iš pradžių noriu pabrėžti, kad be išlygų
pritariu Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos pateiktai rezoliucijai.
Nepaisant teksto aiškumo, susitarimas su kitomis frakcijomis dėl bendros rezoliucijos
patvirtinimo nebuvo pasiektas ir tai yra apgailėtina. Padėtis Afrikos Kyšulyje kelia nerimą.
Atsižvelgiant į didelį Afrikos emigrantų, kertančių šią teritoriją, skaičių, šis regionas tapo
vienu svarbiausių organizuoto nusikalstamumo grupuočių centru.

250 įkaitų nukentėjo nuo nežmoniško ir žeminančio elgesio ir jų padėtis blogėja. Be to,
nėra būtinų artėjančio išlaisvinimo sąlygų, nes įkaitų šeimos negali sumokėti prašomos
išpirkos. Todėl Europos Parlamentas turėtų išreikšti aiškią poziciją dėl jų išlaisvinimo. Prieš
nusikalstamas organizacijas turi būti imtasi skubių veiksmų, jų nariai turėtų būti patraukti
atsakomybėn, o kankinimų stovyklos turėtų būti uždarytos visam laikui.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, iš tikrųjų ypač smerkiu
tai, kaip elgiamasi su Eritrėjos pabėgėliais, ir taip pat, žinoma, pritariu tam, kad Europos
Sąjunga turėtų imtis veiksmų siekdama kuo greičiau priimti sprendimą dėl šių pabėgėlių
padėties. Tačiau šiame pranešime suformuota kryptis, paprastai tariant, neturi jokių
perspektyvų. Mano manymu, du aspektai yra visiškai gluminantys. Man atrodo visiškai
priimtina, siekiant padėti šiems pabėgėliams, įsteigti fondą, nes dabar milijonai piliečių ES
gyvena apimti egzistencinės nežinomybės ir visiškame skurde. Daugiau nei trys milijonai
žmonių Vengrijoje gyvena žemiau skurdo ribos, dauguma pensininkų negali susimokėti
už jiems reikalingus vaistus ir, tiesą sakant, ši tendencija plinta visoje Europoje. Todėl visų
pirma turėtume ieškoti būdų padėti Europos žmonėms, kartu, žinoma, reikšdami
susirūpinimą dėl pabėgėlių. Kitas klausimas yra toks, kad valstybės narės turėtų savanoriškai
priimti pabėgėlius. Kada suprasite, kad Europos Sąjunga yra perpildyta imigrantų? ES turėtų
veikti kaip Eritrėjos ir Eritrėjos pabėgėlių tarpininkė, siekdama užtikrinti saugų jų sugrįžimą
namo.
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Corina Creţu (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, absoliuti dauguma Eritrėjos piliečių,
kuriuos dabar galima rasti Sinajaus dykumoje, pabėgo iš represijomis pagrįsto režimo ir
todėl pagal JT standartus turėtų būti laikomi pabėgėliais. Todėl manau, jog turime
primygtinai reikalauti, kad Egiptas laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų suteikti jiems
paramą. Tačiau didžiausią susirūpinimą keliantis klausimas, manau, yra nežmoniškas
elgesys su šiais imigrantais, kol jie laikomi įkaitais dykumoje tikintis gauti išpirką. Ypač
pasibjaurėjimą kelia daugybės moterų žaginimas, ir dėl to tarptautinė bendruomenė turėtų
susivienyti.

Tokiu pat būdu prekyba žmonėmis Afrikoje pasiekė nerimą keliantį lygį. Pastaraisiais
metais Egipto saugumo tarnybos nužudė daugybę migrantų, bandančių neteisėtai patekti
į Izraelį. Manau, kad su prekyba žmonėmis šioje srityje turėtų būti kovojama kitais būdais,
ir manau, kad Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras (angl. UNHCR)
privalo dalyvauti siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbią paramą šiems žmonėms.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, Eritrėjos pabėgėlių padėtis yra tragiška.
Tačiau, atsižvelgdami į šią tragediją, turėtume taip pat prisiminti šios susidariusios padėties
priežastį. Iš tiesų Eritrėjoje pagrindinių žmogaus teisių pažeidimai yra labai paplitę. Vykdomi
masiški persekiojimai, kurių aukomis tampa politiniai oponentai, krikščionys ir paprasti
žmonės. Tai tikroji tragiškos problemos, kurią šiandien aptariame, priežastis ir būtent todėl
turime daryti viską, kad pakeistume ES politiką Eritrėjos valdžios institucijų atžvilgiu, ypač
prisimindami tai, kad 2007 m. Briuselyje Europos Komisija šiltai priėmė dabartinį šalies
lyderį, nors jis yra atsakingas už tokias dideles daugybės žmonių kančias, dėl kurių jie yra
priversti bėgti ir patiria dar daugiau tokio pobūdžio tragedijų. Todėl laikas imtis
pragmatiškos ir ryžtingos politikos prieš šią tironiją.

Andris Piebalgs,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, Komisija pritaria Europos Parlamento
susirūpinimui. Gautuose pranešimuose kalbama apie kelis šimtus pabėgėlių iš Eritrėjos,
Etiopijos, Sudano ir Somalio, kuriuos, akivaizdu, įkaitais Sinajuje laiko prekiautojai
žmonėmis, reikalaujantys didelės išmokos už jų išlaisvinimą.

Nuo pirmojo pranešimo sekame įvykius, nustatome faktus, vertiname padėtį ir imamės
atitinkamų veiksmų. Europos Sąjungos delegacija Kaire palaiko glaudžius ryšius su vietos
pilietinėmis organizacijomis ir palaiko ryšius su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių
reikalų komisaro regiono atstovybe Kaire.

Jie labai atidžiai seka įvykius. Bendradarbiaujant su ES valstybių narių ambasadomis kreiptasi
Egipto užsienio reikalų ministrą. ES išreiškė mūsų susirūpinimą, taip pat tvirtą įsitikinimą,
kad Egipto valdžios institucijos turėtų imtis tinkamų priemonių siekdamos išlaisvinti šiuos
žmones ir suteikti jiems tinkamą apsaugą. Pranešama apie nuolatines pabėgėlių grupės
paieškas ir tikimės, kad artimiausiomis dienomis padėtis taps aiškesnė.

Nerimą kelia ne tik ši padėtis. Migrantai ir pabėgėliai Egipte vis dar kenčia nuo daugybės
apsaugos spragų. Apie rimčiausius incidentus pranešama Sinajuje. Daugybė migrantų,
ketinančių kirsti Sinajaus sieną ir atvykti į Izraelį, tampa piktnaudžiavimo ir blogo elgesio
aukomis. Šį klausimą keletą kartų kėlėme reguliaraus pakomitečio posėdžiuose su savo
kolegomis iš Egipto aptardami migracijos ar politikos, įskaitant žmogaus teises, klausimus.

Paskutinį kartą klausimas buvo iškeltas ES ir Egipto asociacijos komiteto posėdyje, kuris
vyko gruodžio 14 d. Kaire. ES reguliariai ragino Egipto valdžios institucijas pagerinti
prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams teikiamos paramos ir apsaugos kokybę ir pasiūlė
finansinę ir techninę paramą siekiant šio tikslo. ES taip pat paragino Egipto valdžios
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institucijas užtikrinti, kad visų migrantų, įskaitant Eritrėjos gyventojus, kuriems reikia
tarptautinės apsaugos, atžvilgiu būtų laikomasi negrąžinimo principo.

ES paprašė, kad Jungtinių Tautų vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui būtų suteikti
visiški įgaliojimai įgyvendinti savo mandatą visoje Egipto teritorijoje, įskaitant Sinajaus
regioną. Buvo keletas teigiamų pokyčių, kuriuos reikėtų pabrėžti. Šių metų pavasarį Egiptas
patvirtino naujus teisės aktus, kuriuose kriminalizuojama prekyba žmonėmis ir, be to,
užtikrinama aukų apsauga.

Kitas palankiai vertintinas pokytis – Perkėlimo įstatymo patvirtinimas, kuriame
kriminalizuojama prekyba organais. Tikimės, kad Egipto administracija dabar imsis
veiksmingų priemonių siekdama užtikrinti, kad ši teisinė sistemą būtų įgyvendinama
veiksmingai, ir šioje srityje pasiūlėme suteikti savo pagalbą.

Toliau remsime Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir pilietinės
visuomenės organizacijų darbą siekdami užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas, taip pat
tinkamą teisinę apsaugą šalyje gyvenantiems migrantams ir pabėgėliams. Toliau atidžiai
stebėsime įkaitais laikomų pabėgėlių Sinajuje padėtį ir šiuo klausimu palaikysime ryšius
su Egipto valdžios institucijomis.

Iš tikrųjų tikiuosi, kad šiuo klausimu bus rastas greitas sprendimas, ir apgailestauju dėl
aštuonių iki šiol prarastų gyvybių.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – Pone pirmininke, Komisijos narys perskaitė savo gerai
parengtą atsakymą, tarsi niekas nebūtų pateikęs Komisijai konkrečių klausimų.

Pirmininkas.   – Jūs prašėte kalbėti dėl Darbo tvarkos taisyklių. Jūs turėtumėte kalbėti šiuo,
o ne kuriuo nors kitu klausimu.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – Pone pirmininke, žinoma, tai yra pastaba dėl darbo tvarkos.
Mes prašėme Komisijos konkrečiai nurodyti, ar ji nusiųstų delegaciją į Egiptą, kad ši
išsiaiškintų susidariusią padėtį. Komisija galėtų bent jau paprašyti užbaigti perkėlimą.
Bendro sprendimo procedūra suteiktų jums galią...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Pirmininkas.   – Deja, tai nėra pastaba dėl Darbo tvarkos taisyklių. Žinoma, jūs laisvai
galite pateikti šį klausimą Komisijai ir Komisija gali nuspręsti, ar jums atsakyti. Priešingu
atveju šis klausimas nėra svarstytinas pagal Darbo tvarkos taisykles.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks diskusijų pabaigoje.

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)

12. Balsuoti skirtas laikas

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – balsavimas.

(Balsavimo rezultatai ir kita išsami balsavimo informacija (žr. protokolą))

12.1. Plakimas rykštėmis Malaizijoje (B7-0708/2010)

– Prieš balsavimą:
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Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, prieš pradedant balsavimą norėčiau
savo frakcijos vardu paprašyti, kad balsuojant dėl Eritrėjos pabėgėlių padėties būtų laikomasi
vardinio balsavimo, atsisakome vardinio balsavimo dėl bendros rezoliucijos ir prašome
vardinio balsavimo dėl Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos pasiūlytos
rezoliucijos.

Pirmininkas.   – Girdėjote savo kolegos Parlamento nario prašymą. Jeigu niekas
neprieštarauja, tęsime posėdį atsižvelgdami į prašymą. Prieštaravimų nėra.

12.2. Uganda. D. Bahati įstatymas ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transseksualų
(LGBT) diskriminacija (B7-0709/2010)

12.3. Pabėgėliai iš Eritrėjos, laikomi įkaitais Sinajuje (B7-0712/2010)

– Prieš balsavimą dėl 7 dalies:

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pakeitimo tikslas – padaryti
taip, kad mūsų sprendimas dėl Egipto veiksmų būtų griežtesnis. Tai yra ne vien pripažinimo,
kad Egiptas bent jau turi kažką daryti, klausimas, bet ir prašymas, kad jis skubiai įsikištų ir
skubiai išlaisvintų šiuos įkaitus, raginimas šaliai vengti naudoti gyvybei pavojingą jėgą
siekiant atbaidyti Sinajaus sieną kertančius žmones. Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių
reikalų komisaro biuras taip pat raginamas nedelsiant susisiekti su šiuo metu įkaitais
laikomais žmonėmis.

„primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas imtis visų priemonių, kurių reikia siekiant
užtikrinti, kad Eritrėjos piliečiai, laikomi įkaitais, būtų išlaisvinti, vengti naudoti gyvybei
pavojingą jėgą prieš neteisėtus migrantus, kurie kerta šalies sienas, saugoti jų orumą ir jų
fizinį bei psichologinį neliečiamumą ir užtikrinti, kad sulaikyti migrantai galėtų susisiekti
su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru bei leisti Jungtinių Tautų
vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui susisiekti su visais prieglobsčio prašytojais ir
pabėgėliais“.

(Žodinis pakeitimas patvirtintas)

– Po 7 dalies:

David-Maria Sassoli,    autorius. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau įtraukti
į rezoliuciją dalį, kuri, mūsų manymu, yra svarbi ir neturės per didelio poveikio jos
struktūrai. Ji susijusi su bendrosios rezoliucijos 9 dalimi.

Perskaitysiu ją: „ragina valstybes nares panaikinti šią humanitarinę nepaprastąją padėtį ir
savanoriškai įkurdinti Europos Sąjungoje visus į šią krizę patekusius prieglobsčio prašytojus;
prašo Europos Komisijos koordinuoti šią veiklą ir pasinaudoti turimomis Europos pabėgėlių
fondo lėšomis“.

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, norėčiau paprašyti, kad pakeitimo autorius
paaiškintų klausimą.

Pagal pateiktą tekstą reikalaujama intervencija yra susijusi su visais asmenimis, kurie
reikalauja teisės į prieglobstį. Būčiau linkęs sakyti „tais asmenimis, kurie turi teisę į
prieglobstį“, kadangi „asmenys, kurie reikalauja“ yra per daug pavojingas pasakymas, nes
esama rizikos, kad teisės į prieglobstį gali reikalauti bet kas.

95Europos Parlamento debataiLT16-12-2010



Atvirkščiai, derinant šį pakeitimą su Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro
biuru būtent jis įvertins šį pakeitimą.

Bet kuriuo atveju norėčiau paprašyti autoriaus pakeisti pakeitimą žodžiais „asmenys, kurie
turi teisę į prieglobstį“.

Pirmininkas.   – Žinau, kad procentas iš esmės pakankamas. Tačiau šiuo atveju to
neužtektų. Bet kuriuo atveju iš anksto jūsų prašiau ir jūs turėjote daugybę laiko. Dabar
balsuosime dėl šio pakeitimo.

(Žodinis pakeitimas patvirtintas)

13. Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)

14. Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu (žr. protokolą)

15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)

16. Pateikti dokumentai (žr. protokolą)

17. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
(žr. protokolą)

18. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)

19. Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)

20. Sesijos atidėjimas

Pirmininkas.   – Skelbiu Europos Parlamento sesiją atidėtą. Atsižvelgdamas į oro sąlygas
norėčiau palinkėti savo kolegoms nariams saugios kelionės namo. Linkiu jums visiems
linksmų Kalėdų ir geros, tikėkimės, sėkmingų, 2011 m. pradžios.

(Posėdis sustabdytas 16.35 val.)
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PRIEDAS (Atsakymai raštu)

KLAUSIMAI TARYBAI (Tik Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti
valstybė narė yra atsakinga už šiuos atsakymus)

Klausimas Nr.  1 , kurį pateikė  Bernd Posselt  ( H-0568/10 )

Tema: Daugiakalbystė pasienio regionuose

Kaip Taryba vertina kultūrai pasienio regionuose skatinti skirtų ES programų rezultatus,
ypač programų, susijusių su daugiakalbystės skatinimu ir kaimyninių valstybių kalbų
mokymusi vaikų darželiuose ir mokyklose?

Atsakymas

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) Nors pagrindinė atsakomybė už mokymo turinį (todėl ir už kalbų, kurių mokoma,
pasirinkimą, ir lygį, kuriuo tų kalbų mokoma) tenka tik valstybėms narėms, reikėtų
pažymėti, kad Taryba visada palaikė iniciatyvas ir priemones, skirtas kalbų mokymuisi ir
kalbų įvairovei skatinti. Šios iniciatyvos ir priemonės apima Mokymosi visą gyvenimą
programos skersines paprogrames, sukurtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu
Nr. 1726/2006/EB (5) ; 2006 m. rekomendaciją dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio
mokymosi gebėjimų (6) , kur ypač išskiriamas bendravimas užsienio kalbomis; išvadas dėl
daugiakalbystės, kurias Taryba patvirtino 2008 m. gegužės mėn. (7) ; ir 2008 m. lapkričio
21 d. Tarybos rezoliuciją dėl Europos daugiakalbystės strategijos (8) .

Be to, atkreipiamas gerbiamų Parlamento narių dėmesys į tai, kad remdamasi minėtos
Mokymosi visą gyvenimą programos 15 straipsnio 5 dalimi Komisija iki 2011 m. kovo 31 d.
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir
Regionų komitetui pateiks tarpinę vertinimo ataskaitą dėl kokybinių ir kiekybinių
programos įgyvendinimo aspektų bei pasiektų rezultatų analizę.

*
*     *

Klausimas Nr.  2 , kurį pateikė  Georgios Papanikolaou  ( H-0571/10 )

Tema: Kultūros indėlis į bendrąjį vidaus produktą

Tarybai pirmininkaujančios Belgijos programoje aiškiai pabrėžiama svarba, kurią ji teikia
planuojamam kultūros pramonės vystymui ir jos indėliui į valstybių narių bendrąjį vidaus
produktą. Joje nurodoma, kad Taryba šiuo pirmininkavimo laikotarpiu ypatingą dėmesį
skirs toms politikos sritims, kurios padeda vykdyti ir remti kultūros pramonės iniciatyvas,
ypač jei šių iniciatyvų imasi mažosios ir vidutinės įmonės.

(5) OL L 327, 2006 11 24, p. 45.
(6) OL L 394, 2006 12 30, p. 10.
(7) OL L 140, 2008 6 6, p. 14.
(8) OL L 320, 2008 12 16, p. 1.
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Ar, atsižvelgdama į tai, kad dėl finansų krizės būtina plėtoti naujoviškus ir palyginti nelabai
išvystytus augančius sektorius, Taryba galėtų atsakyti į toliau pateikiamus klausimus?

Ar ji mano, kad Belgijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu pasiekta pakankama pažanga
kultūros pramonės ir šiame sektoriuje veikiančių mažųjų ir vidutinių įmonių paramos ir
skatinimo srityje?

Ar ji turi konkrečių duomenų, pagal kuriuos galima būtų nustatyti šio sektoriaus įnašo į
valstybių narių BVP dydį? Kuriose valstybėse narėse kultūros pramonės indėlis į BVP yra
didelis?

Atsakymas

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) Tarybai pirmininkaujanti Belgija savo šešių mėnesių programoje pareiškė apie ketinimą
atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“ pabrėžti kultūros ir kūrybos pramonės šakų
galimybes ir jų indėlį į bendrąjį vidaus produktą (BVP), augimą ir darbo vietų kūrimą
Europoje. Lapkričio 18 d. Taryba patvirtino savo Darbo planą kultūros srityje, kuriame
apibrėžiami šios srities prioritetai ateinantiems ketveriems metams, o tarp pagrindinių
prioritetų nurodoma kultūros ir kūrybos pramonė. Be to, Tarybai pirmininkaujanti valstybė
spalio mėn. surengė neoficialų kultūros ministrų posėdį kultūros ir kūrybos pramonės
šakų tema. Posėdyje ministrai pabrėžė, kad ES lygmeniu šioms pramonės šakoms
plėtojamose strategijose ir priemonėse turėtų būti atsižvelgta į mažąsias ir vidutines įmones
(MVĮ), nes šiame sektoriuje tokių įmonių yra daugiausia. Lapkričio 26 d. Taryba patvirtino
išvadas dėl pavyzdinės strategijos „Europa 2020“ iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“. Išvadose
pripažįstama, kad kultūros ir kūrybos sektoriai yra svarbus technologinių ir ne technologinių
naujovių šaltinis ir kad būtina visapusiškai atskleisti šį potencialą.

Nors Taryba šiuo klausimu neturi savo statistikos, remiantis žaliąja knyga „Kultūros ir
kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimas“ (9) , naujausi kultūros ir kūrybos pramonės šakų
tyrimai patvirtina, kad visoje ES šiose pramonės šakose dirba maždaug 5 mln. žmonių ir
kad į ES BVP jie įneša apytiksliai 2,6 proc. Kultūros ir kūrybos pramonės šakos ne tik
tiesiogiai prisideda prie BVP, bet ir yra svarbi kitų ūkio sektorių varomoji jėga. Eurostatas
per „ESSnet-culture“ projektą šiuo metu rengia išsamesnę suderintą statistiką, kad tiksliau
įvertintų kultūros ir kūrybos pramonės šakų svarbą ūkiui. Projekto „ESSnet-culture“
rezultatai turėtų būti paskelbti iki 2011 m. pabaigos.

*
*     *

Klausimas Nr.  3 , kurį pateikė  Seán Kelly  ( H-0576/10 )

Tema: Kankūno derybų rezultatai

Ar Taryba galėtų pakomentuoti Kankūno klimato kaitos derybų rezultatus? Kokių veiksmų
Taryba ketina imtis per artimiausius 12 mėn. dėl Kankūne priimtų sprendimų?

(9) Žr. dok. 9073/10
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Atsakymas

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) Po trejų derybų dėl Balio veiksmų plano metų Kankūno konferencija klimato kaitos
klausimais tapo svarbiu žingsniu siekiant naujo tarptautinio susitarimo dėl klimato.

Iš tiesų Kankūno konferencijoje pavyko priimti sprendimus, dėl kurių, visų pirma, galima
nedelsiant imtis veiksmų tuo pagrindu ir, antra, padėti pagrindus tarptautiniam susitarimui
po 2012 m., kuris tvirtai remtųsi siekiu užtikrinti, kad vidutinė temperatūros augimas
neviršytų daugiau kaip 2 °C, palyginti su temperatūros lygiu ikipramoninio išsivystymo
laikotarpiu.

Kalbant apie sritis, kuriose nedelsiant reikia imtis veiksmų, galima paminėti prisitaikymą
prie klimato pokyčių, technologijas, kovą su miškų naikinimu ir finansavimą.

Buvo priimta Kankūno prisitaikymo prie klimato kaitos programa ir sukurtas Prisitaikymo
prie klimato kaitos komitetas, kad būtų sustiprinta nuolatinė veikla derinantis prie klimato
kaitos, kuria siekiama sumažinti jau įvykusios kaitos poveikį. Ši nauja institucija turėtų
padėti remti jautriausias klimato kaitos poveikiui šalis.

Taip pat buvo sukurta nauja technologinė infrastruktūra, kurios tikslas – remti veiksmus,
skirtus klimato kaitai mažinti (šiltnamio dujų mažinimas) ir prisitaikyti prie jos. Siekiant
palengvinti veiksmų šioje srityje įgyvendinimą buvo įsteigtos dvi naujos institucijos:
Vykdomasis technologijų komitetas ir Klimato technologijų centras ir tinklas. Tikimasi,
kad šios naujos institucijos toliau efektyviau skatins tyrimų ir technologijų plėtrą, sklaidą
ir perdavimą.

Be to, buvo sukurta kovos su miškų naikinimu sistema. Besivystančių šalių nacionalinių
strategijų ar veiksmų planų pagrindu reikės sukurti finansines skatinamąsias priemones.

Galiausiai buvo įsteigtas Žaliasis klimato fondas, kad būtų lengviau pasiekti užsibrėžtą
tikslą iki 2020 m. suteikti 100 mlrd. USD, pažadėtų besivystančioms šalims.

Tačiau Kankūnas yra tik pradžia. Kankūno dokumentai yra tik pagrindas būsimam
tarptautiniam susitarimui po 2012 m. Jie sustiprina skaidrumo sistemą išsivysčiusioms
šalims ir nustato tokios sistemos principus besivystančioms šalims. Rimtos diskusijos,
kurios tęsis ir kitais metais, kyla dėl teisinės formos: svarstoma, ar bus įmanoma įtikinti
visas išsivysčiusias šalis, kurios yra pasirašiusios Kioto protokolą, kad jos sutiktų su antruoju
įsipareigojimų laikotarpiu, ir ar Jungtinės Valstijos ir didžiosios besiformuojančios
ekonomikos šalys sutiks su nauja teisine priemone pagal šią konvenciją.

Kitais metais Taryba pradės įgyvendinti rezultatus ir sutelks dėmesį į tai, kaip šį procesą
paversti įpareigojančia tarptautine programa, dėl kurios būtų galima derėtis Pietų Afrikoje,
Durbane. Svarbiausia bus būtina užtikrinti, kad įvairių šalių pastangos tikrai atitiktų 2 °C
tikslą.

Europos Parlamentas bus nuolat informuojamas apie derybų eigą.

*
*     *
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Klausimas Nr.  4 , kurį pateikė  Jim Higgins  ( H-0578/10 )

Tema: Kova su demencija sergančių žmonių stigmatizavimu Europoje

Airijoje demencija serga 38 000 žmonių ir numatoma, kad iki 2026 m. šis skaičius
padvigubės, nes mūsų visuomenė sensta. Sergančiuosius demencija slaugo daugiau kaip
50 000 slaugytojų, demencija tiesiogiai veikia apie 100 000 žmonių, kurie visi priversti
stebėti, kaip jų mylimi žmonės kenčia nuo socialinės atskirties ir diskriminacijos.

Kokių veiksmų Taryba ketina imtis siekiant didinti informuotumą apie demenciją ir kovoti
su šia liga sergančių žmonių stigmatizavimu?

Atsakymas

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) 2003 m. birželio 3 d. Taryba patvirtino išvadas dėl kovos su stigmatizavimu ir
diskriminacija, susijusia su psichikos sveikata. Šiomis išvadomis Taryba paragino valstybes
nares skirti ypatingą dėmesį su stigmatizavimu ir diskriminacija dėl psichikos ligų
susijusioms problemoms visose amžiaus grupėse ir užtikrinti, kad šios problemos būtų
atpažįstamos ir kad aktyviai bendradarbiaujant ir kalbantis su visomis suinteresuotomis
šalimis būtų imtasi veiksmų prieš stigmatizavimą ir socialinę atskirtį. Taryba taip pat
paragino Komisiją skirti ypatingą dėmesį aktyviam bendradarbiavimui visose susijusiose
Bendrijos politikos srityse ir veiksmuose, ir ypač veikloje, kuri susijusi su įdarbinimu,
nediskriminavimu, socialine apsauga, švietimu ir sveikata, kad būtų mažinamas su psichikos
ligomis susijęs stigmatizavimas ir diskriminacija.

Kadangi dažniausia demencijos forma Europos Sąjungoje yra Alzheimerio liga (70 proc.
atvejų), 2008 m. rugsėjo 26 d. Taryba patvirtino išvadas dėl bendro valstybių narių
įsipareigojimo kovoti su degeneracinėmis nervų ligomis, ypač su Alzheimerio liga.

2008 m. birželio 13 d. Briuselyje buvo surengta ES aukšto lygio konferencija „Kartu už
psichinę sveikatą ir gerovę“. Šioje konferencijoje buvo paskelbtas Europos psichikos
sveikatos ir gerovės paktas. Po jo buvo sukurta ES bendradarbiavimo psichikos sveikatos
klausimais programa, pagal kurią veiksmų imamasi penkiose prioritetinėse srityse. 2010 m.
buvo surengtos dvi teminės šių sričių konferencijos: „Senyvo amžiaus žmonių psichikos
sveikatos ir gerovės skatinimas“ (2010 m. birželio 28–29 d., Madridas) ir „Kova su
stigmatizavimu ir socialine atskirtimi“ (2010 m. lapkričio 8–9 d.), kuriose Komisija ir
valstybės narės bendrai dalyvavo kaip rėmėjos.

Dar visai neseniai, atsižvelgdama į prioritetinę senyvo amžiaus žmonių psichikos sveikatos
sritį, Tarybai pirmininkaujanti Belgija surengė aukšto lygio konferenciją demencijos
klausimais, kuri vyko Briuselyje 2010 m. lapkričio 25–26 d. Joje buvo toliau plėtojamos
anksčiau 2008 m. spalio mėn. Tarybai pirmininkavusios Prancūzijos surengtos
konferencijos temos dėl kovos su Alzheimerio ir susijusiomis ligomis, ir ji vyko
vadovaujantis 2009 m. Europos Komisijos komunikatu dėl Europos iniciatyvos dėl
Alzheimerio ligos ir kitų demencijos formų (10) .

*
*     *

(10) Dok. 12392/09.
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Klausimas Nr.  5 , kurį pateikė  Georgios Koumoutsakos ( H-0580/10 )

Tema: Naujokų pritraukimas į prekybos laivyną ir jų išlaikymas bei mokymas

Gerai žinoma, kad Europos prekybos laivynas labai prisidėjo prie Europos ekonomikos
atkūrimo. Tačiau ES turi atsakyti į daugelį iššūkių, kad jos laivynas būtų konkurencingas.
Vienas ir turbūt didžiausias iššūkis – tinkamų naujokų pritraukimo klausimas. Norint turėti
aukšto lygio techninių žinių, būtina vykdyti suderintą jaunimo pritraukimo į prekybos
laivyną ir jų išlaikymo šioje srityje politiką. Aukštos kokybės prekybos laivynas yra ne vien
tik tikslas – tai yra būtina sąlyga, kad Europos laivynas būtų konkurencingas. Tačiau dėl
didėjančio Europos jūreivių trūkumo ir dėl techninių laivybos žinių mažėjimo šiam sektoriui
ir jūrininkystės profesijai kyla labai realus pavojus.

Ar Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė svarstė naujokų pritraukimo, jų išlaikymo šiame
sektoriuje ir mokymo bei jūreivių gyvenimo kokybės gerinimo klausimą? Ar ji mano, kad
šiam klausimui ir toliau reikėtų teikti svarbą ir įtraukti jį į darbo programą?

Atsakymas

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) Gerbiamo Parlamento nario nurodytoje srityje Taryba negali priimti teisės aktų negavusi
Komisijos pasiūlymo. Taryba išanalizuos bet kokius galimus Komisijos pasiūlymus šioje
srityje.

*
*     *

Klausimas Nr.  6 , kurį pateikė  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0583/10 )

Tema: Tinkamo formato knygų prieinamumas sutrikusio regėjimo ir disleksija
sergantiems asmenims

Europoje gyvena milijonai Europos piliečių, turinčių skaitymo problemų. Tai aklieji ar
disleksija sergantys žmonės, negalintys skaityti įprastu būdu. Šiems žmonėms knygos turi
būti pateiktos kitu, jiems prieinamu, formatu – tai garsinės, Brailio raštu ar padidintu šriftu
išleistos knygos. Deja, tokio formato knygos retai domina leidėjus, dėl to tik 5 procentai
pasaulio kūrinių išleidžiama regėjimo negalią turintiems žmonėms prieinamu formatu.

Ar Taryba nemano, kad, siekiant pakeisti susiklosčiusią padėtį, būtina keisti tarptautinius
autorių teisių įstatymus, kurie leistų, nepažeidžiant įstatymų, dalytis knygų kolekcijomis
visoje Europos Sąjungoje ir už jos ribų? Tai suteiktų galimybę Europos Sąjungoje ir už jos
ribų skaityti daugiau knygų skaitymo problemų turintiems, bet mokantiems kurią nors ES
kalbą žmonėms, Kokia būtų Tarybos nuomonė dėl atskiro teisės akto pasiūlymo dėl tinkamo
formato knygų prieinamumo sutrikusio regėjimo ir disleksija sergantiems asmenims
inicijavimo, kuris būtų įpareigojantis ir darytų įtaką tam, kad ES valstybės narės ir trečiosios
šalys galėtų keistis knygomis, išleistomis neįgaliesiems prieinamu formatu?

Atsakymas

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.
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(FR) Bendresniu vienodo požiūrio į neįgaliuosius klausimu Taryba 2010 m. birželio mėn.
patvirtino rezoliuciją dėl naujos Europos negalios programos (11) , kurioje ji, inter alia, daro
išvadą, kad, be kitų sričių, galimybių įsidarbinti, įsigyti prekių, naudotis paslaugomis,
tenkinti ugdymosi poreikius ir dalyvauti socialiniame bei visuomenės gyvenime užtikrinimas
yra viena iš būtinų neįgaliųjų visapusiškos socialinės aprėpties ir dalyvavimo visuomenės
gyvenime sąlygų (12) . Šiuo atžvilgiu Taryba šiuo metu analizuoja Komisijos pateiktą
pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl vienodo požiūrio į asmenis nepaisant jų religijos ar
tikėjimo, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos principo, kad būtų užtikrintas vienodas
požiūris kitose nei įdarbinimo srityse, įskaitant ir galimybę naudotis prekėmis ir
paslaugomis.

Regėjimo negalią turintiems asmenims pasiekiamų leidinių klausimu reikėtų pažymėti,
kad 2010 m. rugsėjo 14 d. Komisija pasirašė ES suinteresuotųjų šalių dialogo supratimo
memorandumą dėl leidinių prieinamumo asmenims, turintiems negalią, kuri trukdo jiems
skaityti spausdintus leidinius. Taryba būtinai išanalizuos bet kokius galimus Komisijos
pasiūlymus šioje srityje.

Tarptautiniu lygmeniu Europos Sąjunga ir jos valstybės narės pasiūlė Pasaulinės intelektinės
nuosavybės organizacijos (PINO) nuolatiniam autorių teisių ir susijusių teisių komitetui
jungtinės rekomendacijos projektą dėl galimybių susipažinti su autorių teisių saugomais
kūriniais asmenims, turintiems sunkumų skaityti spausdintą tekstą. Šiuo pasiūlymu siekiama
pateikti greitą ir praktinį svarstomos problemos sprendimą.

*
*     *

Klausimas Nr.  7 , kurį pateikė  Nikolaos Chountis  ( H-0589/10 )

Tema: Nuolatinis stabilumo mechanizmas ir privačių bankų dalyvavimas

2010 m. spalio 28 d. Taryba priėmė institucinių pakeitimų, kuriuos pasiūlė ekspertų darbo
grupė, rinkinį. Be kita ko, ji ketina patvirtinti nuolatinį finansinio stabilumo mechanizmą,
kuriame turėtų dalyvauti ir privataus sektoriaus atstovai. Tačiau Europos centrinio banko
ir Euro grupės pirmininkai išreiškė abejones dėl privačių bankų dalyvavimo nuolatiniame
mechanizme ir tvirtina, kad dėl to padidėtų silpnesnių valstybių skolinimosi išlaidos.

Ar Taryba galėtų nurodyti, kodėl pritariama privataus sektoriaus atstovų dalyvavimui
nuolatiniame finansinio stabilumo mechanizme? Kokių tikslų šiuo požiūriu siekiama? Ar
tai priemonė, padėsianti nustatyti euro zonos valstybių bankroto kontrolės sistemą? Ar
Taryba atsižvelgia į nuogąstavimus, kuriuos išreiškė J.-C. Trichet ir J.-C. Juncker?

Atsakymas

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) Taryba neišanalizavo gerbiamo Parlamento nario iškeltų klausimų.

Gerbiamo Parlamento nario dėmesį patraukė Euro grupės pareiškimas šia tema ir 2010 m.
lapkričio 28 d. ECOFIN ministrų pareiškimas, kuriame teigiama, kad finansinės paramos

(11) OL C 316, 2010 11 20, p. 1.
(12) 17 punktas.
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Airijai programos finansinis paketas bus finansuojamas iš Airijos įnašo naudojantis Iždo
grynųjų pinigų rezervu ir Nacionalinio pensijų atsargų fondo investicijomis. Likusi viso
paketo dalis turėtų būti po lygiai padalyta tarp Europos finansinės padėties stabilizavimo
priemonės (EFSM), Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF) ir jungtinės dvišalės
skolinimo paramos iš Jungtinės Karalystės, Švedijos, Danijos ir Tarptautinio valiutos fondo.

Remiantis šiuo pareiškimu, Euro grupė greitai išanalizuos būtinybę suderinti Graikijos ir
Airijos finansavimo terminus.

Gruodžio 16–17 d. posėdyje Europos Vadovų Taryba turi pateikti sprendimą dėl
rekomendacijų naujam būsimam stabilumo mechanizmui ir dėl nedidelio Sutarties
pakeitimo tokiam mechanizmui sukurti.

*
*     *

Klausimas Nr.  8 , kurį pateikė  Gay Mitchell  ( H-0592/10 )

Tema: ES ir Rusijos santykiai

Gali būti, kad po neseniai Dovilyje (Prancūzija) surengto Prancūzijos, Vokietijos ir Rusijos
aukščiausiojo lygio susitikimo ES ir Rusijai pavyks užmegzti naujo pobūdžio santykius.
Ar Taryba ketina stiprinti ES ir Rusijos ryšius?

Atsakymas

Tarybos atsakymas

15.12.2010

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) Europos Sąjunga teikia didelę reikšmę artimų ir produktyvių santykių su Rusija, viena
savo strateginių partnerių, palaikymui. Šie santykiai apima labai plačias sritis, pvz.,
ekonominius santykius, su teisingumu, laisve ir saugumu susijusius klausimus, išorės
saugumo, mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros klausimus. Visos šios sritys, visų pirma,
yra numatytos 2005 m. pavasarį patvirtintuose veiksmų planuose keturioms bendroms
erdvėms ir, žinoma, svarstomos derybose dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo, kurių tryliktasis
ratas ką tik prasidėjo. Vykstančias diskusijas turėtų smarkiai palengvinti lapkričio 24 d.
pasiektas Rusijos ir ES susitarimas dėl dvišalių dar neišspręstų klausimų, susijusių su Rusijos
naryste PPO.

Rostovo aukščiausiojo lygio susitikime, kuris buvo surengtas 2010 m. gegužės 31 d. –
birželio 1 d., ES ir Rusija paskelbė apie partnerystės siekiant modernizavimo pradžią, kad
būtų suteiktas naujas politinis postūmis keturių bendrų erdvių veiksmų planų įgyvendinimui
ir palengvėtų dar likusių ES ir Rusijos santykių klausimų sprendimas. Šiame aukščiausiojo
lygio susitikime priimtame bendrame pareiškime plačiai išdėstomi procedūrų metmenys.
Šios partnerystės tikslas – remiantis keturiomis erdvėmis sukurti lanksčią reformų skatinimo,
augimo palaikymo ir konkurencingumo stiprinimo sistemą ir papildyti bendradarbiavimu
modernizavimo srityje, kuris buvo dvišališkai plėtojamas tarp kelių valstybių narių ir
Rusijos, nors ir neanuliuojant vykstančių derybų dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo.
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Šios partnerystės siekiant modernizavimo tikslas – ne tik skatinti prekybą ir investicijas,
bet visų svarbiausia, remiantis labai plačiu žodžio „modernizacija“ apibrėžimu, skatinti
demokratiją ir teisinę valstybę, be kurios negalima išties modernizuoti visuomenės. Taigi,
bendras pareiškimas yra nukreiptas į tokias sritis, kaip efektyvus teisingumo vykdymas,
kovos su korupcija stiprinimas ir dialogo su pilietine visuomene gerinimas. Rusijos
koordinatoriai ir Komisija parengė darbo planą ir 2010 m. gruodžio 7 d. pristatė jį ES ir
Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime Briuselyje. Šis darbo planas yra lanksti priemonė,
kurią reikėtų nuolat atnaujinti.

Šiuo metu taip pat vykdomi kiti projektai, kuriais siekiama sustiprinti mūsų santykius,
konkrečiai, diskusijos dėl ilgalaikio ES ir Rusijos vizų režimo liberalizavimo. 2010 m.
lapkričio 19 d. surengtoje Laisvės, saugumo ir teisingumo nuolatinės partnerystės taryboje
mūsų ministrai sutarė dėl bendrų veiksmų požiūrio, remiantis kuriuo būtų galima derėtis
dėl visiško vizų režimų panaikinimo. Šį požiūrį abi šalys patvirtino aukščiausiu lygiu
paskutiniame ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime Briuselyje.

Galiausiai, gerai vyksta bendradarbiavimas krizių valdymo atveju ir jis buvo sėkmingas
Čade ir prie Somalio krantų. Šiuo metu mūsų ekspertai analizuoja būdus, kaip formalizuoti
tokį bendradarbiavimą pagal jau esamus susitarimus ir, žinoma, laikantis ES savarankiško
sprendimų priėmimo principo.

Visos šios priemonės tik papildo intensyvų ES ir Rusijos politinį ir techninį dialogą (ir
aukščiausiu lygiu), kuris leidžia siekti negailint pastangų suartinti savo pozicijas įvairiausiose
srityse, minimose dabartiniame ES ir Rusijos susitarime ir keturiose bendrose erdvėse.

Taryba taip pat pradėjo diskusijas dėl santykių su strateginėmis partnerėmis, ypač Europos
išorės veiksmų tarnybos įsteigimo atžvilgiu, ir, žinoma, Rusija yra viena iš pagrindinių
valstybių, kurioms pastaruoju metu valstybių vadovai ar vyriausybės skiria savo dėmesį.

*
*     *

Klausimas Nr.  9 , kurį pateikė  Eleni Theocharous  ( H-0596/10 )

Tema: Turkijos embargas Kipro Respublikos laivams ir lėktuvams

Turkija toliau taiko embargą Kipro Respublikos laivams ir lėktuvams ir taip pažeidžia ES
ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) sprendimus bei papildomą protokolą.
Ar Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, siekdama kad Turkija pakeistų savo poziciją,
ketina imtis veiksmų ir, jei ketina, kokias priemones ji taikys, ypač atsižvelgiant į šių metų
gruodžio mėn. planuojamą Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimą?

Atsakymas

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) Nepaisant nuolatinių Tarybos raginimų ir kaip yra konkrečiai pabrėžta 2005 m.
rugsėjo 21 d. Europos bendrijos ir jos valstybių narių deklaracijoje ir Tarybos išvadose
(ypač 2006 m. gruodžio mėn. ir 2009 m. gruodžio mėn.), Turkija ir toliau atsisako vykdyti
savo įsipareigojimą visiškai, nediskriminuojamai įgyvendinti Asociacijos susitarimo
Papildomą protokolą ir ji nepanaikino kliūčių laisvam prekių judėjimui, įskaitant ir
tiesioginių transporto saitų su Kipru apribojimą.
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Be to, Turkija nė kiek nepasistūmėjo normalizuodama santykius su Kipro Respublika. Ji
ir toliau taiko veto teisę Kipro narystei tam tikrose tarptautinėse organizacijose, įskaitant
OECD, ir jos dalyvavimui Wassenaaro susitarime dėl įprastinės ginkluotės ir dvejopos
paskirties prekių bei technologijų eksporto.

ES pozicija šiuo klausimu aiški ir nepakitusi: Turkija privalo vykdyti savo sutartinį
įsipareigojimą visiškai ir nediskriminuojamai įgyvendinti Asociacijos susitarimo Papildomą
protokolą. 2010 m. gruodžio mėn. Tarybos išvadose dėl plėtros tai Turkijai buvo aiškiai
nurodyta. Tarybos išvadose aiškiai teigiama, kad jei nebus pažangos šiuo klausimu, Taryba
tęs savo nuo 2006 m. pradėtas priemones, kurios turės ilgalaikį poveikį bendrai mūsų
derybų su Turkija eigai. Tikimasi, kad dabar pažanga neužtruks.

Taryba toliau atidžiai stebės ši klausimą ir kitus su reformų priemonėmis, kurių turi imtis
Turkija, susijusius aspektus, ir kels šiuos klausimus visais atitinkamais lygmenimis, nes
Asociacijos susitarimo Papildomo protokolo vykdymas ir santykių su Kipro Respublika
normalizavimas yra reikalavimai, pagal kuriuos vertinama Turkijos pažanga derybose.

*
*     *

Klausimas Nr.  10 , kurį pateikė  Ilda Figueiredo  ( H-0598/10 )

Tema: Europos Sąjungos ir Kubos santykiai

Žinoma, kad Europos Sąjungos ir Kubos santykius apsunkina bendroji pozicija, kurią
Taryba priėmė 1996 m.

Kadangi aišku, kad tokia pozicija vienintelė ir kad Europos Sąjungos pozicija nesutampa
su jokios kitos pasaulio šalies pozicija, taigi ji yra diskriminacinio pobūdžio, tiesa yra tai,
kad tolesnis jos laikymasis tik daro žalą Europos Sąjungai ir ji atsiduria padėtyje, kuri
naudinga Jungtinėms Amerikos Valstijoms, kurios tęsia ekonominę blokadą, kuri taip pat
nepriimtina ir kurią remia tik Izraelis, o jai nepritaria 187 šalys, kaip matyti iš paskutinio
JTO aptarimo šiuo klausimu.

Kokias diskusijas Kubos klausimu Taryba ketina vykdyti, siekdama nedelsiant panaikinti
šią nepriimtiną bendrąją poziciją?

Atsakymas

(FR) Nuo Belgijos pirmininkavimo Tarybai pradžios Užsienio reikalų tarybos darbotvarkėje
Kubos klausimas kilo du kartus: liepos mėn. (2010 m. liepos 26 d.) ir spalio mėn. (2010 m.
spalio 25 d.).

Spalio mėn. Tarybos nariai prie pietų stalo pasikeitė nuomonėmis dėl politinės ir
ekonominės raidos Kuboje ir dėl ES politikos Kubos atžvilgiu galimybių. Jie sutarė apžvelgti
situaciją ir paprašyti vyriausiojo įgaliotinio, kad jis, remdamasis bendra ES pozicija Kubos
atžvilgiu, išsiaiškintų būsimas galimybes plėtoti santykius su Kuba ir kuo greičiau pateiktų
apie tai Tarybai ataskaitą.

*
*     *
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Klausimas Nr.  11 , kurį pateikė  Brian Crowley  ( H-0603/10 )

Tema: Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai

Ar Taryba gali pateikti informaciją apie konkrečius tikslus, kuriuos Europos Sąjunga pasiekė
per 2010 m. – Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metus?

Atsakymas

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) Europos Vadovų Taryba 2010 m. birželio mėn. kaip dalį strategijos „Europa 2020“
tikslo skatinti socialinę įtrauktį (13)  patvirtino siekį iki 2020 m. mažiausiai 20 mln. žmonių
išvaduoti iš skurdo ir atskirties rizikos. Šį siekį reikėtų vertinti remiantis trimis rodikliais,
kurie atspindi skirtingus skurdo ir atskirties aspektus: skurdo rizikos lygis, materialinio
nepritekliaus lygis ir gyventojų, gyvenančių namų ūkyje, kurio nė vienas narys neturi darbo,
procentas.

Strategijoje „Europa 2020“ taip pat numatytos septynios pavyzdinės iniciatyvos, įskaitant
ir Europos kovos su skurdu planą, kad būtų užtikrinta socialinė ir teritorinė sanglauda,
kurioje augimo ir darbo vietų nauda būtų plačiai paskirstyta ir skurdą bei socialinę atskirtį
patiriantys žmonės galėtų oriai gyventi ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Šį planą
Europos Komisija pristatys iki 2010 m. gruodžio mėn. pabaigos.

2010 m. spalio 21 d., remdamasi strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo programa,
Taryba patvirtino sprendimą dėl valstybių narių (14)  įdarbinimo politikos rekomendacijų,
įskaitant ir rekomendaciją Nr. 10, kuri yra konkrečiai susijusi su socialinės įtraukties
skatinimu ir kova su skurdu. Kadangi strategijoje „Europa 2020“ ypač pabrėžiamas aukštos
kokybės, prieinamų ir tvarių paslaugų pasiekiamumo visiems principas, 2010 m.
gruodžio 7 d. Taryba taip pat patvirtino išvadas dėl Visuotinės svarbos socialinių
paslaugų (15) .

Gruodžio 6 d. Taryba patvirtino „Deklaraciją dėl Europos kovos su skurdu ir socialine
atskirtimi metų: bendras darbas kovoje su skurdu 2010 m. ir vėliau“ (16) , kad užtikrintų
šių Europos metų laimėjimų tęstinumą. Siekiant suteikti šiems laimėjimams daugiau
svarumo, atitinkamų valstybių narių ministrų paprašyta pasirašyti šią deklaraciją Europos
metų baigiamojoje konferencijoje, kuri bus surengta 2010 m. gruodžio 17 d. Briuselyje.

*
*     *

Klausimas Nr. 12 , kurį pateikė  Pat the Cope Gallagher  ( H-0605/10 )

Tema: Išpuoliai prieš Irako krikščionių bendruomenes

Ar Taryba, Europos Parlamentui 2010 m. lapkričio 25 d. priėmus rezoliuciją dėl Irako
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0448&language=LT"

(13) Dešimties metų darbo ir pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija (dok. 7110/10).
(14) Dok. 14338/10.
(15) Dok. 16515/10.
(16) Dok. 16435/10.
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), gali pasakyti, kokių veiksmų ketina imtis, kad būtų užkirstas kelias tolesniems Irako
krikščionių bendruomenių narių žmogaus teisių pažeidimams?

Atsakymas

Tarybos atsakymas

15.12.2010

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) Taryba labai susirūpinusi dėl Irake siautėjančio smurto, ypač prieš mažumoms
priklausančius asmenis, ir atidžiai stebi padėtį šioje šalyje. Išpuolis prieš tikinčiuosius Dievo
motinos katedroje Bagdade, per kurį žuvo ir buvo sužeista daug nekaltų civilių, buvo tikra
tragedija. Vyriausioji įgaliotinė baronienė C. Ashton nedelsdama pasmerkė šį netoleruotiną
puolimą prieš nekaltus tikinčiuosius.

ES reiškia gilų susirūpinimą ir smerkia bet kokią netoleranciją ir smurtą prieš asmenis dėl
jų religijos ar tikėjimo, kad ir kur tai vyktų. Daugelyje valstybių vis dar negerbiamos
pamatinės žmogaus teisės priklausyti religinėms mažumoms. ES yra pasiryžusi besąlygiškai
kovoti su diskriminavimu religijos ar tikėjimo pagrindu, kaip tai patvirtinta 2009 m.
lapkričio mėn. Tarybos išvadose, kuriose ES ministrai nusprendė stiprinti ES pastangas
skatinti religijos ir tikėjimo laisvę dvišaliuose ir daugiašaliuose santykiuose.

Lapkričio mėn. posėdyje Taryba sprendė smurto prieš religines mažumas apskritai ir
konkrečiai Irake problemą ir priėmė išvadas dėl šios valstybės. Ji išreiškė gilų susirūpinimą
ir atvirai pasmerkė paskutinius išpuolius Irake prieš krikščionių ir musulmonų tikinčiuosius.
Ji pasmerkė bet kokį smurto kurstymą ir smurtavimą, įskaitant ir religinės bei etninės
neapykantos pagrindu.

Ta proga Taryba taip pat pabrėžė, kad skubiai reikalinga stabili ir reprezentatyvi Irako
vyriausybė, kuri iš naujo įsipareigotų siekti nacionalinio susitaikymo. Ji pasidžiaugė
pirmaisiais žingsniais formuojant naują integruotą Irako vyriausybę. Ši nauja vyriausybė
turės įveikti nepaliaujamą smurtą Irake ir daug kitų rimtų iššūkių. Žinoma, Taryba ir toliau
reikš savo požiūrį ir ji nekantriai laukia, kada galės pradėti bendradarbiauti su naująja Irako
vyriausybe, ypač žmogaus teisių klausimais.

ES ir toliau visomis galimybėmis ir visais lygmenimis kels žmogaus teisių klausimą, įskaitant
ir mažumoms priklausančių žmonių apsaugą, ir toliau pabrėš, kaip svarbu gerbti visus
tarptautinius įsipareigojimus, ypač tuos, kuriuos Irako vyriausybė įsipareigojo vykdyti
2010 m. Ženevoje Žmogaus teisių tarybos visuotinės periodinės apžvalgos proga.

ES rengiasi su Iraku pasirašyti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Taryba tikisi,
kad šioje valstybėje bus greitai suformuota nauja vyriausybė, kad būtų galima toliau stiprinti
mūsų santykius. ES ir toliau teiks plėtros paramą Irakui, įskaitant ir svarbią paramos dalį
dėl teisinės valstybės, ir Taryba neseniai iki 2012 m. liepos mėn. pratęsė EUJUST LEX
teisinės valstybės misiją, apimančią ir mokymo programą Irake.

Irako vyriausybė pažymėjo, kad ji ketina vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus žmogaus
teisių srityje, o mažumų teisių apsauga bus įrašyta Irako konstitucijoje. Mes toliau
konstruktyviai bendradarbiausime su Iraku, kad paremtume šios valstybės pastangas
minėtoje srityje.
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*
*     *

Klausimas Nr.  13 , kurį pateikė  Laima Liucija Andrikienė ( H-0611/10 )

Tema: ESBO aukščiausiojo lygio susitikimo įvertinimas

Ar Taryba gali pakomentuoti pastarąjį ESBO aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris įvyko
2010 m. gruodžio 1 ir 2 d.? Kokie yra šio aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai? Ar
padaryta kokia nors pažanga ESBO reformos srityje? Ar ES valstybės narės iki susitikimo
reikšmingai koordinavo savo pozicijas?

Atsakymas

Tarybos atsakymas

15.12.2010

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) ESBO aukščiausiojo lygio susitikime Astanoje 2010 m. gruodžio 1–2 d. organizacijos
nariai patvirtino atminimo deklaraciją. Deklaracijoje visiškai ir nedviprasmiškai patvirtinami
visi ESBO dalyvaujančių valstybių principai, normos ir įsipareigojimai pagal šios
organizacijos pagrindus, pradedant nuo Helsinkio baigiamojo akto. Be to, atminimo
deklaracijoje yra dalyvaujančių valstybių įsipareigojimas stiprinti ESBO ir dėti pastangas
stiprinti jos efektyvumą ir veiksmingumą.

Reikėtų pažymėti, kad Astanos aukščiausiojo lygio susitikime nebuvo įmanoma priimti
ESBO veiksmų plano; jis buvo ir tebėra Europos Sąjungos prioritetas. Vis dėlto ES
pastangomis atminimo deklaracijoje iškelta užduotis būsimai pirmininkaujančiajai valstybei
(Lietuvai) surengti pažangos stebėjimo procesą, kad su visų jos organizacijų ir dalyvaujančių
valstybių pagalba organizacijai būtų parengtas konkretus veiksmų planas.

Galiausiai ES koordinavimas aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse ir jam vykstant buvo
puikus. Todėl ES sugebėjo atlikti pagrindinį ir konstruktyvų vaidmenį. Europos Vadovų
Tarybos pirmininkas H. Van Rompuy taip pat pasakė kalbą ES vardu, kurioje išdėstė savo
ESBO ateities viziją ir dar kartą patvirtino savo paramą organizacijai.

*
*     *

Klausimas Nr.  14 , kurį pateikė  Mairead McGuinness  ( H-0613/10 )

Tema: ES centro stiprinimas

Ar Taryba nėra susirūpinusi dėl perspektyvos, kad nuolat stiprinamas ES centras, kurį
sudaro keletas stiprių valstybių narių, o silpnesnės valstybės narės paliekamos nuošalėje,
nes dėl šios perspektyvos gali kilti nusivylimas ES projektu, o tai būtų nenaudinga visoms
valstybėms narėms?

Ar šis procesas kenksmingas politiniu ir ekonominiu požiūriu ir kokių veiksmų bus imtasi
siekiant pataisyti padėtį?
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Atsakymas

Tarybos atsakymas

15.12.2010

Šis atsakymas, kurį parengė Tarybai pirmininkaujanti valstybė ir kuris nėra privalomas nei
Tarybai, nei jos nariams, nepateiktas žodžiu per klausimų Tarybai valandą 2010 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamento mėnesinėje sesijoje Strasbūre.

(FR) Taryba dar nesvarstė šio klausimo, todėl negali atsakyti gerbiamai Parlamento narei.

*
*     *

KLAUSIMAI KOMISIJAI

Klausimas Nr.  20 , kurį pateikė  Marian Harkin  ( H-0574/10 )

Tema: Europos savanoriškos veiklos metai (2011 m.)

Atsižvelgiant į tai, kad Europos savanoriškos veiklos metai (2011 m.) prasidės vos už kelių
savaičių, norėčiau užduoti Komisijai šiuos klausimus:

Kokių priemonių Komisija ketina imtis, siekdama toliau skatinti savanorišką veiklą kaip
aktyvaus Europos pilietiškumo išraišką?

Ar Komisija užtikrins ilgalaikį Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) priemonių
poveikį, skatindama parengti ES politikos dokumentą savanoriškos veiklos tema, pavyzdžiui,
Baltąją savanoriškos veiklos knygą?

Atsakymas

(EN) Europos savanoriškos veiklos metai nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis bus pristatyti
Europos Sąjungoje visapusiškai dalyvaujant ir pilietinės visuomenės organizacijoms. Veikla
apims konferencijas, diskusijas, dalijimąsi geros veiklos pavyzdžiais – nuo Europos
savanoriškos veiklos metų turo, skirto savanorystei visose valstybėse narėse pademonstruoti,
iki žiniasklaidos renginių visoje ES.

Savanoriška veikla svariai prisideda prie Europos integracijos. 2011 m. sąmoningumas
bus didinamas siekiant keturių pagrindinių tikslų.

Visų pirma siekiama sumažinti kliūtis savanorystei. Dažnai tam reikia nacionaliniu lygmeniu
imtis teisinių ir administracinių veiksmų. Europos metai padės kurti politiką šiems tikslams
pasiekti, nes bus inicijuotos diskusijos su valstybėmis narėmis ir tarp valstybių narių bei
savanorių organizacijų.

Antrasis tikslas – suteikti galių savanorių organizacijoms ir pagerinti savanoriško darbo
kokybę, pvz., dalijantis geriausios patirties pavyzdžiais. Vienas iš apčiuopiamų žingsnių,
kurių Komisija jau ėmėsi šiam tikslui pasiekti, yra naujausias kvietimas teikti paraiškas (17)

dėl pavyzdinių projektų.

Trečiasis tikslas – apdovanoti ir pripažinti savanorišką veiklą. Yra du šio „pripažinimo“
aspektai: vienas susijęs su savanorystės sektoriaus indėlio į ūkį ir visuomenę įvertinimu,

(17) http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1092_en.htm.
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t. y. su tarptautiniu mastu palyginamų statistinių savanorystės duomenų gerinimu. Antrasis
aspektas susijęs su įgūdžių ir kompetencijų, kurias asmuo gali įgyti užsiimdamas savanoriška
veikla, įteisinimu ir pripažinimu.

Ketvirtasis tikslas – užtikrinti, kad Europoje ir užsienyje būtų geriau suvokiama savanorystės
reikšmė ir jos indėlis į ekonomiką, visuomenę ir žmonių gyvenimą.

Komisija norėtų patikinti gerbiamą Parlamento narę, kad yra tvirtai įsipareigojusi užtikrinti,
jog šie metai paliktų prasmingą, ilgalaikį ir teigiamą palikimą savanorystės veiklai ir po
2011 m. Komisija remsis įvairių šių metų konferencijų ir renginių rezultatais, panaudodama
juos kaip pagrindą savanorystės aprėpčiai, turiniui ir kokybei plėsti ir gilinti. Mes dar tiksliai
nežinome, kokių politinių rezultatų šiais metais pasieksime – daugiau sužinosime per
pačius metus. Tačiau remiantis Tarybos sprendimo, kuriuo nustatyti šie metai (2009 m.
lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 2010/37/EB (18) ), 11 straipsniu, pasibaigus metams
Komisija privalo parengti ataskaitą kitoms ES institucijoms (Parlamentui, Regionų komitetui,
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Tarybai). Ši ataskaita padės nustatyti
kelius tolesniems veiksmams savanorystės srityje.

*
*     *

Klausimas Nr.  21 , kurį pateikė  Michael Cashman  ( H-0588/10 )

Tema: Tolesni veiksmai, susiję su Pagrindinių teisių agentūros (PTA) ataskaita
„Homofobija, transfobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės
tapatybės“

Pagrindinių teisių agentūra neseniai pateikė ataskaitą „Homofobija, transfobija ir
diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“.

Ataskaitoje išsamiai atskleidžiami klausimai, susiję su: teise į gyvybę ir apsauga nuo
neapykantos ir smurto; grėsme susirinkimų ir žodžio laisvei; naujausia nediskriminavimo
direktyva, kurią šiuo metu svarsto Taryba; ES teisės aktų ir politikos raida siekiant, kad jie
būtų taikomi ir diskriminacijai dėl lytinės tapatybės; abipusiu tos pačios lyties asmenų
sąjungos pripažinimu; taip pat Lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų (angl.
LGTB), siekiančių tarptautinės apsaugos, apsauga.

Ar Komisija pasiūlys išsamias Lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų lygybės
gaires, kurių reikėtų laikytis, atsižvelgdama į Agentūros rekomendacijas visose minėtose
srityse?

Atsakymas

(EN) Komisija atmeta homofobiją ir transfobiją kaip akivaizdų žmogaus orumo pažeidimą.

Komisija pasiryžusi užtikrinti, kad visi ES teisės aktai visiškai atitiktų ES pagrindinių teisių
chartijos 21 straipsnį, kuriame aiškiai draudžiama diskriminacija dėl lytinės orientacijos.
Ši chartijos nuostata privaloma ES teisę įgyvendinančioms valstybėms narėms.

Šiuo atžvilgiu Komisija palankiai vertina atnaujintą ataskaitą dėl „Homofobijos, transfobijos
ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“, kurią 2010 m. lapkričio
30 d. Europos Parlamento piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete pristatė

(18) OL L 17, 2010 1 22.
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ES pagrindinių teisių agentūra. Komisija atidžiai analizuoja šioje atnaujintoje ataskaitoje
pateiktą agentūros nuomonę.

*
*     *

Klausimas Nr.  22 , kurį pateikė  Alexander Mirsky  ( H-0594/10 )

Tema: Neteisybė, kurią Latvijoje patiria tautinių mažumų atstovai

2004 m. kovo 11 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl dešimties valstybių,
į sk a i t ant  Latv i ją  i r  Es t i ją ,  nar ystės  Europos  Są jungoje
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2004-0180&language=LT"
,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A5-2004-0111&language=LT"
). Šioje rezoliucijoje aiškiai pažymėta, kad Latvija turi palengvinti vyresnio amžiaus asmenų
natūralizacijos procesą, o šalies teritorijoje nuolat gyvenantiems nepiliečiams užtikrinti
teisę balsuoti ir kandidatuoti savivaldos rinkimuose.

Informuoju, kad Estija įgyvendino minėtoje rezoliucijoje išdėstytus reikalavimus, tačiau
Latvija juos visiškai ignoravo. Šiuo metu pagrindinės teisės atimtos iš 335 tūkstančių
nepiliečių, kurie sudaro 15 proc. šalies gyventojų ir kurių dauguma gimę ir visą gyvenimą
gyvenę Latvijoje: Latvijos pilietybės neturintiems asmenims nesuteikta teisė balsuoti ir
kandidatuoti savivaldos rinkimuose. Ar ši padėtis, kai 15 proc. gyventojų neturi teisės
balsuoti, atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas? Kaip Komisija pasirengusi padėti
Latvijos valstybei atitaisyti šią visuotinę skriaudą, kurią patiria jos gyventojai?

Atsakymas

(EN) Komisija žino, kad rusakalbės mažumos padėtis Latvijoje yra skausminga problema.
Ji kelia didelį susirūpinimą, kuris taip pat buvo išreikštas keliuose ankstesniuose Parlamento
narių klausimuose. Atsakymuose buvo pabrėžiamos pastangos, kurių imtasi įgyvendinant
pasirengimo narystei strategiją, kad būtų paskatintas tokių asmenų natūralizacijos ir
integracijos procesas, vadovaujantis Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos
ir Europos Tarybos rekomendacijomis. Komisija pati daug prisidėjo padedant Latvijai
stengtis skatinti integraciją.

Taip pat reikia tinkamai įvertinti ir faktą, kad sąlygos įgyti valstybių narių pilietybę ir jos
atsisakyti yra išskirtinai nustatomos valstybių narių nacionaliniais įstatymais. Todėl
kiekviena valstybė narė gali laisvai nustatyti savo pilietybės įgijimo sąlygas. Pagal ES teisę,
Komisija neturi teisės kištis į šiuos reikalus.

Kalbant apie rinkimų teises, ES teisės aktai užtikrina ES piliečių teisę dalyvauti vietos ir
Europos Parlamento rinkimuose toje valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, net jei jie neturi
tos valstybės pilietybės (19) . Kiti rinkimų organizavimo valstybėse narėse aspektai yra
valstybių narių atsakomybė, įskaitant ir balsavimo teisę jų teritorijoje gyvenantiems
asmenims, kurie nėra ES piliečiai.

(19) 1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 94/80/EB, nustatanti išsamias priemones Europos Sąjungos piliečiams,
gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir teise būti kandidatais per
vietos savivaldos rinkimus, OL L 368, 1994 12 31, ir Tarybos direktyva 93/109/EB, nustatanti išsamias priemones
Europos Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo
teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus, OL L 329, 1993 12 30, atitinkamai.
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*
*     *

Klausimas Nr.  23 , kurį pateikė  Brian Crowley  ( H-0604/10 )

Tema: 2009-2012 m. ES kovos su narkotikais veiksmų planas

Ar Komisija gali padaryti pareiškimą, kuriame būtų pateikta informacija, kokios pažangos
iki šiol pasiekta ir kokie uždaviniai dar neišspręsti įgyvendinant 2009–2012 m. ES kovos
su narkotikais veiksmų planą?

Atsakymas

(EN) Gerbiamas Parlamento narys prašo bendrais bruožais nupasakoti pasiektą pažangą
įgyvendinant ES kovos su narkotikais veiksmų planą 2009–2012 m. (20)  ir ateityje
laukiančius iššūkius.

Komisija atsakinga už ES kovos su narkotikais veiksmų planų įgyvendinimo kontrolę.
2010 m. lapkričio 5 d. ji paskelbė pirmąjį ES kovos su narkotikais veiksmų plano
(2009–2012 m.) įgyvendinimo vertinimą. Šis vertinimas (21)  išsiųstas Europos Parlamentui
ir Tarybai.

Vertinimas parodė daugelio veiksmų, kurių buvo imtasi pagal Kovos su narkotikais veiksmų
planą, pažangą. Ryškiausi laimėjimai:

– sumažėjęs naujų ŽIV atvejų skaičius tarp narkotikų vartotojų;

– sustiprėjęs bendradarbiavimas kovojant su neteisėta narkotikų prekyba;

– strategiškesnis požiūris į su narkotikais susijusius tyrimus.

Nepaisant to, išlieka nemažai problemų, kurias dar reikia spręsti, pvz.:

– išaugęs mirčių skaičius nuo kokaino perdozavimo;

– greitai atsirandančios naujos psichoaktyviosios medžiagos, kurios parduodamos kaip
teisėta alternatyva neteisėtiems narkotikams („teisėti narkotikai“) ir kurios gali kelti socialinį
ir sveikatos pavojų;

– išaugęs bendras teisėtų ir neteisėtų narkotikų vartojimas (mišrus narkotikų vartojimas);

– greitai besikeičiantys neteisėtos prekybos narkotikais keliai, nusikalstamoms grupėms
ieškant būdų apeiti ES valstybių narių nustatytas kliūtis jų prekybai;

– poreikis skirti didesnį dėmesį politikai, kuria siekiama mažinti narkotikų poreikį trečiosiose
šalyse, išorės pagalbos atžvilgiu.

Kitais metais Komisija pradės naują nepriklausomą plataus masto ES kovos su narkotikais
strategijos (2005–2012 m.) ir dviejų jos įgyvendinimo planų vertinimą. Tai bus iki šiol
išsamiausias ES kovos su narkotikais politikos vertinimas, kartu apžvelgiant aštuonerius
ES kovos su narkotikais politikos metus.

*
*     *

(20) OL 2008/C 326/07.
(21) COM (2010) 630 galutinis.
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Klausimas Nr.  27 , kurį pateikė  Justas Vincas Paleckis  ( H-0584/10 )

Tema: ES ir Baltarusijos santykiai

Dabartinė Baltarusijos prezidento rinkimų kampanija vyksta kiek atviriau ir demokratiškiau
nei ankstesnės, nors tebėra toli nuo Europos standartų. ES pažadėjo Baltarusijos valdžiai
mažiausiai 3 mlrd. eurų paskolą ir pagalbą, jeigu rinkimai vyks demokratiškai. Baltarusijos
ekonomika netrukus gali susidurti su dideliais sunkumais. Atskiros ES valstybės, pavyzdžiui,
Lietuva kartu su Baltarusija ir Ukraina, atsakydama į ekonominės krizės iššūkius, apsisprendė
dėl grupės bendrų energetikos, transporto ir kultūros projektų, kuriuos ketina įgyvendinti
remiama ES. Netrukus turėtų įsigalioti Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos sutartys su Baltarusija
dėl paprastesnio sienos kirtimo režimo pasienio gyventojams. Kitų metų pradžioje gali
prasidėti ES ir Baltarusijos derybos dėl mažesnių vizų kainų ir readmisijos.

Kaip Komisija vertina ES šalių, ypač Baltarusijos kaimynių, indėlį į ES ir į Baltarusijos
santykių plėtrą? Koks jis turėtų būti po Baltarusijos prezidento rinkimų?

Atsakymas

(EN) Nuo 2008 m. politinių kalinių Baltarusijoje išlaisvinimo ES plėtoja laipsniško ir kritiško
bendravimo su šia šalimi politiką. Tokia politika leido atnaujinti aukšto lygio susitikimus,
plėtoti sektorinius dialogus ir dalyvauti Baltarusijai Rytų partnerystėje. Be to, šiuo metu
ES rengia jungtinio parengiamojo reformų plano projektą (dėl kurio turės derėtis ir kurį
turės įgyvendinti Baltarusija) ir diskutuoja dėl derybų įgaliojimo susitarimui dėl vizų režimo
supaprastinimo ir susitarimui dėl readmisijos, kuri sustiprintų žmonių ryšius.

Mes suprantame, kad Baltarusija ir kitos Rytų partnerystės narės bei kai kurios valstybės
narės ketina pateikti peržiūrėtus pasiūlymus dėl jungtinių projektų, kad jie būtų remiami
pagal Rytų partnerystės programą. Kai juos gausime, atidžiai išanalizuosime ir įvertinsime,
ar jiems galėtų būti teikiama Rytų partnerystės programos parama.

Atskirų ES valstybių narių, įskaitant šios šalies kaimynes, parama Baltarusijai vertintina
palankiai, jei ji teikiama laikantis ES požiūrio į Baltarusiją, kuriam yra pritarta Taryboje.
Be to, baigiami vietinio eismo per sieną susitarimai tarp Baltarusijos ir trijų kaimyninių
valstybių narių. Komisija palankiai vertina tokių susitarimų pasirašymą, kurie sutvirtins
ryšius tarp skirtingose sienos pusėse esančių žmonių.

Komisijai buvo įdomu sužinoti apie naujausius pateiktus pranešimus, remiantis kuriais
Baltarusija gali tikėtis daugiau nei 3 mlrd. EUR paramos per ateinančius trejetą metų, jei
rengs laisvus ir sąžiningus rinkimus ir pagerins santykius su ES. Nors Komisija negali
nustatyti sumos, tolesnis ES pagalbos augimas atitiktų požiūrį, kuris 2010 m. spalio 25 d.
buvo nustatytas Užsienio reikalų tarybos išvadose dėl Baltarusijos.

Dėl rinkimų mes laikomės nuomonės, kad, palyginti su ankstesniais rinkimais, buvo
pastebėta tam tikra pažanga. Vadovaudamasi OSCE-ODIHIR rekomendacijomis, Komisija
perdavė Baltarusijai ES reikalavimus dėl rinkimų vykdymo. Mes atidžiai stebėsime būsimų
rinkimų vykdymą. Aiški ir pamatuojama rinkimų vykdymo pažanga, palyginti su
ankstesniais rinkimais, suteiktų naują akstiną toliau plėtoti ES įsipareigojimų Baltarusijos
atžvilgiu politiką.

*
*     *
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Klausimas Nr.  28 , kurį pateikė  Nikolaos Chountis  ( H-0586/10 )

Tema: Slaptos ES ir Turkijos derybos

Remiantis Turkijos laikraščio „Milliyet“ straipsniais, Komisija ir Turkija vedė slaptas derybas
dėl leidimo Kipro laivams įplaukti į Turkijos uostus ir dėl Erkano oro uosto, kuris yra
okupuotoje Kipro dalyje, atvėrimo skrydžiams iš Europos Sąjungos.

Ar Komisija gali tai paneigti arba patvirtinti? Jei derybos įvyko, ar susiję skirtingi Turkijos
įsipareigojimai atverti savo oro uostus ir uostus Kipro transportui ir atverti Erkano oro
uostą skrydžiams iš Europos Sąjungos? Ką Komisija mano apie Parlamento Teisės reikalų
komiteto nuomonę JURI_AL(2010)450882, kurioje teigiama, kad visa Kipro salos teritorija
yra ES muitų sąjungos dalis ir kad dėl to teisės aktai šiuo klausimu negali būti grindžiami
bendra prekybos politika, nes „tai leistų manyti, kad de facto linija, kuri dalija Kipro teritoriją
į dvi dalis, prilygtų ES išorinei sienai“? Ar ji ketina vadovautis komiteto nuomone?

Klausimas Nr.  29 , kurį pateikė  Barry Madlener  ( H-0595/10 )

Tema: Slaptos Komisijos ir Turkijos derybos

Ar Komisija gali patvirtinti tai, kad ji slapta derasi su Turkija siekdama užtikrinti, kad būtų
pradėtos derybos su šia šalimi dėl naujų skyrių, taigi Turkija pagaliau taptų ES (22)  nare?

Jeigu atsakymas teigiamas, kokį paaiškinimą galėtų pateikti Komisija? Jeigu ne, ar galėtų
paaiškinti kodėl?

Klausimas Nr.  30 , kurį pateikė  Eleni Theocharous  ( H-0597/10 )

Tema: Turkijos įsipareigojimai

Neseniai buvo paskelbta informacija, susijusi su slaptomis Komisijos nario Š. Fülės ir
Turkijos valdžios institucijų konsultacijomis. Š. Füle šios informacijos nei paneigė, nei
patvirtino. Ar Komisija primygtinai reikalauja, kad Turkija visiškai laikytųsi savo
įsipareigojimų, ar būtų priimtina ir tai, kad ji juos vykdytų tik iš dalies? Ar Komisijai būtų
priimtina tokia tvarka, pagal kurią Turkija atvertų tik savo oro erdvę ir neprivalėtų atverti
savo oro uostų, arba užuot atvėrusi visus uostus atvertų vieną ar du iš jų? Ar Komisija ir
toliau mano, kad mainais į Turkijos oro uostų ir Turkijos oro erdvės atidarymą galėtų būti
atidarytas nelegalus Tymbou oro uostas?

Bendras atsakymas

(EN) Komisija visiškai palaiko dabartines pastangas siekti susitarimo dėl Kipro problemos,
kuris būtų naudingas Kiprui ir visai Europos Sąjungai. Be to, Komisija tikisi, kad Turkija
įgyvendins visas papildomo asociacijos susitarimo protokolo sąlygas.

Už plėtrą atsakingas Komisijos narys palaiko nuolatinį ryšį su visomis suinteresuotosiomis
šalimis ir atidžiai stebi su Kipro klausimu susijusius įvykius.

Dialogas su suinteresuotosiomis šalimis vyksta laikantis 2005 m. rugsėjo 21 d. Tarybos
deklaracijos ir jos 2006 m. gruodžio 11 d. išvadų.

Dėl antrosios klausime iškeltos problemos Komisija gerai vertina klausime paminėtą Teisės
reikalų komiteto nuomonę. Nepaisant to, Komisijos požiūriu, Sutarties dėl Europos

(22) http://www.euractiv.com/en/enlargement/commission-discrete-secret-negotiations-with-turkey-news-499528.
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Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnis yra teisinis vadinamojo tiesioginės prekybos
reglamento pagrindas.

Siūlydama tiesioginės prekybos taisykles su šiaurine Kipro dalimi, Komisija naudojosi
priemonių turinį atitinkančiu teisiniu pagrindu. Komisija savo pasiūlymu siekė sukurti
klasikinį prekybos koncesijos režimą, o ne panaikinti sustabdymą ar pritaikyti acquis dalį
šiaurinėje Kipro dalyje. Išplėsti acquis įmanoma tik po susitarimo ir šalies susijungimo.
Dėl akivaizdžių priežasčių prieš susijungimą acquis šiose srityse įgyvendinti neįmanoma.

Todėl Komisija pasiūlė priimti šį aktą remiantis EB sutarties 133 straipsniu (dabar SESV
207 straipsnis), kuris yra tinkamas pagrindas tokiam prekybos režimui.

Tai, kad svarstomos sritys yra valstybės narės (Kipro) dalis, nereiškia, kad teisinis pagrindas
yra netinkamas. Šios sritys nepriklauso ES muitų ir fiskalinei teritorijai, nes jose
suspenduotas acquis.

Komisijos pasiūlymas niekaip nesusijęs su „žaliosios linijos“ statusu Kipre ir jokiais būdais
negali būti prilygintas ES išorės sienai.

Komisija neatsisako savo pasiūlymo ir supranta Europos Parlamento teisės reikalų komiteto
nuomonę kaip tarpinį vykstančios parlamentinės procedūros etapą. Komisija oficialiai
reaguos, kai Parlamentas patvirtins savo poziciją.

*
*     *

Klausimas Nr.  31 , kurį pateikė  Takis Hadjigeorgiou  ( H-0591/10 )

Tema: Pasiekti anksti mokyklą metančių vaikų procento sumažinimo tikslą

Ar Komisija galėtų pasakyti, ar ji yra susirūpinusi dėl vertinimų, įtrauktų į 2010 m. Turkijos
pažangos ataskaitą, kurie rodo, kad daug nepilnamečių (pagal kai kuriuos pranešimus,
daugiau nei 200 000), ir ypač mergaičių, yra priversti anksti palikti valstybines mokyklas
ir, kad mergaičių sveikatos apsaugos lygis šiose mokyklose kelia nerimą?

Kokių priemonių Komisija ketina imtis, kad ši problema būtų išspręsta?

Atsakymas

(EN) Komisija žino, kokia svarbi mokyklos nebaigusių vaikų problema, ypač mergaičių
Turkijos rytuose ir pietryčiuose atveju, ir atidžiai stebi Turkijos pastangas spręsti šį klausimą.
Nors mokyklą metančių vaikų skaičius vis dar išlieka didelis, Turkija demonstruoja teigiamą
pažangą šioje srityje.

Kaip Komisija informavo savo 2010 m. Turkijos pažangos ataskaitoje, 18–24 metų
gyventojų, turinčių žemiausią vidurinį išsilavinimą ir toliau nebesimokančių, dalis nuolat
mažėjo: nuo 58,1 proc. 2000 m. iki 44,6 proc. 2010 m. 1997 m. priėmus Pagrindinio
išsilavinimo įstatymą mokinių skaičius pradinio ugdymo mokyklose smarkiai išaugo.
Visoje Turkijoje 2009–2010 m. grynasis pradinio ugdymo mokyklų lankymo procentas
(nuo 1 iki 8 klasės) išaugo iki 98,47 proc. tarp berniukų ir iki 97,84 proc. tarp mergaičių.
Šie skaičiai taip pat rodo, kad nacionaliniu lygmeniu pradinio ugdymo lyčių spraga iš esmės
pašalinta. 2009–2010 m. priėmimas į vidurinio ugdymo (9–12 klasės) įstaigas išaugo iki
64,95 proc. Vis dėlto yra didelių geografinių skirtumų: priėmimo rodikliai skirtingose
provincijose siekia nuo 27 iki 89 proc., rytinių provincijų rezultatai prasčiausi, nes vidurinis
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išsilavinimas Turkijoje neprivalomas. Taip pat yra didelių lyčių skirtumų: priimta
67,55 proc. berniukų ir 62,21 proc. mergaičių.

Komisija remia Turkijos pastangas didinti vaikų priėmimą į pradinio ir vidurinio ugdymo
įstaigas pagal pasirengimo narystei pagalbos priemonę. Šiuo atžvilgiu norėčiau paminėti
du projektus, kuriuos neseniai patvirtino Komisija.

Pirmojo projekto pavadinimas „Pradinio ugdymo mokyklas lankančių vaikų skaičiaus
didinimas Turkijoje“. Juo siekiama sumažinti mokyklas paliekančių vaikų skaičių, ypač
Turkijos pietryčiuose. Bendras ES indėlis į šį projektą yra 2,88 mln. EUR. Šį projektą tikimasi
pradėti įgyvendinti 2011 m. pabaigoje.

Antrasis projektas vadinasi „Priėmimo skaičiaus didinimas, ypač mergaičių į vidurinio
ugdymo įstaigas“. Bendras ES indėlis į šį projektą yra 16 mln. EUR. Didindama mergaičių
priėmimo į vidurinio ugdymo mokyklas skaičių Komisija taip pat siekia palengvinti moterų
patekimą į darbo rinką. Šio projekto įgyvendinimą tikimasi pradėti 2011 m. pradžioje.

*
*     *

Klausimas Nr.  32 , kurį pateikė  Pat the Cope Gallagher  ( H-0606/10 )

Tema: Islandijos ir ES derybos dėl Islandijos stojimo į ES

Ar Komisija galėtų pateikti naujausią informaciją apie vykstančias Islandijos ir Europos
Sąjungos derybas dėl Islandijos stojimo į ES?

Atsakymas

(EN) Pirmoji Komisijos pažangos ataskaita dėl Islandijos Parlamentui buvo išsiųsta 2010 m.
lapkričio 9 d. ir tą pačią dieną buvo aptarta Užsienio reikalų komitete.

Pažanga pasiekta dėl politinių kriterijų, nes Islandija ėmėsi žingsnių spręsti trūkumus, kurie
buvo nustatyti nuomonėje dėl teisėjų skyrimo ir interesų konflikto. Ataskaitoje teigiamai
įvertintas vėlesnis Specialaus tyrimų komiteto išvadų pažangos stebėjimas. Dabar Komisija
turi atidžiai stebėti šių priemonių poveikį praktikoje.

Kalbant apie ekonominius kriterijus, jie yra įvairūs: nors ekonomika stabilizuojasi, finansų
sektoriaus tinkamo veikimo užtikrinimas ir skolų lygio sumažinimas vis dar yra problema.

Galiausiai ataskaitoje patvirtinamas nuomonės vertinimas dėl pagrindinių stojimo į ES
derybų iššūkių: žvejybos, aplinkos, žemės ūkio ir finansų sektoriaus reformos.

Kalbant apie stojimo derybas, mes vis dar esame gana ankstyvame jų etape. Šiuo metu
Komisijos tarnybos įpusėjo vadinamąjį „patikrinimą“ – analitinį acquis tyrimą – kuris buvo
pradėtas 2010 m. lapkričio 15 d. ir tęsiamas iki 2011 m. birželio mėn. vidurio.

Komisijos tarnybos pradėjo nuo sudėtingesnių skyrių, pvz., finansinių paslaugų, aplinkos,
žemės ūkio, žvejybos (pagal 2010 m. gruodžio 16–17 d. patikrinimo darbotvarkę), kartu
su ne tokiais sudėtingais skyriais, ypač tais, kuriuos apima Europos ekonominė erdvė.
Pirmasis Komisijos įspūdis po maždaug keturias savaites trukusių patikrinimo susitikimų
su ekspertais iš Islandijos yra toks, kad Islandijos valdžios institucijos gerai ruošiasi
įgyvendinimui ir gerai žino visas susijusias užduotis.
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„Visavertės derybos“ dar neprasidėjo – Komisija šiuo metu vykdo Islandijos pasirengimo
vertinimo procesą ir nustato trūkumus įgyvendinant acquis, kuriuos gali reikėti spręsti per
stojimo derybas.

Turėdama per patikrinimo susitikimus gautą informaciją Komisija įvertins, kuria kryptimi
gali vykti derybos, ir pateiks atitinkamą pasiūlymą valstybėms narėms. Komisija tikisi, kad
iki 2011 m. vidurio stojimo derybas bus galima pradėti poroje politikos sričių.

Apskritai Islandija yra gerai pasiruošusi prisiimti vidutinio laikotarpio narystės
įsipareigojimus, ypač Europos ekonominės erdvės ir Šengeno zonos srityse.

*
*     *

Klausimas Nr.  34 , kurį pateikė  Chris Davies  ( H-0575/10 )

Tema: Teisės aktų dėl klimato kaitos įgyvendinimas

Kada Komisija paskelbs informaciją apie kiekvienos valstybės narės pažangą padarytą
laikantis reikalavimų, numatytų atitinkamuose klimato kaitos teisės aktuose, ir apie
pažangos, padarytos siekiant CO2 emisijos sumažinimo iki 2020 m. tikslų, vertinimą?

Atsakymas

(EN) 2010 m. spalio 12 d. paskelbtame 2010 m. pranešime dėl „Pažangos siekiant Kioto
protokolo tikslų“ (http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/reports_en.htm" ) matyti, kad
pagal naujausius Komisijos planus, kurie apima ekonominės recesijos poveikį ir nuo
2009 m. įgyvendintą nacionalinę politiką bei priemones, dabartinės taršos mažinimo
politikos nepakaktų norint pasiekti ES šiltnamio dujų mažinimo tikslus 2020 m.

Be to, strategijos „Europa 2020“ atžvilgiu Komisija kasmet teiks ataskaitą apie pažangą,
kuri buvo pasiekta dėl 2020 m. klimato ir energetikos tikslų valstybių narių lygmeniu. Šis
vertinimas bus teikiamas kasmetiniame augimo tyrime, kuris nuo 2011 m. bus skelbiamas
kiekvieną sausio mėn.

*
*     *

Klausimas Nr.  35 , kurį pateikė  Seán Kelly  ( H-0577/10 )

Tema: Valstybės pagalba ir bankininkystės sektoriaus krizė

Nuo rugsėjo 2008 m. Komisija patvirtino 15 kapitalo restruktūrizavimo programų, 2
nelikvidaus turto, 6 bankų likvidumo programas ir 21 garantijų programą. Ar Komisija
apsvarstė, kokie bus ilgalaikiai bankams gausiai teikiamos finansinės pagalbos padariniai,
įskaitant, taip pat įskaitant ir tai, kiek daug mokesčių mokėtojų pinigų visam laikui buvo
prarasta dėl neatsargios bankininkystės? Ką iš daugybės mokesčių mokėtojų apsaugos nuo
ilgalaikio sąlyčio su problemų keliančiu bankų turtu programų, kurias pasiūlė įvairių
valstybių narių vyriausybės, Komisija laiko geriausios patirties pavyzdžiu?

Atsakymas

(EN) Komisija norėtų pažymėti, kad sprendimą naudoti valstybės išteklius finansinių
institucijų paramai priima valstybės narės, remdamosi savo politika ir sprendimais, kuriuos
priima jų valdžios institucijos. Komisija atidžiai prižiūri tokį paskirstymą, kai jis vadinamas
valstybės pagalba, kad būtų išlaikytas sąžiningumas skirtingose visos Europos Sąjungos

117Europos Parlamento debataiLT16-12-2010



rinkose. Komisija norėtų pabrėžti, kad Komisijos prioritetas – riboti konkurencijos
iškreipimą, kurį sukelia didelės paramos finansiniam ES sektoriui sumos.

Gerbiamo Parlamento nario šiame klausime paminėtas schemas Komisija patvirtino
remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies b punktu. Šis
teisinis pagrindas leidžia Komisijai vertinti paramą, kuri buvo suteikta siekiant ištaisyti
rimtus valstybės narės ekonomikos sunkumus, kaip suderinamą su SESV. Spręsdama, ar
šios paramos priemonės galėtų būti vertinamos kaip atitinkančios šį pagrindą, Komisija
taip pat turi patikrinti, ar parama tinkama, būtina ir proporcinga. Tokiomis aplinkybėmis
Komisija gali atsižvelgti į pagal schemą suteiktos paramos dydį.

Komisija taip pat norėtų pabrėžti, kad daugumoje schemų numatyta sąlyga užtikrinanti,
kad šią schemą naudojantis bankas bus restruktūrizuojamas. Vertindama restruktūrizavimo
planą Komisija pagrindinį dėmesį skiria kriterijams, nurodytiems Komisijos komunikate
dėl finansų sektoriaus gyvybingumo atkūrimo ir restruktūrizavimo priemonių vertinimo
pagal valstybės pagalbos taisykles dabartinės krizės sąlygomis (toliau „Komunikatas“).
Todėl restruktūrizavimo plane turi būti parodyta: 1) kaip konkretus bankas atkuria
gyvybingą veiklą, 2) kad pasiektas pakankamas naštos pasidalijimas ir 3) kad ištaisomi
pagalbos sukelti konkurencijos iškraipymai.

Komisija įvertino daug skirtingų schemų ir individualių priemonių prieš valstybėms narėms
jas įgyvendinant. Šios priemonės skirtos įvairioms problemoms, kurias gali patirti finansų
institucijos, spręsti. Komisija neišskiria tam tikros rūšies priemonės, nes jos gali būti
suderinamos su vidine rinka ir atitikti Komisijos pateiktas rekomendacijas valstybės pagalbos
srityje.

*
*     *

Klausimas Nr.  36 , kurį pateikė  Nadezhda Neynsky  ( H-0582/10 )

Tema: Atitinkamas geografinis pasiskirstymas Europos išorės veiksmų tarnyboje

Spalio mėnesio plenarinės sesijos metu Europos Parlamentas patvirtino Rapkay pranešimą,
susijusį su Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų pakeitimu Europos išorės
veiksmų tarnybos sukūrimo kontekste. Vienas iš pagrindinių klausimų, sukėlusių daugiausiai
ginčų, buvo geografinio pasiskirstymo klausimas, buvo siekiama, kad valstybės narės ne
tik galėtų tinkamai atstovauti, bet taip pat naujai diplomatinei tarnybai užtikrinti
pridedamąją vertę, vykdydamos veiklą regionuose, apie kuriuos turi paremtų žinių bei
patirties. Ar Komisija gali įsipareigoti paremti šį požiūrį?

Atsakymas

(EN) Esu įsipareigojusi sukurti išties europietišką tarnybą, kurią sudarytų Komisija, Taryba
ir valstybių narių diplomatai. Bus nelengva suburti šias skirtingas darbo kultūras, bet dėl
būsimos naudos verta stengtis.

Ketinu griežtai laikytis Tarybos sprendimo nuostatų, ypač dėl reikalavimo nustatyti skaidrias,
nuopelnais pagrįstas Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) darbuotojų atrankos
procedūras ir tuo pat metu užtikrinti adekvačią geografinę ir lyčių lygybę. Todėl EIVT
turėtų gauti naudos iš įvairovės ir didelės patirties, sukauptos įvairiose Europos Sąjungos
užsienio reikalų tarnybose.
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Jei norime, kad ši tarnyba sėkmingai dirbtų, turime sutelkti dėmesį į regionines mūsų
diplomatų žinias. Tačiau manau, kad būtų neteisinga susieti tam tikrą regioninę patirtį su
konkrečia valstybe nare ar valstybių narių grupe. Praktiškai toks būdas susiaurintų galimų
kandidatų konkrečiam postui pasirinkimą ir neleistų mums rinktis kandidatų pagal jų
savybes ir plačiausiu įmanomu geografiniu pagrindu, be to, tai prieštarautų pačiai atrankos
pagal gabumus procedūrai, kurios mes taip siekiame.

*
*     *

Klausimas Nr.  37 , kurį pateikė  Andres Perello Rodriguez  ( H-0590/10 )

Tema: El Cabanyal kvartalo (Valencija, Ispanija) kultūros paveldo naikinimas

Š. m. balandį Ispanijos Konstitucinis Teismas įsakė sustabdyti griovimo darbus, kurie
regioninės vyriausybės nutarimu buvo padėti vykdyti Valensijos istoriniame žvejų kvartale
El Cabanyal. Valensijos vyriausybė taip norėjo pasipriešinti pernykščiam Kultūros
ministerijos įsakymui, kuriuo draudžiama įgyvendinti savivaldybės planą iki jūros pratęsti
Blasco Ibáñez prospektą ir kuriuo neleidžiama griauti kvartalo, kuriame stovi keletas
geriausių XIX a. pramoninės ir civilinės architektūros ES pavyzdžių, paveldo. Neseniai tiek
Valensijos regiono ombudsmenas, tiek pats ES Bendrasis teismas ėmėsi nagrinėti piliečių
skundus dėl šio plano, dėl beatodairiško griovimo ir dėl miesto tarybos atsisakymo išduoti
licencijas pastatų reabilitacijai.

Komisija taip pat nagrinėjo aplinkosaugos organizacijų skundą dėl projekto poveikio
aplinkai vertinimo nebuvimo. Atsižvelgiant į naujus, čia pateiktus duomenis, ar Komisija
ketina imtis kokių nors veiksmų, kad būtų užtikrinta Europos kultūros paveldo apsauga
El Cabanyal kvartalo atveju?

Atsakymas

(EN) Komisija visiškai sutinka su gerbiamu Parlamento nariu, kad išsaugoti kultūrinį paveldą
labai svarbu. Komisija aktyviai remia šiuos principus, pvz., bendradarbiaudama kultūros
politikos srityje, per Europos kultūros darbotvarkę ir ES kultūros programą (2007–2013 m.).

Vis dėlto gerbiamo nario aprašytas atvejis nepatenka į Komisijos veiklos aprėptį kultūros
srityje, numatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnyje. Todėl Komisija
negali kištis į gerbiamo Parlamento nario aprašytą atvejį.

Nepaisant to, Komisija paklausė kompetentingų regiono valdžios institucijų, ar struktūriniai
fondai buvo įtraukti į planus pratęsti Blasco Ibáñez prospektą iki Valensijos pajūrio bulvaro.
Atsakymas buvo neigiamas.

Kalbant apie gerbiamo Parlamento nario minėtą skundą, kad nebuvo atliktas aplinkos
vertinimas, ir dėl pastatų griovimo, pagal Komisijos atliktą tyrimą šiuo metu nėra patvirtinto
plano ar projekto, o tariamą pastato griovimą sustabdė Ispanijos teismai.

*
*     *
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Klausimas Nr.  38 , kurį pateikė  Gay Mitchell  ( H-0593/10 )

Tema: Kūno skaitytuvai

Šių metų pradžioje Komisijos narė V. Reding žadėjo nepritarti kūno skaitytuvų naudojimui.
Kaip matėme, terorizmo grėsmė per šiuos metus nesumažėjo. Ar nuo šių metų pradžios
Komisijos nuomonė pasikeitė?

Atsakymas

(EN) Apskritai 2010 m. birželio mėn. Komisija priėmė Komunikatą dėl saugumo skaitytuvų
naudojimo ES oro uostuose, (23)  kuriame nurodė, kad tik ES požiūris į šios įrangos
naudojimą galėtų teisėtai užtikrinti ir aukščiausią aviacijos saugumo lygį, ir geriausią
įmanomą pagrindinių teisių ir sveikatos apsaugą.

Vis dėlto prieš siūlydama bet kokį teisės aktą šiame sektoriuje, kuris reikštų, kad saugumo
skaitytuvus reikėtų įtraukti į leistinų tikrinimo metodų sąrašą, Komisija nurodė, kad būtina
plačiau įvertinti šios įrangos poveikį dėl jos detekcinių funkcijų, pagrindinių teisių ir
sveikatos.

Šiuo metu Komisija rengia šį poveikio vertinimą, kurio rezultatų tikimasi sulaukti 2011 m.
pradžioje.

*
*     *

Klausimas Nr.  39 , kurį pateikė  Ilda Figueiredo  ( H-0599/10 )

Tema: Bendrosios pozicijos dėl Kubos panaikinimas

Žinoma, kad Europos Sąjungos ir Kubos santykius apsunkina bendroji pozicija, kurią
Taryba priėmė 1996 m.

Kadangi aišku, kad tokia pozicija vienintelė ir kad Europos Sąjungos pozicija nesutampa
su jokios kitos pasaulio šalies pozicija, taigi ji yra diskriminacinio pobūdžio, tiesa yra tai,
kad tolesnis jos laikymasis tik daro žalą Europos Sąjungai ir ji atsiduria padėtyje, kuri
naudinga Jungtinėms Amerikos Valstijoms, kurios tęsia ekonominę blokadą, kuri taip pat
nepriimtina ir kurią remia tik Izraelis, o jai nepritaria 187 šalys, kaip matyti iš paskutinio
JTO aptarimo šiuo klausimu.

Kokių veiksmų ketina imtis Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo
politikai, siekdama, kad ši nepriimtina bendroji pozicija, nukreipta prieš Kubą, būtų
nedelsiant panaikinta ir kad būtų atkurti normalūs dvišaliai santykiai?

Atsakymas

(EN) Spalio 25 d. Užsienio reikalų taryba nusprendė pradėti svarstymo laikotarpį ir įgalioti
vyriausiąją įgaliotinę-Pirmininko pavaduotoją C. Ashton išnagrinėti galimybes toliau plėtoti
santykius su Kuba ir kuo greičiau pateikti Tarybai atsakymą. Dabar šis procesas vyksta.
Tikslas yra nustatyti efektyviausią būdą skatinti ES vertybes ir interesus Kuboje ir nustatyti,
kaip toliau veikti norint prisidėti prie dabartinių Kuboje vykstančių procesų (politinių
kalinių išlaisvinimo ir ekonominių reformų paskelbimo). Norint anuliuoti 1996 m. bendrąją
poziciją reikės visų 27 valstybių narių sutarimo.

(23) COM 2010 311 galutinis.
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*
*     *

Klausimas Nr.  40 , kurį pateikė  Alan Kelly  ( H-0600/10 )

Tema: Bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Ar Komisija gali paaiškinti klausimą dėl anksčiau patvirtinto bankų testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis?

Atliekant šiuos testus Komisija iš esmės patvirtino bankų „Allied Irish Bank“ ir „Bank of
Ireland“ perspektyvumą. Tačiau dabar Komisija laikosi politikos iš esmės pertvarkyti šiuos
bankus dėl problemų, susijusių su pernelyg didelėmis skolomis?

Kadangi šiuo metu įmonės ir toliau masiškai atsiima indėlius iš minėtųjų bankų, kaip
Komisija siūlo užtikrinti visavertę Airijos bankų sistemos veiklą, turint mintyje tai, jog
minėtieji bankai laikomi sisteminiu požiūriu svarbiais Airijos valstybei?

Atsakymas

(EN) Visoje ES vykdomuose Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto (EBPIK)
koordinuojamuose bankų testavimuose nepalankiausiomis sąlygomis pagrindinis dėmesys
buvo skiriamas kreditų ir rinkos rizikai ir apėmė nepalankius scenarijus, kurie buvo
ekstremalūs, tačiau tikėtini tuo metu, kai buvo sukurti.

Airijos ekonominė padėtis greitai pasikeitė ir nepalanki rizika tapo realybe. Nors patikrinti
bankai atitiko veiklai vykdyti reikalingą ribą (nors ir nedideliu skirtumu), prastėjanti padėtis
po ES testavimo nepalankiausiomis sąlygomis padidino rinkos lūkesčius dėl kapitalo
koeficientų.

Airijos valdžios institucijų EBPIK vykdymas buvo nukreiptas į rinkos lūkesčius, taikant
aukštesnius tikslinius kapitalo lygius, nei sutarta taikyti visos ES testavimuose
nepalankiausiomis sąlygomis. Testuojant visoje ES nebuvo taikomas atskiras tikslinis
kapitalo lygis kiekvienai valstybei narei, nes būtų neįmanoma palyginti testo rezultatų.
Vietoj to buvo sutarta taikyti protingą kontrolinę ribą, kuri buvo smarkiai aukštesnė už
minimalų mokumo koeficientą. Nepaisant to, platesnių užmojų airių sprendimas padidinti
Airijos bankų sistemos kapitalo lygį virš sutarto lygio, kad būtų suteikta daugiau pasitikėjimo
rinkoms, yra ir teisėtas, ir tinkamas.

Kalbant apie gerbiamo Parlamento nario klausimą dėl Airijos bankų sistemos ateities, nuo
krizės pradžios Komisija primygtinai reikalavo užtikrinti trapių kredito institucijų
gyvybingumą, imantis daugiau nei vien papildomo kapitalo injekcijų. Finansų institucijos
mokumo sustiprinimas veiksmingai įveikia aktualiausias grėsmes, bet negarantuoja ilgalaikio
institucijos gyvybingumo. Šiomis aplinkybėmis Komisija kartu su Tarptautiniu valiutos
fondu (TVF), Europos centriniu banku (ECB) ir Airijos valdžios institucijomis įsipareigoja
vykdyti gilų Airijos finansų sistemos restruktūrizavimą, kad būtų sumažintas jos dydis ir
padidintas veiksmingumas bei tvirtumas.

*
*     *
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Klausimas Nr.  41 , pateikė  Zigmantas Balčytis  ( H-0601/10 )

Tema: Nacionalinų energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planų įvertinimo ir
įgyvendinimo kontrolė

Komisija komunikate „Energetika 2020. Konkurencingos, tvarios ir saugios energetikos
strategija“, akcentuoja, kad Sąjungos energetinis nepriklausomumas didele dalimi priklauso
ne tik nuo tinkamai veikiančios vidaus energetikos infrastruktūros, bet ir nuo to, kaip
valstybės narės sugeba užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą, ypač pastatų ir transporto
srityse. Dėl lėtos pažangos šiose srityse komunikate išreikštas nepasitenkinimas valstybių
narių pateiktais nacionaliniais energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planais.

Ar Komisija nemano, kad būtina imtis didesnio vaidmens ir geresnio koordinavimo
valstybėms narėms rengiant nacionalinius veiksmų planus ir vėliau kontroliuoti, kaip jie
įgyvendinami, siekiant užtikrinti, kad ES iki 2020 m. galėtų įgyvendinti prisiimtus
įsipareigojimus?

Atsakymas

(EN) Komisijos Nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planų, kuriuos
valstybės narės pateikė 2006–2008 m., ir jų nacionalinių reformų programų projektų
tikslų dėl energijos vartojimo efektyvumo pagal „ES 2020“ procesą analizėje nurodoma,
kad vis dar reikia daugiau pastangų ES tikslui dėl 20 proc. mažesnių energijos sąnaudų iki
2020 m. pasiekti.

Energetikos paslaugų direktyvoje (24)  nurodyta, kad iki 2011 m. birželio 30 d. valstybės
narės privalo pateikti savo antruosius nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo
veiksmų planus. Pritardama gerbiamo Parlamento nario požiūriui, kad būtų naudinga
imtis aktyvesnio vaidmens, Komisija tai remia:

suderintais veiksmais nuolatiniams mainams tarp atitinkamų visų valstybių narių pareigūnų
palengvinti dėl geriausios patirties įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones;

siūlydama nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planų šabloną;

siūlydama mokymo kursus valstybių narių ekspertams, kurie turės dirbti su nacionaliniais
energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planais;

sukurdama pagalbos tarnybą, kuri teiktų internetinę pagalbą dėl nacionalinių energijos
vartojimo efektyvumo veiksmų planų rengimo.

Be to, pagal būsimą Energijos vartojimo efektyvumo planą Komisija rengia pasiūlymą dėl
galimo Energetikos paslaugų direktyvos peržiūrėjimo ir sustiprinimo. Taip būtų galima
racionalizuoti ir paaiškinti reikalavimus nacionaliniams energijos vartojimo efektyvumo
veiksmų planams ir suteikti jiems stipresnį vaidmenį, apimant visą energetikos sektorių ir
suteikiant pagrindą kasmetinėms pažangos peržiūroms.

*
*     *

(24) 20 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo
efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinanti Tarybos direktyvą 93/76/EEB: OL L 114, 2006 4 27..
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Klausimas Nr.  42 , kurį pateikė  Ivo Belet  ( H-0602/10 )

Tema: Valstybės pagalba, skiriama sporto infrastruktūrai

Nyderlandų žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad Komisija pradėjo tyrimą dėl galimos
neteisėtos valstybės paramos, skirtos kelių futbolo klubų infrastruktūrai. Nurodomi klubai
„Vitesse“, „Willem II“ ir „MVV Maastricht“.

Savo svetainėje Komisija praneša, kad visa infrastruktūra iš esmės yra vietinė ir tik išimtinais
atvejais daro poveikį valstybių narių prekybai. Komisija rekomenduoja, kad įgyvendindamos
didelius sporto infrastruktūros projektus vietos valdžios institucijos statybos įmonę paskirtų
surengusios viešąjį konkursą, turėtų būti užtikrintas stadiono viešasis valdymas (arba
užtikrinta, kad privačiam valdytojui nebūtų mokama per didelė kompensacija) ir kad įvairūs
naudotojai vykdydami įvairią veiklą galėtų pasinaudoti infrastruktūros paslaugomis arba
jos būtų nuomojamos rinkos kainomis.

Ar galėtų Komisija paaiškinti, dėl kokių kriterijų ji turi klausimų?

Kokių konkrečių priemonių galėtų ir (arba) turėtų imtis susiję klubai siekdami išvengti
sankcijų?

Ar galėtų Komisija šiandien pateikti daugiau informacijos apie būsimą Europos sporto
politiką, kurią ji šiuo metu rengia?

Atsakymas

(EN) Komisija gavo kelis skundus dėl tariamos valstybės pagalbos olandų futbolo klubams,
minimiems gerbiamo Parlamento nario klausime. Tačiau tariama valstybės pagalba susijusi
ne su infrastruktūros projektais, o labiau su priemonėmis, kuriomis neleidžiama šiems
klubams bankrutuoti ir padedama spręsti finansinius sunkumus. Šiuo metu Komisija vykdo
preliminarų skundų vertinimą.

Kalbant apie antrą gerbiamo Parlamento nario klausimą, vadovaujantis Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 107 straipsniu (SESV), norint, kad priemonė galėtų būti vertinama kaip
valstybės pagalba, ji turi apimti valstybės išteklių perdavimą. Taigi, valstybės pagalba galėjo
atsirasti iš valstybės institucijų intervencijos, bet ne iš klubo. Be to, norint, kad svarstoma
priemonė būtų vertinama kaip valstybės pagalba, ji turi suteikti ekonominį pranašumą
pagalbos gavėjui, iškreipti konkurenciją arba kelti iškreipimo pavojų bei paveikti valstybių
narių tarpusavio prekybą. Iš principo sandorių tarp valstybės institucijų ir minimo futbolo
klubo pobūdis yra galimas būdas išvengti valstybės pagalbos problemų.

Turint omenyje mažą šioje srityje priimtų sprendimų skaičių, mažai tikėtina, kad šiuo metu
rengiamas Komisijos komunikatas sporto srityje apims tokias gaires. Vis dėlto neatmetama
galimybė, kad Komisija tokias gaires galėtų numatyti ateityje.

*
*     *

Klausimas Nr.  43 , kurį pateikė  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz  ( H-0608/10 )

Tema: Energijai imlių pramonės šakų santykiniai taršos rodikliai

Š. m. spalio mėn., kaip dalį strategijos „Europa 2020 m.“, Komisija paskelbė komunikatą
dėl naujos pramonės konkurencingumo politikos. Stabilus pramonės gamybos pagrindas
yra gyvybiškai svarbus Europos ekonominio augimo modeliui. Savo komunikate Komisija
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aiškiai nurodo, kad energijai imlioms pramonės šakoms turėtų būti sudarytos sąlygos,
užtikrinančios konkurencingą gamybą Europoje.

Atsižvelgiant į tai, ar Komisija suvokia, kad būsimas sprendimas dėl santykinių taršos
rodiklių prekybos taršos leidimais sistemoje kelia rimtą grėsmę energijai imlių pramonės
šakų konkurencingumui valstybėse narėse, kurios priklauso nuo konkrečios rūšies degalų
mišinio?

Ar Komisija mano, kad yra pateisinama, jog tų valstybių narių gamintojai turės susidurti
su labai didelėmis sąnaudomis, susidarančiomis dėl taisyklių laikymosi vien tik dėl jų
geografinės arba istorinės priklausomybės nuo konkretaus degalų mišinio?

Ar Komisija nemano, kad norint išsaugoti darbo vietas ir būsimas investicijas į Europos
Sąjungos gamybos pramonę, šios valstybės turėtų turėti galimybę konkuruoti pasaulinėje
ekonomikoje?

Atsakymas

(EN) Planuojamas kriterijų nustatymo sprendimas yra techninio įgyvendinimo aktas,
pagrįstas Prekybos taršos leidimais direktyvos (2003/87/EB) 10a straipsniu, su pakeitimais
klimato ir energetikos pakete. 10a straipsnyje nurodoma, kaip reikėtų nustatyti kriterijus.
Iš esmės visoje Europos Sąjungoje suderinti kriterijai turėtų būti nustatomi remiantis
vidutiniais 10 proc. efektyviausių sektoriaus įrenginių rezultatais, kad būtų užtikrinta, kad
paskirstymas atlygintų šiltnamio dujų sumažinimą. Remiantis šia direktyva, kriterijais būtų
galima atsižvelgti į efektyviausius metodus, pakaitalus, alternatyvius gamybos procesus,
aukšto efektyvumo bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą, veiksmingą energijos
atgavimą iš išmetamųjų dujų, biomasės naudojimą ir anglies dvideginio sulaikymą ir
saugojimą.

Ypač šioje direktyvoje reikalaujama, kad kriterijai būtų skaičiuojami gaminiams, o ne
žaliavoms, kad būtų maksimaliai sumažinta tarša ir padidintas energijos vartojimo
efektyvumas kiekviename sektoriaus gamybos procese arba susijusiame šakiniame
sektoriuje. Todėl atsižvelgiant į galimybę naudotis vietiniu kuru kai kuriems įrenginiams
būtų paminti esminiai kriterijų principai, dėl kurių buvo sutarta Prekybos taršos leidimais
direktyvoje.

Taip pat svarbu prisiminti, kad prekybos taršos leidimais schema yra priemonė, pagal kurią
gamybos procesų anglies dvideginio efektyvumas atsispindi anglies dvideginio ir gaminių
kainoje, kad būtų rentabiliai ir ekonomiškai sumažinta tarša. Kriterijais paremtas
nemokamas paskirstymas negali prieštarauti šiam tikslui.

Kaip dalis politinio susitarimo dėl klimato ir energijos paketo, Prekybos taršos leidimais
direktyva taip pat užtikrinamas didelio aukciono pajamų perskirstymas tam tikroms
valstybėms narėms, kuriose svarbus kriterijus buvo tradicinis kuro mišinys. Aukciono
pajamos gali ir turi būti naudojamos perėjimui prie žemo anglies dvideginio ekonomikos
paremti. Valstybės narės gali naudoti įvairiausias priemones šiam procesui palengvinti,
nukreipiant infrastruktūrą, vartotojus ar gamintojus; todėl tai gali būti susiję ne tik su
pramonės sektoriumi, bet ir su energijos gamyba. Tiek, kiek parama yra suteikiama tik tam
tikroms įmonėms, valstybės pagalbos taisyklės leidžia tam tikras priemones esant tam
tikroms sąlygoms, pvz., priemones padidinti energijos vartojimo efektyvumą.

*
*     *
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Klausimas Nr.  44 , kurį pateikė  Mairead McGuinness  ( H-0610/10 )

Tema: Jūrų tarša

Kiekvienais metais apie 10 milijardų tonų šiukšlių išmetama į pasaulio vandenynus ir jūras,
o dėl to jie pavirsta didžiausiu pasaulio sąvartynu. Atsakydama į Parlamento klausimus
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2010-0825&language=LT"
i r
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2010-0104&language=LT"
, Komisija pripažino ypač didelį ir vis didėjantį plastiko atliekų kiekį – vadinamąją plastiko
sriubą, kuri telkiasi šiauriniame Ramiojo vandenyno žiede, ir problemas, kurias kelia jūrų
šiukšlės Europos pakrantėse. Suvokdama vis didėjančią problemą, praėjusį mėnesį Komisija
organizavo seminarą apie jūrų šiukšles.

Ar Komisija galėtų Parlamentui išdėstyti, kokios seminaro išvados ir kokių pasiūlymų ji
pateiks siekiant spręsti jūrų taršos problemą?

Visų pirma, ar Komisija pasiekė pažangą sprendžiant plastiko atliekų ir galimo biologiškai
skaidaus plastiko naudojimo klausimą?

Atsakymas

(EN) Pripažindama augančią jūrų aplinkos teršimo problemą, 2010 m. lapkričio mėn.
Komisija organizavo praktinį seminarą pavadinimu „Jūrą teršiančios šiukšlės: plastiko
sriuba ir kt.“. Komisija buvo labai patenkinta dėmesiu, kurį parodė įvairūs gerbiami
Parlamento nariai ir skirtingų suinteresuotųjų šalių: mokslo, plastiko gamintojų,
aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų (NVO), vietos organizacijų, atstovai, taip pat
atstovai iš valstybių narių, Jungtinių Tautų aplinkos programos (JTAP) ir JAV nacionalinės
vandenyno ir atmosferos administracijos.

Susitikimo ataskaitą ir pateiktis galima rasti Aplinkos GD interneto svetainėje.

Toliau pateiktos praktinio seminaro išvados,

– Reikia spręsti abiejų atliekų šaltinių: atliekų iš sausumos ir jūrų naudotojų, klausimą.
Reikia užmegzti partnerystės ryšius su susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, pvz.,
laivininkystės pramonės, žvejybos, jūrų pramonės, vietos valdžios institucijomis ir plastiko
gaminių gamintojais.

– Konstrukcinės naujovės ir kitokių polimerų naudojimas, keitimasis geriausios patirties
pavyzdžiais ir bandomieji projektai išmokys mus daugiau. Turėtų būti išlaikyta pusiausvyra
tarp privalomų ir neprivalomų priemonių kūrimo. Būsimas Direktyvos dėl uosto priėmimo
įrenginių peržiūrėjimas bus gera galimybė pažvelgti į galimus pakeitimus šiai įpareigojančiai
priemonei sustiprinti.

– Bendradarbiavimas ir susitarimai su plastiko pramone būtini norint nustatyti mažinimo
tikslus, kad būtų galima panaudoti ir rinka pagrįstas priemones. Prie to galėtų prisidėti
kasmetinis aukšto lygio renginys.

– Vis dar yra žinių spragų, kurias būtina užpildyti. Reikia daugiau ir geriau standartizuotos
jūrų šiukšlių kontrolės su Europos aplinkos agentūra ir regioninių jūrų konvencijų srityse.
Reikia platesnių tyrimų dėl šiukšlių toksiškumo ir poveikio, ypač dėl mikroplastiko.

– Reikia pagerinti suvokimą ir nukreipti jį į tikslines grupes, pvz., jaunimą, vartotojus,
savivaldybes, uostų valdžios institucijas. „Plastiko pėdsako“ koncepcija arba ekologiškos
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žymos ant plastiko gaminių galėtų padėti susidoroti su šia sudėtinga ir problemiška
užduotimi.

– Galiausiai yra tarptautinė regioninio jūrų lygmens darbotvarkė, koordinuojama su
Jungtinių Tautų aplinkos programa, kreipiantis į IMO/MARPOL ir bendradarbiaujant su
JAV, siekiant visuotinio požiūrio.

Kalbant apie klausimą dėl galimo biologiškai suyrančio plastiko naudojimo, sužinojome,
kad tokio tipo plastikas gerai suyra kontroliuojamomis aplinkybėmis, bet daug prasčiau
gamtoje. Todėl jį reikia tinkamai surinkti, nes pats savaime jis neišspręs šiukšlių mūsų
paplūdimiuose ir jūrose problemos.

*
*     *

Klausimas Nr.  45 , kurį pateikė  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0612/10 )

Tema: Rusijos ketinimas įstoti į PPO

Kaip Komisija vertina naujausius Rusijos ministro pirmininko Vladimiro Putino pareiškimus
dėl Rusijos ketinimo tapti Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) nare iki 2011 m. pabaigos
ir dėl galimybės sukurti „harmoningą ekonominę bendriją, besidriekiančią nuo Lisabonos
iki Vladivostoko“?

Ar Komisija galėtų pateikti savo nuomonę dėl to, ar Rusijos, Kazachstano ir Baltarusijos
muitų sąjunga iš tikrųjų funkcionuoja ir ar, atsižvelgus į šią sąjungą, Rusijos siekis tapti
PPO nare yra pagrįstas?

Atsakymas

(EN) ES visada buvo viena iš pagrindinių Rusijos narystės Pasaulio prekybos organizacijoje
(PPO) šalininkių ir toliau remia likusias daugiašales derybas ir ketina jose aktyviai dalyvauti.
2010 m. lapkričio 24 d. ES ir Rusija pasiekė patenkinamą dvišalį susitarimą dėl Rusijos
stojimo į PPO. Šis susitarimas priartina Rusijos įstojimą į PPO ir atveria jai galimybes
prisijungti 2011 m., jei bus baigtos likusios daugiašalės derybos. ES ir toliau padės Rusijai
atlikti techninius darbus siekiant šio tikslo.

ES yra suinteresuota gilesne ekonomine Rusijos integracija. Artimesni ekonominiai santykiai
būtų naudingi abiem šalims, jei jie leistų geriau pasiekti rinkas, panaikintų prekybos kliūtis,
toliau gerintų verslo klimatą ir atvertų investicijų galimybes.

Dabartinėse ES ir Rusijos derybose dėl naujo dvišalio susitarimo, kuriuo būtų pakeistas ir
atnaujintas dabartinis Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, ES norėtų įtraukti
esmines su prekyba ir investicijomis susijusias nuostatas, kurios būtų naudingos abiem
šalims, nes tai galėtų būti pirmasis svarbus žingsnis palaikant artimesnę ekonominę ES ir
Rusijos bendrystę.

ES taip pat pageidauja būsimo dvišalio lengvatinio susitarimo. Tačiau šiuo atžvilgiu Rusija
turi paaiškinti Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjungos padarinius.

Rusija, Kazachstanas ir Baltarusija labai greitai vykdo pažangą dėl Muitų sąjungos teisinės
ir reguliavimo struktūros. Tai lėmė dideles ankstesnio prekybos režimo permainas, pvz.,
naują bendrą išorės tarifą ir naują muitų kodeksą. Techninis reglamentavimas ir sanitarinės
bei fitosanitarinės priemonės taip pat vienodinamos ir yra planų išplėsti šį vienodinimą į
kitas sritis. Komisija stebi pažangą kreipdama dėmesį į poveikį, kurį šios naujos taisyklės
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turi jos dvišalei prekybai ir investiciniams santykiams bei jų suderinamumui su PPO
taisyklėmis.

Muitų sąjunga pati savaime nėra kliūtis tapti PPO nare, jei jos taisyklės yra suderinamos
su PPO. Neseniai Rusija paskelbė, kad ketina atskirai įstoti į PPO ir užtikrinti, kad stojant
bus įgyvendinti visi jos įsipareigojimai PPO. ES bendradarbiauja su Rusija, kad pasiektų šį
tikslą.

*
*     *

Klausimas Nr.  46 , kurį pateikė  Georgios Toussas  ( H-0614/10 )

Tema: Komisijos atliekamas ūkininkų skirstymas į aktyvius ir neaktyvius

Komisijos komunikate „BŽŪP artėjant 2020 m. Su aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais
ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių sprendimas“ (2010 m. lapkričio 18
d. COM(2010)0672) pirmą kartą minimas terminas „aktyvūs ūkininkai“. Pavyzdžiui, galima
būtų pacituoti šias ištraukas: „..., (šie) tiesioginių išmokų sampratos pakeitimai turėtų būti
neatsiejami nuo išskirtinai aktyviems ūkininkams skiriamos paramos geresnio apibrėžimo
ir tikslingesnio paskirstymo.“ (10 psl.) ir „remiant tik aktyviai veiklą vykdančius ūkininkus
ir atlyginant už visuomenei jų teikiamas kolektyvines paslaugas...“ (3 psl.).

Ar atsižvelgdama į tai, kad neturtingi ūkininkai, norėdami gauti papildomų pajamų ir
padidinti savo menką už žemės ūkio veiklą gaunamą uždarbį, yra priversti dirbti ne žemės
ūkio sektoriuje, Komisija galėtų atsakyti į šį klausimą: Kokius kriterijus ji taiko skirstydama
ūkininkus į aktyvius ir neaktyvius?

Atsakymas

(FR) Bendros žemės ūkio politikos ateities teisėtumui, patikimumui ir veiksmingumui
svarbu, kad visų pirma, mokėjimai tektų aktyviems ūkininkams (kitaip tariant, ūkininkams,
kurie aktyviai dalyvauja žemės ūkio gamyboje arba teikia viešąsias gėrybes ir kurie realiai
prisideda prie žemės ūkio politikos tikslų), ir, antra, kad mes neįtraukiame vadinamųjų
„sofos ūkininkų“, kurie gauna išmokas nieko nedarydami.

Tai labai sudėtingas klausimas, nes tokiomis plačiomis ir tokiomis bendromis išimčių
taisyklėmis būtų galima netyčia nubausti tikrus ūkininkus, ypač dirbančius ūkyje ne visą
darbo dieną.

Šiuo metu Komisija analizuoja būdus, kaip išreikšti šį politinį ketinimą teisiniais būdais.
Buvo ištirti tam tikri kriterijai, kuriuos būtų galima naudoti ES lygmeniu. Kad ir koks būtų
priimtas sprendimas, jis neturėtų pakenkti skirtingiems mokėjimams ar jų klasifikacijai
PPO žaliajame langelyje, taip pat neturėtų lemti nevienodo elgesio su ūkininkais.

*
*     *

Klausimas Nr.  47 , kurį pateikė  Iliana Malinova Iotova  ( H-0615/10 )

Tema: Problemos Bulgarijos valstybiniame žemės ūkio fonde

Atitinkamos valdžios teigia, kad valstybinio žemės ūkio fondo buvusios vykdomosios
direktorės Berlyno technikos ir ekonomikos taikomųjų mokslų universiteto (Vokietija)
diplomas buvo falsifikuotas.

127Europos Parlamento debataiLT16-12-2010



Ar dėl to Komisija mano, kad gali kilti problemų dėl direktorės patvirtinto projektų
finansavimo teisėtumo?

Ar jos paskyrimas prieštarauja minėto Reglamento (EB) Nr. 885/2006 I priedo nuostatoms
(1 dalies „Vidaus aplinka“ B punkto i–v papunkčiai)?

Kokių priemonių Komisija ateityje reikalaus iš valstybių narių siekiant išvengti bet kokio
pavojaus, kad į aukšto lygio pareigas, susijusias su Europos mokesčių mokėtojų pinigais,
nebūtų skiriami profesiniu požiūriu nekompetentingi asmenys?

Atsakymas

(FR) 2010 m. spalio mėn. Bulgarijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad 2010 m.
spalio 7 d. Kalina Ilieva buvo atleista iš pareigų.

Bendrijos taisyklėse teigiama, kad mokėjimų agentūros turėtų užtikrinti, jog operacijoms
vykdyti būtų paskirti tinkami žmonės, kurie turėtų reikiamų techninių skirtingų operacijų
lygių įgūdžių.

Tačiau direktorių paskyrimas ir valdymas nacionalinėse mokėjimų agentūrose yra valstybių
narių atsakomybė. Komisija negali kištis į šį klausimą.

Jei paraiškas gauti pagalbą patvirtino K. Ilieva (kaip oficialiai paskirta vykdomoji direktorė),
po to, kai buvo tinkamai patikrinta, ar jos atitiko Bendrijos taisykles, jai einant pareigas
įvykdyti mokėjimai turi būti vertinami kaip patvirtinti laikantis galiojančių procedūrų.

Bulgarijos valdžios institucijos patvirtino Komisijai, kad operacijos mokėjimo agentūroje
bus tęsiamos. Iki kito pirmininko paskyrimo vienas iš pirmininko pavaduotojų (Svetoslav
Simeonov, už SAPARD ir žvejybą atsakingas pirmininko pavaduotojas) buvo paskirtas
laikinuoju mokėjimo agentūros vadovu.

Atsakomybė už minėtos mokėjimo agentūros akreditavimą ir jos nuolatinį stebėjimą,
siekiant užtikrinti, kad ji atitiktų akreditacijos kriterijus, tenka nacionalinio lygio
„kompetentingai valdžios institucijai“ (šiuo atveju Žemės ūkio ir maisto ministerijai).
Papildoma apsaugos priemonė – nepriklausomos audito organizacijos (sertifikavimo
organizacijos) vykdomas tyrimas ir kasmetinės ataskaitos dėl mokėjimo agentūros atitikties
akreditacijos kriterijams.

2011 m. vasario 1 d. sertifikavimo organizacija turi pateikti savo ataskaitą dėl 2010 m.
finansinių metų.

Jos išvadas, kaip visada, atidžiai įvertins Komisijos tarnybos, o dėl bet kokių nustatytų
trukumų vietos audito organizacijos imsis tolesnės priežiūros veiksmų.

*
*     *
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