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PREZIDEAZĂ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

(Ședința a fost deschisă la ora 9.00)

2. Marca patrimoniului european (dezbatere)

Președintele.   – Primul punct pe ordinea de zi îl reprezintă raportul elaborat de
doamna Paliadeli, în numele Comisiei pentru cultură și educație, referitor la propunerea
de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unei acțiuni a Uniunii
Europene privind Marca patrimoniului european (COM(2010)0076 - C7-0071/2010 -
2010/0044(COD)) (A7-0311/2010).

Chrysoula Paliadeli,    raportoare. – (EL) Domnule președinte, doamnă comisar, încurajarea
unei conștiințe europene care să respecte și să apere multiculturalismul reprezintă o
provocare majoră pentru instituțiile europene în efortul acestora de a realiza o coeziune
și solidaritate extinse între cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene.

Cunoașterea istoriei noastre, familiaritatea cu patrimoniul nostru cultural multicultural și
informarea generației tinere cu privire la ideile și oamenii care au stat la baza construirii
Uniunii Europene ar putea ajuta la reducerea distanței dintre Uniunea Europeană și cetățenii
săi.

La instrucțiunile Consiliului Uniunii Europene, Comisia Europeană a început elaborarea
unei propuneri pentru transformarea Mărcii patrimoniului european interguvernamentală
într-o instituție comunitară. Consultarea extinsă a publicului și o evaluare a impactului au
arătat că integrarea acestei instituții în inițiativele europene ar ajuta la îmbunătățirea imaginii
și credibilității mărcii, cu condiția ca aceasta să se bazeze pe criterii clar definite și să
sublinieze natura simbolică, mai degrabă decât cea estetică a unui monument sau sit; cu
alte cuvinte, aceasta ar trebui să fie mărturia că istoria europeană este rezultatul unei
moșteniri culturale comune bogate și reciproc complementare și că Uniunea Europeană
își are rădăcinile în valori puternice precum libertatea, democrația, respectul pentru
drepturile omului, diversitatea culturală, toleranța și solidaritatea.

Am început cu o abordare foarte ambițioasă a mărcii; ca armă din arsenalul politicii noastre
externe care ar putea să meargă dincolo de granițele Uniunii Europene, aceasta ar putea fi
acordată și altor state din Europa și, de ce nu, chiar și din afara continentului nostru.
Momentan, se pare că ar fi mai indicat ca aceasta să fie folosită ca mijloc de aprofundare a
coeziunii dintre statele membre ale Uniunii și să se limiteze inițial la acestea.

Am răspuns la propunerea Comisiei ca marca să fie acordată unui număr maxim de 27 de
situri propunând ca procedura să fie repetată o dată la doi ani, pentru a menține valoarea
instituției și pentru a acorda timp pentru selecția siturilor și apoi monitorizarea acestora,
după acordarea mărcii. Suntem de acord cu faptul că, datorită valorii simbolice a distincției,
ca factor care contribuie la unificarea Europei, siturile transnaționale trebuie să fie favorizate,
deoarece acestea sprijină coeziunea, promovează crearea de rețele și încurajează cooperarea
dintre statele sau regiunile membre. Din acest motiv, considerăm că acestea ar trebui să
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ocupe primul loc în cotă. Din motive practice, un stat membru va acționa în calitate de
coordonator între grupul de experți europeni și Comisie.

Am abordat transformarea mărcii nu ca pe o transformare administrativă a vechii instituții
transnaționale, ci ca pe o nouă instituție cu criterii de selecție clar definite și cu obligații
pentru beneficiari pentru a putea continua să o păstreze. Grupul de experți, crearea de
rețele, caracterul simbolic și monitorizarea beneficiarilor indică o abordare diferită care
nu ar trebui să fie confundată cu instituția transnațională anterioară. Din acest motiv, cu
scopul de a proteja fosta instituție și de a promova validitatea celei noi, am considerat că
nu era nevoie de dispozițiile tranzitorii de la articolul 18 din propunerea Comisiei. De
asemenea, am căutat modalități de consolidare a rolului echipei de doisprezece experți din
textul Comisiei prin adăugarea unui alt membru, propus de Comitetul Regiunilor, și am
încercat să ne asigurăm că echipa se implică mai mult în acordarea mărcii sau în procedura
de retragere.

În același context și cu scopul de a consolida rolul Parlamentului European, am insistat
asupra obligației Comisiei de a publica, înainte de selecția finală, o listă completă a siturilor
preselectate și de a informa Parlamentul European și Consiliul în mod corespunzător. Acest
lucru va acorda Parlamentului European și Consiliului timp pentru a reacționa în cazul
apariției unei probleme.

Pentru a încheia această scurtă prezentare, aș dori să le mulțumesc raportorilor alternativi,
reprezentanților Comisiei și Consiliului pentru contribuția lor creativă la raportul asupra
căruia vi se va cere să votați în curând. Am încrederea că vom coopera în același mod și la
următoarea etapă a consultării.

Androulla Vassiliou,    membră a Comisiei. – (EL) Domnule președinte, aș dori să încep
prin a mulțumi Parlamentului European, în special raportoarei, doamna Paliadeli, și
raportorilor alternativi pentru susținerea puternică a propunerii Comisiei privind Marca
patrimoniului european. După cum știți, propunerea a fost printre primele aprobate de
noua Comisie după ce aceasta a intrat în exercițiu și constituie una dintre prioritățile noastre
în sectorul cultural pentru anii care urmează.

Prin această marcă, scopul nostru este de a da cetățenilor europeni, în special cetățenilor
tineri, noi ocazii de a învăța despre patrimoniul și istoria lor comună și, în același timp,
diversă și despre dezvoltarea Uniunii Europene. Sunt sigură că acest lucru va ajuta la
apropierea cetățenilor europeni de Uniunea Europeană. Marca patrimoniului european va
contribui și la creșterea turismului cultural și va aduce beneficii fizice și financiare.

Cooperarea dintre Parlament și Comisie cu privire la marcă a fost extrem de constructivă
în ultimele luni și sunt încântată că abordarea noastră a coincis în privința multor chestiuni
de bază. Majoritatea amendamentelor pe care le-ați aprobat astăzi sunt în deplină
conformitate cu ambițiile noastre pentru noua marcă. Împărtășim opinia Parlamentului
că validitatea și calitatea inițiativei sunt de o importanță vitală. De asemenea, apreciem
măsurile pe care le-ați luat pentru a menține un maxim de claritate, simplitate și flexibilitate
a normelor și procedurilor, astfel încât acestea să fie ușor de înțeles pentru public și ușor
de aplicat pentru statele membre și Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, câteva dintre amendamentele dvs. sunt mai delicate din punct de vedere
politic. Mă refer în principal la dispozițiile tranzitorii eliminate. Siturile cărora li s-a acordat
marca interguvernamentală și statele membre au așteptări mari de la perioada de tranziție,
care le va acorda oportunitatea de a participa rapid în noul sistem, cu condiția, desigur, ca
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acestea să îndeplinească noile criterii de calitate. Aceasta este probabil una dintre principalele
probleme pe care trebuie să le discutăm cu Consiliul în cadrul negocierilor noastre tripartite
din următoarele luni.

Cu toate acestea, sunt sigură că se vor găsi compromisuri acceptabile pentru toate părțile,
care vor proteja reușita pe termen lung a Mărcii patrimoniului european. Din acest motiv,
sperăm să continuăm această cooperare excelentă cu Parlamentul în acest sector. Vă
mulțumesc încă o dată pentru cooperarea dvs. excelentă.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,    în numele Grupului PPE. – (FR) Domnule președinte,
după cum se cuvine, aș dori să o felicit pe raportoarea noastră nu numai pentru activitatea
sa, ci, mai ales, pentru capacitatea de a asculta.

Acest raport, deși ar putea să nu pară foarte important în contextul general al acestui
Parlament, mi se pare capabil să genereze o reală acțiune comunitară. Din izvoarele mici
ies râurile mari.

Comisia pentru cultură și educație a votat pentru păstrarea numelui „Marca patrimoniului
european” – lucru la care Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) spera în
mod special – deoarece această inițiativă nu se limitează la dimensiunea istorică a Uniunii
Europene, ci se concentrează pe ideea largă de Europa, un concept cu mult mai vechi.

Marca este un instrument puternic care ar trebui, în principiu, să promoveze identitatea
europeană prin diversitatea culturală. Aceasta nu ar trebui văzută ca o simplă transformare
a inițiativei interguvernamentale, ci mai degrabă ca un instrument care, pe baza experienței,
va aduce valoare adăugată reală, atât prin impulsul pe care l-ar putea da promovării valorilor
europene de către statele membre sau autoritățile locale, cât și prin cunoștințele cetățenilor
cu privire la aceste valori.

Scopul său este de a consolida sentimentul cetățenilor europeni de apartenență la Europa
și de a duce la o sensibilizare comună. Într-un moment în care atașamentul public față de
ideea europeană rămâne o provocare puternică cu care trebuie să ne confruntăm, Europa
are, de asemenea, nevoie de simboluri care să o dezvolte și să o consolideze în fiecare zi,
întrucât se pare că identitatea europeană este un fapt evident care încă nu a fost inventat.

Mary Honeyball,    în numele Grupului S&D. – Domnule președinte, sunt complet de acord
cu toți ceilalți vorbitori că aceasta este o inițiativă excelentă și mă bucur foarte mult că
Comisia pentru cultură și educație și doamna Paliadeli o prezintă.

Aș dori, în special, să mulțumesc raportoarei noastre care a făcut o treabă excelentă în
această privință. Aceasta este o modalitate foarte bună de promovare a Europei, de
promovare a culturii și istoriei noastre comune. Sunt sigură că aceasta va avea un succes
enorm și am instituit diferite măsuri pentru a-i asigura reușita. Siturile finale vor fi alese de
către un grup de experți care vor avea cunoștințe specializate în acest domeniu și, după
cum am mai spus, ne vom concentra în special pe siturile transfrontaliere pentru a promova
ideea de Europă.

Există, de asemenea, criterii speciale pe care candidații care reușesc trebuie să le
îndeplinească: vrem să sporim importanța europeană a siturilor alese; ne așteptăm ca cei
care reușesc să organizeze evenimente educaționale, în special pentru tineri; va exista un
schimb de idei cu privire la inițierea de proiecte comune cu celelalte situri care au primit
marca, vor exista activități artistice și culturale care vor promova dialogul și va exista,
desigur, acces pentru publicul cel mai larg pentru vizitarea acestor situri.
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Așadar, cred că siturile, după ce vor fi gata de funcționare, vor aduce un beneficiu imens
Europei și vor fi un lucru de care oamenii vor putea să se bucure și vor promova ideea de
Europă și ceea ce facem noi în Parlament și în UE.

Așadar, recomand tuturor acest raport. Sunt sigură că atunci când sistemul va fi gata, acesta
va fi un succes imens și sunt foarte mândră că am participat la această inițiativă.

Oriol Junqueras Vies,    în numele Grupului Verts/ALE. – (ES) Domnule președinte, Marca
patrimoniului european este, fără îndoială, un proiect foarte important, din cel puțin două
motive: în primul rând, pentru că permite cetățenilor europeni să se simtă mai aproape de
istoria și de patrimoniul lor comun și divers; în al doilea rând, pentru că reprezintă un
instrument bun pentru promovarea turismului cultural și creșterea economiei.

Prin urmare, aș dori să mulțumesc doamnei comisar Vassiliou și raportoarei,
doamna Paliadeli, pentru inițiativa și eforturile mari depuse și aș dori să profit de această
ocazie pentru a spune că, deși inițial aceasta a fost o inițiativă a statelor membre, acum
trebuie să îi acordăm o dimensiune europeană clară.

Aceasta înseamnă că Marca patrimoniului european nu ar trebui să reprezinte suma locurilor
selectate de statele membre, ci ar trebui, mai degrabă, să reflecte o viziune europeană
comună. O viziune europeană necesită criterii comune și transparența absolută a procesului
de preselecție de către statele membre. Asta înseamnă, de asemenea, că trebuie să respectăm
diversitatea regională, culturală și lingvistică.

Succesul ei depinde de noi.

Emma McClarkin,    în numele Grupului ECR. – Domnule președinte, promovarea și
dezvoltarea siturilor de patrimoniu din Europa sunt un proiect necesar și binevenit, care
merită întreaga noastră atenție. Patrimoniul nostru bogat și divers este un lucru de care
cetățenii Europei ar trebui să fie mândri și, într-adevăr, acesta este unul dintre principalele
motive pentru care milioane de oameni din întreaga lume vizitează Europa în fiecare an.
Proiectul are potențialul de a oferi siturilor istorice posibilitatea de a accesa finanțări
suplimentare și de a păstra și dezvolta facilitățile pentru acestea, ceea ce este un lucru foarte
necesar în aceste perioade de dificultăți economice, însă atunci când stârnim așteptările
cetățenilor, avem obligația de a le respecta.

Cu toate acestea, încă de la început, acest raport a fost formulat într-un limbaj federalist,
care a încercat să promoveze o demonstrație europeană falsă sau forțată, iar tentativa de
redenumire a sistemului Marca patrimoniului Uniunii Europene a fost motivată politic și
ar exclude mii de locații potențiale a căror istorie și moștenire datează dinaintea multor
situri contemporane și chiar le eclipsează.

În plus, încercările mele și ale altora de a asigura că accentul mărcii rămâne asupra
patrimoniului, și nu a integrării politice, au fost respinse. Acest lucru va duce, în mod
inevitabil, la excluderea pe nedrept a multor situri importante.

Finanțarea acestui program a stârnit, de asemenea, multe îngrijorări serioase, în special
având în vedere măsurile de austeritate care afectează profund departamentele culturale
din întreaga Europă. Sper că am putut să controlăm acest lucru pe măsură ce am înaintat.
Este posibil ca și proliferarea excesivă a siturilor și dublarea probabilă a sistemului UNESCO
să creeze probleme.
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Obiectivele centrale ale acestei mărci ar fi putut să fie conservarea și celebrarea patrimoniului
nostru comun și divers, dar, din păcate, nu am garantat că vom adăuga valoare. Aceasta
este o chestiune pe care nu trebuie să o neglijăm.

Giancarlo Scottà,    în numele Grupului EFD. – (IT) Domnule președinte, doamnelor și
domnilor, sunt încântat de această inițiativă, care vizează să transforme Marca patrimoniului
european într-o acțiune formală a Uniunii Europene pentru a-i spori eficiența, vizibilitatea,
prestigiul și credibilitatea.

În acest scop, aș dori să subliniez importanța profesionalismului membrilor grupului de
experți însărcinat cu evaluarea siturilor, precum și rigurozitatea procedurilor de acordare
a mărcii și de revizuire a întreținerii acesteia odată cu trecerea timpului. Aceste elemente
sunt esențiale pentru a asigura specificitatea și calitatea mărcii în sine.

Marca trebuie totuși să se concentreze în totalitate mai curând asupra valorii simbolice și
educaționale decât asupra frumuseții sitului – așa cum au tendința să facă alte inițiative de
promovare a patrimoniului cultural – astfel încât să se diferențieze în mod clar de acestea.
Prin urmare, sunt, de asemenea, de acord că ar trebui să se țină seama în mod deosebit de
siturile transnaționale, în virtutea importanței lor simbolice.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Domnule președinte, o marcă de acest gen este foarte
logică, dar numai cu două condiții: prima este că aceasta ar trebui să aibă o vizibilitate
ridicată pentru a asigura sensibilizarea – până la urmă, avem deja o mulțime de simboluri
de acest fel. A doua condiție este că nu ar trebui să se permită ca birocrația aferentă să
devină un scop în sine, cum este cazul atâtor inițiative și instituții europene similare. Chiar
ar fi un paradox al tradiției culturale europene ca ceva care poate fi atât de benefic pentru
noi, stabilind în mod clar o poziție destul de diferită de China prin modul în care tratează
cultura sa străveche, sau de Statele Unite, cu depozitul său istoric limitat de situri culturale,
să fie văzut la analiza finală ca o modalitate extrem de birocratică și complicată de a crea
locuri de muncă pentru cei cu relații.

Trebuie să fim foarte clari într-o anumită privință: cultura este sursa de inspirație a ideilor
și viziunilor care sunt adesea îmbrățișate aici, dar mult mai rar puse în practică. Această
oportunitate deosebită de a stabili o identitate care să cuprindă și principiul subsidiarității
poate exista numai prin cultură, acesta fiind motivul pentru care trebuie să facem și mai
multe în acest domeniu. Mă gândesc și la promovarea specifică a scriitorilor și a altor artiști,
fără organizațiile și instituțiile autoîntreținute care tind să existe în spațiul european.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să o
salut pe doamna Vassiliou și să îi mulțumesc pentru susținerea puternică a acestei inițiative,
la fel cum aș dori să îi mulțumesc doamnei Paliadeli și tuturor raportorilor alternativi pentru
eforturile bune pe care le-au depus.

În prezent, Europa trece prin dificultăți economice și financiare. Într-adevăr, discutăm în
prezent despre modul în care putem interveni pentru a ajuta mai multe țări din Uniunea
Europeană care se află în dificultate. Este evident că acesta este un lucru important, dar
Europa nu trebuie să piardă din vedere importanța valorilor care au permis Uniunii să iasă
victorioasă din nenumăratele provocări cu care s-a confruntat de-a lungul istoriei sale.

Bogăția Europei rezidă în istoria sa, în cultura sa, în arta sa, în personalitățile sale
reprezentative, în peisajele sale, în locurile sale simbolice, în intelectualii săi, în filosofii săi
și – îndrăznesc să spun – în civilizația sa. Această marcă poate reprezenta toate aceste
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lucruri și evidenția mulțimea de forme de identitate europeană la care statele membre au
contribuit de-a lungul timpului.

Trebuie să ne îndreptăm atenția acum asupra negocierilor cu Consiliul pentru a rezolva
câteva dintre diferențele de interpretare cu privire la câteva puncte. Cred că punctele
disputate vor fi rezolvate rapid și poate că și ușor, având în vedere importanța subiectului.
Cred, de asemenea, că de îndată ce acest raport va fi adoptat definitiv, ne vom simți cu toții
mai europeni, datorită valorilor și tradițiilor pe care le împărtășim. Cred că, prin intermediul
Comisiei, prin munca depusă de către Parlament împreună cu Consiliul, facem într-adevăr
o treabă bună pentru toți cetățenii noștri.

[Vorbitorul a fost de acord să accepte o întrebare din partea domnului Martin în cadrul procedurii
„cartonașului albastru” în conformitate cu articolul 149 alineatul (8) din Regulamentul de procedură]

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Domnule președinte, îi sunt foarte recunoscător
domnului Scurria. Apreciez enorm ceea ce a avut de spus privind această chestiune. Aș
dori numai să îl întreb, în calitate de reprezentant al grupului majoritar din acest Parlament,
cum ar estima acesta riscul de a ne încurca în prea multă birocrație în ceea ce privește
administrarea și punerea în aplicare a acestei mărci a patrimoniului cultural? Are vreo
propunere pentru a asigura că acest lucru va fi păstrat în parametri rezonabili, astfel încât
să nu ne confruntăm cu un exces de jurii care deliberează la nesfârșit și să nu ratăm obiectivul
nostru comun actual, și anume o marcă foarte vizibilă care să fie recunoscută, prin urmare,
în media.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Domnule președinte, mă bucur foarte mult să îi pot răspunde
domnului Martin deoarece știm că problema birocrației este uneori ceea ce distinge și
separă cetățenii europeni de instituțiile lor. Din acest punct de vedere, cred că direcția
stabilită de acest raport este destul de clară. Vom vorbi despre aceasta și cu Consiliul.

După ce statele membre vor hotărî care sunt siturile cărora li se poate da marca europeană
și după întrunirea unui grup de experți autentici cărora li se va acorda șansa de a selecta
siturile în limita unei perioade de timp necesare, dar nu excesive – și tot nu ne-am dat seama
cine va avea ultimul cuvânt de spus în această privință, dar acesta este un lucru pe care
trebuie să îl discutăm cu Consiliul și Comisia – nu văd probleme birocratice excesive din
acest punct de vedere. Există probleme birocratice pentru multe alte măsuri, dar nu pentru
aceasta referitoare la marcă, despre care cred că poate fi urmărită cu ușurință într-o limită
de timp sigură și cu rezultate clare pentru toți cetățenii europeni.

Maria Badia i Cutchet (S&D).   – (ES) Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor
și domnilor, aș dori să adaug și felicitările mele doamnei Paliadeli pentru munca excelentă
depusă.

Cred că acum putem spune, după adoptarea raportului, că acesta va fi apogeul reușit al
unui nou angajament față de „europenism” și nu cred că un angajament față de acesta este
banal în timpurile actuale.

De asemenea, cred că decizia statelor membre, a doamnei comisar și a Comisiei de a plasa
marca patrimoniului european în cadrul domeniului Uniunii Europene va ajuta la sporirea
vizibilității, a prestigiului și a credibilității, dar va consolida, de asemenea, idealurile adânc
înrădăcinate de coeziune și solidaritate între cetățenii europeni.

Marca este un pas important către integrarea europeană, deoarece ne va apropia mai mult
pe noi și pe toți cetățenii de istoria noastră comună.
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Atunci când există atât de multe voci care trebuie ascultate, care revendică atât de adesea
drepturile asupra istoriei individuale – adesea istoria națională – cred că o inițiativă precum
cea pe care o votăm astăzi, care să revendice drepturile asupra unei istorii comune și să o
facă cunoscută are o valoare cu adevărat simbolică și extrem de importantă.

Cred că ceea ce vom realiza cu această marcă a patrimoniului european va ajuta și generațiile
mai tinere să înțeleagă ideile din spatele părinților fondatori ai Uniunii Europene, astfel
încât aceștia să vadă că această Uniune Europeană, acest proces de integrare europeană
prin care trecem este un proces și că, la fel ca toate procesele, încheierea lui depinde de cei
care lucrează în cadrul său. Cred că, în această privință, Uniunea Europeană va fi ceea ce
își doresc cetățenii săi să fie. Prin urmare, îndemn toată lumea să colaboreze. Desigur că
tocmai l-am auzit pe domnul Martin spunând că ar trebui să evităm birocrația. Sigur că ar
trebui! Cu toate acestea, mai presus de toate, trebuie să ne luăm angajamentul față de istoria
noastră comună și să o facem cunoscută.

Președintele.   – Dl Takkula a cerut permisiunea să adreseze o întrebare.

Domnule Takkula, îi puteți adresa o întrebare doamnei Badia.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Domnule președinte, scopul meu principal este de a
solicita să iau cuvântul, deoarece sunt coordonatorul Grupului Alianței Liberalilor și
Democraților pentru Europa și pentru că aș dori, în numele acestuia, să îi mulțumesc
doamnei Paliadeli pentru acest raport formidabil și să spun câteva cuvinte despre istoria
poporului nostru și despre Marca patrimoniului european. Așadar, de fapt, întrebarea mea
este ...

(Președintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Președintele.   – Domnule Takkula, un moment: procedura... vă vom da cuvântul în curând
în calitate de vorbitor suplimentar, deoarece într-adevăr, reprezentantul grupului dvs. nu
a fost prezent.

Vă vom chema împreună cu diferiții vorbitori care urmează și veți avea două minute la
dispoziție pentru a vorbi.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Domnule președinte, doamnă comisar, cu puțin
timp în urmă, atunci când a interpretat discursul doamnei Badia i Cutchet, interpretul a
folosit termenul de „europeism”, probabil din greșeală. Nu există niciun astfel de cuvânt
în limba poloneză și, de fapt, am impresia că inițiativa pe care o discutăm în prezent
construiește ceva care nu există: „Europeism”, sau un gen de creație artificială, care este un
pion într-un joc politic.

Cred că ceea ce facem nu este necesar. După cum a spus odată un filosof celebru, „entitățile
nu trebuie înmulțite mai mult decât este nevoie”. Mi se pare că Marca patrimoniului
european reprezintă o entitate care este multiplicată mai mult decât este necesar. Nu voi
menționa uriașul semn de întrebare care atârnă asupra chestiunii privind modul în care se
va acorda și retrage marca. Nu voi menționa faptul că inițiativa îi va costa pe contribuabilii
europeni 1 350 000 EUR. Întrebarea mea este de natură fundamentală, destul de separată
de celelalte chestiuni serioase, și anume: de ce facem asta? Chiar trebuie să construim ceva
care nu este europenitate, ci numai europeismul pe care l-am menționat mai devreme?

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Domnule președinte, doamnă comisar, ideea actuală
de cultură nu este nimic nou – am mai auzit-o în cadrul dezbaterii altor rapoarte în
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Parlament și am auzit-o din nou astăzi aici – aceasta este pe punctul de a fi considerată
indispensabilă în Uniunea Europeană. Acest lucru este exprimat în diverse moduri: fie în
contextul așa-numitei diplomații culturale, în care cultura este privită ca un instrument
pentru politica externă, fie în domeniul discutat în prezent al instituirii unei mărci a
patrimoniului Uniunii Europene, astfel încât, cu cuvintele raportoarei, „să sporim credința
europenilor în Uniunea Europeană și în conducătorii săi” și „să reducem distanța dintre
Uniunea Europeană și cetățenii săi”.

Raportoarea realizează în mod chibzuit că există și alte mijloace mai eficiente de a obține
acest lucru, despre care s-ar putea spune mult mai multe. Aș dori să subliniez că nicio marcă
nu va fi suficientă pentru a șterge efectele vizibile pe care politicile pe care UE le-a pus în
aplicare și guvernarea sa economică le-au avut asupra cetățenilor și popoarelor din Europa:
pe scurt, planurile unui adevărat terorism social pe care l-a aplicat în complicitate cu
guvernele naționale.

Ar trebui, de asemenea, să luăm în considerare efectele politicilor precum politica agricolă
comună sau politica comună privind pescuitul, printre altele, asupra distrugerii mărcilor
culturale importante și asupra elementelor vii din moștenirea culturală și istorică a
popoarelor europene. Să luăm în considerare dezintegrarea viitoare, pe durata unei singure
generații, a comunităților rurale de coastă sau seculare. Această inițiativă, care este de o
semnificație predominant simbolică, se bazează pe dezvoltarea falsității unei identități
europene unice și a unei culturi europene unice și, mai mult, pe valori precum libertatea,
democrația, toleranța și solidaritatea, prin intermediul zonei deosebit de sensibile a
patrimoniului cultural și, la rândul său, cea a istoriei, care dă naștere la preocuparea gravă
că acest lucru va încuraja procedura alarmantă de rescriere a istoriei la care asistăm de la
un timp.

Cultura, la fel ca celelalte fenomene istorice, nu vine dintr-un fel de identitate comună
omogenă, ci indică, mai degrabă, antagonisme, conflicte și dominație culturală. Să ne
întrebăm încă o dată care este sensul denumirii „Marcă a patrimoniului Uniunii Europene”,
care este acordată pur și simplu pe baza locului în care se află elementele patrimoniului în
cauză. Știind că patrimoniul european este împrumutat de la multe culturi și ar putea fi
revendicat și de lumea islamică, de culturile mediteraneene sau de culturile acelor popoare
supuse colonialismului european, vorbim despre patrimoniu al Uniunii Europene sau
despre patrimoniu din Uniunea Europeană?

Domnule președinte, aș dori să închei prin a spune că, în general, cu unele excepții,
amendamentele depuse de către raportoare au îmbunătățit proiectul Comisiei, dar, în acest
caz, obiectivele specifice ale raportului sunt mult mai puțin importante decât concepțiile
greșite care stau la baza acestuia.

Corneliu Vadim Tudor (NI). -   Astăzi, 16 decembrie, sărbătorim jubileul a 240 de ani
de la nașterea lui Ludwig van Beethoven, compozitorul imnului Europei unite.

În virtutea acestui excelent raport al Comisiei pentru cultură și educație, ca istoric și scriitor
român, eu propun ca marcă a patrimoniului european un loc excepțional, unic în lume –
Peștera Sf. Andrei, situată aproape de vărsarea Dunării în Marea Neagră. Așa cum afirmă
unul dintre părinții bisericii creștine, Origen, care știa de la tatăl lui care, la rândul său, știa
de la ucenicii lui Andrei, acolo, în acea mică peșteră din provincia Sciția Minor a venit și a
răspândit lumina Evangheliei cel care fusese întâiul chemat de către Iisus Hristos. Fără
îndoială, aceea este prima biserică creștină din Europa.
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În primele luni ale anului 2011 voi face demersurile necesare pentru a găsi suport comunitar
în vederea unui proiect grandios. Intenționez să ridic o impunătoare statuie a Mântuitorului
Iisus Hristos în Transilvania românească, mai exact în zona Brașov. Ea va fi mai înaltă decât
cele similare din Brazilia, Portugalia și Polonia, având 40 de metri, iar la bază va exista o
biserică unde vor fi oficiate căsătorii, botezuri, slujbe religioase închinate marilor sărbători
ale creștinătății. În negura viitorului, noi vom răzbate și vom învinge numai sub semnul
luminos al crucii creștine.

Hella Ranner (PPE).   – (DE) Domnule președinte, mă bucur foarte mult că această inițiativă,
care este deja pusă în aplicare în unele state membre, a fost acum prezentată Uniunii
Europene ca întreg. Alegerea unui ciclu bianual pentru acordarea mărcii ar fi trebuit să fie
un lucru corect și adecvat. Aș dori, de asemenea, să îi transmit mulțumiri doamnei
raportoare în această privință. Cu toate acestea, trebuie să recunosc că am o ușoară reținere
cu privire la faptul că trebuie să reușim să stabilim o distincție precisă între programul
pentru patrimoniul cultural mondial al UNESCO și caracterul european al acestei mărci.
Altfel, va fi dificil pentru cetățenii noștri să înțeleagă de ce această marcă anume are o
dimensiune europeană specială.

Am aruncat o privire să văd ce situri au nominalizat statele membre până acum și am
descoperit, destul de evident, că acestea sunt în principal structuri făcute de om. Ideea
noastră în Comisia pentru cultură și educație nu a fost numai de a recunoaște clădirile, deși
clădirile reprezintă un element important, ci, mai mult decât atât, obiectele de valoare și
alte situri, sau chiar experiențe, asociate cu dezvoltarea europeană.

Și astfel ajung la următorul punct al comentariilor mele. Va fi deosebit de important să se
desemneze experți corespunzători în jurii, care au asimilat aceste obiective și care vor ajuta
la punerea în aplicare și dezvoltarea acestora. În acest caz, nu va mai trebui să ne temem
de birocrația care este probabil să apară.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor,
într-o perioadă din viața sa în care Europa trece printr-o criză a identității și a perspectivelor,
consider că instituirea unei mărci a patrimoniului european care să identifice acele situri
– atât materiale, cât și nemateriale – cu o valoare simbolică și educațională mare pentru
istoria, cultura și crearea Uniunii Europene este deosebit de semnificativă.

Mulțumirile mele sincere se îndreaptă către raportoare, doamna Paliadeli, care a acceptat
în mod eficient propunerile și completările sugerate de mulți dintre noi din Comisia pentru
cultură și educație, care asigură, în special, proceduri mai sigure și mai conforme cu Tratatul
de la Lisabona în ceea ce privește împărțirea sarcinilor între statele membre, Comisie,
Consiliu și Parlament. După cum au observat unii dintre colegii mei deputați, ne-am străduit,
de asemenea, să ne asigurăm că nu există o suprapunere între marcă și alte inițiative ale
Organizației Educaționale, Științifice și Culturale a Națiunilor Unite (UNESCO) și ale
demersurilor istorice și culturale ale Consiliului European.

De fapt, pe baza unor criterii bine definite, statele membre vor prezenta maximum două
situri administrate în mod activ o dată la doi ani. Acesta este un punct important: statele
membre trebuie să demonstreze că cred în situri și că, prin urmare, le administrează în
mod educațional, implicând oamenii. Între timp, Comisia va fi responsabilă cu preselecția,
la recomandarea unui grup de experți, dar își va asuma și un rol de monitorizare, va evalua
eficiența administrării siturilor o dată la șase ani și are, de asemenea, dreptul de a retrage
marca. Parlamentului i se va atribui un rol mai puternic, deoarece acesta nu numai numește
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patru dintre cei 16 membri ai grupului european, ci are și o relație activă cu lista de situri
preselectate.

Susțin, de asemenea, soluția oferită la problema complexă a mărcilor acordate deja pe bază
interguvernamentală multor state membre care, în orice caz, deși nu sunt adecvate pentru
noul sistem și noile criterii, își vor păstra marca anterioară și, prin urmare, nu vor fi
retrogradate.

Apreciez, de asemenea, prioritatea acordată siturilor transnaționale, care va constitui o
provocare foarte interesantă pentru Europa, și rolul acordat Comitetului Regiunilor ca
parte din abordarea subsidiarității, precum și accentul pe implicarea necesară a statelor
membre în etapa de selecție, inclusiv cea a municipalităților și regiunilor, pentru a evita ca
acestea să fie implicate numai parțial. Cu toate acestea, cred că ar fi util și un efort
suplimentar din partea statelor membre. Este foarte important ca acestea să lanseze
concursuri orientate către tineri în școli și universități pentru a iniția un proces de identificare
a siturilor, ceea ce ar putea deveni și o modalitate de a reconstrui o istorie și un destin
european comun și care ar putea însemna că și aceștia ar contribui la sentimentul de
apartenență și de cetățenie europeană.

Hannu Takkula,    în numele Grupului ALDE. – (FI) Domnule președinte, doamnă comisar,
doamnelor și domnilor, aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru ocazia de a vorbi
puțin în numele grupului meu, Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa,
despre acest raport important referitor la Marca patrimoniului european.

Ascultând dezbaterea de astăzi, unele impresii mi-au amintit uneori de ceea ce mi-a spus
odată un anumit profesor: tot ce se poate înțelege greșit se va înțelege greșit. Prin aceasta
mă refer la faptul că unii încearcă să vadă acest raport excelent – al cărui scop este de a
ameliora imaginea Europei și de a arăta că puterea acesteia se află în diversitatea ei, în faptul
că este unită în diversitate – ca o amenințare la ideea de stat națiune sau o amenințare la
identitatea europeană sau la altceva. Nu este vorba despre asta.

Cred că aceasta este o inițiativă excelentă și aș spune că trebuie să știm mai multe despre
Europa. Trebuie să știm lucruri unii despre alții, pentru că astfel putem construi o Europă
mai bună pe viitor.

Europa este un mozaic de națiuni în care s-au dezvoltat idei comune despre democrație,
demnitate umană și libertatea de exprimare. Acestea sunt valorile centrale pe care vrem să
le ducem mai departe.

Când vorbim despre moștenirea culturală europeană, trebuie spus că avem una foarte
bogată. Cred că această mică investiție pe care o facem, 1,3 milioane de euro pentru întregul
program, va fi în beneficiul acelor situri care dobândesc Marca patrimoniului european de
mai multe ori la rând, chiar și din punct de vedere financiar. Beneficiul financiar nu este
aspectul cel mai important aici: mai presus de toate, este vorba despre beneficiul psihologic
generat de un spirit european consolidat și de o înțelegere mai bună privind modul în care
a luat naștere această Europă de mozaicuri și bazele și fundamentele sale. Atunci când ne
vom cunoaște istoricul și istoria, atunci vom fi capabili și de construirea unui viitor durabil.

Domnule președinte, aș dori să mulțumesc încă o dată raportoarei, doamna Paliadeli,
pentru raportul său. După părerea mea, acesta este excelent și necesar. Mai mult, merită
din plin să înaintăm cu proiectul referitor la Marca patrimoniului european pe baza
raportului.
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Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și
domnilor, crearea unei identități europene și creșterea interesului cetățenilor pentru Uniunea
Europeană și originile sale sunt două provocări cu care instituțiile europene trebuie să se
confrunte pentru a obține coeziune și solidaritate amplă.

Mai mult, aceste provocări se află în centrul obiectivelor Tratatului de la Lisabona. De fapt,
articolul 3 din Tratat stabilește obligațiile UE de a proteja dezvoltarea culturală europeană.
Deși visul european trece printr-o etapă dificilă în prezent, acesta nu se limitează numai la
impasul cu privire la Europa ca proiect politic sau la criza economică în desfășurare, ci se
datorează și dificultăților cu care se confruntă o Uniune fondată pe o identitate încă
nedescoperită.

În această situație, este mai necesar ca niciodată să reducem distanța dintre Uniunea
Europeană și cetățenii săi, aducând patrimoniul cultural multinațional, dar comun, al
Uniunii Europene la cetățenii săi și, mai presus de toate, la viitoarele generații. Acesta este
sensul și importanța unei mărci a patrimoniului european: de a uni Europa în diversitatea
sa, de a promova o cultură comună și de a favoriza integrarea locurilor vizate din cadrul
teritoriului său.

Pentru a realiza acest obiectiv, noua marcă se va concentra mai curând asupra valorii
educaționale simbolice decât pe frumusețea estetică a unui sit, favorizând cooperarea dintre
situri și susținând proiectele comune între acestea. Prin urmare, aș dori să recunosc meritele
activității excelente realizate de doamna Paliadeli și de către restul Comisiei pentru cultură
și educație, în special, referitoare la procedura de selecție a siturilor și la consolidarea rolului
Parlamentului European pe durata procesului de selecție.

Sunt sigur că decizia statelor membre de a introduce marca în cadrul Uniunii Europene va
contribui la creșterea vizibilității și prestigiului acesteia, astfel încât să realizeze obiectivele
de coeziune și de solidaritate în rândul cetățenilor europeni.

Cătălin Sorin Ivan (S&D). -   În primul rând, vreau să mulțumesc și eu doamnei raportor
pentru raportul foarte bun pe care a reușit să îl facă, pentru negocierile pe care le-a dus cu
Comisia și cu Consiliul. Chiar dacă nu a reușit să impună Marca patrimoniului cultural al
Uniunii Europene, Marca patrimoniului Europei este, totuși, foarte bună, și proiectul în
sine este foarte bun. Sunt convins că, dacă va urma traseul proiectului Capitale culturale
europene, va fi unul de foarte mare succes. Este o inițiativă foarte bună, cu atât mai mult
cu cât aduce la un loc proiecte transnaționale.

Mai multe state lucrează împreună pentru a împărtăși aceleași valori și aceleași tradiții pe
care le au de sute de ani împreună. Eu vin dintr-un oraș aflat la granița de est a Uniunii
Europene, poate cel mai mare oraș cultural la granița de est, la doar 10 km de graniță, dar
am fost și în Santiago de Compostela, practic la granița de vest a Uniunii Europene – două
centre culturale care au foarte multe lucruri în comun dar, de asemenea, foarte multe lucruri
care le diferențiază. Unul este centru ortodox de pelerinaj, altul centru catolic de pelerinaj.
Cel mai bine vedem valorile pe care le avem în comun atunci când ieșim în afara granițelor
Uniunii Europene, atunci când mergem pe alte continente. Atunci avem imaginea foarte
clară a valorilor pe care le împărtășim de sute de ani, a faptului că avem o cultură comună,
că avem anumite trăsături care ne diferențiază de celelalte popoare, și Marca patrimoniului
cultural al Uniunii Europene, Marca patrimoniului cultural al Europei își are sensul atunci
când ieșim în afara granițelor Uniunii Europene.

Eu vă felicit încă o dată pentru acest raport și am convingerea că va fi un proiect de succes.
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Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Domnule președinte, salut faptul că, pe durata acestei ședințe,
aceasta este a doua propunere pe care o votăm care intenționează să reducă distanța dintre
Uniunea Europeană și cetățenii săi. Transformată din programele interguvernamentale ale
mai multor țări europene într-o acțiune oficială a UE, introducerea Mărcii patrimoniului
european va întări sentimentul de apartenență la UE și va consolida recunoașterea
diferențelor și dialogul intercultural. Acest fapt va face ca cetățenii, în special tinerii, să
devină conștienți de importanța rolului lor în istoria europeană și de simbolismul european.
Acesta poate să ne sporească sensibilizarea cu privire la patrimoniul nostru cultural comun.

Siturile care vor primi marca vor fi mai accesibile, în special pentru tineri, iar obiectele care
înfățișează istoria noastră comună vor fi utilizate mai corespunzător. Personal, ceea ce mă
bucură cel mai mult sunt aspectele organizaționale ale acțiunii, adică faptul că procedurile
de selecție și de supraveghere vor fi realizate în funcție de criterii lipsite de ambiguitate și
transparente și faptul că se va dezvolta schimbul profesional de experiențe. În calitate de
deputat ales, reprezentant al unei minorități naționale, observ cu satisfacție faptul că, în
cazul României de exemplu, siturile propuse de către experți internaționali obiectivi vor
avea, de asemenea, șansa de a fi selectate pe lângă cele patru obiecte care dețin deja marca.
Astfel de situri includ Biblioteca Teleki din Târgu-Mureș, care este cunoscută ca unul dintre
bastioanele culturii maghiare, sau Biserica Neagră din Brașov, considerată prin esență un
exemplu de excelență a arhitecturii saxone gotice.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Domnule președinte, Marca patrimoniului european este
fără îndoială o inițiativă bună și o continuare a proiectului interguvernamental care
funcționează deja din 2006. Scopul inițiativei este de a contribui la crearea unei identități
europene comune, sporind interesul pentru Uniunea Europeană și pentru valorile sale.

Conceptul de „patrimoniu cultural” este foarte vast, iar acesta este un lucru bun. Sunt
încântată de faptul că propunerea de modificare pentru includerea patrimoniului industrial
în această categorie a fost, de asemenea, adoptată. Industria este una dintre cele mai
importante componente ale istoriei europene comune – până la urmă, Europa a fost
leagănul Revoluției Industriale din secolul al XIX-lea, iar începutul UE este legat de fondarea
Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. Aceasta este legată totuși și de istoria
comună a mișcărilor pentru drepturi civile și sociale.

Unul dintre domeniile care ne așteptăm să beneficieze de pe urma Mărcii patrimoniului
european este cel al turismului. Cred cu fermitate că aceasta este o ocazie de a folosi
monumentele istoriei europene comune în scopul dezvoltării turismului și în acele regiuni
care nu sunt destinații turistice tradiționale. Acest tip de monument este, în opinia mea,
trecut cu vederea în mod nedrept și tot ceea ce trebuie făcut este să îi descoperim și să îi
valorificăm potențialul. Prin urmare, salut și susțin raportul cu hotărâre și, în acest context,
aș dori să mulțumesc raportoarei, doamna Paliadeli.

Joanna Katarzyna Skrzydomnulewska (PPE).   – (PL) Domnule președinte, în perioada
anterioară intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ne-am confruntat cu o situație în
care cetățenii din UE deveneau în mod vizibil mai puțin interesați de problemele și activitățile
acesteia. Scopul adoptării Tratatului de la Lisabona nu a fost numai de a oferi o soluție la
problemele legate de nevoia pentru o mai bună funcționare a instituțiilor, ci și de a implica
mai îndeaproape cetățenii Europei în activitățile UE, de exemplu prin intermediul inițiativei
cetățenești. Marca patrimoniului european este un pas în plus către construirea unei
identități europene și consolidarea legăturilor dintre cetățeni și UE.
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De-a lungul ultimilor patru ani, statele membre au declarat 64 de situri de importanță
deosebită pentru Europa. Descoperind istoria noastră comună și învățând despre rolul
Uniunii Europene și diversitatea sa culturală bazată pe valori democratice comune și
drepturile omului, putem întări sentimentul locuitorilor comunității noastre de apartenență
la o mare familie europeană, în cadrul UE.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Domnule președinte, salut prezentele propuneri și cred că
acestea vor crește și vor dezvolta industria turismului, un lucru care este foarte necesar în
zilele noastre.

În ciuda tuturor criticilor pe care le primește Europa, cred că majoritatea cetățenilor încă
mai prețuiesc Europa și mai ales o marcă care o înfățișează. Am văzut acest lucru în legătură
cu Orașul european al sportului. Limerick, localitate din propria mea circumscripție, a
primit recent acel premiu și acesta a fost apreciat foarte mult. Același lucru este valabil și
pentru Orașele europene ale culturii și va fi cu siguranță și pentru siturile patrimoniului
european.

Există câteva lucruri bune cu privire la această situație, care ar trebui lăudate. Unul dintre
ele este că situl trebuie menținut, astfel încât marca să nu fie acordată pentru totdeauna
fără a se asigura că acesta o merită într-adevăr. În al doilea rând, avem punctul menționat
de domnul Martin, la care domnul Scurria a dat un răspuns bun, că birocrația nu o va
sufoca. Cred că putem fi foarte mândri de această marcă. Are mult potențial.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Domnule președinte, există adesea
discuții în rândul cetățenilor cu privire la viitorul Uniunii Europene. Bazele unei Uniuni
puternice și ale unui viitor reușit se construiesc pe încredere și pe adaptare reciprocă, la fel
ca într-o familie. Marca patrimoniului european este un mijloc prin care oamenii să poată
afla mai multe unii despre alții, să găsească acele lucruri și să recunoască personalitățile și
mișcările care simbolizează construirea Europei. Identificarea unui patrimoniu cultural
comun este o ocazie de a consolida o Europă unică și unită. Toate națiunile și țările, toți
avem o experiență istorică diferită, variată, adesea dureroasă, dar aceste diferențe sunt cele
care se unesc pentru a constitui familia noastră și pentru a ne forma identitatea europeană.
În special, aș dori să subliniez divizarea Europei care a durat mulți ani și oportunitățile
diferite sau lipsa totală a acestora pentru dezvoltarea democrației. Mă refer la Europa de
Est și la ocupația Uniunii Sovietice. Cu toate acestea, și acolo a existat mereu o luptă pentru
ideea unei Europe și trebuie să apreciem ...

(Președintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Domnule președinte, nimeni nu ne poate acuza de inconsecvență.
În Tratatul de la Lisabona am stabilit cetățenia UE a locuitorilor săi, iar ieri am avut ocazia
să votăm asupra Inițiativei cetățenești. Astăzi adoptăm un simbol, și anume Marca
patrimoniului european. Acest lucru va propulsa fără îndoială identitatea și cetățenia UE
sau, cu alte cuvinte, toate valorile care sunt atât de importante pentru noi. Cred că această
marcă va acționa ca un complement remarcabil atât pentru lista UNESCO, cât și pentru
itinerariile culturale europene, precum și pentru Capitalele europene ale culturii. Toți cei
care călătoresc cunosc valoarea și importanța sistemelor de acest gen.

Cred că promovarea culturii europene chiar în centrul Europei, către europeni, este un
aspect fundamental. Mare parte din Europa este încă nedescoperită în această privință, dar
promovarea culturii europene în afara Europei joacă, de asemenea, un rol important. Ceea
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ce este mai important este ca această marcă să fie promovată cu succes de către doamna
comisar și de către statele membre.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Domnule președinte, aș dori, la rândul meu, să o
felicit pe raportoarea noastră, doamna Paliadeli, pentru raportul său excelent și pentru
toate eforturile depuse până în prezent. Această nouă marcă a patrimoniului european
pune în evidență cultura noastră, spiritul european și ne mulțumește pe noi toți cei care
vizităm siturile din Europa și cred că este păcat că nu subliniem valoarea adăugată a Europei,
toate aceste monumente istorice pe care trebuie neapărat să le promovăm.

În prezent, după cum știți, Europa este preocupată nu numai de criza economică, după
cum este și normal; Europa de după Lisabona vrea să își scoată în evidență coeziunea
culturală, istoria bogată, mozaicul care o definește. Desigur, acest lucru trebuie făcut cu
participarea activă a Parlamentului European și am încrederea că negocierile cu Consiliul
cu privire la articolul 18 vor avea rezultate bune.

Iosif Matula (PPE). -   Consider binevenită transformarea proiectului interguvernamental
privind Marca patrimoniului european într-o inițiativă formală a Uniunii Europene, în
condițiile în care proiectul inițial nu a beneficiat de vizibilitatea și prestigiul pe care le
merita. Prin acest proiect, deschidem o ușă și către țările care îmbogățesc cultura
continentului nostru fără a face parte din Uniune.

Un punct esențial este revalidarea siturilor deja desemnate în cadrul acordului
interguvernamental, precum și asigurarea unei echități în ceea ce privește statele cu un
număr diferit de situri înregistrate inițial. De asemenea, în situația în care siturile nu sunt
revalidate direct, este important ca acestea să aibă posibilitatea de a-și depune din nou
candidatura, pentru a le oferi mai multe șanse.

Acordarea pe termen nedeterminat a Mărcii patrimoniului, fără o reevaluare periodică, ar
ajuta la folosirea mai eficientă a bugetului redus acordat proiectului. Marca patrimoniului
european va sensibiliza opinia publică față de diversitatea patrimoniului nostru cultural
comun și a turismului cultural.

Elena Băsescu (PPE). -   Crearea unei identități europene și creșterea interesului față de
UE reprezintă provocări majore. Ele au capacitatea de a genera o coeziune și o solidaritate
de amploare. Marca patrimoniului european și-ar putea îndeplini obiectivele într-un mod
mai eficient, dacă ar fi gestionată cu titlu de inițiativă europeană. Ea trebuie bazată pe
aceleași criterii și însoțită de un sistem de monitorizare foarte bine definit. Astfel, se va
stimula, printre altele, turismul cultural. Ca și în cazul siturilor înscrise în patrimoniul
mondial UNESCO, Marca va crește numărul de turiști și va oferi un nou impuls economiilor
locale.

Salut intenția Comisiei de a folosi Marca patrimoniului european alături de celelalte
instrumente destinate creării unei legături mai solide între UE și cetățenii europeni. Subliniez,
în final, importanța încurajării dialogului intercultural.

Androulla Vassiliou,    membră a Comisiei. – Domnule președinte, se pare că majoritatea
deputaților care au luat cuvântul au accentuat importanța acestei inițiative europene și
valoarea sa adăugată reală. Aceștia au subliniat importanța acestei inițiative pentru
promovarea Europei, a istoriei și patrimoniului european comun, valoarea educațională
a inițiativei și semnificația sa pentru crearea și încurajarea unui dialog mai cultural.
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Sunt foarte mulțumită și foarte recunoscătoare pentru această aprobare. Aș dori să clarific
faptul că experții care vor fi desemnați pentru deciziile privind această inițiativă importantă
vor avea, cu siguranță, cele mai ridicate competențe profesionale pentru a asigura că aceștia
aleg nu numai siturile, ci și ideile cele mai bune și cu cea mai mare valoare. Permiteți-mi
să vă reamintesc faptul că acest patrimoniu nu se referă numai la situri, ci și la patrimoniul
cultural intangibil. De exemplu, în Portugalia, există un decret care a fost primul decret din
Europa pentru abolirea condamnării la moarte. Acesta a fost inclus pe lista de mărci, așadar
și acesta poate face parte din patrimoniul intangibil.

De asemenea, aș dori să clarific că scopul nostru este de fapt de a avea o procedură
simplificată – calitatea, dar și simplificarea este importantă. Din acest motiv, nu am acceptat
propunerea Consiliului ca, după grupul de experți, inițiativa să treacă la comitologie,
întrucât acest lucru ar crea birocrație și ar irosi timp prețios din cel alocat adoptării deciziei.

Aș dori să închei prin a spune că, în această perioadă de criză economică care generează
diviziunea popoarelor europene din punct de vedere politic, social și economic, avem
nevoie de inițiative precum aceasta care să apropie poporul european. Acesta va avea un
sentiment al identității și trebuie să subliniem importanța patrimoniului nostru cultural
comun a cărui bogăție se află de fapt în diversitatea sa. Patrimoniul comun, dar divers, este
cel ce ne va uni.

Aș dori să vă mulțumesc din nou pentru susținere, în special doamnei Paliadeli și raportorilor
alternativi, pentru această cooperare excelentă pe care am avut-o și aștept cu nerăbdare
adoptarea finală a prezentei inițiative în viitorul apropiat.

Chrysoula Paliadeli,    raportoare. – (EL) Domnule președinte, aș dori să încep prin a declara
că împărtășesc părerile exprimate, atât cu privire la evaluarea impactului mărcii
patrimoniului european, cât și la valoarea sa culturală adăugată. Această marcă nu poate
reduce singură distanța dintre public și Uniunea Europeană. Ea poate doar să ajute, împreună
cu alte inițiative, la abordarea problemei. Desigur, nu pot omite faptul că, în această perioadă
de criză, precum criza recentă prin care trecem, cu atacul sălbatic asupra euro și a Uniunii
Europene, publicul nu privește numai către cultură pentru a-și rezolva problemele de zi
cu zi. Cu toate acestea, cunoașterea istoriei și respectarea multiculturalismului poate acționa
atât ca instrument de coeziune, cât și ca impuls pentru creșterea comunităților locale,
solicitându-le să coopereze la nivel local, regional, național și transnațional, după cum se
precizează în propunerea Comisiei și după cum acceptăm noi. Din această perspectivă,
ideea unei mărci a patrimoniului cultural pentru Uniunea Europeană – mulțumirile mele
domnului Ivan care și-a amintit de propunerea inițială –, menită să sporească sensibilizarea
publicului european cu privire la patrimoniul său comun și, în același timp, să susțină
turismul cultural, este un pas pozitiv în această direcție. Valorile precum democrația și
libertatea, care sunt înrădăcinate în trecutul cultural al Europei, sunt astăzi la fel de
importante precum transparența și solidaritatea, în special dacă dorim să reducem distanța
dintre instituțiile europene și cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și distanța
dintre cetățenii statelor membre. Desigur, va trebui să rezolvăm problemele legate de
birocrație, dar vă pot asigura că transparența și componența echipei de experți europeni
va fi supusă unor condiții extrem de clare. Nu există îndoială că instituția va funcționa în
claritate deplină.

Președintele.   – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc astăzi la ora 12.00.
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Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Rareș-Lucian Niculescu (PPE),    în scris.  – Transformarea inițiativei Marca patrimoniului
european într-o acțiune oficială a UE va aduce valoare adăugată deosebită tuturor acțiunilor
derulate de statele membre și va aduce, de asemenea, o contribuție importantă la crearea
unei identități europene comune. Apreciez această inițiativă și raportul prezentat și remarc
faptul că Marca patrimoniului european ar putea fi extinsă cu mult succes și cu efecte
benefice la activitățile legate de turismul rural tradițional, un sector în plină dezvoltare în
statele europene. Este, de altfel, una dintre propunerile pe care le voi înainta Comisiei pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală, cu ocazia prezentării avizului cu privire la rolul pe care
turismul rural și agroturismul îl joacă în atingerea obiectivului UE de a transforma Europa
în destinația turistică numărul 1 la nivel mondial.

Emil Stoyanov (PPE),    în scris. – (BG) Aș dori să o felicit pe doamna Paliadeli pentru
munca depusă la acest raport. Instituirea și acordarea Mărcii patrimoniului european este
o inițiativă care merită o atenție deosebită. Dimensiunea europeană și importanța siturilor
propuse vor ajuta la promovarea identității europene și a unui sentiment de cetățenie
europeană. Istoria continentului nostru este un element important care ar putea contribui
la integrarea popoarelor din Europa. Generația noastră mai tânără trebuie să fie sensibilizată
în mod corespunzător cu privire la patrimoniul european comun, pentru că este foarte
important să nu existe variații între diferitele versiuni sau tentative de interpretare populistă,
întrucât acesta reprezintă istoria noastră europeană comună și reflectă întreaga noastră
diversitate culturală și lingvistică. Procedura de selecție trebuie să se asigure că se aleg numai
situri de o calitate corespunzătoare. Cred că statele membre ar trebui să își prezinte
propunerile în strânsă colaborare cu autoritățile locale și regionale. Acest lucru va ajuta la
popularizarea siturilor de la nivel național și la reducerea distanței dintre instituțiile europene
și cetățenii europeni. În calitate de deputat în Parlamentul European, singurul organism
ales în mod democratic să își reprezinte cetățenii, consider că acesta trebuie să joace un rol
mai important în prezenta inițiativă.

Csanád Szegedi (NI),    în scris. – (HU) Subscriu în totalitate la afirmația din raport conform
căreia există o distanță enormă între UE și cetățenii din statele membre europene, întrucât
mai mult de jumătate dintre aceștia nu au nicio părere sau o părere favorabilă despre UE.
Prin redenumirea Mărcii patrimoniului european ca Marca patrimoniului Uniunii Europene
și prin modificările aferente, lansăm o altă campanie grandioasă, costisitoare și inutilă de
auto-publicitate și propagandă UE. Dacă nu vom lua în considerare detalii minore precum
considerarea unui monument dedicat naționalistului și separatistului slovac Stefanik drept
construcție exemplară pentru patrimoniul cooperării în Uniunea Europeană, nici această
inițiativă nu va reuși să apropie oamenii de UE. Mai mult, este neclar faptul că, dacă Marca
patrimoniului european nu este într-adevăr destinată să dubleze lista deja existentă a
patrimoniului mondial a UNESCO, atunci de ce urmează să fie extinsă către țările terțe și
la care țări s-a gândit raportul în această privință?

3. Participarea Elveției la programul „Tineretul în acțiune” și la programul de acțiune
în domeniul învățării pe toată durata vieții (dezbatere)

Președintele.   – Următorul punct pe ordinea de zi este recomandarea doamnei Pack, în
numele Comisiei pentru cultură și educație, referitoare la decizia privind încheierea unui
Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a termenelor și
condițiilor de participare a Confederației Elvețiene la programul „Tineretul în acțiune” și
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la programul de acțiune în domeniul învățării pe toată durata vieții (2007-2013)
(12818/2010 - C7-0277/2010 - 2010/0231(NLE)) (A7-0334/2010).

Doris Pack,    raportoare. – (DE) Domnule președinte, mă bucur foarte mult că avem ocazia
de a ține această dezbatere astăzi, pentru că îmi amintesc că amândoi am cooperat mereu
cu Elveția în Consiliul European și, prin urmare, suntem amândoi conștienți de cât de
important este pentru Elveția să participe la aceste programe. În 2006, înainte ca aceste
programe să fie reînnoite, noi, Parlamentul European, știam, desigur, că nu existăm izolați
de ceilalți, ci că ar trebui să încercăm să îi aducem pe toți ceilalți la bord cu noi. Deși Elveția
nu face parte din Spațiul Economic European, aceasta a fost interesată să participe în
domeniul instruirii și educației. La fel ca toți ceilalți, am fost foarte încântată de această
evoluție. În 2004, am făcut parte dintr-o delegație care a vizitat Comisia pentru formare a
Parlamentului elvețian. Am discutat în detaliu chestiunile relevante, de exemplu mobilitatea
și cooperarea dintre școli și universități. La acea vreme, pentru mine era clar că această
propunere va exista în viitor și acum o salut.

În elaborarea acestor programe, nu ne-am gândit numai la propriile interese, ci și la cele
ale tuturor țărilor învecinate, precum țările din Balcanii de Vest și chiar Elveția, situată la
mijloc. Din acest motiv am făcut unele progrese bune azi. Referitor la dezbaterea anterioară,
vă spun acum că și Elveția dorește să facă o solicitare de a se alătura programului cultural.
Aceasta este interesată și de participarea la sistemul privind Marca patrimoniului cultural,
lucru pe care îl poate face numai dacă participă la acest program.

Doamnelor și domnilor, ce anume trebuie să facem astăzi? Putem să spunem „da” sau „nu”.
Niciunul dintre noi nu s-ar gândi să spună „nu”, pentru că mereu am fost în favoarea
alăturării Elveției. Aș dori să adaug că prin alăturare mă refer la faptul că și aceasta își va
plăti partea. Conform articolului 218, singura noastră opțiune este de a spune „da” sau
„nu” și, desigur, vom spune un da clar acestui acord.

Care sunt principalele puncte ale acestui acord cu Elveția? În mod normal, condițiile,
normele și procedurile pentru proiectele și inițiativele care implică participanții elvețieni
vor fi aceleași ca și pentru participanții din statele membre și proiectele pe care acestea le
propun. Elveția va trebui să instituie o agenție națională, la fel cum am făcut cu toții în
țările noastre respective, care să coordoneze punerea în aplicare a programelor la nivel
național și căreia i se va solicita să aducă o contribuție financiară la fiecare dintre programe
în fiecare an. În 2011, această sumă se va ridica la 1,7 milioane de euro pentru programul
„Tineretul în acțiune” și la 14,2 milioane de euro pentru programul de învățare pe toată
durata vieții. În ceea ce privește controalele financiare și dispozițiile privind auditul, Elveției
i se va cere să adere la dispozițiile Uniunii Europene, inclusiv la cele legate de controalele
de către instituțiile UE și de către autoritățile elvețiene. Acest acord va rămâne în vigoare
până când una dintre părți se va retrage. Cu toate acestea, nu cred că cineva ar intra într-un
program de acest gen cu intenția de a se mai retrage vreodată. Acesta este în interesul
generației tinere din Elveția și, desigur, al tinerilor din țările care înconjoară Elveția care ar
dori să participe la schimburile școlare cu Elveția în cadrul programului Comenius-Regio,
sau la parteneriatele școlare individuale, precum și la programul Erasmus.

Desigur, reprezentanții autorităților elvețiene vor putea asista la reuniunile comisiei noastre
referitoare la aspecte care privesc țara lor. Permiteți-mi să spun un lucru: suntem nerăbdători
ca Elveția să facă astfel pasul hotărâtor. Aceasta își exprimă interesul pentru un astfel de
acord de mult timp. Speranța noastră este că sensibilizarea în Elveția cu privire la
dimensiunea europeană va fi consolidată atunci când generația mai tânără va avea ocazia
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să interacționeze cu alți tineri europeni. Poate că acest lucru va însemna că viitoarele
referendumuri vor avea un rezultat diferit față de cele din trecut. Ne punem încrederea în
generația mai tânără și în aceste două programe minunate. Am încrederea că programul
cultural va fi adăugat peste trei ani.

Androulla Vassiliou,    membră a Comisiei. – Domnule președinte, conform Tratatului
privind funcționarea Uniunii Europene, încheierea acestui acord între Uniunea Europeană
și Confederația Elvețiană are nevoie de aprobarea Parlamentului înainte să poată intra în
vigoare.

Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru cultură și educație și mai ales președintei sale,
doamna Doris Pack, pentru abordarea constructivă a acordului.

Întrucât Elveția a refuzat să adere la Spațiul Economic European, până acum niciun acord
nu a permis cooperarea directă sau indirectă între UE și Elveția în domeniul educației.

Cu toate acestea, Elveția manifestă de mult timp interes pentru programele noastre de
educație și pentru tineret. Aceasta a dezvoltat chiar un sistem de sprijin național pentru a
încuraja parteneriatele cu organizațiile statelor membre UE care activează în aceste
programe. Mai mult, Elveția a participat la Procesul Bologna și la crearea unui spațiu al
învățământului superior european.

De asemenea, aceasta a urmărit îndeaproape, chiar dacă din exterior, dezbaterea referitoare
la politicile privind educația în Uniunea Europeană. Elveția va fi prima țară participantă la
programele noastre care nu este nici stat membru al UE, nici membră a Spațiului Economic
European, nici candidată actuală sau potențial la aderare la UE.

Comisia salută participarea Elveției la cele două programe. Acordul va permite organizațiilor
elvețiene pentru educație și tineret, precum și studenților individuali, profesorilor și tinerilor,
să participe la programele UE Tineretul în acțiune și de învățare pe toată durata vieții în
condiții absolut egale cu cetățenii UE. Proiectele și inițiativele prezentate de participanții
din Elveția vor fi supuse acelorași condiții, norme și proceduri care se aplică proiectelor
din statele membre.

Elveția a instituit o agenție națională pentru a coordona punerea în aplicare la nivel național
a programelor. Aceasta va face o contribuție financiară anuală la fiecare program și va
participa în calitate de observatoare la întâlnirile comisiei referitoare la program pentru
punctele care privesc Elveția.

Vă mulțumesc, onorabili deputați, pentru munca bună pe care ați desfășurat-o în acest caz.

Marco Scurria,    în numele Grupului PPE. – (IT) Domnule președinte, doamnelor și domnilor,
pe lângă Comisie, aș dori cu siguranță să îi mulțumesc și președintei Comisiei pentru cultură
și educație, doamna Pack, pentru munca și implicarea deplină în acest dosar.

Subiectul despre care vorbim astăzi este important deoarece tocmai un instrument precum
„Tineretul în acțiune creează răspândirea ideilor, apropierea și prietenia între țările Uniunii
Europene, dar și, mai presus de toate, între cele care nu fac parte din ea, precum Elveția sau
alte țări din afară.

Marea bogăție a programelor noastre multianuale este cea care, prin acțiuni precum
„Tineretul în acțiune”, „Erasmus”, „Erasmus Mundus”, „Educație permanentă”, „Media”,
„Media Mundus” și multe altele, permite construirea unor relații între țările Uniunii Europene
și țările terțe.
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Vedeți, prin aceste programe, am adus la viață Uniunea Europeană, permițând multor
cetățeni – în principal tineri – să se întâlnească, să facă schimb de experiență, să îi cunoască
pe ceilalți și să devină ei înșiși cunoscuți. Le-am dat profesorilor și lucrătorilor în general
șansa de a-și îmbunătăți abilitățile profesionale și le-am acordat directorilor, producătorilor
și asociațiilor din diferite țări șansa de a face o muncă mai bună.

Prin urmare, aceste programe sunt importante și, așadar, am fost puțin îngrijorați atunci
când nu le-am văzut în programul de lucru al Comisiei pentru anul viitor. Prin urmare,
astăzi aprobăm un pas important, care determină creșterea Europei, consolidează cetățenia
pe continentul nostru și – având în vedere că am vorbit despre aceasta puțin mai devreme
în legătură cu Marca patrimoniului european – acesta este un pas care contribuie la crearea
identității noastre europene.

Joanna Senyszyn,    în numele Grupului S&D. – (PL) Domnule președinte, în numele Grupului
Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, susțin proiectul
de raport al raportoarei privind convenirea asupra participării Elveției la programul
„Tineretul în acțiune‟ și la programul de acțiune din domeniul învățării pe toată durata
vieții. Acordul a fost negociat în mod corespunzător și protejează interesele UE, iar
temeiurile juridice pentru programele europene în domeniile referitoare la educație, instruire
și tineret asigură participarea Elveției. Principiile care reglementează această participare au
fost stabilite în detaliu, ceea ce garantează că programele vor fi puse în aplicare în mod
corespunzător și corect. Elveția este dornică să coopereze cu UE în domeniul educației,
formării și tineretului și, astfel, acordul nostru ar trebui să iasă singur în evidență.

Suntem încântați de faptul că programele UE pentru educație sunt atât de atractive și de
eficiente încât și alte țări li se alătură. Cel mai recent studiu al Comisiei Europene arată că
programul „Tineret în acțiune‟ sporește aptitudinile lingvistice și șansele de integrare pe
piața forței de muncă ale tinerilor. Oportunitățile pentru educația adulților nu sunt încă
pe deplin exploatate totuși, deși există un potențial enorm în acest domeniu.

Hannu Takkula,    în numele Grupului ALDE . – (FI) Domnule președinte, încă de la început,
aș dori să îi mulțumesc președintei excelente a comisiei noastre, doamna Doris Pack, care
a și elaborat acest raport. Aș putea spune că, atunci când această propunere se afla în mâinile
doamnei Doris Pack, se afla în mâini bune. După cum știe foarte bine distinsa doamnă
comisar, doamna Pack are foarte multă experiență și expertiză profesională chiar în aceste
domenii privind învățarea pe toată durata vieții și programele pentru tineret. Atunci când
se făceau pregătiri cu privire la această chestiune, era o plăcere să observi cât de bine progresa
această muncă. Este excelent faptul că și tinerii din Elveția vor lua parte la poveștile de
succes pe care noi, cei din Uniunea Europeană, le-am creat.

Este destul de adevărat că cei care privesc în mod critic Uniunea Europeană, cei care chiar
i se opun, sunt totuși în unanimitate de acord că Uniunea Europeană are într-adevăr povești
de succes, precum programele privind învățarea pe toată durata vieții, tineretul și cultura.
Acesta este unul dintre cele mai bune aspecte ale Uniunii Europene și unul care ar trebui
să ne străduim să ne asigurăm că rămâne vizibil.

Datorită Uniunii Europene și acestor programe, am reușit să încurajăm tinerii europeni să
urmeze calea educației și a formării pentru a-și crește capitalul personal. Acesta a dus totuși
și la creșterea capitalului națiunilor.

În această privință, este foarte important ca Elveția să nu fie exclusă în niciun fel din acest
sistem de cooperare, deși aceasta nu este membră a UE sau SEE. În schimb, tinerilor din
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Elveția ar trebui să li se acorde ocazia de a participa la programe și lucrurile ar trebui, prin
urmare, să fie duse mai departe în mod reciproc. Cred că acest lucru va genera un plus de
valoare în toate privințele.

Domnule președinte, în sfârșit, aș dori să îi mulțumesc raportoarei noastre. Sper că acest
program va fi o poveste de succes și pentru Elveția, așa cum a fost pentru noi, cetățenii
statelor membre din Uniunea Europeană.

Marek Henryk Migalski,    în numele Grupului ECR. – (PL) Domnule președinte, doamnă
comisar, prezentul raport a fost adoptat în unanimitate de Comisia pentru cultură și
educație, unde toată lumea a confirmat că acesta este o idee bună. Este într-adevăr o idee
bună care ar trebui să fie complet lipsită de controverse, întrucât exemplifică valorile pe
care le discutăm. De fapt, acesta ar putea foarte bine să fie unul dintre acele rapoarte cărora
Parlamentul le poate acorda susținere deplină, chiar dacă situația Elveției este unică, după
cum a spus doamna comisar. Aceasta este o țară foarte interesantă, care este foarte specială
din punct de vedere social și care se implică în forme de cooperare foarte interesante cu
Europa, deși nu face parte din multe acorduri europene, și tocmai din acest motiv merită
să creăm legături cu această țară prin intermediul programelor necontroversate, universal
acceptate, de acest gen.

Jaroslav Paška,    în numele Grupului EFD. – (SK) Domnule președinte, deși Elveția nu a
decis încă să devină un stat membru al Uniunii Europene, aceasta a manifestat un interes
deosebit pentru cooperarea vastă cu UE în domeniul educației și formării profesionale
pentru tineri. După crearea programelor Tineretul în acțiune și învățarea pe toată durata
vieții în 2006, s-a creat un temei juridic pentru cooperarea dintre Elveția și UE în acest
domeniu.

Comisia Europeană, în conformitate cu recomandările Consiliului European din urma
discuțiilor cu omologii elvețieni, a elaborat un acord care să ne permită să dezvoltăm o
cooperare eficientă cu prietenii noștri elvețieni în domeniul educației și al formării
profesionale a tinerilor, precum și în domeniul învățării pe toată durata vieții. Acordul este
corect, echilibrat, și exprimă interesele ambelor părți semnatare de a extinde cooperarea
reciprocă și de a susține schimbul de cunoștințe și de expertiză în interesul îmbunătățirii
calității procesului educațional.

În opinia mea, doamnă comisar, acordul dintre UE și Elveția reprezintă, prin urmare, un
pas în direcția corectă.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Domnule președinte, aș dori să felicit raportoarea,
doamna Pack, și sunt în totalitate de acord cu recomandarea acesteia privind programele
„Tineretul în acțiune” și de învățare pe toată durata vieții și cu participarea Elveției la acestea.
Aș spune că Elveția nu este numai o țară frumoasă și ordonată; aceasta reprezintă un mare
interes pentru Uniunea Europeană datorită democrației sale directe, confederația
cantoanelor. De cealaltă parte, și Uniunea Europeană trebuie să reprezinte un interes pentru
Elveția, deoarece Elveția este înconjurată în totalitate de state membre UE. În sfârșit, Elveția
își potrivește ritmul de viață cu cel al Uniunii Europene. Cred că, după adoptarea acestui
program, va putea să facă și mai bine acest lucru. Elveția se va apropia și mai mult de
Uniunea Europeană, iar UE o va înțelege mai bine; după cum a menționat colega noastră,
Doris Pack, vom putea anticipa rezultate mai bune la referendumuri.

Liam Aylward (ALDE).   – Domnule președinte, salut acțiunile Elveției pentru creșterea
cooperării sale cu UE în domeniile educației, formării și tineretului. Programul Tineretul

16-12-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO20



în acțiune este un program foarte important pentru tinerii cetățeni europeni. Acesta este
un program care trebuie evidențiat mai mult și ale cărui scopuri și obiective trebuie realizate,
în special cu privire la activitățile Serviciului european de voluntariat din cadrul programului
Tineretul în acțiune.

Având în vedere că anul următor este Anul European al Voluntariatului, este deosebit de
important ca Serviciul european de voluntariat – care sprijină participarea tinerilor la
activități de voluntariat și vizează dezvoltarea solidarității și promovarea cetățeniei active
în rândul tinerilor – să fie consolidat.

În Irlanda, voluntariatul în organizațiile sportive locale oferă oportunități sportive și de
conducere pentru mii de tineri. Aceste organizații încurajează cetățenia activă în rândul
tinerilor, promovând în același timp sănătatea, o condiție fizică bună și un stil de viață
activ. Programul și măsurile sale voluntare ar trebui sporite și ar trebui să se creeze legături
puternice cu Elveția în această privință.

Există multe posibilități în cadrul programului Tineret în acțiune și toate măsurile de sporire
a scopurilor sale și de încurajare și susținere a tinerilor din UE ar trebui sprijinite și puternic
încurajate.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Domnule președinte, doamnă raportoare, aș dori să
vă mulțumesc pentru munca dvs. și să spun că vă sprijin într-adevăr recomandarea ca
Parlamentul European să aprobe decizia Consiliului cu privire la participarea Elveției la
programele „Tineret în acțiune” și de învățare pe toată durata vieții, deoarece acordul
Comisiei cu autoritățile elvețiene întrunește toate cerințele, dispozițiile și condițiile. Mai
mult, Agenția națională elvețiană va coopera la punerea în aplicare a programelor la nivel
național și va contribui financiar în fiecare an la fiecare program. Acest acord bilateral este
foarte important atât pentru Elveția însăși, cât și pentru Uniunea Europeană, deoarece
tinerii din Elveția vor putea să profite de diferite oportunități pe baza programului „Tineretul
în acțiune” și vice versa. Tinerii cetățeni din Uniunea Europeană vor putea să participe la
toate programele împreună cu tinerii elvețieni. Prin urmare, sunt încântată de faptul că,
deși aceasta nu face parte din Spațiul Economic European și nu este un stat membru, Elveția
cooperează totuși îndeaproape cu Uniunea Europeană în domeniile educației, al formării
și al tinerilor.

Seán Kelly (PPE).   – Domnule președinte, de când am venit în Parlamentul European mă
tot întreb de ce Elveția și Norvegia nu au intrat încă în Uniunea Europeană și mă întreb
dacă este din cauză că acestea au ce este mai bun din ambele lumi. Beneficiile apartenenței
la Uniunea Europeană fără obligații. Și astăzi sunt puțin nesigur în această privință. Doamna
comisar a menționat că aceștia vor trebui să plătească. Sigur că vor trebui să plătească, dar,
în mod normal, cei care nu sunt membri plătesc mai mult decât membrii clubului.

Cu toate acestea, mă voi pleca în fața înțelepciunii și experienței superioare a doamnei
Doris Pack spunând că aceasta ar putea fi calea de a avansa. Acest lucru poate ajuta la
crearea unei sensibilizări europene în rândul cetățenilor din Elveția și aceștia ar putea într-o
zi să se alăture Uniunii Europene. Dacă se va întâmpla acest lucru, ceea ce și sper, cred că
întregul merit va fi al doamnei comisar și al doamnei Doris Pack pentru abordarea lor
iluminată. În această perioadă a bunăvoinței, sunt pregătit să accept propunerile.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Domnule președinte, doamnă comisar, tineretul european
este o generație care a avut privilegiul de a crește pe un continent pașnic, aproape fără
frontiere, caracterizat prin mobilitate și multilingvism și care oferă, de asemenea, o gamă
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largă de oportunități culturale și economice. Pentru a ne asigura că tot mai mulți tineri se
implică în cetățenia activă, trebuie să stabilim sisteme de ajutor stabile în domeniul politicii
privind tineretul. Este adevărat că Elveția nu este membră a Spațiului Economic European,
dar aceasta cooperează îndeaproape cu Uniunea Europeană și face acest lucru nu numai
în domeniile educației, formării și al tineretului. Începând cu 2008, Elveția participă și
finanțează mai multe proiecte care vizează reducerea diferențelor economice și sociale în
cadrul unei Europe extinse. Elveția a manifestat solidaritate și angajament față de extinderea
Uniunii Europene și vizează stabilirea unor relații economice și politice ferme cu noile
state membre. Sunt de acord cu punctele importante din acord cu privire la participarea
Elveției la program, care ar face ca aceasta să devină un partener egal ...

(Președintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dacă acest
program va da rezultate astăzi, acest lucru va fi datorită hotărârii doamnei Pack și voinței
doamnei comisar Vassiliou.

În calitate de cetățean italian-elvețian, mă bucur că Elveția este prima țară din afara Uniunii
Europene care participă la programele educaționale UE pentru tineri, în ceea ce privește
atât învățământul superior, cât și formarea continuă a aptitudinilor. De fapt, să ne amintim
că, deși Elveția nu face parte din Uniunea Europeană, aceasta a adus o contribuție majoră
la construirea valorilor și libertăților care constituie patrimoniul comun al continentului
european.

Un simptom al reușitei programelor precum „Tineretul în acțiune” este faptul că Elveția
solicită ca mobilitatea programelor noastre europene să fie extinsă la tinerii săi și, prin
urmare, este de o importanță semnificativă faptul că Elveția solicită nu numai un spațiu
economic mai mare, ci și un spațiu educațional mai mare. Consider că va fi foarte interesant
pentru tinerii din Uniunea Europeană și Elveția să reușească să se cunoască mai bine între
ei și sunt sigură că acest lucru va pune baze care vor avea o influență și asupra viitorului
Uniunii Europene.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Domnule președinte, este de înțeles că Elveția, care oferă
o parte din sprijinul financiar pentru programele „Tineretul în acțiune” și învățare pe toată
durata vieții, dorește acum să participe la aceste programe. Cu toate acestea, în spiritul
învățării, ar fi bine, de asemenea, ca și UE să se inspire de la Elveția atunci când este vorba
despre democrația directă. Atunci când populația elvețiană se opune construirii de minarete,
această decizie este acceptată. Tot astfel se întâmplă cu inițiativa recentă privind deportarea
infractorilor străini. Autoritățile elvețiene sunt conștiente de faptul că atunci când oamenii
spun „nu”, asta înseamnă „nu”, așadar nu continuă pur și simplu să organizeze votări până
când obțin rezultatul pe care îl doresc, așa cum s-a întâmplat în cazul Irlandei, de exemplu.

Adevărul este că respingerea inițială a tratatului constituțional pentru Europa de la acea
vreme este posibil să fi ușurat decizia unor elvețieni de a vota în favoarea Acordurilor
Schengen și Dublin. Acestora li s-ar putea părea mai ușor să formeze o alianță cu o federație
de state liberă decât cu o Uniune Europeană centralistă. Acesta este un lucru care nu poate
fi ascuns de vocile auzite acum în Elveția care solicită aderarea la UE. Nu toate florile din
grădina Uniunii Europene sunt trandafiri; tendințele de centralizare sunt în creștere, iar
evoluțiile se îndreaptă implacabil în direcția unei uniuni de transfer.

(Președintele l-a întrerupt pe vorbitor)
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Piotr Borys (PPE).   – (PL) Domnule președinte, aș dori să adresez călduroasele mele
mulțumiri doamnei Pack și doamnei comisar pentru luarea acestei inițiative. Cred că Elveția,
o enclavă înconjurată de state membre UE din toate părțile, trebuie, de fapt, să fie deschisă
programelor. Cred că tinerii nu sunt mereu conștienți de faptul că, întrucât nu fac încă
parte din Uniunea Europeană, nu pot beneficia de acest program european supranațional
care oferă o modalitate excelentă de a integra tinerii și de a face schimb de bune practici și
care chiar garantează că învățarea pe toată durata vieții și cooperarea pot fi cu adevărat
europene.

Aș dori, de asemenea, și mai ales să mulțumesc pentru faptul că astăzi vom putea transfera
un model al programelor europene către o țară care nu este membră a Uniunii Europene.
În același spirit de acceptare și de invitare, aș dori, de asemenea, să o încurajez pe
doamna Pack și Comisia să extindă poate sistemele similare pentru a include și alte țări
doritoare. Mă gândesc aici în special la Parteneriatul estic și la Balcani sau, cu alte cuvinte,
la țările care încă nu sunt state membre ale Uniunii Europene din punct de vedere formal.

Hella Ranner (PPE).   – (DE) Domnule președinte, ca toți ceilalți prezenți aici, am
sentimentul că Elveția ar putea astfel să se apropie mult mai mult de Europa, devenind
eventual, să sperăm curând, membră cu drepturi depline în Uniunea Europeană, lucru care
cu siguranță trebuie salutat foarte mult. Ar trebui să fim încurajați de acest mic spațiu alb
din mijlocul hărții Europei.

Conform estimărilor noastre, programul „Tineretul în acțiune” va ajunge la aproape un
milion de persoane. Scopul dominant important este ca organizațiile de tineret să participe.
Acesta este un semnal pentru generația viitoare că participarea lor activă este foarte
binevenită. Aș dori să îmi exprim aprecierea și pentru eforturile doamnei Pack.

Trebuie să tindem din Uniunea Europeană către alte țări, în acest caz Elveția, întrucât acesta
este singurul mod în care putem avea succes. Să așteptăm pur și simplu ca elvețienii să
ceară să intre în Uniunea Europeană nu va fi probabil suficient în perioade ca acestea. În
plus, nu trebuie să uităm că susținerea financiară pentru Comisia pentru cultură și educație
în special ne dă motive să sperăm că Elveția se va alătura în curând și altor programe.

Androulla Vassiliou,    membră a Comisiei. – Domnule președinte, aș dori să mulțumesc
tuturor pentru că au salutat călduros prezenta inițiativă. A fost plăcerea mea să semnez
acest act între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană ca primul meu act în calitate
de comisar pentru educație, cultură și tineret. Salut această evoluție și îmi doresc ca Elveția
să fi avut posibilitatea de a ni se alătura și în programul privind cultura, lucru pe care nu îl
poate face din motive constituționale interne.

După cum subliniază mulți vorbitori, salutăm crearea unor relații mai apropiate între
tineretul din Elveția și tineretul din statele membre UE. Vedem acest lucru ca o modalitate
de a asigura drumul către susținerea sporită a proiectelor europene din Elveția, ceea ce
sperăm că îi va schimba părerea pe viitor și va decide să ni se alăture în Uniunea Europeană.

De asemenea, iau act de faptul că onorabilii deputați încurajează alte țări terțe să se alăture
acestui program, lucru pe care îl vom promova, desigur. Vă mulțumesc foarte mult pentru
sprijinul dvs.

Doris Pack,    raportoare. – (DE) Domnule președinte, mă bucur foarte mult să văd că unii
dintre colegii mei deputați din rândul euroscepticilor au votat în favoarea acestei propuneri,
fiind de acord că este atât de minunat că Elveția s-a alăturat acestui program și că va exista
o cooperare europeană sporită cu privire la educație. Acesta va deschide orizonturi poate
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chiar pentru deputați, dar cu siguranță va face asta pentru generația mai tânără din Elveția.
Ne bucurăm de acest lucru.

Dl Mölzer nu mai este aici, dar observ că acesta nu a menționat faptul că Elveția nu a
organizat un referendum cu privire la această cooperare. Este într-adevăr remarcabil faptul
că Elveția a sărit peste asta, în special în acest domeniu. Până la urmă, este sigur faptul că
generația mai tânără așteaptă de multă vreme ocazia unei astfel de cooperări. Este evident
că domnul Mölzer a omis să menționeze că nu a avut loc un referendum în acest caz.
Poporul nu trebuie consultat cu privire la fiecare chestiune în parte. Lucrurile bune, precum
aderarea la Uniunea Europeană, vor ieși singure în evidență. Sper că generația mai tânără
va beneficia de pe urma cooperării productive din cadrul acestor programe de educație și
tineret și că tinerii vor deveni europeni adevărați, care vor spune la un moment dat: „Acum
este momentul ca și noi să ne alăturăm Uniunii Europene, împărtășind cu restul Europei
toate celelalte domenii politice. Suntem un continent unic și ar trebui să fim de acord și în
privința acestor chestiuni”. Sunt sigură că aceste programe de educație vor juca un rol
important în creșterea sensibilizării europene în rândul oamenilor din întreaga Elveție.

Președintele.   – Vă mulțumesc, doamnă Pack, aș dori să vă felicit, nu numai pentru acest
raport, ci și pentru munca grea și entuziasmul dvs. și pentru că veți fi la Madrid la sfârșitul
săptămânii pentru a promova premiul LUX. Nu voi putea fi alături de dvs. pe data de 17,
deși mi-aș fi dorit foarte mult să fiu acolo. În zilele de 18 și 19 voi putea să particip la
reuniuni. Vă mulțumesc, adevărul este că Parlamentul are nevoie de persoane precum
doamna Pack pentru a obține eficiența de care avem cu toții nevoie.

(Aplauze)

Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc astăzi la ora 12.00.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Iosif Matula (PPE),    în scris . – Dorința Elveției de a lua parte la programele educaționale
și de tineret ale Uniunii Europene este un lucru îmbucurător, cu atât mai mult cu cât această
țară nu face încă parte din UE și nici din Spațiul Economic European. Asocierea la
programele europene este importantă și prin prisma faptului că nu am avut, până acum,
un acord direct în domeniul culturii și educației. Participarea Elveției la Procesul Bologna
și la crearea Zonei Europene a Învățământului Superior oferă, însă, o garanție că împreună
putem crea premisele pentru atingerea obiectivelor Strategiei 2020, realizând în același
timp o puternică legătură între statele membre și țările terțe. Prin întâlnirile între tineri,
prin schimburile de experiență între profesori și cercetători, prin oportunități sporite pentru
formare pe tot parcursul vieții, vom contribui la crearea unei identități comune europene.
Subliniez, însă, faptul că trebuie să luăm în calcul și includerea celorlalte țări de la granițele
UE în programele noastre, pentru că educația și cultura nu trebuie să se oprească la frontiere.
Astfel, vom asigura reîntregirea continentului european și îi vom încuraja pe tineri să se
implice activ în modelarea viitorului nostru comun.

Mario Mauro (PPE),    în scris. – (IT) Participarea Elveției, țară care a ales să nu facă parte
din Uniunea Europeană, la programul „Tineretul în acțiune” și la programul de acțiune din
domeniul învățării pe toată durata vieții nu poate fi exclusă a priori, dar ar trebui evaluată
cu atenție. Prin urmare, susțin termenii acordului la care s-a ajuns între Comisie și guvernul
elvețian, așadar votez pentru raportul doamnei Pack. Este corect să acordăm Elveției

16-12-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO24



beneficiile programului, dar este, de asemenea, corect să protejăm toate interesele financiare
și, de altfel, ale Uniunii Europene.

Joanna Katarzyna Skrzydomnulewska (PPE),    în scris. – (PL) Scopul programului de
învățare pa toată durata vieții, inclus în Al șaptelea program cadru, este de a dezvolta diferite
forme de învățare pe toată durata vieții profesionale a oamenilor prin susținerea cooperării
dintre sistemele de educație și de formare din țările participante la program. Grupul țintă
al programului nu sunt numai studenții sau elevii din învățământul secundar, ci și adulții,
datorită programului Grundtvig, și personalul formator căruia i se asigură vizite de studiu.
Creșterea de la un an la altul a sumei din buget alocată pentru acest program, care se ridică
la aproape 1 028 miliarde EUR în 2011, este un semn al nevoii justificate de dezvoltare și
cooperare în acest domeniu.

Într-o perioadă cu rate ale șomajului în rândul tinerilor atât de ridicate din cauza lipsei de
adaptare a educației la nevoile de pe piața forței de muncă și lipsei de formare profesională
adecvată pentru absolvenți, trebuie să ne concentrăm pentru a profita la maxim de
oportunitățile care ne sunt oferite de programul de învățare pe toată durata vieții și să găsim
o soluție la o situație atât de dificilă. Salut inițiativa de a include Elveția în cooperarea din
acest domeniu. Sper că schimbul comun de experiență va ajuta la ridicarea nivelurilor de
ocupare a forței de muncă și la creșterea mobilității pe piața forței de muncă.

4. Bunăstarea găinilor ouătoare (dezbatere)

Președintele.   – Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea privind întrebarea cu
solicitare de răspuns oral adresată Comisiei de către domnul Paolo De Castro, în numele
Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, privind bunăstarea găinilor ouătoare
(O-0178/2010 - B7-0657/2010).

Paolo De Castro,    autor. – (IT) Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și
domnilor, ziua de astăzi reprezintă o ocazie importantă de a discuta problema strategică
a protecției bunăstării animalelor în agricultură. La 1 ianuarie 2012, vor intra în vigoare
termenii Directivei 1999/74/CE a Consiliului, care stabilește standardele minime pentru
protecția găinilor, echivalentă cu abolirea bateriilor convenționale ca sistem de exploatare
pentru producerea de ouă. Această modalitate de adăpostire a animalelor va fi interzisă în
favoarea sistemelor de exploatare care garantează o bunăstare sporită a animalelor.

Domnule președinte, amintirea Consiliului Uniunii Europene privind agricultura, de la
19 iulie 1999, este proaspătă în mintea mea. A fost o zi importantă în care, în calitate de
reprezentant al țării mele (la acea vreme eram ministrul italian al agriculturii), am contribuit
la aprobarea acestei directive importante votând pentru ea.

Acum, la un an de la intrarea în vigoare irevocabilă a noii legislații, datele arată că
producătorii europeni încep să își adapteze sistemul de producție, dar nu fără a întâmpina
dificultăți. Lucrul de care avem nevoie este un angajament concret din partea Comisiei
pentru a spori bunăstarea animalelor, pentru a proteja producătorii care și-au adaptat
sistemul de exploatare la Directiva 1999/74/CE a Consiliului și, în același timp, pentru a
garanta în mod eficient trecerea la noua legislație, evitând denaturarea concurenței de pe
piață.

Din acest motiv, eu și colegii mei deputați am considerat că este adecvat să adăugăm acest
subiect important pe ordinea de zi a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, pe
care am onoarea să o prezidez. Munca grea depusă în ultimele luni, care a implicat toate
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grupurile parlamentare, a dus la întrebarea cu solicitare de răspuns oral de la
28 octombrie 2010, care prezintă Comisiei trei chestiuni importante:

În primul rând, raportul privind punerea în aplicare a noii legislații în cadrul statelor
membre.

În al doilea rând, măsurile care trebuie luate în statele membre pentru a garanta
conformitatea cu termenii directivei și ajungerea la un compromis, acolo unde este necesar,
cu cei care manifestă o veritabilă dorință de adaptare.

În sfârșit, măsurile și garanțiile care trebuie adoptate pentru a evita crizele de pe piața de
ouă în anii următori și prevenirea concurenței neloiale din partea țărilor terțe care nu sunt
obligate să respecte directiva Uniunii Europene în cadrul pieței interne europene.

Acestea sunt subiectele la care așteptăm răspunsuri concrete și definitive din partea Comisiei.
În sfârșit, îi solicităm doamnei comisar să garanteze o piață mai transparentă, în
conformitate cu conceptului așa-numitei reciprocități a normelor, pentru a facilita
perspectiva unei convergențe internaționale sporite privind standardele de bunăstare a
animalelor aplicate în Uniunea Europeană.

Rezolvarea acestei probleme, pe care am discutat-o de câteva ori în comisie de la începutul
legislaturii, este esențială pentru a preveni ca eforturile Europei cu privire la bunăstarea
animalelor – eforturile noastre, doamnă comisar – să devină inutile din cauza unei piețe
care este incapabilă să recunoască valorile sociale legate de produsele alimentare. Trebuie
să reducem efectele denaturării posibilității ca producătorii din afara sistemului european
de norme să poată transforma restricțiile limitate cărora le sunt supuși în avantaje
concurențiale mai mari.

Domnule președinte, adoptarea propunerii de rezoluție privind găinile ouătoare pe care
o vom vota în această dimineață ar putea reprezenta un prim și important pas în această
direcție.

Androulla Vassiliou,    membră a Comisiei. – Domnule președinte, în primul rând, domnul
comisar Dalli m-a rugat să vă transmit că își cere scuze că nu se află aici în persoană, dar
m-am bucurat să primesc această întrebare în calitate de fost comisar responsabilă cu
bunăstarea și sănătatea animalelor.

În numele Comisiei, aș dori să subliniez că interzicerea cuștilor convenționale care a fost
adoptată în 1999 reprezintă o îmbunătățire importantă pentru bunăstarea animalelor din
Uniunea Europeană. Mai mult, aceasta a stimulat dezbateri intense în toată lumea. Aș dori,
de asemenea, să subliniez că statele membre sunt în principal responsabile pentru aplicarea
legislației UE privind protecția găinilor ouătoare.

Comisia depune toate eforturile pentru a monitoriza executarea în statele membre, inclusiv
prin inspecții efectuate de către experții Comisiei și prin informații furnizate anual de către
statele membre pe baza unei decizii specifice a Comisiei cu privire la inspecțiile care
urmăresc să evalueze bunăstarea animalelor din ferme.

Luna trecută, în noiembrie 2010, 24 de state membre au prezentat Comisiei date oficiale
pentru 2009 privind locurile de producție pentru găinile ouătoare. Până astăzi, numai 18
state membre au prezentat informații complete. Aceste informații arată că 66 % din locurile
de producție din cele 18 state membre creșteau găinile în aer liber, 29 % în hale la sol, 3,5
% în cuști convenționale și 1 % în cuști îmbunătățite.
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Cu toate acestea, Comisia are la cunoștință că încă există lacune importante în materie de
informații și că trei state membre nu au răspuns deloc, în timp ce șase state membre au
furnizat numai informații parțiale. Prin urmare, imaginea de mai sus este departe de a fi
completă. Comisia le solicită în mod constant statelor membre să completeze informațiile
lipsă cu orice ocazie posibilă, inclusiv în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și
sănătatea animală și la reuniunile șefilor serviciilor veterinare.

Mai mult, Comisia a solicitat statelor membre, printr-o scrisoare oficială, să își prezinte
planurile de acțiune naționale pentru punerea în aplicare a interdicției, cu scopul de a
analiza mai bine situația în întreaga UE.

În acest moment, Comisia își concentrează eforturile pentru a asigura că statele membre
iau măsurile necesare pentru punerea în aplicare a interdicției cuștilor convenționale până
la termenul limită stabilit. Statele membre sunt responsabile pentru asigurarea faptului că
ouăle care nu sunt produse în conformitate cu directiva privind găinile ouătoare nu pot fi
comercializate legal pe piață, conform legislației UE.

Anul următor vom avea o imagine mai bună a situației, după reuniunea părților interesate.
Aceasta va avea loc în ianuarie 2011.

Astăzi, importul de ouă este foarte limitat din cauza duratei scurte de păstrare la raft a
produsului, precum și a cerințelor UE privind cerințele de siguranță a produselor alimentare.
Conform legislației UE, ambalajele care conțin ouă importate din țări terțe pentru care nu
există suficiente garanții în ceea ce privește echivalența standardelor de producție trebuie
să indice metoda de creștere ca fiind standard non-UE. Această etichetă permite ca ouăle
care nu sunt produse în conformitate cu cerințele UE privind bunăstarea să fie clar distinse.

Comisia va examina în continuare situația împreună cu toate părțile interesate relevante,
după cum am spus, într-o întâlnire care va avea loc la 19 ianuarie 2011 la Bruxelles, unde
se vor discuta opțiunile pentru a asigura intrarea în vigoare rapidă a directivei.

Esther de Lange,    în numele Grupului PPE. – (NL) Domnule președinte, ne îndreptăm cu
o viteză amețitoare către o situație în care milioane de ouă nu vor putea respecta normele
UE. Până la urmă, după cum s-a spus mai devreme astăzi, se așteaptă ca 30 % din ouăle
produse în 2012 să încalce interdicția cuștii pe care am stabilit-o în 1999.

Doamnă comisar, aceasta este numai o problemă de aritmetică simplă. Pe fermier îl costă
cu 8 până la 13 % mai mult să producă acest ou care respectă bunăstarea animală de la
găini care nu sunt închise în baterii. De cealaltă parte, ne place sau nu, consumatorul mediu
va opta tot pentru ouă ieftine și este pregătit să plătească cu numai 3 până la 4 % mai mult
pentru acest tip de ou care respectă bunăstarea animală. Avantajul competitiv care rezultă
în urma acestei situații pare deci să fie foarte clar.

Problema esențială este: ce veți face dvs., Comisia Europeană, pentru a asigura că agricultorii
care respectă în mod corespunzător normele și care investesc în alternative nu sunt
penalizați în favoarea colegilor lor care rămân în urmă. Doamnă comisar, vă rog nu ne
păcăliți din nou cu vechea poveste că statele membre sunt responsabile pentru punere în
aplicare și verificări. Dvs. sunteți gardiană a tratatelor, din acest motiv toate privirile sunt
îndreptate către dvs. Consider, de asemenea, că este păcat că încă discutăm despre date și
că ne bazăm pe o situație mai bună anul viitor, deoarece atunci va fi prea târziu!

Ce vom face? Trebuie sporită presiunea! În rezoluția noastră solicităm, desigur, păstrarea
interdicției privind cuștile, inspecții mai multe, elaborarea în cele din urmă a planurilor de
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acțiune naționale și o interzicere a exportării tuturor ouălor care nu sunt produse conform
normelor, printre altele.

Doamnă comisar, este rândul dvs.! Dacă nu veți faceți nimic, atunci nu numai că agricultorii
bona fide vor suferi, ci mă tem că și credibilitatea dvs. și cea a reglementărilor europene
privind bunăstarea animalelor. Aceasta este o situație pe care cred că dorim cu toții să o
evităm.

Luis Manuel Capoulas Santos,    în numele Grupului S&D. – (PT) Domnule președinte, la
fel ca președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, domnul De Castro, în
urmă cu 12 ani, și eu am avut ocazia, în calitate de ministru al agriculturii, să particip la
decizia de adoptare a legislației pe care o discutăm astăzi aici. A fost o dezbatere lungă și
dificilă deoarece ne-am confruntat cu două valori contradictorii: stabilirea condițiilor
pentru bunăstarea animalelor și asigurarea competitivității sectorului. Soluția la care s-a
ajuns a fost de a favoriza bunăstarea animalelor și de a acorda sectorului o perioadă suficient
de lungă pentru a se adapta.

Deși încă mai este un an până la intrarea în vigoare a noilor reglementări, informațiile
disponibile cu privire la exploatațiile agricole care nu s-au adaptat încă ne preocupă, după
cum a confirmat într-adevăr doamna comisar. Nu putem permite ca întreprinderile care
au investit și au depus un mare efort pentru a fi în conformitate cu această legislație să fie
penalizate sau supuse concurenței neloiale.

Sunt recunoscător doamnei comisar pentru informațiile pe care ni le-a oferit, dar am dori
să obținem informații mai detaliate cu privire la stadiul în care a ajuns de fapt fiecare stat
membru. De asemenea, am dori să știm ce proceduri specifice intenționează să urmeze
pentru a asigura că întreprinderile pot, în general, să se conformeze acestei legislații la
1 ianuarie 2012, în afară de cele menționate deja, și dacă există într-adevăr un cadru de
penalizări cu un minim de uniformitate între diferitele state membre. Aceasta este intenția
rezoluției pe care o discutăm azi, care sunt sigur că va fi susținută pe larg în Parlament. Cu
toate acestea, grupul meu va vota împotriva eliminării, în întregime sau parțială, a punctelor
F, 8, 9 și 14, care conțin formulări și obiective de care ne îndoim că sunt compatibile cu
dreptul UE și care vor scădea credibilitatea rezoluției dacă rămân.

George Lyon,    în numele Grupului ALDE. – Domnule președinte, aș dori să îi mulțumesc
doamnei comisar pentru informațiile de la începutul acestei dezbateri.

Indiferent dacă aveți imaginea completă sau nu, adevărul dur este că, începând de la
1 ianuarie anul viitor, 80 de milioane de ouă din Uniunea Europeană vor fi probabil produse
în cuști ilegale. Acesta va fi un fapt sigur. Avem un ciclu de producere a ouălor de 12 luni.
Este imposibil ca acea cifră să se schimbe în mod dramatic până atunci.

Aș dori să știu ce le voi spune celor precum John Campbell de la Glenrath Farms și tuturor
producătorilor din Regatul Unit care au cheltuit în medie 2 milioane de lire sterline fiecare
pentru a fi în conformitate cu legislația și care riscă acum un cost suplimentar care este cu
între 8 și 10 % mai ridicat decât în cazul unei cuști convenționale. Ce le spun consumatorilor
de acasă cărora le-am promis că, până la 1 ianuarie 2012, nu vor mai exista pe piață ouă
produse pe baza vechilor sisteme de baterii convenționale?

Știu ce vreau să spună acest Parlament și Comisia. Vreau să pot să mă întorc și să le spun
că vom lua măsuri dure pentru a ne asigura că legislația este respectată. Fără derogări și
prelungiri. În cele din urmă, producătorii au avut la dispoziție zece ani pentru a se conforma.
Vreau ca statele membre conforme să își poată proteja consumatorii și producătorii, având
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posibilitatea de a interzice importurile de ouă produse ilegal de la acei producători și acele
țări care nu s-au conformat. De asemenea, consider că Comisia ar trebui să realizeze o listă,
de îndată ce va obține informațiile, și să-i numească și să-i critice pe cei care nu s-au
conformat. Nu este o scuză să spună că nu știau că aceasta va veni. Zece ani reprezintă
mult timp în orice ciclu economic pentru a face pregătiri și investiții.

Doamnă comisar, atunci când veți încheia această dezbatere, sper că ne veți da o declarație
puternică în care să spuneți că înțelegeți preocupările producătorilor și consumatorilor și
veți promite măsuri puternice care să îi protejeze pe amândoi.

Martin Häusling,    în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Domnule președinte, doamnă
comisar, răspunsurile dvs. nu m-au convins. Detaliile oferite de Comisie în Comisia pentru
agricultură și dezvoltare rurală au fost, de asemenea, departe de a fi convingătoare. După
cum a spus deja domnul Lyon, aceasta este o problemă cu care ne vom confrunta mai
încolo. Începând din 2012, 30 % din ouăle de pe piață vor fi ilegale. Cu toate acestea, habar
nu avem ce să facem cu ele. Se pare că trebuie să avem încredere că statele își vor îndeplini
obligațiile de raportare – permiteți-mi să întreb de ce nu inițiem proceduri de încălcare a
dreptului european sau măcar să amenințăm cu aceste acțiuni, astfel încât să fie clar că, în
cele din urmă, dreptul european trebuie să se aplice în toate statele membre și tuturor
agricultorilor? Am construit un nivel de credibilitate foarte ridicat în ceea ce privește
respectarea bunăstării animalelor, iar acesta este încă un lucru pe care trebuie să îl apărăm.
Cetățenii se așteaptă pe bună dreptate ca aceste standarde să se aplice. Publicul este foarte
sensibil la chestiunile referitoare la bunăstarea animalelor. Până la urmă, asigurăm finanțare
și sprijin public comunității de agricultori deoarece avem reglementări mai stricte cu privire
la protecția mediului și la bunăstarea animalelor. Este rezonabil să ne așteptăm la ceva în
schimb din partea tuturor statelor membre. Din acest motiv, aș dori să întreb: ce va face
Comisia acum? Am făcut deja o solicitare la nivelul comisiei. De fapt trebuie să punem pe
masă imediat un catalog de măsuri. Nu putem accepta posibilitatea continuării discuțiilor
care vizează prelungirea termenelor limită. Nu este posibil să îi penalizăm acum pe cei care
au pus în aplicare politica permițându-le celorlalți să lucreze cu termene limită de tranziție
și mai mult timp. Acest lucru va face ca agricultorii să își piardă credința în instituțiile
Uniunii Europene.

Ați menționat o problemă legată de etichetare. Ce se va întâmpla cu produsele care conțin
ouă lichide în loc de ouă proaspete, de exemplu? Cum putem eticheta astfel de produse?
Acest punct trebuie măcar reglementat.

S-a spus deja de câteva ori că 10 ani înseamnă mult timp. Toți cei din Uniunea Europeană
trebuie să fi știut că aceste termene limită vor trebui respectate. Nu există scuze pentru
statele membre, inclusiv statele membre noi, precum: „Ne pare rău, dar nu am mai avut
timp. Zece ani chiar nu au fost suficienți”.

Uniunea Europeană este fruntașă în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Putem folosi
acest lucru pentru a ne susține argumentele la nivel mondial. Putem folosi acest lucru în
discuțiile cu consumatorii și din acest motiv trebuie să punem în aplicare acest lucru în
mod consecvent, pentru ca Parlamentul și Comisia să nu își piardă credibilitatea cu privire
la punerea în aplicare a standardelor europene. Din acest motiv, îi solicităm urgent Comisiei
să ia măsuri, mai degrabă decât să piardă și mai mult timp riscând o situație care nu va fi
pe placul nimănui începând cu 1 ianuarie 2012.

James Nicholson,    în numele Grupului ECR. – Domnule președinte, în primul rând,
permiteți-mi să spun că nici eu nu sunt pe deplin convins de ceea ce ne-a spus azi doamna
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comisia. Au existat două ocazii când funcționari ai Comisiei au venit la Comisia pentru
agricultură și dezvoltare rurală, iar evoluția acestora și ceea ce ne-au spus nu numai că a
fost inacceptabil, ci a fost abisal și a fost o rușine.

Acum am ascultat ceea ce a spus doamna comisar și am ascultat cu mare interes unele
dintre lucrurile pe care chiar le-a spus, dar nu ne-a oferit nimic în afară de faptul că
reprezentanții Comisiei se vor întâlni cu părțile interesate în ianuarie.

Și ce le veți spune părților interesate în ianuarie, doamnă comisar? Care va fi rezultatul
acestui lucru? Vrem să știm, deoarece trebuie să vă dați seama că, astăzi, ultimele găini se
află deja în cuștile convenționale care trebuie să respecte acel termen limită. Acestea sunt
deja acolo. În mod normal, există un ciclu de producere al ouălor de 13-14 luni în cazul
cuștilor convenționale.

Ați făcut un comentariu pe parcursul observațiilor dvs. și poate veți răspunde sau veți
detalia în această privință: ați spus că ouăle din afara UE care nu respectă standardele
echivalente vor avea o marcă diferită. Ce vreți să spuneți prin acest lucru? Veți accepta ideea
că ouăle din cadrul UE produse în neconformitate după 1 ianuarie 2012 fie vor avea aceeași
ștampilă, fie nu vor putea fi exportate în afara țării în care sunt produse, fie nu li se va
permite să intre pe piață?

Avem o problemă groaznică aici, deoarece, după cum spunea George Lyon, există 83 de
milioane de ouă – asta știm sigur – care, de la 1 ianuarie 2012, vor fi ilegale. Și acest lucru
este o încurcătură teribilă pentru noi în Europa, unde oamenii au nevoie să mănânce ouă.
Așadar, ce vom face în această privință?

Chiar cred că trebuie să știm ce facem. Puteți să ne garantați că vă veți întoarce în acest
Parlament în martie cu o propunere corespunzătoare referitoare la ceea ce intenționați să
faceți – ce măsuri intenționați să luați – pentru a controla într-adevăr această situație? După
cum au subliniat unii, mulți producători au cheltuit deja milioane de lire pentru a se
conforma standardelor. Acum nu li se poate cere să sufere din cauza altora care nu sunt
pregătiți să facă la fel.

John Stuart Agnew,    în numele Grupului EFD. – Domnule președinte, Comisia a creat o
criză imensă pe piața de ouă. Fie că vă place sau nu, 100 de milioane de păsări încă se vor
afla în cuști în ziua Z, sau să spun mai degrabă ziua O? Nu există nici banii, nici logistica
necesară pentru a împiedica acest lucru.

Insistarea asupra executării nemiloase a normelor sale peste un an, din fotoliul său
confortabil, îi poate da vorbitorului un sentiment minunat de satisfacție, dar acest lucru
ar putea pune grav în pericol sănătatea pe termen lung a sectorului ouălor din Regatul Unit.

Să analizăm implicațiile practice. Cum se pot înlătura și elimina 100 milioane de găini în
24 de ore? Sau cum se pot strivi și arunca în siguranță 83 de milioane de ouă în fiecare zi?
Sau, presupunând că veți reuși oricare dintre acestea, de unde vor lua consumatorii cele
83 de milioane de ouă zilnice? Din Ucraina, din India, din Argentina, din Brazilia, unde
toate ouăle au fost produse în baterii. Are vreuna dintre aceste țări reputația unor standarde
ridicate privind bunăstarea?

După ce va începe, acest comerț se va extinde foarte rapid datorită avantajului său
competitiv. Va fi foarte greu de oprit. Va submina în totalitate eforturile producătorilor de
ouă de colonie din Regatul Unit. În consecință, vom exporta o mare parte din industria
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noastră care tocmai a făcut investiții masive pentru a rămâne în conformitate cu normele
UE.

Cred că o interdicție asupra comerțului intracomunitar nu este deloc un început. Nu numai
că va fi imposibil de controlat peste granițele deschise, dar ar putea fi pusă sub semnul
întrebării și de OMC. Așadar, soluția cea mai puțin rea – și spun „cea mai puțin rea” – este
de a permite derogări pentru producătorii care nu respectă anumite condiții.

Există unele imagini incomplete pe care îmi place să le privesc, dar nu îmi place imaginea
vizuală a camioanelor cu ouă neștampilate care pleacă din unitățile de producție în cuști
din străinătate către Regatul Unit, în 2012. Ouăle neștampilate sunt un dar pentru un
comerciant necinstit. În Regatul Unit am învățat acest lucru pe calea cea grea.

Soluțiile noastre se referă la ștampilarea mecanică a ouălor cu codurile numerice care
reprezintă metoda de producție de la ferma producătoare. Această operațiune este în
desfășurare la ferma mea chiar în acest moment, iar aparatura este fiabilă. Comisia spune
că este mult mai dificil pentru ei să organizeze ștampilarea unui cod special pe ouăle
neconforme, în ciuda necesității evidente a acestui lucru. Da, aceasta este, desigur, aceeași
Comisie care obligă crescătorii de oi din Regatul Unit să își identifice inutil oile în mod
individual cu echipamente electronice nefiabile. Ce inconsecvență grosolană.

Soluția „cea mai puțin rea”, folosesc din nou expresia, este ca UE să insiste ca statele membre
care sunt în neconformitate să își cheltuiască fondurile regionale pe aparate de ștampilat
și, de asemenea, să plătească pentru un inspectorat al cărui personal să fie compus din
resortisanți ai statelor membre în conformitate. Acest inspectorat va vizita și unitățile de
ambalare și va construi o bază de date a procesatorilor care folosesc aceste ouă produse în
baterii în produsele lor.

Majoritatea comercianților din Regatul Unit sunt dornici să evite importul de ouă produse
în baterii după expirarea termenului limită, însă aceștia nu vor reuși decât dacă aceste ouă
vor fi identificate în mod corespunzător.

Mike Nattrass (NI).   – Domnule președinte, aceasta nu este o chestiune referitoare la
păstrarea găinilor în cuști necorespunzătoare, ci despre capacitatea UE de a supraveghea
piața unică.

Statelor li s-au acordat 10 ani pentru a se conforma până la 1 ianuarie 2012, sau produsul
va fi ilegal. Germanii, scandinavii, olandezii, britanicii și alții s-au conformat, însă anumiți
mari producători au refuzat pur și simplu. Acest fapt presupune costuri de capital masive
și conformarea înseamnă împrumuturi de bani. Regulamentul a stabilit un preț de
aproximativ 15 șilingi pentru o duzină de ouă. Acei hoți care nu se conformează ar putea
să beneficieze de și mai mult timp și ar fi evident recompensați, deoarece vor fi obținut un
avantaj de preț.

Ouăle din cuști ilegale se vor vinde mai ieftin decât cele care au respectat legea UE. Un
producător a împrumutat 10 milioane de lire sterline pentru a se conforma acestei directive.
A făcut ce trebuia.

Comisia nu își va respecta promisiunea și va face ca ouăle acestuia să fie necompetitive?
Dacă se acordă mai mult timp, atunci morala acestei povești este că, dacă UE dă o directivă,
merită să o ignori.
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PREZIDEAZĂ: LIBOR ROUČEK
Vicepreședinte

Esther Herranz García (PPE).   – (ES) Domnule președinte, în ianuarie 2012, 400 de
producători de ouă spanioli ar putea dispărea, ceea ce reprezintă în jur de 30 % din numărul
total din țara mea, cu pierderea producției de 300 000 de tone de ouă.

Uniunea Europeană ar putea să nu mai producă cele 80 de milioane de ouă, care se ridică
la 2 milioane de tone, și, dacă nu vom acționa foarte inteligent, singurul lucru pe îl vom
realiza va fi că acestea vor fi recuperate din importurile din țările terțe, ale căror standarde
privind bunăstarea animalelor sunt cu mult mai joase decât cele din Uniunea Europeană.

Această directivă din 1999, care solicită mărirea spațiului din cuștile pentru găinile ouătoare
ne cere să acționăm în mod inteligent și pozitiv, deoarece, altfel, nu vom face decât să
slăbim producția europeană și să oferim oportunități de comerț suplimentare țărilor terțe
în care spațiul alocat fiecărei păsări este cu mult mai mic decât cel pe care îl avem în prezent
în Uniunea Europeană.

Această directivă necesită depunerea unui mare efort din partea producătorilor europeni
întrucât, numai în Spania, se pare că este nevoie de în jur de 600 de milioane de euro. Nu
ar trebui să uităm nici faptul că acest lucru are un impact economic care se extinde la
industria producătoare de ouă și la industria produselor alimentare în general.

Prin urmare, solicit sprijinul dvs. pentru amendamentul depus de Grupul Partidului Popular
European (Creștin Democrat) la punctul 2, care solicită găsirea a cel puțin unei soluții
pentru exploatațiile agricole și întreprinderile responsabile care sunt pe cale să își transforme
exploatațiile agricole și care își vor fi încheiat această transformare până în ianuarie 2012.
Trebuie să le susținem în procesul de transformare a facilităților lor și să le acordăm timp
să finalizeze acest proces, prevenind astfel ca exploatațiile agricole să sufere daune
iremediabile și prevenind o lipsă peste noapte pe piața UE, care va cauza ulterior o creștere
a prețurilor pentru consumatori.

Trebuie să respectăm directiva, să acordăm o șansă industriei ouălor și produselor care
conțin ouă și, de asemenea, să respectăm dreptul la bunăstarea animală și dreptul
consumatorilor la un preț rezonabil.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Domnule președinte, doamnă comisar, în acest moment
aș dori să subliniez încă o dată că s-a luat deja o decizie privind interzicerea practicii de
creștere în baterii. Statele membre și producătorii de ouă au avut suficient timp pentru a
pune în aplicare directiva privind abandonarea practicilor cu privire la bateriile
convenționale. Timpul nu s-a scurs încă, mai sunt douăsprezece luni până când practica
va fi interzisă definitiv.

Cred că trebuie să ne asigurăm că, până la 1 ianuarie 2012, creșterea în baterii va fi interzisă
în totalitate. Trebuie să fie posibilă amenințarea statelor membre care nu au reușit până
atunci să pună în aplicare directiva prin măsuri legale, precum sancțiunile financiare.

Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că ouăle care provin din practici de creștere care nu
sunt în conformitate cu legislația europeană nu vor fi vândute pe piața europeană internă.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și
domnilor, de doisprezece ani știm că practicile de creștere în baterii vor fi interzise în UE
începând cu 1 ianuarie 2012. Cum este posibil ca doisprezece ani să nu fi fost suficienți

16-12-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO32



pentru unele state membre pentru a aplica această interdicție la timp și pentru a-și pregăti
industria avicolă în mod corespunzător? Acesta este numai unul dintre numeroasele
exemple ale modului în care punerea în aplicare deficitară duce la frustrări. Producătorii
de ouă din statele membre care au aplicat schimbările la timp suferă deja anomalii în
domeniul concurenței care contravin principiilor UE.

Solicit Comisiei să impună respectarea legislației relevante în toate statele membre și să
facă tot posibilul pentru a se asigura că aceasta este pusă în aplicare. Ouăle nu ar trebui să
mai fie produse în baterii după ianuarie 2012, iar ouăle care devin astfel ilegale nu ar trebui
să mai poată ajunge în magazine, stopând efectul negativ al acestora asupra concurenței.
Agricultorii care și-au schimbat practicile pentru a fi în conformitate cu cerințele UE nu ar
trebui să sufere din cauza dezavantajelor financiare în timp ce cei care s-au eschivat de la
transformare se bucură de beneficiile economice.

Este imposibil de explicat oamenilor din Europa de ce legea UE nu se aplică în mod egal
tuturor statelor membre și de ce unele state membre par mereu să se târâie. Crizele recente
arată unde ne poate duce acest lucru. Avem nevoie de o Europă care să acționeze în mod
concertat, în locul uneia în care fiecare stat membru face ceea ce își dorește, nepăsător față
de restul.

Vicky Ford (ECR).   – Domnule președinte, ca mulți alții, dorim standarde de bunăstare
a animalelor, dar vrem și ouă la prețuri accesibile. Nu sunt expertă în avicultură, iar cele
patru tentative ale fiicei mele de a ține pui de găină ca animal de companie au căzut toate
pradă vulpii din împrejurimi.

Prin urmare, aș prefera mai degrabă să ascult profesioniștii – precum agricultorul care
crește 30 000 de găini fericite în conformitate cu normele UE, pe care l-am vizitat luna
trecută în circumscripția mea. În Regatul Unit, industria creșterii porcilor a învățat – cu un
preț ridicat – din greșeala introducerii unor standarde unilaterale privind bunăstarea animală.
Producătorii de ouă din Regatul Unit au acordat încredere Comisiei și au investit sute de
milioane de lire pregătirilor pentru această legislație.

Încrederea publicului în UE este o constantă scăzută. Trebuie să îi protejați pe cei care s-au
conformat, cu bună credință, acestei legislații. Nu este momentul să ne jucăm cu producătorii
de ouă.

Mairead McGuinness (PPE).   – Domnule președinte, aș dori să îi mulțumesc Comisiei
pentru răspuns, deși este incomplet. Există câteva întrebări foarte specifice adresate de
președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală cărora nu li s-a răspuns în
totalitate.

Aș dori să adresez o întrebare referitoare la cifre în special și poate ați putea să le clarificați?
Ați spus că 66 % din producție este realizată acum în aer liber? Eu am altă informație.
Îndrăznesc să spun că informațiile pe care le aveți sunt, prin urmare, selective și chiar
trebuie să organizați o reuniune foarte serioasă cu părțile interesate, deoarece acestea sunt,
permiteți-mi să spun, niște personalități foarte îmbogățite. Acestea nu spun deloc povestea
adevărată a producției de ouă din Uniunea Europeană.

Permiteți-mi să spun și faptul că, dacă adaptarea la prezenta legislație ar fi ușoară și dacă
consumatorii noștri ar dori cu adevărat – și chiar sunt serioasă în această privință – ar dori
cu adevărat sisteme de creștere favorabile bunăstării, aceștia ar plăti prețul aferent. Părțile
interesate le doresc. Consumatorii nu le apreciază și nu vor să plătească prețul lor. Nu am
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primit nicio solicitare de la niciun consumator, de când sunt aici în Parlamentul European,
din 2004, care să mă implore să pun în aplicare această legislație.

Țineți minte acest lucru, oameni buni. Aceasta este adevărata situație. Acestea fiind spuse,
este important ca legislația adoptată de acest Parlament să fie pusă în aplicare pe deplin și
ca cei care au investit sume de bani imense pentru a fi în conformitate să fie protejați de
către Uniunea Europeană. Cred că Comisia știe că va avea o problemă juridică pe cap.

Permiteți-mi să abordez situația pieței. Va exista o acumulare vizibilă de ouă: 83 de milioane
la 1 ianuarie 2012 care vor fi ilegale! Din motive morale și etice, nu putem arunca acele
ouă. Ar fi oribil să facem acest lucru și va suferi și piața, iar prețurile pentru consumatori
vor crește și vor exista proteste și revolte.

Comisia trebuie să ne spună ce se va întâmpla în acea zi, deoarece este inevitabil ca aceste
ouă să fie pe piață și va exista o piață neagră a ouălor de un anumit fel, așa că avem nevoie
de claritate în această privință.

Cei care se află în etapa de tranziție trebuie, de asemenea, să știe că nu se va da înapoi,
deoarece aceștia sunt confuzi cu privire la mesajele pe care le primesc.

Dintre toate problemele pe care le-am dezbătut în această săptămână, aceasta este una
esențială pentru consumatorii, dar și pentru producătorii noștri. Avem nevoie de niște
răspunsuri din partea Comisiei.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Domnule președinte, doamnă președintă, după cum
vedeți, în acest Parlament monitorizăm conformitatea cu legislația, inclusiv cu legislația
care nu a intrat în vigoare. Dacă am extinde acest exercițiu la celelalte sectoare cu termene
limită încă neexpirate, ar trebui să avem ședințe plenare de 15 zile.

Astăzi discutăm despre un sector care nu primește subvenție de la politica agricolă comună
și care suferă din cauza costurilor crescute. Nu este ușor pentru sector să suporte costurile
suplimentare, dar trebuie să facă acest lucru pentru a fi în conformitate cu standardele de
producție ridicate pe care le stabilim în UE.

Toate par să indice faptul că, până la 1 ianuarie 2012, producătorii din multe state membre
nu vor fi putut să respecte 100 % termenul limită stabilit. Se estimează că va exista un
deficit de 30 % al producției necesare pentru a acoperi nevoile pieței UE.

Rezultatul este că ouăle proaspete vor fi produse aici și că acestea vor fi, într-adevăr, mai
scumpe pentru consumatori. Pentru procesare vom cumpăra ouă din altă parte și vom
echilibra proporția de producție UE care a mers către acea piață. Până atunci, sper că vom
avea mai mult succes în solicitarea reciprocității în relațiile noastre cu țările terțe.

Voi încheia: legislația trebuie să fie obligatorie începând cu 2012. Între timp, Comisia poate
pune în aplicare alte legi care sunt în vigoare, precum identificarea electronică a oilor și a
caprelor, care aduc un plus valoare în ceea ce privește trasabilitatea și condițiile veterinare
bune și care are, de asemenea, un impact direct asupra bunăstării animalelor.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Domnule președinte, este destul de clar ceea ce spune
rezoluția în discuție – nu trebuie să existe nicio exceptare și nicio derogare. Comisia
Europeană trebuie să pregătească instrumente pentru intrarea în vigoare și pentru
penalizarea producției care nu este adaptată cerințelor. Din păcate, nu reiese nimic nici din
declarația din preambulul rezoluției conform căreia unii producători au avut 12 ani la
dispoziție să o adapteze, în timp ce alții vor fi avut opt și alții numai cinci. Aș adăuga faptul
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că producătorii cărora le-a fost acordată cea mai lungă perioadă de timp pentru a se adapta
au susținut eforturile de adaptare ale părților respective din vechile state membre UE
cumpărând cuștile neadaptate ale acestora, fără a fi conștienți de problemele pe care și le
provocau singuri. Experții au găsit dovezi care arată că cererea pentru ouă de consum din
Uniunea Europeană va depăși capacitatea de aprovizionare după punerea în aplicare a
Directivei privind găinile ouătoare, care, în practică, va însemna importarea de ouă din
țările terțe produse în cuști care sunt în mod sigur neadaptate. Prin urmare, solicit Comisiei
să evalueze fezabilitatea păstrării interdicției privind utilizarea de cuști convenționale de
la 1 ianuarie 2012, căutând în același timp soluții și criterii clar definite pentru acei
producători care nu vor încheia procesul de modernizare până la 1 ianuarie 2012, după
cum se precizează în cele două amendamente susținute de către grupul meu.

Potrivit autorilor săi, argumentul cheie în favoarea adoptării acestei rezoluții, pe lângă
bunăstarea animalelor și competitivitate, este faptul că perioada de tranziție pentru
efectuarea adaptărilor a fost bine-cunoscută și fixată în directivă, Sper că statele membre
care acceptă această direcție de gândire și votează în favoarea rezoluției vor fi la fel de
hotărâte și de unanime atunci când va fi vorba despre votarea împotriva continuării
perioadei de tranziție după 2013 pentru diferențierea plăților directe din Uniunea
Europeană, întrucât în tratat s-a fixat un termen limită pentru 2013 pentru această perioadă
de tranziție. Acesta este stabilit ca atare și nu cred că ar trebui să îl schimbăm.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Domnule președinte, dezbaterea de până acum a
clarificat că există un conflict grav de interese între cei care au terminat tranziția la noul
sistem și cei care încă nu au făcut acest lucru. Cu toate acestea, există, de asemenea, un
conflict grav între statele membre noi și cele vechi. Sunt în totalitate de acord cu
domnul Kalinowski cu privire la faptul că statele membre vechi au avut cu mult mai mult
timp pentru a se adapta și că, de fapt, acestea au transmis mai departe structurile vechi,
depășite, către statele membre noi înainte de aderarea acestora din urmă. Chiar și așa, este
evident că normele trebuie respectate și este evident că, încă o dată, Uniunea Europeană
își pune propriii producători într-o poziție dezavantajată din punct de vedere competitiv
prin specificarea unor norme mai stricte pentru aceștia decât cele pe care le aplică
importurilor de la furnizori externi. Nu numai că cere ca aceste norme să fie respectate, ci
și eșuează destul de des în verificarea eficientă a acestora. Prin urmare, cred că Comisia
Europeană este pe punctul de a lua o nouă decizie care va plasa producătorii UE într-o
poziție dezavantajată față de piețele externe.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Domnule președinte, admit în totalitate necesitatea
de a garanta condițiile concurențiale echitabile în cadrul Uniunii, în beneficiul producătorilor
care s-au conformat cerințelor ridicate impuse de directivă. În același timp totuși, trebuie
să sprijinim producătorii care sunt de acord să se conformeze, dar care nu au posibilitatea
de a-și permite costurile ridicate ale adaptării în termenul limită stabilit. S-a dat o dispoziție
ca, de la 1 ianuarie 2012, produsele care nu sunt obținute în conformitate cu legislația să
nu poată fi comercializate legal și comercializate în cadrul Comunității.

În același timp totuși, produsele obținute conform unor standarde de bunăstare a animalelor
mai scăzute vor fi în continuare importate din țări terțe. Cu alte cuvinte, atunci când
numeroase crescătorii din Uniune vor fi în pericol de a da faliment, datorită standardelor
ridicate de bunăstare a animalelor, se vor importa produse din țări terțe care nici măcar nu
îndeplinesc cerințele aplicabile astăzi în UE. Da, trebuie să protejăm bunăstarea animalelor,
trebuie să protejăm tratamentul adecvat al animalelor, dar trebuie, de asemenea, să protejăm
materialul social și productiv european.
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Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Domnule președinte, doamnă comisar, deși toți
producătorii europeni ar trebui să respecte legislația Comunității și să facă ajustările necesare
la timp, se estimează că 30 % dintre producătorii de ouă nu vor putea face acest lucru până
la 1 ianuarie 2012. Din păcate, această situație ne arată că Comisia Europeană nu a reușit
să îi convingă pe producători că acest lucru este în avantajul lor, iar o politică care nu a
reușit să convingă părțile direct interesate să o apere va avea dificultăți în a reuși, indiferent
de măsurile politice impuse. Credem că o abordare integrată, care leagă costurile investiției
de avantajul atât pentru producător, cât și pentru consumator în urma folosirii cuștilor
îmbunătățite, va fi mai eficientă în convingerea producătorilor să adopte măsura și, desigur,
o abordare de acest gen va proteja caracteristica distinctă a produselor europene, bazate
pe calitate, siguranță și bunăstare a animalelor și le va proteja împotriva concurenței neloiale
în condiții inechitabile din țările terțe, ceea ce este tocmai lucrul de care ne temem.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și
domnilor, problema bunăstării animalelor este o problemă pe care acest Parlament a
abordat-o de multe ori și cred că Parlamentul, împreună cu Comisia și Consiliul, a luat o
decizie chibzuită și echilibrată. Nu cred că putem face cale întoarsă în această privință.

Prin urmare, avem datoria de a căuta cele mai bune modalități de a pune în aplicare această
măsură și, în acest caz, trebuie să o structurăm în vederea asumării responsabilității și să
o punem în vigoare în mod responsabil față de toți cei operatori care își adaptează procesul
de producție. Este clar că nu vom putea amâna această dată și acorda o perioadă de timp
suplimentară pentru tranziția către un sistem responsabil cu privire la bunăstarea animală.
Este de datoria noastră să ne gândim la toți acei oameni care au început procesul de
transformare și care realizează acest lucru într-o perioadă de criză și de dificultăți în materie
de investiții.

Prin urmare, aș dori să atrag atenția asupra problemei etapei de tranziție, care ia în
considerare toți acei agricultori care au început procesul de ajustare pentru a ține seama
de bunăstarea animalelor, dar care nu l-au încheiat încă. Prin urmare, într-o astfel de perioadă
dificilă de criză, cred că ar trebui acordată o atenție deosebită acestor producători.

Rareș-Lucian Niculescu (PPE). -   Nici eu nu cred că este corect să vorbim la modul general
despre un termen de zece ani pe care statele membre l-ar fi avut la dispoziție. România și
Bulgaria, de exemplu, au aderat la Uniunea Europeană doar în urmă cu trei ani, dar regulile
sunt reguli și trebuie respectate de toată lumea.

Eu doresc, însă, să îi îndemn pe colegii deputați să voteze în favoarea amendamentului 2,
prezentat de grupul parlamentar al Partidului Popular European. Există un mare număr de
producători care au început, deja, investiții în vederea modernizării sistemelor de creștere
sau care sunt pe punctul de a demara astfel de investiții, dar aceste investiții nu se pot realiza
peste noapte, și ar fi incorect ca producătorii în cauză să fie penalizați. Subliniez, încă o
dată, că este vorba doar de acei producători care au început să își modifice sistemele de
creștere, iar amendamentul face referire la respectarea unor condiții clar definite.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Domnule președinte, producătorii din Regatul
Unit au investit sume de bani considerabile – ridicându-și costurile de producție – în
pregătirile pentru punerea în aplicare a acestei directive, deoarece ei știu că Marea Britanie
va aplica legea. De ce ar trebuie aceștia să se confrunte cu concurența neloială din țările
care nu reușesc să aplice legea sau cărora li se acordă probabil o scutire sau o amânare a
punerii în aplicare?
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Măsura a fost proiectată cu cel mai mic nivel de executare, lăsată în grija deosebită a
standardelor extrem de variate din 27 de state membre. Limbajul abia dacă sugerează o
aplicare severă uniformă. S-au folosit cuvinte precum „proporționat” și „disuasiv”.

Nu sunt deloc în favoarea legiferării de către UE în numele statelor membre. Cu toate
acestea, dacă aceste legi sunt adoptate, nu este acceptabil ca unele țări să fie obligate să se
conformeze și altora să li se acorde exceptări efective. Poate Comisia să asigure faptul că
țărilor care nu se supun li se va interzice să exporte ouă către țările care se supun legii sau
cel puțin că ouăle din unitățile neconforme nu vor fi exportate? Producătorii noștri cer
protecție împotriva concurenței neloiale.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Domnule președinte, doamnă comisar, referitor
la subiectul care se dezbate astăzi aici, permiteți-mi să încep prin a repeta faptul că, în
primul rând, consider că directivele chiar ar trebui respectate și acest lucru este la fel de
valabil pentru Directiva 1999/74/CE și, în al doilea rând, faptul că preocupările privind
bunăstarea animalelor este o problemă principală pe care Uniunea Europeană ar trebui să
o susțină. Acestea fiind spuse, este important să subliniem faptul că adaptarea la directivă
este o sarcină destul de grea pentru întreprinderile din sector: în Portugalia, costurile sunt
de 30 % pe găină. Mai mult, nu există o susținere specifică în acest scop din partea
programului pentru dezvoltare rurală.

Ca urmare a lipsei de capital din acest sector, a creditelor bancare limitate și a crizei în
general, este neapărat și urgent să conștientizăm că adaptarea multor întreprinderi a fost
amânată. Prin urmare, este important să acordăm mai mult timp acelor companii – și
numai acelor companii – care au început deja să se adapteze, conform cerințelor.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Domnule președinte, doamnă comisar,
doamnelor și domnilor, niciunul dintre noi nu dorește să pună sub semnul întrebării nevoia
de a aplica o directivă care datează încă din 1999, întrucât este în joc credibilitatea acestei
instituții și nimeni dintre noi nu dorește să pună la îndoială necesitatea de a proteja
bunăstarea și sănătatea animalelor.

Cu toate acestea, directivele trebuie să se bazeze și pe bunul-simț, așadar azi, în acest
Parlament, aș dori să fac câteva observații de bun-simț. În primul rând, din 1999 și până
azi, a existat o criză economică profundă care a încetinit întreprinderile, industria și
consumul, astfel încât multe întreprinderi nu au putut să facă ajustări. Ar trebui să nu luăm
acest lucru în considerare?

În al doilea rând, punerea în aplicare riguroasă a directivei de la 1 ianuarie 2012 ar scoate
de pe piață multe întreprinderi, pregătind calea pentru importul de ouă produse prin metode
care protejează mult mai puțin animalele decât cele solicitate și practicate în Uniunea
Europeană sau pentru transferul unităților de producție europene în afara Uniunii Europene.

Dacă asta este ceea ce ne dorim într-o perioadă de criză – să favorizăm o scădere a ocupării
forței de muncă și o creștere a importului de ouă produse în afara Europei, conform unor
criterii diferite de cele impuse producătorilor noștri – atunci cred că vom comite o
nedreptate.

Am lucrat foarte mult la ideea unei etape de tranziție substanțială și cred că o susțin. Doamnă
comisar, vă cer să garantați și dvs. acest lucru.
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Diane Dodds (NI).   – Domnule președinte, după cum au spus mulți colegi din această
Cameră, protejarea producătorilor care s-au supus acestei legislații și au cheltuit sume mari
de bani este absolut corectă și aceasta este datoria Comisiei în acest stadiu.

Cu toate acestea, cred cu adevărat că există un lucru de care Comisia trebuie să își dea seama.
Am vorbit cu mulți dintre agricultorii mei cărora li se pare dificil să găsească banii necesari
pentru a investi în condiții de dificultate financiară și economică. Sunt interesată de
mențiunea referitoare la marcarea sau ștampilarea ouălor. Am o scrisoare recentă de la
Comisie care indică de fapt că un marcaj suplimentar ar avea puține avantaje sau deloc,
deoarece Comisia nu a considerat că consumatorii chiar vor face distincția.

Prin urmare, aș dori să îi solicit Comisiei să ne spună dacă și-a schimbat părerea cu privire
la această chestiune sau dacă pur și simplu nu știe. Aș dori să îi solicit încă o dată Comisiei
să precizeze dacă intenționează să urmeze calea unei interdicții în cadrul UE. În
circumscripția mea, există întreprinderi care depind de importul de ouă din alte țări
europene. Aceasta vor obliga pur și simplu aceste întreprinderi să se bazeze pe importurile
din țările terțe? Cel mai probabil, ouăle de acolo vor fi produse conform unor sisteme de
bunăstare mult mai puțin stricte.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Domnule președinte, nu putem nega că
agricultorii trebuie să se adapteze la directiva din 1999. Îi înțelegem pe acei agricultori care
au investit deja bani în modernizarea cuștilor. Nu este vorba despre a acorda unor agricultori
mai mult timp decât altora, după cum a spus un vorbitor anterior, ci despre a acorda aceeași
perioadă de timp tuturor pentru a îndeplini cerințele care li s-au impus și pentru a asigura
realizarea standardelor.

Termenii precum „producție ilegală” și „grijă pentru consumator” au o sonoritate foarte
plăcută, dar aș dori să știu de ce nu dăm dovadă de aceeași hotărâre în ceea ce privește
protecția consumatorilor împotriva consumului de ouă produse în condiții care nu
îndeplinesc cerințele introduse în UE. Încerc mereu să înțeleg situația din diferitele grupuri
de agricultori din fiecare țară și sunt în favoarea soluțiilor care îi ajută, întrucât știu că
aceștia, ca grup, se află într-o situație deosebit de dificilă în ceea ce privește veniturile. Este
regretabil că unii din această Cameră nu sunt de aceeași părere.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Domnule președinte, trebuie să ne fie clar tuturor că sănătatea
animalelor noastre și, prin asociere, sănătatea omului trebuie să reprezinte principala
noastră preocupare. În comisia științifică pentru evaluarea alegerilor științifice și tehnologice
(STOA), în care realizăm evaluări cu privire la alegerile tehnologice, avem și proiectul „Viață
mai bună”, care caută modalități de îmbunătățire a viitoarelor condiții din domeniul nutriției
și al hranei pentru animale. Din acest motiv, în special în contextul celui de Al optulea
program-cadru de cercetare, aș dori să solicit doamnei comisar să procedeze pentru a
asigura consolidarea programelor de cercetare din domeniul alimentelor/hranei pentru
animale, astfel încât să existe o îmbunătățire în cercetarea privind siguranța alimentară și
sănătatea animalelor și a oamenilor din acest domeniu și astfel încât să putem pregăti
documentele corespunzătoare pentru cetățenii europeni pe viitor.

Mairead McGuinness (PPE).   – Domnule președinte, vă mulțumesc pentru îngăduință.
Aș dori să menționez încă două puncte în intervenția mea. Chestiunea privind ouăle în
coajă este destul de vizibilă și de clară. Există totuși o piață imensă a ouălor procesate pentru
sectorul de cofetărie și trebuie să știm ce fel de cerințe privind etichetarea vor exista pentru
acel produs.
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Cred că aici avem cele mai multe preocupări, deoarece tot mai multe ouă merg către sectorul
de procesare, iar temerea mea este că vom exporta cuștile afară din Uniunea Europeană și
apoi vom importa ouă lichide și ouă deshidratate produse chiar în aceleași sisteme din
țările terțe.

Văd că dați din cap în semn de aprobare. Aceasta este o problemă foarte reală pentru
Uniunea Europeană.

Cealaltă preocupare se referă la sistemele de producție paralele și la o problemă imensă pe
piață în cazul în care am îmbunătățit cuștile care intră în producție în timp ce sistemele
actuale rămân în producție. Acest lucru ar putea provoca probleme majore pentru
producători și, în cele din urmă, pentru consumatori. Așadar, Comisia trebuie să ofere un
act extrem de echilibrat pentru a rezolva situația.

Androulla Vassiliou,    membră a Comisiei. – Domnule președinte, este evident că nu există
niciun consens cu privire la această chestiune. Am auzit aici deputați care pledează pentru
lipsa de exceptări și de derogări și, de cealaltă parte, am auzit deputați care solicită o
prelungire. Depinde de țara din care vin și de stadiul de dezvoltare din fiecare stat membru
în parte.

Permiteți-mi să subliniez poziția Comisiei. Doresc să repet că, începând cu ianuarie 2012,
bateriile convenționale trebuie înlocuite cu baterii îmbunătățite sau cu sisteme alternative.
Prin urmare, ouăle produse în cuști convenționale nu vor fi comercializabile legal după
ianuarie 2012. Aceasta este poziția noastră.

Comisia depune toate eforturile și ne concentrăm eforturile pentru a susține statele membre
în respectarea acestei directive. Ce facem? În primul rând, încurajăm statele membre să
elaboreze și să finalizeze planuri naționale, în colaborare cu industria și cu părțile interesate
importante și primim planuri naționale care includ și sancțiuni pentru acele industrii sau
pentru acei agricultori care nu sunt în conformitate cu directiva.

În al doilea rând, schimbăm informații cu statele membre referitoare la bunele practici de
monitorizare privind raportarea asupra progreselor în materie de punere în aplicare.
Organizăm vizite ale experților Comisiei pentru a asigura că directiva este pusă în aplicare
și organizăm întâlniri corespunzătoare cu părțile interesate. După cum am spus, la
19 ianuarie 2011, avem o întâlnire importantă cu părțile interesate la care reprezentanții
statelor membre vor discuta situația actuală și vom vedea cum vom putea susține statele
membre care nu sunt în conformitate, astfel încât acestea să poată încheia procesul de
aplicare până la sfârșitul anului 2011.

Aceasta este poziția noastră. După ianuarie 2012, dacă încă vor mai exista ouă care nu
sunt produse în mod legal, acele ouă nu vor fi comercializate și dacă se dovedește lipsa de
conformitate, Comisia va lua, desigur, toate măsurile disponibile pe baza cadrului juridic
actual – inițiind proceduri de încălcare a dreptului european pentru a asigura punerea în
aplicare corespunzătoare a legislației UE. Studiem, de asemenea, și alternativele la
procedurile de încălcare, pentru a preveni eventuala circulație ilegală a ouălor produse în
cuști convenționale după 2012.

Onorabilii deputați au făcut multe alte comentarii și voi asigura transmiterea tuturor
preocupărilor dvs. domnului comisar Dalli, care sunt sigură că va ține foarte bine seama
de observațiile dvs.
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Esther de Lange (PPE).   – Domnule președinte, știu că este destul de neortodox să iau
cuvântul după ce a vorbit doamna comisar. Sunt foarte mulțumită de cele spuse de
dumneaei. Cu toate acestea, concluzia că suntem divizați în această Cameră cu privire la
această chestiune nu este justificată. Aș dori să îi solicit respectuos doamnei comisar să se
uite la rezultatul votului final înainte de a decide dacă această Cameră este divizată cu privire
la această chestiune sau nu.

Președintele.   – Am primit patru propuneri de rezoluție (1)  în conformitate cu articolul
115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.

Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc în scurt timp.

James Nicholson (ECR).   – Domnule președinte, permiteți-mi în primul rând să susțin
ceea ce a spus Esther. Permiteți-mi să o rog, de asemenea, pe doamna comisar, dacă nu
poate vorbi astăzi, să ne lase poate să dăm o declarație scrisă, deoarece nu cred nicio clipă
că această cameră este divizată.

Dacă poate, să detalieze mai mult ceea ce a spus despre ouăle din afara Uniunii Europene
care nu îndeplinesc standardele echivalente standardelor UE, care vor avea o marcă separată
și cărora nu li se va permite să intre pe piața UE. Ce marcă propune aceasta pentru acele
ouă din UE care nu au voie să aibă o marcă legală după 1 ianuarie 2012?

Președintele.   – Domnule Nicholson, îmi pare rău, aceasta nu a fost o solicitare de
respectare a Regulamentului de procedură. După cum am spus, dezbaterea este închisă.
Ați avut ocazia de a vă exprima preocupările înainte să închidem dezbaterea.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Domnule președinte, aș dori numai să mulțumesc serviciilor
Camerei deoarece am terminat astăzi în mod exemplar cu cincisprezece minute înainte de
vot, astfel încât se va evita haosul din ședința plenară. Această procedură organizată trimite
semnale corecte publicului. Aș dori să îmi exprim recunoștința deosebită pentru serviciile
Camerei.

Președintele.   – De-ar fi mereu așa. Vă mulțumesc foarte mult.

(Ședința a fost suspendată la ora 11.40 și reluată la ora 12.00.)

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Paolo Bartolozzi (PPE),    în scris. – (IT) Directiva 1999/74/EC a Consiliului stabilește
norme minime pentru protecția găinilor ouătoare din diferite sisteme de creștere cu
obiectivul suplimentar de protecție împotriva concurenței neloiale între producătorii din
diferitele state membre. Deși susțin principiile acestei directive, nu trebuie neglijat faptul
că, în condițiile actuale, foarte mulți producători europeni – care au început procesul de
transformare a facilităților lor – au întâmpinat probleme reale cu privire la finalizarea
transformării și riscă să nu fie pregătiți până la 1 ianuarie 2012, termenul limită final pentru
a fi în conformitate cu directiva.

Dacă ținem seama și de dificultățile reale cu care s-au confruntat mulți producători pentru
a obține finanțarea necesară procesului de conversie și de dificultățile economice deosebite
cu care trebuie încă să se confrunte astăzi – cu urmări grave asupra stabilității

(1) A se vedea procesul-verbal
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întreprinderilor și a nivelurilor de ocupare a forței de muncă – sunt sigur că trebuie să se
facă ceva. Statele membre ar putea interveni pentru a promova măsuri care să ajute
producătorii europeni din sectorul de creștere a păsărilor care, având ca scop adaptarea la
noua legislație europeană, s-au angajat în procesul de modificare a facilităților lor, dar au
slabe șanse de a-l finaliza până la începutul lui 2012.

PREZIDEAZĂ: ROBERTA ANGELILLI
Vicepreședintă

5. Sprijinul față de întărirea interzicerii de către Uniunea Europeană a îndepărtării
înotătoarelor rechinilor - Creșterea sprijinului acordat de Uniunea Europeană
sporturilor la nivel de masă - Strategia UE privind persoanele fără adăpost (declarații
scrise)

Președinta.   – Declarațiile scrise 0071/2010, 0062/2010 și 0061/2010 au fost semnate
de o majoritate a deputaților din acest Parlament și, prin urmare, în conformitate cu articolul
123 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură, acestea vor fi trimise destinatarilor
lor și publicate, împreună cu numele semnatarilor, în secțiunea Texte adoptate a acestei
sesiuni.

Seán Kelly (PPE).   – Doamnă președintă, în numele cosemnatarilor mei, Ivo Belet, Hannu
Takkula, Mary Honeyball și Joanna Senyszyn, mulțumesc tuturor deputaților pentru
semnarea acestei declarații. A fost important faptul că aproape 50 % dintre semnatari au
fost femei, așadar aș dori să le mulțumesc foarte mult pentru cooperare și, de asemenea,
să îi aduc un omagiu în special doamnei Joanna Senyszyn. A depus o muncă hotărâtă și
poate ar dori să spună câteva cuvinte.

Așadar, mulțumesc tuturor și vă doresc tuturor distracție plăcută și mult sport de Crăciun.

Președinta.   – Următorul punct pe ordinea de zi este Declarația nr. 61/2010.

Karima Delli (Verts/ALE).   – (FR) Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, cu oarecare
emoție și în numele colegilor mei deputați, doamna Thomsen, doamna Lynne,
doamna Figueiredo și domnul Protasiewicz, aș dori să îmi exprim mulțumirile sincere
pentru susținerea declarației scrise 61/2010 referitoare la strategia UE privind persoanele
fără adăpost.

În timp ce astăzi Comisia Europeană își prezintă inițiativa pilot – Platforma europeană de
combatere a sărăciei și a excluziunii – această declarație trimite un mesaj puternic din partea
Parlamentului către Comisia Europeană și statele membre.

Timpul vorbelor s-a terminat. A sosit momentul să trecem la fapte. Trebuie puse în aplicare
propuneri specifice. Să ne asigurăm că am pus capăt amorțelii profunde până în 2015.

Vă urez tuturor sărbători fericite și cred că vom avea un bun început anul viitor.

(Aplauze)

Președinta.   – Dl Besset a solicitat să ia cuvântul. Vă rog continuați.

Jean-Paul Besset (Verts/ALE).   – (FR) Doamnă președintă, în numele celor trei colegi
deputați, doamna Pietikäinen, doamna Sârbu și domnul Davies, aș dori să îmi exprim
mulțumirile sincere celor 410 deputați din Parlamentul European care au semnat declarația
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scrisă 71/2010 pe care am depus-o cu privire la sprijinul față de consolidarea interzicerii
de către Uniunea Europeană a îndepărtării înotătoarelor rechinilor.

Într-adevăr, această specie fragilă, ca multe altele, este supusă unui veritabil masacru în
larg, ca urmare a practicilor de îndepărtare a înotătoarelor și de aruncare a carcaselor în
mare ulterior acelei mutilări.

Vă mulțumesc pentru semnarea în număr copleșitor a acestei declarații scrise. Acest lucru
trimite un semnal puternic Comisiei de a întări reglementările privind protejarea acestei
specii.

(Aplauze)

6. Votare

Președinta.   – Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă votarea.

(Pentru rezultate și alte detalii cu privire la vot: vă rugăm să consultați procesul-verbal)

6.1. Marca patrimoniului european (A7-0311/2010, Chrysoula Paliadeli) (vot)

6.2. Participarea Elveției la programul „Tineretul în acțiune” și la programul de
acțiune în domeniul învățării pe toată durata vieții (A7-0334/2010, Doris Pack) (vot)

6.3. Mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor
de executare de către Comisie (A7-0355/2010, József Szájer) (vot)

6.4. Drepturile omului în lume în 2009 și politica UE în această privință
(A7-0339/2010, Laima Liucija Andrikienė) (vot)

După votul privind amendamentul 12

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Doamnă președintă, ceea ce încearcă să
sugereze unii colegi deputați – întrucât este joi și aceasta este ultima votare – este că dacă
spuneți numai „admis” sau „respins” e bine. Nu mai este nevoie să spuneți „452 de voturi;
53 de voturi împotrivă; 22 de voturi pentru; și așa mai departe”.

– Înainte de votarea privind alineatul (54):

Richard Howitt (S&D).   – Doamnă președintă, aceasta este o chestiune concretă. Dorim
numai să eliminăm cuvintele „în Croația”. Nu cred că acesta este un punct controversat
pentru celelalte grupuri.

(Amendamentul oral a fost acceptat)

– Înainte de votarea privind amendamentul 25:

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Doamnă președintă, deoarece acest lucru nu este încă
indicat pe lista noastră de votare, aș dori numai să subliniez că a doua parte a acestei
propuneri și următoarea au fiecare vot liber. Vă mulțumesc.

– Înainte de votul asupra amendamentului 7:

Barbara Lochbihler (Verts/ALE).   – Doamnă președintă, există două completări la text.
După „încălcări” adăugați „grave”. Apoi modificați următoarea propoziție astfel: „încălcări
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grave ale drepturilor omului precum tortura, cenzura, violul și executările extrajudiciare
din Iran”.

(Amendamentul oral a fost acceptat)

Laima Liucija Andrikienė,    raportoare . – Doamnă președintă, avem un amendament oral
la amendamentul 7. Textul va fi următorul: „Îndeamnă Comisia să redacteze o listă a
persoanelor responsabile pentru încălcări grave ale drepturilor omului precum tortura,
cenzura, violul și execuțiile extrajudiciare din Iran, mai ales după alegerile din 2009, și să
ia în considerare impunerea de sancțiuni asupra acestora sub forma sechestrelor asupra
bunurilor și interdicția de a călători”.

(Amendamentul oral a fost acceptat)

– Înainte de votarea privind punctul 140:

Laima Liucija Andrikienė,    raportoare. – Doamnă președintă, întrucât există câteva evoluții
pozitive în Rusia, am dori să modificăm propoziția care începe cu: „regretă faptul că, până
în prezent, autoritățile au refuzat în permanență să acorde participanților la Strategia-31
permisiunea de a organiza demonstrații”. Propunerea urmărește să înlocuiască cuvintele
„până acum” cu „cu excepția ultimului protest din 31 octombrie 2010”.

(Amendamentul oral a fost acceptat)

6.5. O nouă strategie pentru Afganistan (A7-0333/2010, Pino Arlacchi) (vot)

– Înainte de votarea privind punctul 30:

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Doamnă președintă, Grupul Verzilor/Alianța
Liberă Europeană ar dori modificarea primului cuvânt din ultima propoziție de la
punctul 30, înlocuind „salută” cu „ia act de”.

(Amendamentul oral a fost acceptat)

– Înainte de votarea privind punctul 66:

Pino Arlacchi,    raportor. – Doamnă președintă, în urma discuțiilor cu celelalte grupuri
politice, propun schimbarea textului de la punctul 66 după cum urmează: „ia act de
implicarea îndeaproape a serviciilor pakistaneze de informații (ISI) având drept scop să se
asigure că Pakistanul obține un profit satisfăcător de pe urma dividendelor păcii”.

(Amendamentul oral a fost acceptat)

– Înainte de votarea privind punctul 71:

Pino Arlacchi,    raportor. – Propun schimbarea întregului text din a treia parte a punctului
71 după cum urmează: „și să se asigure că dronele, forțele speciale și milițiile locale sunt
folosite împotriva liderilor talibani în conformitate cu ordinele Generalului Petraeus privind
toleranța zero față de pierderile de vieți omenești în rândul populației civile”.

(Amendamentul oral a fost acceptat)
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6.6. Crearea unui mecanism permanent de criză pentru a garanta stabilitatea
financiară a zonei euro (vot)

– Înainte de votare:

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Doamnă președintă, în calitate de coautor al
amendamentului 9, clarificarea de ordin tehnic este că acolo unde este „MES”, ar trebui să
fie „MES/FME”.

Sărbători fericite tuturor.

– Înainte de votarea privind amendamentul 12:

Stephen Hughes (S&D).   – Doamnă președintă, aș dori să prezint acest amendament în
numele grupurilor S&D, PPE, Liberal și al Verzilor. „Solicită Consiliului European să ofere
semnalul politic necesar pentru realizarea de către Comisie a unei anchete privind viitorul
sistem de obligațiuni euro, cu specificarea clară a condițiilor în care un astfel de sistem
poate fi benefic pentru toate statele membre participante și pentru întreaga zonă euro”.

(Amendamentul oral a fost acceptat)

6.7. Situația din Côte d'Ivoire (B7-0707/2010) (vot)

6.8. Bunăstarea găinilor ouătoare (vot)

7. Explicații privind votul

Explicații orale privind votul

Raport: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Doamnă președintă, aș dori numai să spun că am votat
pentru acest raport excelent. Dna Paliadeli a depus o muncă splendidă în ceea ce privește
construirea patrimoniului cultural european și a mărcii sale proprii.

După părerea mea, acest lucru este un exemplu excelent al modului în care, în cele din
urmă, putem realiza valoare adăugată în Uniunea Europeană cu cheltuieli reduse. Cred că
siturile care vor primi Marca patrimoniului european vor beneficia cu siguranță de aceasta.
Asta se va vedea în numărul de turiști pe care îl vor primi și va ajuta ca Europa să fie
cunoscută mai bine.

Este foarte important să ne amintim că Europa este unită în diversitatea sa și este important
ca noi să ne asigurăm că oamenii din diferitele țări din Europa pot descoperi mai pe larg
identitatea europeană asemănătoare unui mozaic.

Asta este ceea ce doream să spun, doamnă președintă. Când unele persoane de aici părăsesc
Camera, este mai dificil să te concentrezi, dar sper că au ascultat ceea ce am avut de spus.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, Marca
patrimoniului european este de o importanță fundamentală pentru un continent care
conține majoritatea siturilor UNESCO, iar aceasta subliniază, în sfârșit, siturile naturale,
arheologice, urbane și culturale care au avut un rol important în istoria, cultura și integrarea
Uniunii Europene.
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Aprobarea acestei mărci este o etapă importantă în procesul coeziunii UE și este, de
asemenea, educațională și formativă în ceea ce privește dialogul cultural. Se poate vedea
că această decizie este un semn bun pentru generațiile viitoare, care au din ce în ce mai
mult o viziune comună privind patrimoniul european, care le poate uni din punct de vedere
istoric și cultural.

Îi mulțumesc raportoarei pentru eforturile sale și aș dori să o felicit din toată inima pentru
negocierile realizate cu Comisia pentru obținerea unui rezultat reușit al prezentei inițiative,
care este atât de importantă pentru conservarea culturii europene.

Recomandare: Doris Pack (A7-0334/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Doamnă președintă, aș dori să spun că programul de
învățare pe tot parcursul vieții este una dintre poveștile de succes ale Europei și ar trebui
să îi mulțumim doamnei Pack pentru munca sa excelentă. Am votat pentru acest raport și
am fost deosebit de încântat că și cei care s-au opus cu îndârjire integrării europene pot
vedea că este nevoie de proiecte precum programul de învățare pe tot parcursul vieții.

Este foarte important ca acest program să poată fi extins în afară, iar acum Elveția dorește
să participe. Mai mult, acest lucru nu ne va costa nimic pe noi, contribuabilii din Uniunea
Europeană, întrucât Elveția plătește singură pentru implicarea sa. Este important ca aceste
exemple de bune practici și programe care există în Uniunea Europeană să se extindă astfel.
Programul de învățare pe tot parcursul vieții și programul Tineretul în acțiune sunt exemple
bune. În această privință, doresc să îi urez bun venit Elveției în programele europene pentru
tineret și cultură.

Daniel Hannan (ECR).   – Doamnă președintă, aș dori să adresez o întrebare Camerei. De
ce se descurcă Elveția atât de bine? Ați fi crezut că o țară care este expusă în mod deosebit
sectorului financiar a suferit neobișnuit de mult în timpul crizei bancare recente, dar
Confederația Elvețiană a avut în 2009 un PIB pe cap de locuitor cu 214 % mai mare decât
cel al UE. Poporul său este de două ori mai bogat decât cetățenii statelor membre.

Parțial, desigur, acest lucru se reflectă în înțelegerea dintre elvețieni și Bruxelles. Aceștia se
află pe piața liberă, sunt vizați de libera circulație a mărfurilor și a serviciilor și așa mai
departe, dar se află în afara politicii agricole comune și în afara politicii în domeniul
pescuitului, își controlează singuri granițele, își rezolvă singuri toate probleme privind
drepturile omului, plătesc numai o contribuție simbolică la buget și sunt liberi să semneze
acorduri cu țările terțe în domeniile comerciale.

Ce model minunat pentru Marea Britanie! Dacă șapte milioane de elvețieni care se bazează
pe acorduri de liber schimb bilaterale le pot oferi oamenilor lor cele mai înalte standarde
de viață de pe continent, cu cât mai mult putem oferi oamenilor noștri noi, o națiune de
60 de milioane, o națiune comercială maritimă ale cărei energii colonizante și
întreprinzătoare au atins fiecare continent?

Și nu ar trebui să lăsăm acest lucru la latitudinea relațiilor noastre cu Bruxelles! După ce
vom câștiga puterea înapoi, ar trebui să copiem elvețienii și sistemul lor de localism și
democrație directă și să ducem competențele până la cel mai jos nivel practicabil.

Raport: József Szájer (A7-0355/2010)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, m-am
abținut de la votul de azi cu privire la acest raport referitor la comitologie deoarece, încă
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o dată, oamenii încearcă să facă din procedurile împotriva dumping-ului un lucru inaplicabil
sau legat de alegerile politice discreționare care, după cum știm, încă reprezintă unul dintre
puținele instrumente de apărare împotriva competiției neloiale care merită efortul.

Chiar dacă domnul Szájer a ajuns la un compromis cu Consiliul, trebuie subliniat cu adevărat
faptul că această propunere nu a putut să alinieze politica comercială la procedurile de
comitologie, în special cu privire la partea referitoare la politicile comerciale, fapt care
dăunează întreprinderilor europene într-o perioadă de criză gravă, sporind șomajul și
creând un nou val de relocalizări.

În lipsa unor norme adecvate împotriva contrafacerii, nu are sens să vorbim despre măsuri
de relansare a economiei europene.

Daniel Hannan (ECR).   – Doamnă președintă, voi spune acest lucru cât mai simplu posibil.
Contribuabilii irlandezi și europeni sunt înșelați pentru a susține sistemul bancar european
și moneda unică. Ieri, Camera Comunelor din țara mea a votat un pachet bilateral de
împrumuturi pentru Irlanda care a fost susținut, cred, de deputați sinceri și generoși care
credeau că ajută o țară prietenoasă.

Dar nu ajuți un prieten îndatorat făcând presiuni asupra lui pentru mai multe împrumuturi
cu o rată a dobânzii ruinătoare. Irlanda a fost nimicită de moneda unică. Între 1998 și
2007, aceasta a avut rate reale ale dobânzii de -1 %. Toți economiștii irlandezi au anticipat
prăbușirea, dar nu puteau face nimic în această privință, pentru că nu mai existau dobânzi
irlandeze. Nu existau dobânzi care să crească. Acum, când prăbușirea se apropie, aceasta
este agravată de incapacitatea de a devaloriza. O națiune este condamnată probabil la o
generație de deflație, datorii și emigrație, pentru ca noi să putem menține în viață acest
proiect al nostru.

În loc să ajutăm la salvarea monedei euro în Irlanda, ar trebui să ajutăm la salvarea Irlandei
de moneda euro și să îi reinstituim moneda proprie, eventual cu o legătură temporară cu
sterlingul, permițându-i să își achite împrumuturile și să se restabilească în calitate de stat
independent și prosper.

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

Cristian Dan Preda (PPE). -   Aș vrea să încep prin a o felicita pe dna Andrikienė pentru
efortul pe care l-a făcut în redactarea raportului și aș vrea să spun, de asemenea, că am votat
în întregime pentru amendamentul 25, deoarece consider extrem de periculos climatul de
impunitate din Rusia.

Uniunea Europeană își propune să apere pe scena internațională aceleași principii care o
ghidează și pe plan intern, adică democrația, statul de drept și drepturile omului. Ori, este
cât se poate de clar că, în ultimii ani, numeroși apărători ai drepturilor omului au fost uciși
și aceasta pune sub semnul întrebării dezvoltarea unei veritabile democrații în Rusia.

Ceea ce am dorit să transmitem autorităților ruse prin amendamentul 25 este necesitatea
urgentă a investigării morții lui Sergei Magnitsky. Reacția autorităților de la Moscova la
această inițiativă arată, de fapt, că rușii ascultă mesajele transmise din Parlamentul European,
un motiv în plus să condamnăm clar și răspicat lipsa de investigații în acest caz și să cerem
Consiliului să urmărească atent chestiunea și, în lipsa oricărei evoluții, să ia măsurile
necesare.
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Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Doamnă președintă, Uniunea Europeană apără
membrii cei mai slabi ai societății și pe cei care suferă de discriminare și ajută țările cele
mai slabe și pe cele aflate la nevoie. Acordăm premiul Saharov partenerilor din întreaga
lume. Cu toate acestea, Uniunea Europeană eșuează adesea în a impune respectarea
drepturilor omului pe propriul său teritoriu. Aș dori să vă atrag atenția asupra problemei
care continuă privind discriminarea împotriva minorităților, inclusiv minoritatea poloneză
din Lituania, un stat membru semnatar al acordurilor și tratatelor internaționale cu privire
la protecția drepturilor omului și ale minorităților. Parlamentul lituanian urma să ia o
decizie astăzi dacă să limiteze oportunitățile de a primi educație într-o limbă minoritară.
Aceasta a amânat decizia pentru viitorul apropiat.

Încă o dată, solicit deputaților în Parlamentul European, președintelui Parlamentului și
Comisiei Europene să asigure că respectarea principiilor de democrație și respectarea
drepturilor minorităților este pusă în aplicare în mod eficient în statele membre UE. Limitele
impuse numărului de ore de instruire în limba maternă în școli și măsurile care vizează
închiderea școlilor poloneze din Lituania nu sunt decât o discriminare împotriva unei
minorități naționale.

Tunne Kelam (PPE).   – Doamnă președintă, și eu am sprijinit amendamentul nr. 25, în
special a doua parte, în care Parlamentul European sugerează luarea în considerare a
„impunerii unei interdicții cu privire la intrarea în UE a oficialilor ruși implicați în acest caz
și încurajează agențiile de punere în aplicare a legii să coopereze pentru sechestrarea
conturilor bancare și a altor bunuri aparținând acestor oficiali ruși din toate statele membre”.

Cred că aceasta este o problemă absolut crucială atât pentru Rusia, cât și pentru Uniunea
Europeană și încurajez cu putere Comisia și Consiliul să urmeze sfaturile Parlamentului
European. Competențele Parlamentului European au fost crescute recent. A sosit momentul
să încetăm declarațiile și să acționăm în schimb, provocându-le necazuri și pedepsindu-i
pe cei responsabili pentru încălcările drepturilor omului.

Cred că cooperarea dintre Rusia și Uniunea Europeană poate avea șanse reale numai dacă
se găsește o soluție la cauzele Magnitski și Hodorkovski și dacă cei responsabili sunt
pedepsiți.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Doamnă președintă, am votat pentru raportul
doamnei Andrikienė. Cred că este foarte important să vorbim despre problemele privind
drepturile omului și să le aducem în prim plan. Acest lucru se află în centrul Uniunii
Europene.

Trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că punem în practică ceea ce spunem. Acest lucru
este poate puțin problematic. Desigur, avem multe rezoluții, dar provocarea este acum de
a ne ridica la nivelul acestora.

Totul începe cu realitățile practice. Poate ar fi trebuit să iau cuvântul pentru a solicita
respectarea Regulamentului de procedură cu privire la raportul domnului Arlacchi. În acea
parte a Camerei au fost mai bine de 50 de persoane care s-au ridicat. Eu și colegii mei i-am
numărat. Am aflat că aceștia au fost mai puțini de 40, așadar nu s-a luat nicio măsură. Dacă
tratăm unele persoane din această Cameră astfel, persoane ale căror opinii sunt poate
contrare alor noastre sau celor ale majorității, nu există nicio justificare reală din partea
noastră pentru a critica țările în care există un deficit democratic.

Noi, în Uniunea Europeană, trebuie să avem foarte mare grijă pentru a ne asigura că toată
munca pe care o depunem aici este în conformitate cu legea, cu reglementările UE și cu
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toate dispozițiile juridice privind drepturile omului. Din acest motiv consider că aici este
loc de îmbunătățiri, astfel încât să avem credibilitate atunci când explicăm aceste chestiuni
Rusiei și restului lumii. Trebuie să ne asigurăm noi înșine că nu discriminăm nicio
minoritate. Toți cei care lucrează în Uniunea Europeană trebuie să aibă ocazia de a beneficia
de drepturi ale omului depline.

Raport: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Doamnă președintă, în această dezbatere, Parlamentul
urmează încă o dată o direcție bine cunoscută. Trupele americane ale NATO fac ravagii în
Afganistan, iar Uniunea Europeană trebuie atunci să intervină ca un înger păzitor și să ia
inițiativa privind problema.

Care este atunci reacția standard a multora din acest Parlament: dacă UE s-ar strădui un pic
mai mult, atunci totul va fi bine din nou! Doamnă președintă, această gândire înrăutățește
situația, dacă citiți punctul 63 din raportul care recomandă implicarea Iranului pentru a
ajuta la găsirea unei soluții la problemele din Afganistan. Doamnă președintă, a trebuit să
citesc asta de trei ori pentru a fi sigur că nu e în imaginația mea, dar chiar e scris acolo:
„recomandă implicarea Iranului”! Rareori am întâlnit o propunere atât de ciudată ca aceasta.
Asta este echivalent cu a-l folosi pe Belzebut pentru a exorciza diavolul. Prin urmare, am
votat cu hotărâre împotriva acestui raport.

Daniel Hannan (ECR).   – Doamnă președintă, am avut onoarea de a vizita Afganistanul
la începutul acestui an împreună cu forțele britanice. Am întâlnit nu numai militari de-ai
noștri, ci și soldați din Danemarca și Estonia care împart tabăra cu ei. Aș dori să încep prin
a spune că nu pot să îmi exprim suficient recunoștința pentru bărbații și femeile din diferitele
noastre state membre, precum și din statele aliate de peste oceane care își dedică energia
pentru a încerca să aducă pace în acel ținut nefericit, dar frumos.

Aș dori să spun un singur lucru despre acest raport. Se pare că facem o greșeală ca alianță
occidentală, care are legătură cu politica de eradicare a florii de mac. Deputații de aici care
reprezintă circumscripții rurale știu că nu există nicio persoană în lume care să fie mai
conservatoare decât micul agricultor, dar prin politica noastră de distrugere a lanurilor de
mac din Afganistan, am transformat o populație care avea un interes puternic pentru ordine
și proprietate în nelegiuiți, în tâlhari, din cauza politicii noastre privind distrugerea unei
recolte pentru care există o piață: există un deficit mondial de opiacee și morfine.

Dacă am putea numai să reinstituim drepturile la proprietate, am putea începe să oferim
Afganistanului baza pentru o societate civilă înfloritoare cu o magistratură superioară și,
la momentul potrivit, un guvern reprezentativ.

Propunerea de rezoluție B7-0733/2010

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Doamnă președintă, am votat împotriva rezoluției referitoare
la instituirea unui mecanism permanent de criză pentru zona euro, deoarece, în Irlanda și
Grecia, vedem că în realitate aceste mecanisme trebuie să salveze un sistem financiar doborât
de criză, în care domină speculatori și vânătorii de profituri aferenți, pe cheltuiala salariaților,
a pensionarilor și a săracilor.

Astăzi, la Bruxelles, Consiliul European va decide, cel mai probabil, modificarea Tratatului
de la Lisabona astfel încât să își acorde mai multe competențe pentru a impune condiții
stricte asupra oricărei asistențe financiare acordate statelor membre, instituționalizând
astfel doctrina că societatea trebuie să plătească pentru criză. Avertizez guvernul irlandez
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să nu își imagineze că poate vârî această modificare a Tratatului de la Lisabona pe gâtul
poporului irlandez fără un referendum. Guvernul irlandez a transformat deja țara noastră
într-un stat vasal al FMI, care acționează în mod flagrant în numele speculatorilor și al
piețelor financiare. Solicităm un referendum cu privire la toate schimbările privind Tratatul
de la Lisabona, astfel încât poporul irlandez să aibă ocazia de a se opune cu privire la
transformarea lor în sclavii totali ai piețelor financiare.

Explicații scrise privind votul

Raport: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. – (PT) Am votat pentru propunerea Comisiei de extindere
a conceptului original de marcă a patrimoniului european de la o acțiune
interguvernamentală la o acțiune formală a UE, contribuind astfel la o identitate europeană
mai puternică. Am votat astfel deoarece cred că scopul propus al acestei mărci nu ar trebui
să fie numai obiectivul de a promova coeziunea internă a Uniunii Europene, ci și de a
demonstra unitatea și valorile europene în afara granițelor sale. Marca ar trebui evaluată
și pusă în aplicare în urma demonstrării eficienței rezultatelor în cadrul UE.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    în scris. – (LT) Am votat pentru această rezoluție privind
propunerea Comisiei de a folosi Marca patrimoniului european ca instrument, printre alte
mijloace mai eficiente, de reducere a distanței dintre Uniunea Europeană și cetățenii săi,
ca modalitate de a accentua faptul că istoria europeană este rezultatul patrimoniului cultural
comun, divers și totuși bogat și complementar. Sunt de acord că decizia statelor membre
de a situa marca patrimoniului european în cadrul UE va ajuta nu numai la creșterea
vizibilității, prestigiului și credibilității sale, ci va contribui ți la realizarea idealurilor îndelung
căutate de coeziune și solidaritate în rândul cetățenilor europeni. Susțin poziția raportoarei
că, datorită valorii simbolice a mărcii ca vehicul care contribuie la integrarea europeană,
siturile transnaționale ar trebui favorizate întrucât promovează lucruri deținute în comun;
acestea promovează crearea de rețele și încurajează cooperarea și colaborarea dintre state
sau regiuni. Consider că ideea unei mărci a patrimoniului Uniunii Europene care să vizeze
creșterea sentimentului cetățenilor europeni că împart un patrimoniu comun (prin
cunoașterea istoriei și participarea la activități care să promoveze dialogul intercultural) și
crearea unei imagini a construcției UE ca proces lung și continuu este un pas în această
direcție.

Sophie Auconie (PPE),    în scris. – (FR) În 2007, mai multe state membre ale Uniunii
Europene s-au întâlnit pentru a crea o marcă a patrimoniului european. Acea inițiativă era
destinată să „întărească sprijinul europenilor pentru o identitate europeană comună și să
promoveze un simț al apartenenței la un spațiu cultural comun” prin selectarea unui anumit
număr de situri speciale de pe tot continentul. În 2008, Consiliul Uniunii Europene a
prezentat Comisiei concluziile sale, invitând Comisia să prezinte o propunere legislativă
care ne va permite, după cum a fost în cazul inițiativei privind Capitalele europene ale
culturii, să transformăm această inițiativă interguvernamentală într-o adevărată marcă a
Uniunii Europene. Ca urmare a sugestiilor Consiliului, Comisia a demarat o evaluare a
impactului și o consultare a publicului. După această consultare, Comisia a elaborat o
propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unei acțiuni
a Uniunii Europene pentru Marca patrimoniului european. Acesta este textul pe care l-am
susținut.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    în scris. – (LT) Am votat pentru acest raport deoarece istoria
europeană este rezultatul patrimoniului cultural comun, divers și totuși bogat și

49Dezbateri al Uniunii EuropeneRO16-12-2010



complementar. Acest lucru demonstrează încă o dată că UE își are rădăcinile în valorile
precum libertatea, democrația, respectul pentru drepturile omului, diversitatea culturală,
toleranța și solidaritatea. În urma contribuției larg recunoscute a culturii europene la nivel
mondial, Parlamentul European aprobă ideea unei mărci care ar putea fi extinsă dincolo
de granițele Uniunii Europene și care ar putea fi folosită ca instrument ambițios în folosul
politicilor externe. Pentru a realiza acest obiectiv politic, noua marcă a patrimoniului
european ar trebui să se concentreze pe simbolismul și/sau valoarea educațională a siturilor
de patrimoniu. Mai mult, aceasta ar trebui să insiste pe cooperarea îndeaproape în rândul
siturilor marcate pentru a face schimb de bune practici și pentru a iniția proiecte comune.
Aș dori să subliniez că decizia statelor membre de a situa Marca patrimoniului european
în cadrul UE va ajuta nu numai la creșterea vizibilității, prestigiului și credibilității sale, ci
va contribui și la realizarea idealurilor îndelung căutate de coeziune și solidaritate în rândul
cetățenilor europeni.

Diogo Feio (PPE)   . – (PT) Unul dintre lucrurile care există din belșug în Uniunea Europeană
este diversitatea culturală, care se reflectă perfect în diversitatea patrimoniului său cultural,
artistic, arhitectural și lingvistic. Această diversitate, împreună cu o istorie bogată și cu
respectul profund pentru patrimoniu și pentru conservarea acestuia, este cea care face ca
Europa să fie un loc unic. Cu toate acestea, deși împărtășim cu toții un spațiu foarte bogat
și limitat prin comparație, adevărul este că, în multe cazuri, nu suntem prea apropiați sau
interesați unii de alții. Prin urmare, cred că această inițiativă ar putea duce la legături mai
apropiate între cetățenii europeni și spori cunoștințele despre patrimoniul european și
valorile pe care le avem în comun, făcând din Europa o uniune cu adevărat diversă.

João Ferreira (GUE/NGL),    în scris. – (PT) În general, amendamentele propuse de către
raportoare au îmbunătățit proiectul inițial al Comisiei. Cu toate acestea, există câteva
aspecte negative. În ceea ce privește promovarea multilingvismului, amendamentele
propuse de către raportoare nu ating problema centrală și, prin urmare, nu reușesc să
corecteze deficiența gravă a propunerii inițiale. Într-adevăr, se realizează promovarea
eficientă a multilingvismului, nu „prin folosirea mai multor limbi ale Uniunii”, ci, mai
degrabă, prin folosirea diferitelor limbi ale Uniunii. Cu toate acestea, ceea ce este mai
important decât obiectivele specifice din raport sunt ideile greșite de la baza acestui concept.
Marca patrimoniului european (sau Marca patrimoniului Uniunii Europene) se bazează pe
dezvoltarea premizei greșite privind o identitate europeană unică și o cultură europeană
unică bazată pe valori precum libertatea, democrația etc.

Nu există un „patrimoniu cultural european” unic. Întreaga istorie culturală a Europei,
asemenea întregii sale istorii în general, nu este construită numai pe diversitate și pe energie
creativă și progresistă admirabilă, ci și pe conflicte violente, antagonice, pe intoleranță și
pe numeroase șiruri și contexte de dominație culturală. Domeniul patrimoniului este
deosebit de sensibil datorită asocierii sale intime cu istoria, ceea ce provoacă preocupări
grave cu privire la faptul că acest lucru va alimenta procesele îngrijorătoare de rescriere a
istoriei la care asistăm în ultima vreme.

Jarosław Kalinowski (PPE),    în scris. – (PL) Imaginea Uniunii Europene și a instituțiilor
sale în ochii cetățenilor săi este o chestiune de importanță crucială. Din nefericire, rezultatele
sondajului arată că sentimentul de identitate și de unitate europeană devine tot mai rar în
rândul publicului european, iar situația este aceeași pentru încrederea în instituțiile UE.
Promovarea cunoașterii istoriei noastre comune și a originilor culturale comune ar putea
fi deosebit de folositoare în procesul de apropiere a UE de cetățenii săi și, de asemenea, în
construirea unui simț al coeziunii și al solidarității între aceștia. Noua marcă a patrimoniului
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european ar putea fi de ajutor întocmai în această privință. Răspândirea procedurilor și
standardizarea criteriilor de acordare a mărcii vor face ca aceasta să fie mai prestigioasă și
vor îmbunătăți imaginea UE și vor spori, de asemenea, încrederea cetățenilor în instituțiile
precum Parlamentul European.

Jacek Olgierd Kurski (ECR),    în scris. – (PL) Astăzi am votat în favoarea raportului referitor
la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unei
acțiuni a Uniunii Europene pentru Marca patrimoniului european. Consider că aceasta este
o inițiativă interesantă și valoroasă, care va ajuta la promovarea culturii și a realizărilor
europene și va contribui la dezvoltarea turismului și a regiunilor individuale. Trebuie salutat
faptul că am subliniat, în calitate de Parlament, faptul că Marca patrimoniului european
va fi un complement la alte inițiative privind patrimoniul cultural, precum lista UNESCO
a patrimoniului mondial și itinerariile culturale ale Consiliului Europei și că nu va dubla
aceste inițiative.

David Martin (S&D),    în scris. – Salut propunerea Comisiei de a utiliza Marca
patrimoniului european ca instrument, printre alte mijloace mai eficiente, de reducere a
distanței dintre Uniunea Europeană și cetățenii săi; ca modalitate de a accentua faptul că
istoria europeană este rezultatul patrimoniului cultural comun, divers și totuși bogat și
complementar; ca mijloc de a recunoaște că UE își are rădăcinile în valori precum libertatea,
democrația, respectul pentru drepturile omului, diversitatea culturală, toleranța și
solidaritatea. Decizia statelor membre de a plasa marca patrimoniului european în cadrul
UE va ajuta nu numai la creșterea vizibilității, prestigiului și credibilității sale, ci va contribui
și la realizarea idealurilor îndelung căutate de coeziune și solidaritate în rândul cetățenilor
europeni.

Clemente Mastella (PPE),    în scris. – (IT) Suntem încântați de propunerea Comisiei de a
utiliza Marca patrimoniului european, împreună cu alte inițiative, ca instrument pentru a
reduce distanța dintre Uniunea Europeană și cetățenii săi; ca modalitate de a accentua faptul
că istoria europeană este rezultatul unui patrimoniu cultural comun, divers și totuși bogat
și complementar. Aceasta reprezintă o recunoaștere a faptului că UE își are rădăcinile în
valori precum libertatea, democrația, respectul pentru drepturile omului, diversitatea
culturală, toleranța și solidaritatea.

Aș dori să subliniez că decizia statelor membre de a plasa Marca patrimoniului european
în cadrul UE va ajuta nu numai la creșterea vizibilității, prestigiului și credibilității sale, ci
va contribui, în sfârșit, și la realizarea, la scară largă, a idealurilor îndelung căutate de
coeziune și solidaritate în rândul cetățenilor europeni, creând o identitate europeană
comună și sporind interesul acestora pentru Uniune și originile sale – două provocări
fundamentale pentru instituțiile europene.

Noua marcă trebuie totuși să se concentreze mai curând pe valoarea simbolică și
educațională decât pe frumusețea unui sit și trebuie să insiste asupra siturilor marcate,
astfel încât bunele practici să fie transmise și să se inițieze proiecte comune de cercetare și
dezvoltare.

Louis Michel (ALDE),    în scris. – (FR) Pe lângă alte inițiative, Marca patrimoniului european
este o modalitate suplimentară de a apropia Uniunea Europeană de cetățenii săi și de a le
întări sentimentul de apartenență la Europa. Acest lucru ne va permite, de asemenea, să le
îmbunătățim înțelegerea cu privire la istoria și patrimoniul comun al Europei. Marca va
ajuta la încurajarea multilingvismului și a dialogului între culturi și va sprijini crearea de
rețele destinate promovării patrimoniului european. Acest lucru va stimula atractivitatea
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economică, în special prin intermediul turismului cultural. Prin sprijinirea acestei mărci,
vom îmbunătăți dialogul multicultural.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Mi se pare că eficacitatea Mărcii patrimoniului
european este pusă la îndoială tocmai din cauza faptului că statele membre pot decide
singure dacă participă sau nu la sistem. În plus – și aici sunt de acord cu raportoarea –
criteriile de selecție propuse și numărul mare de situri care ar putea obține marca pot
însemna o pierdere a calității și a prestigiului. Cooperarea strânsă cu inițiativele existente
din domeniul patrimoniului cultural, precum Patrimoniul cultural mondial al UNESCO,
ar putea fi o abordare mai eficientă. Nu am votat în favoarea raportului deoarece acesta nu
tratează în mod suficient de detaliat nevoia de a introduce o marcă a patrimoniului cultural
bazată pe obiectivele menționate.

Alfredo Pallone (PPE),    în scris. – (IT) Decizia de a situa Marca patrimoniului cultural în
cadrul Uniunii Europene va asigura o creștere a sentimentului cetățenilor de apartenență
la Uniunea Europeană, stimulând idealurile de coeziune, solidaritate și integrare. Am votat
pentru raportul privind marca patrimoniului european deoarece Europa și-a stabilit
obiectivul de a crea o identitate comună, apropiind mai mult UE de cetățenii săi prin
sensibilizarea cu privire la acest patrimoniu istoric și cultural bogat și divers cu care se
identifică toată lumea și prin care tinerii pot învăța și afla lucruri despre propria identitate,
împărtășind-o cu ceilalți tineri europeni. Formalizarea mărcii va ajuta, de asemenea, la
promovarea acelor locuri importante pentru crearea Europei care au rămas în istorie.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. – (PT) Salut cu entuziasm propunerea de
decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei mărci a
patrimoniului european. Scopul creării unei identități europene comune și al promovării
intereselor Uniunii este esențial pentru pace și coeziune.

Măsura propusă pentru promovarea patrimoniului european prin utilizarea unui site
internet este atrăgătoare pentru tinerii europeni și i-ar putea încuraja să afle mai multe
despre istoria continentului, să se familiarizeze singuri cu patrimoniul multinațional și cu
patrimoniul cultural comun și să afle mai multe despre oamenii și ideile care au dus la
fondarea Uniunii Europene.

Această măsură are o valoare simbolică și educațională ridicată și va prezenta istoria și
cultura europeană ca întreg. Susțin intențiile exprimate în raport cu privire la protejarea
participării eficiente a Parlamentului European și a Consiliului la procesul de selecție a
siturilor și conținutul prezentat, astfel încât să se asigure că inițiativa este foarte transparentă
și democratică.

Crescenzio Rivellini (PPE),    în scris. – (IT) O felicit pe doamna Paliadeli pentru munca
sa excelentă. Parlamentul European a dat azi undă verde Mărcii patrimoniului european,
un registru de situri istorice a căror importanță transcende granițele naționale. Uniunea
Europeană are în jur de 500 milioane de locuitori, care consideră, în mare parte, că sunt,
mai presus de toate, cetățeni ai țărilor de origine și nu cetățeni europeni. Lipsa unei identități
europene puternice poate fi văzută ca un obstacol în calea integrării europene, dar acest
lucru nu este deloc surprinzător. Continentul european este un spațiu vast peticit cu diferite
limbi și obiceiuri, iar diferențele dintre țările care îl formează sunt adesea mai vizibile decât
trăsăturile comune.

Această inițiativă va permite întărirea sentimentului de apartenență la Europa, precum și
crearea unei coeziuni sporite între cetățeni din diferite țări. Din acest motiv, este important
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să subliniem locurile care sărbătoresc și simbolizează integrarea europeană, precum și cele
care sărbătoresc ideile și valorile Uniunii Europene. În plus, întocmai precum siturile de
pe lista UESCO a patrimoniului mondial, cele care poartă logo-ul european ar trebui să
atragă mai mulți turiști, având efecte benefice asupra economiei locale.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. – Formarea unei identități europene comune
și creșterea interesului pentru Uniunea Europeană și geneza acesteia sunt provocări cu care
instituțiile europene se confruntă în eforturile lor de a realiza coeziune și solidaritate
răspândită. Există cu siguranță alte modalități, mai radicale și mai evidente, de a spori
credința europenilor în Uniunea Europeană și în conducătorii acesteia (criza financiară
recentă a arătat că încă mai trebuie să se realizeze multe la nivelurile superioare ale
administrației). Cu toate acestea, cunoașterea istoriei continentului nostru, familiaritatea
cu patrimoniul său cultural multinațional și totuși bogat și accelerarea educației tinerelor
generații în spiritul ideilor și oamenilor care au dus la construirea Uniunii Europene ar
putea de fapt să contribuie la reducerea distanței dintre UE și cetățenii săi.

Joanna Senyszyn (S&D),    în scris. – (PL) În calitate de membră a Comisiei pentru cultură
și educație, am votat în favoarea rezoluției Parlamentului privind o propunere de decizie
a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unei acțiuni a Uniunii Europene
pentru Marca patrimoniului european. Ideea creării unei mărci UE este importantă din
punctul de vedere al sensibilizării sporite a cetățenilor cu privire la istoria și patrimoniul
cultural al Uniunii Europene și la construirea unei identități europene proprii și a legăturilor
dintre țări.

Prin selecția siturilor din statele membre individuale care au solicitat să li se acorde marca
UE a patrimoniului european, vom sensibiliza mai mult oamenii cu privire la faptul că
istoria Europei ne afectează pe toți, indiferent de locul unde trăim, de limba sau de cultura
noastră. Schimbarea Mărcii patrimoniului european într-o inițiativă UE o va face mai
credibilă, mai vizibilă și mai prestigioasă. Acest lucru se poate transforma, la rândul său,
în beneficii economice și sociale, inter alia, făcând ca siturile cărora li s-a acordat marca să
fie mai atractive pentru turiști. Selectarea siturilor care vor primi marca va ajuta, de
asemenea, la creșterea cunoștințelor și a interesului generației tinere pentru ideile și
popoarele Europei și, prin acest fapt, va apropia mai mult locuitorii din Europa.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    în scris. – (PL) Inițiativa privind Marca patrimoniului
european este destinată să promoveze orașele, persoanele și activitățile care au contribuit
la procesul de integrare europeană. Scopul acesteia este de a sensibiliza mai mulți cetățeni
cu privire la valorile fundamentale precum democrația, solidaritatea, diversitatea culturală
și toleranța pe care se bazează comunitatea noastră. Lista siturilor care vor primi Marca
patrimoniului european va acționa ca un fel de hartă unică a tradițiilor și a culturii de pe
continent și o hartă a locurilor care au jucat un rol important în formarea identității
europene. Patrimoniul comun, deși divers, al Europei poate întări sentimentul acestei
identități al cetățenilor și consolida coeziunea europeană. Această inițiativă va crea o
platformă pentru cooperarea dintre țările și regiunile Europei. Mai mult, acest lucru ar
putea avea un impact pozitiv asupra sectorului turismului, ajutând la creșterea atractivității
regiunilor și, în același timp, la îmbunătățirea situației lor economice. Sunt de acord că
acest sistem ar trebui să devină o inițiativă oficială sub auspiciile UE, întrucât acest lucru
va face să fie recunoscută la un nivel mai mare, credibilă și prestigioasă. Vizibilitatea sporită
a sistemului va face posibilă identificarea unui număr mai mare de cetățeni cu mărcile, care
simbolizează și comemorează integrarea europeană.
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Sistemul ar trebui să funcționeze în paralel și ca un complement al sistemului internațional
al UNESCO și al Capitalelor europene ale culturii, întrucât Marca patrimoniului european
operează la nivelul educației și al valorilor simbolice și, într-o mai mică măsură, la cel al
calităților estetice și arhitectonice. Ar trebui să căutăm modalități de a întări sentimentul
de apartenență la Europa al cetățenilor.

Csanád Szegedi (NI),    în scris. – (HU) Consider că valorile europene precum vechea scriere
maghiară în alfabetul runic sunt de mare importanță și că recunoașterea și aprecierea
acestora prin premii este indispensabilă. În acest caz totuși, trebuie să păstrăm tradiția
acordării acestui premiu valorilor situate chiar în cadrul UE. Este inacceptabil ca acesta să
fie extins către țările terțe și, prin acest lucru, nu vom face decât să dublăm lista UNESCO
a patrimoniului mondial. De cealaltă parte, sper că această distincție ne va ajuta să ne
întoarcem la valorile europene tradiționale, iar acordarea mărcii va fi într-adevăr o expresie
a recunoașterii. M-am abținut din cauza contradicțiilor din raport menționate anterior.

Recomandare: Doris Pack (A7-0334/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. – (PT) Am votat pentru recomandarea cu privire la
condițiile participării Elveției la programul Tineretul în acțiune și la programul de învățare
pe tot parcursul vieții deoarece consider că acesta este un factor pozitiv în strategia
europeană privind tineretul; asta pentru că participarea reprezintă o etapă a procesului de
cooperare cu această țară în ceea ce privește politicile sectoriale din cadrul Uniunii Europene.
Întrucât Elveția este dornică să participe în materie de resurse umane, economice și sociale
la acest proiect care implică tinerii, Uniunea Europeană nu poate decât să profite de pe
urma includerii tinerilor din țările terțe precum Elveția în procesul de sporire a sensibilizării
cu privire la procesul de integrare UE în rândul generațiilor tinere.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    în scris. – (LT) Am votat pentru această recomandare
deoarece nu am nicio îndoială că cooperarea UE cu Elveția în domeniile educației UE, al
științei și al tineretului va fi un avantaj reciproc în ceea ce privește îmbunătățirea și punerea
în aplicare eficientă a politicilor din acele domenii. Participarea Elveției la programele
„Tineretul în acțiune” și de învățare pe tot parcursul vieții 2007-2013 vor oferi acestor
programe un impuls suplimentar și va crea oportunități pentru schimburile de participanți,
împărtășirea experiențelor, păstrând, în același timp, interesele financiare și alte interese
UE.

Sophie Auconie (PPE),    în scris. – (FR) Programul „Tineretul în acțiune” este destinat să
dezvolte și să sprijine cooperarea în domeniul tineretului din Uniunea Europeană. Acesta
are ca scop încurajarea participării tinerilor la viața publică, în special a celor cu oportunități
mai limitate sau cu dizabilități, și să promoveze inițiativa, spiritul întreprinzător și
creativitatea. La rândul său, programul pentru educație și învățare pe tot parcursul vieții
dorește să dezvolte Uniunea ca o societate avansată bazată pe cunoștințe, în conformitate
cu obiectivele strategiei Lisabona. Susținând și completând acțiunea statelor membre,
aceasta vizează încurajarea schimburilor, cooperarea și mobilitatea între sistemele de
educație și de formare comunitare, astfel încât acestea să devină o referință mondială privind
calitatea. Elveția, care nu este un stat membru UE, nu participă în prezent la aceste acțiuni.
Cred că ar trebui să fie invers și că trebuie să îi includem pe vecinii noștri elvețieni în aceste
politici, în contextul unei Uniuni deschise. Din acest motiv am votat în favoarea acestei
rezoluții legislative care implică Elveția în aceste acțiuni importante.

16-12-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO54



Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    în scris. – (LT) Am votat pentru această recomandare pregătită
de către Parlamentul European deoarece aprob proiectul de decizie a Consiliului referitoare
la participarea Elveției la programele „Tineret în acțiune” și de învățare pe tot parcursul
vieții. Deși a ales să nu intre în Spațiul Economic European, Elveția cooperează totuși
îndeaproape cu Uniunea Europeană în domeniile educației, formării și tinerilor. Acest
acord este corespunzător deoarece Elveția s-a angajat să respecte dispozițiile și condițiile
stabilite de Comisia Europeană. Mai mult, proiectele și inițiativele prezentate de participanții
din Elveția vor fi supuse acelorași condiții, norme și proceduri care se aplică pentru proiectele
statelor membre. Elveția se va conforma controlului financiar din partea UE și dispozițiilor
privind auditul. În conformitate cu acordul bilateral, Elveția va crea o agenție națională
care să coordoneze punerea în aplicare a programelor la nivel național și va aduce o
contribuție financiară anuală (1,7 milioane de euro către programul Tineretul în acțiune
și 14,2 milioane de euro pentru programul de învățare pe tot parcursul vieții în 2011).

Diogo Feio (PPE),    în scris. – (PT) Cooperarea cu Elveția în ceea ce privește educația este
un pas important pentru relațiile dintre UE și Elveția. Cele două programe în cauză susțin
învățarea pe tot parcursul vieții și includerea tinerilor în integrarea europeană, prin toleranță
și solidaritate între tinerii europeni. Acordul dintre Comisie și Elveția este adecvat, având
în vedere că participanții elvețieni din aceste programe candidează pe picior de egalitate
cu toți ceilalți tineri europeni și că Elveția s-a angajat să se adapteze la normele UE și la
supravegherea acestora, pentru a contribui financiar la ambele programe.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    în scris. – Salut adoptarea acestui raport în calitatea
mea de președinte al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Elveția. Comisia
Europeană, Parlamentul European și statele membre din Uniunea Europeană au fost de
acord să instituie programul „Tineretul în acțiune”, care pune în aplicare cadrul juridic
pentru sprijinirea activităților de învățare non-formală. Scopul acestei propuneri este de a
asigura participarea Elveției la programele Tineretul în acțiune și de învățare pe tot parcursul
vieții. Elveția este singura țară europeană care participă la aceste programe fără a fi membră
SEE, candidată, sau potențială țară candidată. Deși a ales să nu intre în Spațiul Economic
European, Elveția a manifestat un interes constant pentru cooperarea mai strânsă cu UE
în domeniile educației, formării și tineretului.

Jarosław Kalinowski (PPE),    în scris. – (PL)Suntem cu toții foarte conștienți de faptul că
un sistem de educație bun care asigură că tinerii primesc cea mai bună educație posibilă
este extrem de important pentru fiecare țară. Nivelul bun al calificărilor, al cunoștințelor
și al educației au un impact direct asupra culturii și pieței forței de muncă și, în consecință,
asupra condițiilor de trai ale cetățenilor. Fiecare țară dorește să fie mândră de tinerii săi și
fiecare persoană tânără dorește oportunitatea de a cunoaște noi culturi și limbi și de a
câștiga experiență profesională în străinătate. Uniunea Europeană se poate mândri cu
sistemul său de schimburi studențești bine dezvoltat și cu piețele forței de muncă deschise,
ceea ce înseamnă că fiecare tânăr european are o mulțime de oportunități pentru dezvoltarea
intelectuală și profesională. Participarea Elveției la programul „Tineretul în acțiune”
demonstrează faptul că, pentru această țară, cooperarea cu Uniunea Europeană, în special
în domeniul educației, este de o importanță deosebită. Nu ar trebui să îi împiedicăm pe
tinerii elvețieni să se bucure de privilegiile și posibilitățile unei educații comunitare.

Petru Constantin Luhan (PPE),    în scris . − Atenția acordată învățământului și formării,
cercetării și, în special, resursei pe care o reprezintă tineretul pentru Uniunea Europeană
este în continuă creștere. Punându-le la dispoziție noi oportunități de învățare dorim să le
oferim mai multe șanse cetățenilor noștri. Programele din domeniul învățământului, al
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formării, al culturii, al cercetării și al tineretului sunt o componentă importantă a acestei
strategii. Programul „Tineret în acțiune” urmărește să inspire un sentiment de cetățenie
europeană activă, de solidaritate și toleranță în rândul europenilor, din adolescență până
la vârsta adultă.

Programul promovează mobilitatea între și dincolo de granițele UE și încurajează includerea
tuturor tinerilor, indiferent de contextul lor educațional, social și cultural. În calitate de
membru al delegației pentru relațiile cu Elveția și Norvegia am votat în favoarea acestui
raport deoarece consider că acordul încheiat între Comisie si autoritățile elvețiene este pe
deplin corespunzător și în interesul ambelor părți. Astfel, vom ajuta cât mai mulți tineri
să dobândească abilități noi și le vom oferi oportunități de învățare cu o dimensiune
europeană.

David Martin (S&D),    în scris. – Deși a ales să nu intre în Spațiul Economic European,
Elveția a manifestat un interes constant pentru cooperarea mai strânsă cu UE în domeniile
educației, formării și tineretului. Inițial, temeiurile legale pentru programele UE pentru
educație, formare și tineret nu au asigurat participarea Elveției, însă acest lucru s-a schimbat
în 2006, când Parlamentul și Consiliul au adoptat decizii de instituire a programelor
„Tineretul în acțiune” și de învățare pe tot parcursul vieții pentru 2007-2013. În februarie
2008, Consiliul a permis Comisiei să deschidă negocieri cu privire la participarea Elveției
la cele două programe. În august 2009, s-a ajuns la un acord, iar Consiliul a adoptat deja
o decizie de aprobare a semnării și aplicării provizorii începând cu 2011. Am susținut
propunerea.

Mario Mauro (PPE),    în scris. – (IT) Participarea Elveției, o țară care a ales să nu facă parte
din Uniunea Europeană, la programul „Tineretul în acțiune” și la programul de acțiune din
domeniul învățării pe tot parcursul vieții nu poate fi respinsă a priori, dar trebuie evaluată
cu atenție. Prin urmare, susțin termenii acordului la care au ajuns Comisia și guvernul
elvețian, așadar am votat pentru raportul elaborat de doamna Pack. Este corect să acordăm
Elveției beneficiile programului, dar este, de asemenea, corect să protejăm toate interesele
financiare și de alt fel ale Uniunii Europene.

Louis Michel (ALDE),    în scris. – (FR) Deși nu este un stat membru al Spațiului Economic
European, Elveția a continuat să manifeste interes pentru cooperarea mai strânsă cu Uniunea
în domeniile educației, formării și tineretului. Încheierea acestui acord referitor la
participarea Elveției la programul „Tineretul în acțiune” și la programul de acțiune din
domeniul învățării pe tot parcursul vieții este o consecință foarte pozitivă a acestui fapt.
De fapt, noțiunea de educație și de învățare pe tot parcursul vieții este esențială pentru
competitivitatea economiei bazată pe cunoaștere.

Aceasta poate fi aplicată tuturor nivelurilor de educație și de formare; ea privește fiecare
etapă a vieții și toate formele diferite de învățare. Trebuie să dezvoltăm și să consolidăm
schimburile, cooperarea și mobilitatea. Mai mult, este important să încurajăm tinerii să
participe la viața publică, în special pe cei cu oportunități mai limitate sau cu dizabilități,
și să promovăm inițiativa, spiritul întreprinzător și creativitatea, cu scopul de a crea un
sentiment al cetățeniei active, de a dezvolta solidaritatea și de a încuraja toleranța.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Este de înțeles că Elveția, care oferă o parte din
sprijinul financiar pentru programele „Tineretul în acțiune” și învățarea pe tot parcursul
vieții, dorește acum să participe la aceste programe. În spiritul învățării, ar fi bine, de
asemenea, ca și UE să se inspire de la Elveția atunci când este vorba despre democrație
directă. Atunci când populația elvețiană se opune construirii de minarete, această decizie
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este acceptată. Tot astfel se întâmplă cu inițiativa recentă privind deportarea infractorilor
străini. Autoritățile elvețiene sunt conștiente de faptul că atunci când oamenii spun „nu”,
asta înseamnă „nu”, așadar nu continuă pur și simplu să organizeze votări până când obțin
rezultatul pe care îl doresc, apoi par surprinse când înregistrează o scădere a prezenței la
vot. Exemplul elvețian ar trebui să ne dea de gândit în ceea ce privește preocupările pe care
le au oamenii. Nu pot fi complet de acord cu reglementările descrise în acest raport și din
acest motiv am votat împotrivă.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. – (PT) Am votat pentru recomandarea
referitoare la decizia Consiliului cu privire la acordul dintre Uniunea Europeană și
Confederația Elvețiană care stabilește termenii și condițiile participării Confederației
Elvețiene la programele „Tineretul în acțiune” și de învățare pe tot parcursul vieții
(2007-2013), deoarece consider că acordul negociat de către Comisie cu autoritățile
elvețiene este destul de corect, sporind beneficiile programelor în Elveția și protejând
interesele Uniunii Europene, nu în ultimul rând, interesele sale financiare.

Crescenzio Rivellini (PPE),    în scris. – (IT) Astăzi am votat în plen proiectul de rezoluție
legislativă referitoare la participarea Elveției la programul „Tineretul în acțiune” și la
programul de acțiune din domeniul învățării pe tot parcursul vieții. Deși a ales să nu intre
în Spațiul Economic European, Elveția și-a manifestat în mod repetat interesul pentru o
cooperare mai strânsă în domeniile educației, formării și tinerilor. Prin această recomandare,
am încheiat un acord între UE și Elveția, acordând celei din urmă posibilitatea de a participa
la programele „Tineretul în acțiune” și din domeniul învățării pe tot parcursul vieții.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. – Deși a ales să nu intre în Spațiul Economic
European, Elveția a manifestat un interes constant pentru cooperarea mai strânsă cu UE
în domeniile educației, formării și tineretului. Inițial, temeiurile juridice pentru programele
UE pentru educație, formare și tineret nu au asigurat participarea Elveției, însă acest lucru
s-a schimbat în 2006, când Parlamentul și Consiliul au adoptat decizii de instituire a
programelor „Tineretul în acțiune” și de învățare pe tot parcursul vieții pentru 2007-2013.
În februarie 2008, Consiliul a permis Comisiei să deschidă negocieri cu privire la participarea
Elveției la cele două programe. În august 2009 s-a ajuns la un acord, iar Consiliul a adoptat
deja o decizie de aprobare a semnării și aplicării provizorii începând cu 2011. În
conformitate cu articolul 218 alineatul (6) din TFUE, Consiliul trebuie să obțină
consimțământul Parlamentului European înainte ca acordul să poată intra în vigoare.
Deciziile Parlamentului și Consiliului de instituire a programelor „Tineretul în acțiune” și
de învățare pe tot parcursul vieții, adoptate în 2006, au asigurat deja în principiu participarea
Elveției. Acordul negociat de către Comisie cu autoritățile elvețiene este destul de adecvat:
acesta extinde beneficiile programelor către Elveția și protejează interesele financiare și de
alt fel ale UE. Raportoarea recomandă, prin urmare, ca Parlamentul să aprobe proiectul de
decizie a Consiliului.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    în scris. – (PL) Elveția este o țară care trebuie să se lupte
cu problema inegalității accesului la învățământul superior, în ciuda existenței unor
programe de educație excelente. Să sperăm că cooperarea cu UE va însemna că tinerii
europeni, în special cei care provin din populația imigrantă, vor avea o șansă mai bună de
acces la educație. Experiența statelor membre în ceea ce privește programele care facilitează
schimburile educaționale între tineri arată acum în mod clar că acestea nu numai
promovează o educație bună, dar joacă și un rol pozitiv în ceea ce privește integrarea
europeană datorită achizițiilor lingvistice, culturilor și tradițiilor țărilor individuale. În
același timp, programul de învățare pe tot parcursul vieții reprezintă o ocazie excelentă de
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a atrage atenția asupra rolului femeilor din Elveția. Această țară a fost ultima din Europa
care a acordat femeilor dreptul la vot la alegerile federale din anii '70 și, pentru mult timp,
femeile au constituit un grup social căruia îi este greu nu numai să participe pe deplin la
societatea civilă, ci și să aibă acces la educație și la împlinire profesională.

Astăzi, femeile de vârstă mijlocie care doresc să intre pe piața forței de muncă se confruntă
adesea cu problema lipsei de calificări sau de experiență, întrucât un număr considerabil
dintre acestea au stat acasă pentru a avea grijă de familii, din cauza costurilor ridicate pentru
îngrijirea copilului.

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

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    în scris.– (EL) Cele două rapoarte privind
drepturile omului în UE și în lume reprezintă o provocare pentru lucrători, care, pe măsură
ce criza capitalistă avansează, se sufocă sub atacul barbar asupra drepturilor lor și a vieții
lor de către UE, guvernele capitaliste și burgheze, care încearcă să-i facă să plătească costul
crizei și să salveze profiturile monopolurilor. Reprezentanții politici ai capitalului trebuie
să aibă un obraz foarte gros să proclame UE drept apărătorul drepturilor omului atunci
când UE se află în plin proces de adoptare a unei doctrine NATO 2020 noi și mai reacționare
și este prima când vine vorba despre exploatarea oamenilor și a resurselor naturale și
sprijinirea regimurilor marionetă și reacționare. În același timp, în toate statele membre
ale UE, dreptul la locul de muncă și drepturile sociale dobândite în lupte grele, sângeroase,
sunt măcelărite, luptele oamenilor obișnuiți pentru dreptul la un loc de muncă sunt
reprimate cu sălbăticie, vânătoarea imigranților și rasismul sunt în creștere, libertățile
fundamentale și drepturile democratice sunt restricționate, iar partidele comuniste sunt
scoase în afara legii și simbolurile comuniste sunt interzise în mai multe țări. Trimiterile
standard la presupusele încălcări ale drepturilor omului în Cuba și în alte țări care opun
rezistență planurilor imperialiste sunt amenințări reale, forme de coerciție și presiune
menite să descurajeze oamenii pentru ca aceștia să-și abandoneze drepturile de a-și decide
propria soartă de unii singuri.

Sophie Auconie (PPE),    în scris. – (FR) De obicei, sesiunea plenară din decembrie este
parțial consacrată drepturilor omului. Unul dintre evenimentele rituale care întrerup
sesiunea, în afară de acordarea premiului Saharov, este adoptarea rezoluției referitoare la
raportul anual al Parlamentului privind drepturile omului în lume și politica Uniunii
Europene în această privință. Unul dintre angajamentele internaționale ale Uniunii este,
într-adevăr, să promoveze democrația și drepturile omului în întreaga lume. Raportul de
anul acesta ia act de continuarea unor încălcări grave în acest domeniu și o situație agravată
de criza economică, schimbările climatice, noile tehnologii și lupta împotriva terorismului.
Recomandă ca obiectivele Tratatului de la Lisabona să fie puse în aplicare, în special prin
noul Serviciu European de Acțiune Externă. Doamna Andrikienė, raportoarea textului,
menționează că prioritatea unei politici europene externe coerente ar trebui să fie
promovarea democrației și a drepturilor omului.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    în scris. – (LT) Am votat în favoarea raportului anual privind
drepturile omului în lume în 2009 și politica Uniunii Europene în această privință deoarece
examinează, evaluează și, în cazuri concrete, oferă o analiză a activității Uniunii Europene
în domeniul drepturilor omului, al democrației și al viitoarelor provocări. În ceea ce privește
violența împotriva femeilor, Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu
privire la discriminările înrădăcinate bazate pe gen și violența domestică în mai multe țări,
și subliniază faptul că femeile care locuiesc în zonele rurale sunt un grup deosebit de
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vulnerabil. Prin urmare, aprob solicitarea Parlamentului ca drepturile femeilor să fie abordate
explicit în toate dialogurile privind drepturile omului și, în special, combaterea și eliminarea
tuturor formelor de discriminare și de violență împotriva femeilor și fetelor, a tuturor
formelor de practici tradiționale sau obișnuite dăunătoare, precum mutilarea organelor
genitale feminine și căsătoria timpurie sau forțată, a tuturor formelor de trafic de persoane,
a violenței domestice și a femicidului, a exploatării la locul de muncă și a exploatării
economice. Având în vedere că milioane de copii sunt în continuare victime ale violului,
ale violenței domestice și fizice și ale abuzului emoțional și sexual, sunt de acord că UE
trebuie să ia urgent măsuri suplimentare împotriva exploatării prin muncă a copiilor și că
ar trebui să folosească mai eficient instrumentele pe care le are la dispoziție.

Diogo Feio (PPE),    în scris. – (PT) Rolul Uniunii Europene de apărător al drepturilor omului
este o caracteristică fundamentală pe care instituțiile nu trebuie să îl abandoneze și care
trebuie menținut ca prioritate a misiunii diplomatice. Anexa I la acest raport este cea mai
bună dovadă în acest sens deoarece menționează toate situațiile în care au existat încălcări
ale drepturilor omului pe care noi, cei din Europa, le-am denunțat sau pe care le-am
condamnat fără să ne eschivăm, din Afganistan până în Somalia, din Rusia până în Iran.
Nu ne întoarcem cu spatele și nu ne îngropăm capul în nisip, nici măcar atunci când sunt
în joc parteneriate strategice, deoarece interesele individuale nu pot fi puse înaintea apărării
libertății și drepturilor omului.

După părerea mea, poziția Uniunii trebuie să continue să fie intervenționistă și curajoasă,
luptând pentru drepturile omului și democrație.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    în scris. – (PT) Acest raport este parte a unui exercițiu
recurent de ipocrizie autentică a majorității deputaților, dominat de deputații de dreapta
și de social democrații care pretind a fi „ambasadori” angajați în apărarea drepturilor omului.
Acesta este un exercițiu care se demască singur pe măsură ce trece prin contradicțiile
evidente pe care le conține, nu în ultimul rând folosindu-se de o presupusă apărare a
drepturilor omului pentru a promova intervenția în țările în care sunt în joc propriile
interese, acoperind greșelile aliaților, Statele Unite în special, și sprijinindu-i.

Printre exemplele în acest sens se numără așa-numitele zboruri CIA și complicitatea multor
guverne ale țărilor UE la răpirea, torturarea și transferul ilegal de prizonieri în
Golful Guantánamo și ocupația continuă a Afganistanului de către forțele NATO și
masacrele succesive ale populației civile sub pretextul combaterii terorismului. Alte exemple
sunt susținerea politicii de apartheid a Israelului față de poporul din Palestina și sprijinul
pentru ocupația continuă de către Maroc a Saharei Occidentale și sprijinul pentru blocada
ilegală a SUA din Cuba, blocadă condamnată de Adunarea Generală a Organizației
Națiunilor Unite în 18 ocazii consecutive. Aceste politici, ca și majoritățile care le
promovează, lasă un gust amar: se apropie momentul când oamenii vor fi capabili să le
respingă.

Louis Grech (S&D),    în scris. – Directiva privind prevenirea și combaterea traficului de
persoane își propune să creeze un mediu mai ostil pentru traficanții de persoane prin
pedepsirea infractorilor și garantarea unui nivel mai ridicat de prevenire și de protecție a
victimelor. Este inacceptabil că traficul de persoane continuă să fie o stare de fapt în Europa,
afectând sute de mii de oameni, mai ales din grupurile sociale vulnerabile, precum
minoritățile, femeile și copiii care sunt exploatați sexual, siliți să muncească, supuși sclaviei
din timpurile noastre etc. Condamn vehement exploatarea victimelor traficului de persoane
și, prin urmare, sunt în favoarea consolidării protecției victimelor și a introducerii unor
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sancțiuni mai aspre pentru traficanți. Îmbunătățirea cooperării dintre țările UE și
intensificarea coordonării dintre diverse instituții și organizații la nivel european, național
și regional este deosebit de importantă pentru punerea în aplicare cu succes a directivei.
UE ar trebui să-și folosească relațiile internaționale pentru a-și obliga partenerii să pună
capăt traficului de persoane și să se asigure că drepturile victimelor sunt respectate în
întreaga lume. Mai mult, ar trebui să includă în dialogurile politice cu țările care nu aparțin
UE norme politice, standarde și principii ale sistemului internațional de drepturi ale omului
pentru combaterea și prevenirea traficului de persoane.

Sandra Kalniete (PPE)  , în scris. – (LV)Votez pentru această rezoluție și pentru propunerea
ca autorităților ruse să li se ceară categoric să aducă în fața justiției persoanele vinovate de
asasinarea avocatului rus Serghei Magnitski și solicit Parlamentului să aibă în vedere
posibilitatea de a le interzice oficialilor ruși implicați în acest caz să intre în Uniunea
Europeană și de a îngheța conturile bancare ale acestor oficiali și alte active în toate statele
membre UE. O astfel de solicitare ar trimite un semnal puternic autorităților din Rusia că
cetățenii Uniunii Europene consideră inacceptabile deficiențele grave din sistemul de justiție
rus, aplicarea selectivă a legii în interesul autorităților și faptul că persoanele vinovate de
atacuri asupra apărătorilor drepturilor omului, jurnaliștilor independenți și avocaților sau
chiar de moartea lor continuă să rămână nepedepsite de prea multe ori. Acest semnal ar
confirma sprijinul acordat de UE apărătorilor drepturilor omului din Rusia care acționează
în circumstanțe foarte dificile.

Bogusław Liberadzki (S&D),    în scris. – (PL) Respectarea drepturilor omului este una
dintre valorile fundamentale ale UE și una căreia Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor
și Democraților din Parlamentul European îi acordă o atenție deosebită, deoarece apare pe
ordinea de zi a fiecărei reuniuni organizate de grupul nostru. Este important ca Parlament
ca întreg să acorde, de asemenea, importanță acestui subiect. Asistăm la o oarecare
îmbunătățire, deși una lentă, în situația din întreaga lume. Există încă țări ale căror guverne
încalcă cu persistență drepturile omului, însă există și țări în care se petrec schimbări.
Amendamentul oral al raportorului s-a referit la aceste schimbări pozitive din Rusia. Totuși,
situația din Cuba continuă să fie un motiv de îngrijorare, fapt demonstrat de ceremonia de
acordare a premiului Saharov 2010. Am votat în favoarea acestui raport cu convingere.

David Martin (S&D),    în scris. – Raportul anual referitor la drepturile omului este inevitabil
un exercițiu care privește în urmă însă, cu toate acestea, îl salut. Acest raport acoperă
perioada din iulie 2008 până în decembrie 2009, chiar înainte de intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona. Salut călduros angajamentul lui Cathy Ashton față de drepturile
omului și încrederea pe care a avut-o pe parcursul dezbaterii cu privire la faptul că drepturile
omului vor fi una dintre prioritățile activității SEAE. Sper că acest lucru va însemna că
atunci când vom dezbate raportul privind drepturile omului anul viitor, vom putea prezenta
o abordare mai coerentă și consecventă a drepturilor omului de către UE.

Clemente Mastella (PPE),    în scris. – (IT) Acest raport anual își propune să sublinieze
determinarea categorică a Parlamentului European și eforturile pe termen lung de apărare
a drepturilor omului și democrației în lume prin dezvoltarea unei politici europene din ce
în ce mai integrate și mai eficiente, capabile să garanteze mai multă coerență și consecvență
în toate domeniile politice, fie prin relații bilaterale cu țările terțe, fie prin sprijinirea
organizațiilor internaționale și locale ale societății civile. Insistăm cu precădere asupra
importanței efectuării unei evaluări detaliate a aspectelor privind drepturile omului ale
politicii europene de vecinătate (PEV) care ar trebui să abordeze în special coerența și
eficiența mecanismelor existente precum planurile de acțiune, rapoartele intermediare,
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dialogurile referitoare la drepturile omului și procesul decizional de îmbunătățire a relațiilor
cu țările care nu sunt membre UE.

Am dori să oferim o vizibilitate mai mare viitoarei aderări a Uniunii Europene la Convenția
europeană a drepturilor omului pentru a-i da oportunitatea de a-și demonstra angajamentul
față de apărarea drepturilor omului în interiorul și în afara granițelor sale. Prin urmare,
solicităm statelor membre să sprijine această inițiativă și să-și implice și cetățenii în această
acțiune.

Mario Mauro (PPE),    în scris. – (IT) Raportul privind drepturile omului în lume în 2009
și politica Uniunii Europene în această privință constituie un instrument extrem de
important pentru consolidarea rolului Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) în
ceea ce privește politica în domeniul drepturilor omului. Într-adevăr, aceste lucruri au fost
întotdeauna marca care ajută Uniunea Europeană să se remarce în lume.

Sunt de acord cu doamna Andrikienė atunci când subliniez că, dintre drepturile omului,
libertatea religiei sau a convingerilor constituie un drept esențial și fundamental care trebuie
respectat și că condițiile referitoare la respectarea drepturilor omului care apar în acordurile
bilaterale cu țările care nu aparțin UE trebuie să fie puse în aplicare mai ferm și mai eficient.
Se cuvine, prin urmare, să-i solicit Înaltului Reprezentant să includă libertatea religiei sau
a convingerilor în politica UE în materie de drepturile omului și să facă o evaluare temeinică
a situației libertății religiei sau convingerilor în raportul anual al UE privind drepturile
omului. Votez în favoarea raportului întocmit de doamna Andrikienė.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    în scris. – (EL) Uniunea Europeană trebuie să facă tot
posibilul pentru a se asigura că principiile și libertățile care reglementează drepturile omului
sunt aplicate, pentru a putea juca un rol principal în acest domeniu. Se impune crearea
unui serviciu special al drepturilor omului și, mai important, zonele în care se află
reprezentanți UE trebuie monitorizate de Uniune. Uniunea Europeană trebuie, de asemenea,
să supravegheze și să monitorizeze îndeaproape încălcările drepturilor omului în statele
membre.

Willy Meyer (GUE/NGL),    în scris. – (ES) Nu am sprijinit acest raport deoarece nu
condamnă sau critică standardele duble ale UE cu privire la respectul pentru drepturilor
omului și promovarea lor, atât în statele sale membre, cât și în țările terțe cu care are relații
politice și comerciale speciale. Așadar, acesta nu menționează că guvernele UE au creat și
pus în aplicare politici care se opun radical drepturilor omului în domenii precum imigrația,
cu expulzări în masă și detenții bazate pe rasă sau securitate, permițând grave încălcări ale
drepturilor omului, precum reținerea ilegală a oamenilor și transferul acestora în închisori
secrete unde sunt torturați.

UE a adoptat chiar directive care contravin drepturilor omului precum Directiva privind
returnările și a inițiat sau dezvoltat relații comerciale sau politice speciale cu guverne ale
unor țări precum Maroc, Columbia sau Israel, care încalcă în mod sistematic drepturile
omului. Deși apreciez faptul că este menționată, pentru prima dată, situația drepturilor
omului în teritoriile neautonome din Sahara Occidentală, nu susțin acest raport din cauza
omiterii tuturor elementelor de mai sus și a impactului negativ asupra drepturilor omului
al acordurilor de liber schimb ale UE, ca să nu mai menționez critica nejustificată și exagerată
a țărilor precum Cuba și Venezuela.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Raportul privind drepturile omului în lume pentru
2009 este foarte detaliat și abordează o gamă largă de subiecte. Din nefericire, am totuși
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impresia că a existat o încercare disperată de a înghesui aici orice subiect posibil fără a urma
o strategie clară. Realitatea este că promovarea democrației în întreaga lume trebuie să fie
un subiect important pentru Uniunea Europeană. Totuși, pentru aceasta este nevoie de o
abordare clară și sigură, de o strategie coerentă pentru rezolvarea acestor probleme, unele
dintre acestea fiind extrem de dificile. Având în vedere lipsa unei strategii de acest gen,
m-am abținut de la votul final.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    în scris. – (LT)Deși au trecut mai bine de 60
de ani de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, există încă multe locuri
în lume unde această Declarație nu este decât o bucată de hârtie. Din păcate, există multe
astfel de locuri și în Europa, un continent în care protejarea drepturilor omului este unul
dintre principiile care stau la baza democrației. Uniunea Europeană, despre care putem
afirma cu îndrăzneală că conduce lumea în materie de drepturile omului, depune eforturi
considerabile pentru a se asigura că, în alte țări din lume, sunt garantate cel puțin normele
minime de protejare a drepturilor omului. Prin urmare, o felicit pe colega mea, doamna
Andrikienė, pentru pregătirea unui raport cu adevărat cuprinzător și pentru că atrage
atenția întregii lumi asupra acestei situații complexe. Sper că acest raport va contribui la
îmbunătățirea situației și că astfel de rapoarte vor fi mai scurte pe viitor.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    în scris. – (LT) Am votat în favoarea raportului de anul
acesta al Parlamentului European deoarece cuprinde atât țările apropiate, cât și țările aflate
la distanță de UE din punct de vedere geografic. În acest raport, PE îi solicită Chinei – țara
cu cel mai ridicat număr de execuții – să facă publice cifrele naționale privind execuțiile și
să permită în acest mod o analiză transparentă și o dezbatere privind acest subiect. Acest
lucru ar trebui să încurajeze țara să accelereze abolirea acestei forme de pedeapsă barbare.
Pe de altă parte, este rușinos că pedeapsa cu moartea continuă să fie folosită și în prezent
în democraticele State Unite ale Americii. Raportul exprimă îngrijorarea cu privire la copiii
implicați în sau afectați în orice alt mod de conflictele armate sau chiar forțați să participe
activ la acestea. În amendamentele mele la acest raport, care au fost adoptate de către
Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European, îndemn Comisia și Consiliul să
se asigure că respectarea orientărilor UE privind copiii și conflictele armate este obligatorie
în relațiile cu țări terțe. Solicit, de asemenea, ca instituțiile UE și ONU să ia măsuri imediate
pentru a dezarma, reabilita și reintegra copiii care au participat activ la războaie.

Îndemn autoritățile nord-coreene să ia măsuri concrete și tangibile pentru îmbunătățirea
condițiilor drepturilor omului. Îndemn Phenian să permită cercetarea tuturor tipurilor de
facilități de detenție de către experți internaționali independenți și să permită raportorilor
speciali ai ONU să viziteze țara. Solicit, de asemenea, autorităților nord-coreene să ridice
restricțiile referitoare la capacitatea personalului internațional de a monitoriza distribuirea
ajutorului și să se asigure că ajutorul internațional ajunge la cei nevoiași.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. – (PT) Acest raport referitor la raportul anual
privind drepturile omului în lume (2009) și politica Uniunii Europene în această privință
detaliază în mod exhaustiv încălcările drepturilor omului pretutindeni în lume. Hotărârea
de nezdruncinat a Parlamentului European și eforturile pe termen lung de a apăra drepturile
omului și democrația în întreaga lume prin aplicarea unei politici ferme și eficiente în ceea
ce privește apărarea drepturilor omului în UE ar trebui reamintite aici.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, se deschide o oportunitate istorică
de a acoperi lipsurile care există încă în politica UE cu privire la drepturile omului și
democrație. Prin urmare, mă alătur raportoarei solicitând Serviciului European de Acțiune
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Externă să respecte în întregime obiectivul și spiritul Tratatului de la Lisabona, pentru a
asigura că respectarea și promovarea drepturilor omului se află în centrul diverselor domenii
de intervenție ale politicii externe a Uniunii.

Frédérique Ries (ALDE),    în scris. – (FR) Ieri, Parlamentul European a acordat premiul
Saharov pentru libertatea de gândire cetățeanului cubanez Guillermo Fariñas, care a fost
absent. Scaunul său a fost gol, deoarece guvernul cubanez nu i-ar fi permis acestuia să se
întoarcă acasă. Acesta este un exemplu șocant și simbolic, care ne reamintește cu brutalitate
că situația drepturilor omului în lume nu se îmbunătățește. Practicarea pedepsei cu moartea
aproape de noi, în Belarus, spânzurările și lapidările în Iran, mutilarea organelor genitale
ale femeilor în Somalia, violurile în masă din Republica Democrată Congo, uciderea
jurnaliștilor în Rusia, 215 milioane de copii care lucrează, deținerile arbitrare, procesele
nedrepte, cenzura și multe alte atrocități duc la necesitatea ca Uniunea Europeană să fie
neclintită și să nu facă compromisuri.

Acest raportat adoptat astăzi ne cere să punem drepturile omului în centrul acțiunii externe
a Uniunii Europene, în politicile sale în materie de dezvoltare, apărare, comerț, pescuit,
imigrație și justiție. Universalitatea acestor valori trebuie să prevaleze asupra geopoliticii,
dezvăluite din nou în mod cinic la 10 decembrie 2010 atunci când 15 țări au răspuns cu
lașitate solicitării exprese a Chinei de a boicota acordarea Premiului Nobel pentru pace
cetățeanului chinez Lu Xiaobo.

Crescenzio Rivellini (PPE),    în scris. – (IT) Aș dori să o felicit pe doamna Andrikienė
pentru activitatea sa excelentă. Raportul anual al Parlamentului privind drepturile omului
– în acest an în legătură cu 2009 – este un punct de referință pentru toți cei care sunt
interesați de acest subiect. Această ediție este și mai importantă, deoarece este prima de la
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care îi conferă Uniunii Europene competențe
mai mari în politica externă. De fapt, cea mai mare speranță pentru drepturile omului este
punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona în materie de politică externă: Serviciul
European de Acțiune Externă trebuie să reflecte prioritățile și spiritul tratatului.

Una dintre prioritățile unei politici externe coerente ar trebui să fie promovarea democrației
și a drepturilor omului. În final, observ că raportul anual al Parlamentului privind drepturile
omului nu oferă doar o lungă listă de probleme; acesta sugerează și soluții. Acest raport
menționează abolirea pedepsei cu moartea în mai multe țări, progresul înregistrat în ceea
ce privește violența asupra femeilor, protejarea copiilor, lupta împotriva torturii, protejarea
activiștilor pentru drepturile omului, promovarea democrației și libertății religioase etc.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. – Ca de obicei, textul final are vești bune și
vești rele. Dintre aspectele pozitive: în primul rând, amendamentul din două părți referitor
la Magnitski a fost adoptat cu o majoritate vastă (318 pentru, 163 împotrivă și 95 de
abțineri). Toate amendamentele S&D și ALDE au fost adoptate (LGBT, pedeapsa cu moartea,
injecția letală). Au fost adoptate două amendamente GUE (accesul egal la asistența
medicală/tratament și Columbia). Totuși, dintre aspectele negative trebuie să menționăm
adoptarea celor două amendamente propuse de raportoare (PPE) cu privire la IEDDO și la
necesitatea de a consacra mai multe proiecte democrației în locul drepturilor omului.

Licia Ronzulli (PPE),    în scris. – (IT) Am votat în favoarea raportului doamnei Andrikienė
deoarece cred că trebuie să subliniem încă o dată faptul că respectarea drepturilor omului
este reflecția unei societăți moderne. Toți oamenii se nasc liberi și egali și este, desigur,
datoria noastră să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ne asigura că acest principiu
este respectat pretutindeni în lume. Deși nu contest faptul că politica externă a Uniunii
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Europene a făcut unele progrese importante în ultimii ani, drumul către adoptarea unei
politici coerente și comune pentru promovarea drepturilor omului este încă unul lung.

În primul rând, Consiliul și Comisia trebuie să îmbunătățească capacitatea Uniunii Europene
de a răspunde rapid la încălcările drepturilor în țările terțe. Începând cu condamnarea fermă
a pedepsei cu moartea în Uniunea Europeană, trebuie să ne străduim să câștigăm și să
reafirmăm drepturile omului zilnic. În acest spirit, aș dori să închei prin a menționa că, așa
cum a spus Mahatma Gandhi, protejarea drepturilor omului este o condiție prealabilă
necesară pentru pace. Nu trebuie să pierdem din vedere niciodată acest lucru.

Bart Staes (Verts/ALE),    în scris. – (NL) Raportul referitor la raportul anual privind
drepturile omului în lume în 2009 și politica UE referitoare la acest subiect oferă o vedere
de ansamblu aproape completă asupra problemelor în materie de drepturile omului din
întreaga lume. Raportul abordează și tipuri noi de chestiuni din domeniul drepturilor
omului, precum protejarea drepturilor omului și lupta împotriva terorismului. Datorită
amendamentelor Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană, a fost inclus un capitol
referitor la rolul drepturilor omului în Serviciu European de Acțiune Externă (SEAE) înființat
recent. Acest lucru este foarte important dat fiind faptul că, în calitate de instrument nou,
SEAE este capabil să ne ofere ocazia de a analiza politica UE în domeniul drepturilor omului
și de a apăra drepturile omului în întreaga lume într-un mod mai coerent și decisiv. Prin
urmare, sprijin 100 % propunerea de a numi un înalt reprezentant, care, împreună cu
serviciul pe care îl va conduce, va coordona politica Uniunii în domeniul drepturilor omului
în permanență. Mesajul principal este clar: drepturile omului ar trebui să ocupe o poziție
centrală în politica externă a Uniunii Europene. Mai sunt încă multe de făcut, însă
Parlamentul va monitoriza situația. Acesta este un lucru excepțional de bun.

Raport: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. – (PT)Am votat în favoarea raportului privind o nouă
strategie pentru Afganistan. Cred că ajutorul internațional trebuie să fie canalizat direct
spre autoritățile afgane, evitând astfel intermediarii. În ceea ce privește procesul de pace,
rolul UE ar trebui să permită guvernului Karzai să fie autonom în alegerea partenerilor săi
de dialog, insistând totodată asupra următoarelor condiții prealabile: izgonirea al-Qaeda,
eradicarea cultivării macului și disponibilitatea de a pune bazele respectării drepturilor
fundamentale ale omului. În ceea ce privește formarea forțelor de poliție, sunt de acord cu
obiectivele care presupun axarea nu numai pe mărirea numărului de ofițeri și de soldați,
ci mai ales pe pregătire, organizare și pe relațiile forțelor de poliție cu instituțiile judiciare
paralele.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    în scris. –Am votat în favoarea acestei rezoluții și am
sprijinit o abordare pragmatică față de Afganistan și noua politică de contrainsurgență
care își propune să protejeze populația locală și să reconstruiască zonele unde a fost asigurată
securitatea. Noii politici de contrainsurgență trebuie să i se acorde timp pentru a da rezultate,
trebuie să existe o soluție politică și trebuie să aibă loc negocieri cu toate părțile. Sunt
convinsă că orice soluție pe termen lung trebuie să includă măsuri concrete pentru eradicarea
sărăciei, a subdezvoltării și a discriminării împotriva femeilor, sporind respectul pentru
drepturile omului și statul de drept, consolidând mecanismele de reconciliere, punând
capăt producției de opiu, angajându-se într-un exercițiu de construire a unui stat robust și
integrând în întregime Afganistanul în comunitatea internațională, precum și izgonind
al-Qaeda din țară. Trebuie să le aducem omagiu bărbaților și femeilor aflați în serviciul
armatei, din toate Forțele Aliate, care și-au pierdut viețile apărând libertatea și să transmitem

16-12-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO64



condoleanțe familiilor acestora, precum și familiilor tuturor victimelor inocente din
Afganistan.

Sophie Auconie (PPE),    în scris. – (FR) Situația din Afganistan continuă să fie un motiv
de îngrijorare. La aproape 10 ani de la alungarea Talibanului de la putere de către coaliția
occidentală, pacea și prosperitatea sunt încă departe de a fi o realitate zilnică pentru afgani.
Strategia folosită ani la rând în această țară este greșită și trebuie schimbată. Uniunea trebuie
să-și susțină punctele de vedere referitoare la acest subiect și să ia act de eșecul politicii
militare a Statelor Unite în această regiune. Trupele noastre sunt împotmolite și, în astfel
de condiții, nu pare posibilă nicio speranță de ieșire. De aceea am sprijinit rezoluția
Parlamentului care solicită o nouă strategie pentru Afganistan. Sistemul care a existat până
acum trebuie schimbat. Trebuie să soluționăm problemele corupției și risipei pentru ca
ajutorul internațional să poată în cele din urmă să-și îndeplinească rolul. Pacea va fi obținută
prin măsuri civile. Coaliția trebuie să fie mai strictă în ceea ce privește controlul acestor
fonduri. Pe de altă parte, trebuie să încetăm să ne amestecăm în afacerile afgane. Guvernul
afgan trebuie să fie liber să-și găsească modus vivendi cu toate grupurile care alcătuiesc
societatea afgană. Drumul spre dezvoltare este în continuare unul lung și nu trebuie să
punem în pericol aceste echilibre fragile.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    în scris. – (EL) M-am abținut de la acest vot referitor la
raportul privind noua strategie pentru Afganistan. Raportul conține într-adevăr mai multe
aspecte pozitive și recunoaște aspectele extrem de nefericite ale actualei situații și
responsabilitatea comunității internaționale, mai ales a NATO, UE și statelor membre, care
sunt implicate în diverse moduri în războiul din Afganistan și în „gestionarea”
„reconstrucției” sale. Raportul subliniază, de asemenea, faptul că banii și ajutoarele
internaționale distribuite nu ajung la poporul afgan. Acesta ilustrează, de asemenea, cât
de negativ și de absurd este ca trupele străine să rămână în Afganistan, dat fiind faptul că,
în afară de problema victimelor omenești, acest lucru dovedește că situația s-a înrăutățit
în ceea ce privește sărăcia poporului afgan, nivelul de respectare a drepturilor femeilor,
creșterea bruscă a recoltelor de opiu și chiar apariția unor organizații mafiote și a corupției
prin sistemul de securitate privatizat aplicat de SUA. Totuși, din nefericire, amendamentele
forțelor conservatoare, care contrazic textul original, l-au modificat. Raportul salută „noua
politică de contrainsurgență”, adoptă programul președintelui Obama, solicită o colaborare
mai apropiată între UE și NATO și SUA și recunoaște eficiența trupelor și necesitatea ca
acestea să rămână să asigure securitatea în zonă.

Diogo Feio (PPE),    în scris. – (PT) La nouă ani de la începerea intervenției militare în
Afganistan, aceasta este, poate, cea mai mare provocare întâlnită de Europa și de aliații săi
în ceea ce privește intervenția străină și securitatea globală. Adevărul este că, în ultima
decadă, în ciuda prezenței internaționale puternice – și neîntrerupte – din Afganistan,
securitatea din țară s-a deteriorat. Teroriștii continuă să fie sprijiniți și antrenați și, mai
mult, principalii indicatori socioeconomici sunt nesatisfăcători. Prin urmare, în prezent,
principalul obiectiv al comunității internaționale și Europei trebuie să fie încurajarea creării
unui guvern stabil și puternic, pentru ca procesul de pace să fie sprijinit în continuare, în
măsura în care respectă cele trei angajamente de bază menționate în raport: (i) angajamentul
Afganistanului de a izgoni al-Qaeda din țară, (ii) eradicarea cultivării macului și combaterea
traficului de droguri și (iii) voința de a pune bazele respectării drepturilor fundamentale
ale omului.

În acest cadru și în conformitate cu angajamentele internaționale care au fost asumate în
contextul NATO, prezența militară din Afganistan trebuie să fie redusă progresiv,
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păstrându-se totodată sprijinul internațional pentru menținerea păcii și securității în vederea
garantării stabilității post-intervenție.

Carlo Fidanza (PPE),    în scris. – (IT) Acest raport este poate cel mai bun compromis la
care se poate ajunge astăzi referitor la noua strategie europeană în Afganistan. Acest lucru
se datorează în parte modificărilor numeroase și esențiale propuse de Grupul Partidului
Popular European (Creștin Democrat), care l-au făcut mai puțin ideologic și mai pragmatic
și capabil de a recunoaște punctele critice descoperite în nouă ani de operații pe teritoriul
afgan, precum și de a identifica aspectele pozitive și liniile de dezvoltare pentru a eficientiza
prezența comunității internaționale și pentru a favoriza tranziția autorităților afgane spre
o suveranitate deplină.

Este adevărat, un răspuns exclusiv militar nu poate fi suficient. Este totuși un precursor
esențial pentru a slăbi grupurile talibane și pentru a le determina să taie toate legăturile cu
al-Qaeda și să se așeze, în consecință, la masa negocierilor. Împiedicarea masacrelor civile
rămâne, desigur, o prioritate, însă nu trebuie să refuzăm să utilizăm mecanismele de
comandă de la distanță, care se descurcă bine în zonele din jurul graniței cu Pakistan.

Se impune reafirmarea angajamentului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan
(EUPOL) pentru a continua să formeze forțe de poliție care să fie capabile să mențină ordinea
publică. Formarea judecătorilor și funcționarilor administrativi trebuie să fie intensificată
pentru a favoriza consolidarea instituțiilor afgane, pentru a reduce corupția și pentru a
crea condițiile pentru a înapoia Afganistanul afganilor.

Joe Higgins (GUE/NGL),    în scris. – Acest raport a subliniat multe dintre problemele cu
care se confruntă Afganistanul. El critică rolul ocupației NATO-SUA și abuzurile în ceea
ce privește drepturile omului din Afganistan, în special creșterea represiunii asupra femeilor
și nivelurile ridicate de sărăcie. Mișcarea anti-război a emis avertismente cu privire la aceste
probleme încă de la începutul războiului. Cu toate acestea, m-am abținut deoarece nu am
putut sprijini susținerea prin acest raport a ocupației și a „dezlănțuirii” care a fost realizată
de administrația Obama. M-am abținut de la amendamentele care solicită mai mult sprijin
pentru statul afgan. Sprijin respectarea suveranității poporului afgan, însă regimul Karzai
este corupt și nu reflectă interesele majorității poporului afgan. Solicit ca toate ajutoarele
să fie controlate democratic de micii fermieri, lucrătorii și săracii din Afganistan. Remarc
omagiul adus, în acest raport, soldaților obișnuiți care au fost uciși și poporului afgan care
este victima acestui război. Totuși, nu pot să fiu de acord cu declarația potrivit căreia
personalul militar a murit „apărând libertatea”. Acesta este un război purtat în interesele
marilor imperialiste, și nu în interesele oamenilor obișnuiți.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    în scris. – (FI) Unde dispar banii noștri în Afganistan? Sunt
încântată de propunerea de rezoluție privind o nouă strategie pentru Afganistan. Acest
raport subliniază foarte bine multe probleme care afectează acea țară.

Nu există o soluție militară pentru Afganistan, lucru menționat, de asemenea, în raport.
Dacă trupele nu au fost în stare să aducă pacea în Afganistan, nici banii pe care i-am dat
nu au reușit să o facă. Raportul precizează chiar că, între 2002 și 2009, a fost trimis către
această țară un ajutor internațional în valoare de 40 de miliarde de dolari. Din aceste 40
de miliarde, doar șase miliarde au ajuns la guvernul afgan, iar restul de 34 de miliarde au
fost direcționate în altă parte. Aproximativ 70- 80 % din acest ajutor nu a ajuns niciodată
la beneficiarii de drept, poporul afgan.
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Mai mult, costurile războiului din Afganistan în perioada 2001-2009 au totalizat peste
300 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, aceste sume de bani enorme nu fac niciun bine
poporului afgan. În schimb, industria armelor, mercenarii și companiile internaționale
sunt cele care beneficiază în cele din urmă de banii cheltuiți în Afganistan. Este important
faptul că raportul subliniază de fapt această stare a lucrurilor nesatisfăcătoare.

Sandra Kalniete (PPE)  , în scris. – (LV) Sprijin în întregime raportul în măsura în care
solicită eforturi pentru reconstruirea Afganistanului și o îmbunătățire a situației drepturilor
omului. Nu putem să negăm faptul că, în prezent, situația securității din Afganistan este
mult mai bună decât în urmă cu nouă ani. Oamenii trăiesc într-o societate mai liberă, fetele
pot primi educație și serviciile medicale sunt mai accesibile decât în timpul regimului
taliban. Totuși, continuă să existe probleme serioase cu privire la care nu s-au făcut progrese.
Această afirmație este valabilă mai ales pentru războiul împotriva drogurilor, după cum
se subliniază pe bună dreptate în acest raport. Potrivit părerii experților, 92 % din opiumul
din întreaga lume este produs în Afganistan și este apoi distribuit în întreaga lume, inclusiv
în Uniunea Europeană. Trebuie să luăm în considerare faptul că cultivarea macilor pentru
opium reprezintă o sursă semnificativă de venit în zonele rurale, unde alte forme de câștigare
a traiului sunt greu de găsit. Din acest motiv, distrugerea plantațiilor de mac pentru opium
fără oferirea unor mijloace alternative de câștigare a existenței nu este o soluție eficientă.

Guvernul Afganistanului trebuie să folosească mai înțelept ajutorul internațional pentru
a dezvolta întreprinderi mici și agricultura în regiunile unde în prezent se cultivă opium.
Investițiile Uniunii Europene în reconstruirea Afganistanului sunt semnificative, dar mai
sunt încă multe de făcut. Cel mai important lucru este garantarea securității. Aș dori să
subliniez faptul că o retragere prematură a forțelor din Afganistan nu numai că ar fi
periculoasă pentru populația locală și ar constitui o amenințare pentru lumea democratică,
ci ar distruge și tot binele făcut în Afganistan. Oamenii au plătit un preț mare pentru pace
în Afganistan și nu trebuie să-i dezamăgim.

David Martin (S&D),    în scris. – Raportorul a hotărât să se axeze exclusiv pe patru domenii
unde, crede el, o serie de măsuri concrete ar putea aduce schimbări reale: ajutorul
internațional, implicațiile proiectului de pace lansat recent, impactul formării forțelor de
poliție și eliminarea cultivării opiumului. Deși nu sprijin fiecare concluzie la care ajunge
acesta, am votat pentru această contribuție bine gândită și folositoare la dezbaterea privind
Afganistanul.

Mario Mauro (PPE),    în scris. – (IT) Raportul privind o nouă strategie pentru Afganistan
ar trebui să fie evaluat pozitiv per ansamblu, așa că votez în favoarea acestuia. Problemele
majore care persistă astăzi în Afganistan, fiecare diferită și extraordinar de importantă
pentru viitorul acestei țări din Orientul Mijlociu, trebuie soluționate prin folosirea unei
abordări noi cu o definire diferită a priorităților în comparație cu ceea ce s-a făcut până
acum.

Principala chestiune – identificată corect în raportul supus votului – este faptul că „nu poate
exista nici stabilitate, nici pace în Afganistan dacă statul nu își asumă, în primul rând,
răspunderea de a garanta securitatea cetățenilor acestei țări”. În această privință, sper că
raportorul va analiza din nou partea în care vorbește despre utilizarea mecanismelor de
comandă de la distanță, poate printr-un amendament oral.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    în scris. – (FR) Acest raport descrie o imagine
dezastruoasă a consecințelor războiului dus de NATO în Afganistan, care s-a bucurat de
complicitatea și sprijinul UE. Este regretabil că raportul nu condamnă războiul în sine și
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ezită între menținerea forțelor militare NATO la sol și continuarea retragerii necesare a
acestora. În ciuda acestui lucru, având în vedere toate criticile importante pe care le conține,
mă voi abține de la vot.

Willy Meyer (GUE/NGL),    în scris. – (ES) Unul dintre motivele principale pentru care nu
am sprijinit acest raport este faptul că sugerează retragerea imediată a trupelor europene
și, mai mult decât atât, „salută și sprijină” planul de intensificare a măsurilor UE. De
asemenea, acesta aproape că nu contestă rolul jucat de Forța internațională de asistență
pentru securitate (FIAS) și gravele abuzuri ale drepturilor omului săvârșite. Consider că
faptul că raportul include declarațiile făcute de generalul Stanley McChrystal, în care acesta
neagă că prezența al-Qaeda este suficientă pentru a justifica desfășurarea trupelor în
Afganistan, este un lucru pozitiv. Cred, de asemenea, că este bine că raportul recomandă
ca, în cel mai scurt timp posibil, instruirea poliției să nu mai revină contractanților privați,
menționând totodată că nu se întrevede un sfârșit evident al războiului din Afganistan din
cauza militarismului și instigării la război de până acum. Nu am sprijinit acest raport
deoarece angajamentul meu ferm, consecvent, față de valorile pacifiste mă determină să
critic acest raport, ale cărui spirit și substanță sunt în întregime opuse nevoii de a demilitariza
politica externă a UE și relațiile sale externe.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) În general, raportorul a prezentat destul de corect
situația din Afganistan. Acesta este conștient de faptul că resursele și trupele sunt utilizate
absolut incorect în Afganistan și că eventuale resurse și trupe suplimentare nu vor schimba
cu nimic situația. El a recunoscut în mod corect faptul că prezența și comportamentul
disprețuitor al Coaliției este motivul principal pentru care aceasta este respinsă categoric
de populația locală. Este conștient și de faptul că nu putem să impunem democrația și
valorile occidentale oamenilor din Afganistan. Totuși, raportorul trebuie criticat pentru
că a vorbit excesiv de mult despre aspecte precum drepturile femeilor, care, deși sunt foarte
importante, sunt complet inacceptabile la nivel local și, prin urmare, fac ca întregul proces
de pace să fie și mai puțin probabil.

În plus, raportorul, în ciuda faptului că menționează efectul negativ al acestora, solicită
mai multe trupe și mai multe resurse pentru Afganistan. Sunt convins că conflictul afgan
este un război nedrept și că ocuparea continuă a acestei țări nu aduce niciun beneficiu nici
Europei și nici Afganistanului. Prima linie de apărare a Europei nu este la Hindu Kush. Din
acest motiv, am votat împotriva acestui raport.

Franz Obermayr (NI),    în scris. – (DE) Statele membre ale Uniunii Europene care luptă
alături de America în războiul din Afganistan ar trebui să-și retragă trupele din această țară
în cel mai scurt timp posibil. Războiul din Afgan împlinește în curând nouă ani și
deocamdată nu există niciun semn al vreunei îmbunătățiri în ceea ce privește situația
securității. Dimpotrivă, puterea talibanilor islamici crește. Europa își irosește resursele în
loc să le folosească acolo sunt necesare urgent, de exemplu la granițele balcanice ale UE.
Este greu să ne dăm seama care sunt interesele europene apărate de fapt în Hindu Kush.
S-ar părea că principala preocupare nu constă în a pune bazele democrației în Afganistan
potrivit modelului occidental, așa cum pretind americanii. În schimb, interesele economice
joacă un rol central, în special deoarece, potrivit New York Times, se estimează că în
Afganistan zac îngropate resurse naturale care valorează peste 1 miliard de dolari. Desigur,
UE trebuie să ajute americanii să exploateze aceste bogății fără a fi deranjați. Din acest
motiv, am votat împotriva acestui raport.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. – (PT) Acest raport privind o nouă strategie
pentru Afganistan a fost pregătit după reuniunea Consiliului Afaceri Externe în cadrul
căruia s-a discutat cum s-ar putea înregistra progrese în direcția punerii în aplicare a Planului
de acțiune pentru Afganistan și Pakistan și s-a propus primul raport semestrial privind
punerea în aplicare.

Sprijin ferm o strategie care își propune să protejeze populația și să reconstruiască zonele
în care este garantată securitatea, precum și soluțiile politice care invită la negocieri toate
părțile implicate. Salut obiectivul de a transfera treptat responsabilitatea pentru securitate
forțelor afgane începând de acum și până în 2014.

Sprijin fără rezerve solicitarea Parlamentului ca Comisia să asigure transparență totală în
ceea ce privește asistența financiară oferită guvernului afgan, organizațiilor internaționale
și ONG-urilor locale. Doar prin intermediul unui sistem transparent vom reuși să menținem
coerența ajutorului și să reconstruim și să modernizăm Afganistanul, acesta fiind obiectivul
principal.

Crescenzio Rivellini (PPE),    în scris. – (IT) Aș dori să-l felicit pe domnul Arlacchi. Raportul
adoptat astăzi propune ca noua strategie a Uniunii Europene pentru Afganistan să se bazeze
pe patru factori cheie: sprijinirea deplină a negocierilor de pace dintre guvernul
Karzai, talibani și alte grupuri insurgente; un plan de instruire complet pentru poliția afgană;
eliminarea recoltelor de opium; și înăbușirea scandalului cu privire la ajutorul internațional,
potrivit căruia 80 % din ajutor dispare în timpul transportului de la țările donatoare și până
în Afganistan. Cât despre ultimul dintre aceste aspecte, se menționează că ajutorul
internațional pentru Afganistan este în cele din urmă cheltuit pe mite, forme de „corupție
legalizată” și pe toate formele de furt, finanțând adesea inamicul.

Din 2002, doar UE a cheltuit 8 miliarde de euro pentru această țară torturată și, în ciuda
acestui lucru, rata mortalității în rândul copiilor a crescut, nivelurile de alfabetizare au
scăzut și numărul oamenilor care trăiesc sub pragul sărăciei a crescut cu 130 % doar în
ultimii șase ani. Pentru a remedia lipsa de coordonare și de comunicare dintre donatorii
internaționali, UE solicită înființarea unei baze de date centralizate pentru întreg ajutorul
UE și alocarea fondurilor direct proiectelor specifice puse în aplicare în parteneriat cu
instituțiile afgane.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. – Raportul adoptat astăzi se bazează pe
consultările extinse la care a participat raportorul în ultimele șase luni cu privire la situația
din Afganistan și relațiile acesteia cu comunitatea internațională, în încercarea de a explica
de ce s-au realizat atât de puține lucruri în Afganistan în ciuda uriașelor sume de bani și a
efortului depus în ultimii nouă ani. Prăpastia dintre speranță și realitate în Afganistan a
devenit mai izbitoare ca niciodată și o nouă strategie UE în această țară ar trebui așadar să
pornească de la această premisă. Raportul se axează exclusiv pe patru aspecte în care măsuri
concrete ar putea aduce schimbări reale: ajutorul internațional, implicațiile proiectului de
pace lansat recent, impactul formării forțelor de poliție și eliminarea cultivării opiumului.

Geoffrey Van Orden (ECR),    în scris. – Acest raport face unele trimiteri utile la misiunea
NATO/FIAS; la problemele grave ale analfabetismului și a tratamentului necorespunzător
la care sunt supuse femeile; la corupția endemică și necesitatea unei gândiri proaspete. Ar
fi putut să se oprească aici. Totuși, nu s-a putut abține de la a critica constant coaliția și,
implicit, SUA. Acesta încearcă să găsească modalități de sporire a rolului UE. Susține
sporirea „fondurilor UE” când este evident că nu este nevoie de mai mulți bani, ci de un
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control mai bun și de utilizarea sumelor enorme care au fost deja oferite. Prin urmare, ECR
s-a abținut.

Raport: József Szájer (A7-0355/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    în scris. – (LT) Am votat în favoarea acestei rezoluții
deoarece cred că prin acest document Parlamentul European își consolidează rolul în
relațiile cu Comisia. Sunt de acord cu punctul de vedere al Comisiei pentru afaceri externe,
conform căreia este extrem de important ca Parlamentul să-și poată exercita prerogativele
în întregime și la timp, iar Comisia să informeze în mod activ Parlamentul în legătură cu
toate măsurile propuse, modificările la măsurile propuse și măsurile finale propuse pe care
intenționează să le adopte conform articolului 291 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, care prevede că, în cazul în care sunt necesare condiții unitare de punere
în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, iar Comisiei i se
conferă competențe de executare, controlul exercitării acestor competențe de executare
de către Comisie revine exclusiv statelor membre. În opinia mea, în lumina particularităților
și sensibilității politice ale actelor de punere în aplicare care vor fi adoptate conform
instrumentelor externe de asistență financiară, precum și în conformitate cu practicile
stabilite în cadrul dialogului democratic de examinare, Parlamentul ar trebui să aibă ocazia
de a contribui la procesul de definire a conținutului propunerilor de acte de punere în
aplicare care vor fi adoptate în cadrul instrumentelor externe de asistență financiară.

Sophie Auconie (PPE),    în scris. – (FR) În arhitectura Uniunii Europene, rolul Comisiei
este asemănător cu cel al guvernului într-un stat obișnuit. Comisia are și inițiativa legislativă
și puterea de a pune în aplicare regulamente, directive și decizii. Astfel, Comisia poate fi
considerată puterea executivă a Uniunii. Aceasta se bucură de puteri derivate, care îi permit
să ia măsuri de punere în aplicare a textelor adoptate în cadrul procedurii legislative ordinare.
La fel cum regulamentele și circularele franceze trebuie să respecte legile în vigoare, actele
de punere în aplicare ale Comisiei nu sunt independente de legile europene. Cu toate acestea,
este posibil ca, în timpul exercitării acestei competențe cât se poate de naturale de executare,
Comisia să-și depășească puterile, de regulă fără să o facă în mod intenționat. Din
considerente democratice, este de datoria altor instituții ale UE să monitorizeze activitatea
Comisiei în vederea respectării împărțirii competențelor. Acesta este motivul pentru care
am votat în favoarea acestei propuneri de regulament care stabilește principiile generale
privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de
executare de către Comisie.

David Martin (S&D),    în scris. – Nu am votat în favoarea acestui raport deoarece el sacrifică
unele dintre noile competențe, obținute cu greu, ale Parlamentului European în domeniul
comerțului internațional în folosul unui acord cu Consiliul referitor la competențele de
executare în alte domenii.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    în scris. – (FR) Propunerea Comisiei este un atac
concertat asupra democrației. Acest raport nu face decât să-l modifice, fără a condamna
faptul în sine. Comisia este singurul grup de funcționari publici din lume care nu se află
sub controlul propriului guvern (Consiliul). Voi vota împotriva acestei recente tentative
autoritare.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Au existat dintotdeauna eforturi de centralizare a
controlului în cadrul Uniunii Europene. Se pare că aceste eforturi s-au intensificat în ultima
vreme, fiind însoțite de o creștere a birocrației, în ciuda tuturor declarațiilor care afirmă
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contrariul. Trebuie să rămână de competența statelor membre să hotărască ce puteri doresc
să cedeze UE și/sau Comisiei. Acest lucru nu poate fi schimbat prin hotărâri ale Curții
Europene de Justiție, care pare să fi urmărit, în hotărârile pe care le-a pronunțat pe tot
parcursul anilor, principiul unui stat centralizat. De asemenea, Tratatul de la Lisabona nu
poate fi utilizat în acest sens și nici nu pot fi urmărite astfel de obiective sub pretextul
gestionării crizei. Teoretic, există o acceptare clară a principiului subsidiarității. În practică,
însă, acest lucru este adesea ignorat sau ocolit. Am votat în favoarea raportului deoarece
este esențialmente contrar acestei tendințe.

Alfredo Pallone (PPE),    în scris. – (IT) Compromisul la care s-a ajuns înseamnă că politica
comercială, inclusiv instrumentele de protecție comercială, poate fi inclusă în cadrul general
al comitologiei. Această abordare este perfect coerentă și în acord atât cu spiritul, cât și cu
litera Tratatului de la Lisabona. Sprijin în întregime în special nevoia de consolidare a
procesului de luare și de punere în aplicare a deciziilor, prin asigurarea tuturor
instrumentelor necesare Comisiei, în interesul comun al Uniunii Europene, al statelor
membre și al tuturor agenților economici. Susțin principiul conform căruia Comisia trebuie
să adopte măsuri clare antidumping și compensatorii și statele membre trebuie să voteze
în baza unei majorități calificate.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. – (PT) Acest raport privind propunerea de
regulament al Parlamentului și al Consiliului de stabilire a normelor și principiilor generale
privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de
executare de către Comisie este motivat de noile norme referitoare la actele de punere în
aplicare prevăzute în Tratatul de la Lisabona.

Este o chestiune delicată, nu îl ultimul rând în ceea ce privește agricultura și pescuitul.
Conform sistemului actual al procedurii comitetelor, politica agricolă comună reprezintă
majoritatea actelor.

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, reglementările actuale privind
procedura comitetelor vor trebui înlocuite de acte delegate și de acte de punere în aplicare,
conform prevederilor articolelor 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene.

Problemele legate de adaptarea legislației existente la dispozițiile Tratatului de la Lisabona
prezintă o importanță majoră, în special în ceea ce privește politicile – precum cea agricolă
și din domeniul pescuitului – care nu au fost adoptate în cadrul procedurii de codecizie.

Doar testul noii legislații, modificate într-o bună măsură de Parlamentul European și de
Consiliu, ne va putea spune dacă drumul ales va conduce la eficacitatea și punerea în aplicare
a politicilor europene.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. – În general, raportul a fost bine primit de
toate grupurile, iar amendamentele prezentate de comitet reflectă acordul la care s-a ajuns
cu Consiliul și Comisia în primă lectură. Grupul nostru este în favoarea acordului.

Propunere de rezoluție B7-0733/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    în scris. – (LT) Am votat în favoarea acestei rezoluții
deoarece este nevoie de un mecanism permanent de soluționare a crizelor care să asigure
stabilitatea financiară a euro. Mecanismul european de stabilitate și/sau un Fond Monetar
European ar trebui să se bazeze pe solidaritate, să se supună unor reguli stricte de
condiționalitate și să fie finanțat, printre altele, din amenzile aplicate statelor membre ca
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rezultat al unei proceduri de gestionare a deficitelor excesive, datoriilor excesive sau
dezechilibrelor excesive. În opinia mea, este, de asemenea, important ca finanțarea
mecanismului permanent de soluționare a crizelor să se bazeze pe principiul „poluatorul
plătește”, adică statele membre care comportă riscuri mai mari datorate deficitelor și
datoriilor pe care le înregistrează ar trebui să finanțeze într-o proporție mai mare totalitatea
bunurilor. Astfel de sancțiuni ar fi un mijloc de a evita crizele financiare și economice în
țările din zona euro, precum cea care a afectat Grecia acum câteva luni și care încă continuă.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    în scris. – (EL) Războiul declarat lucrătorilor,
celor care desfășoară activități independente și micilor agricultori este o alegere strategică
a guvernelor burgheze și a UE cu scopul susținerii rentabilității capitalului. Datoriile și
deficitele nu sunt decât pretexte. Toate guvernele naționale ale statelor membre din zona
euro și UE sunt chemate să intensifice procesul de adoptare și aplicare a unor măsuri și mai
sălbatice, mai barbare și antisindicale și antilocale coordonate de UE, BCE și FMI. Reuniunea
la nivel înalt va crea „mecanismul de sprijin”, care este de fapt un mecanism de gestionare
a falimentului. Dezbaterea privind resursele și participarea capitalurilor private este praf
aruncat în ochii lucrătorilor. Scopul este împiedicarea falimentului plutocrației. Capitalurile
fac piețele mai vizibile pentru autoritatea absolută de reglementare a mecanismelor
Comunității și modifică Tratatul de la Lisabona în acest sens, pentru a-i proteja profiturile
obținute din supraexploatarea lucrătorilor și din jefuirea bogăției pe care aceștia o produc.
Se promovează o guvernanță economică sporită pentru a controla restructurările capitaliste
și pentru a intensifica atacul la adresa vieții și drepturilor lucrătorilor. În lumina acestui
atac îndârjit al capitalului și plutocrației, este evident nevoie urgent de eforturi susținute
la nivel local pentru a inversa în mod radical raporturile de putere în beneficiul alianțelor
oamenilor de rând, și pentru a reuși desprinderea de UE, pentru a obține controlul de către
oamenii de rând și o economie pentru aceștia.

Sophie Auconie (PPE),    în scris. – (FR) Joi, 16 decembrie 2010, șefii de stat și de guvern
au convenit să mențină mecanismele de solidaritate financiară puse la punct acum câteva
luni ca răspuns la criză. Și aceasta pentru a asigura stabilitatea monedei euro în ansamblu,
în cazul eventualelor dificultăți care ar putea apărea în unul sau în mai multe state membre
din zona euro. Cu toate acestea, acordarea de asistență financiară va rămâne supusă unor
condiții stricte, ceea ce, în opinia mea, este necesar. La fel ca rezoluția Parlamentului, mi
se pare binevenit acest angajament al statelor membre, care este dovada unei adevărate
solidarități europene. Această solidaritate statornică reprezintă astăzi cel mai bun răspuns
la problemele pieței.

Zigmantas Balčytis (S&D),    în scris. – (LT) În decursul acestui an s-au luat decizii
importante în vederea stabilirii unui cadru UE de guvernanță economică și supraveghere
financiară. UE va fi martora lansării Comitetului european pentru risc sistemic, a cărui
responsabilitate va fi supravegherea macroprudențială a sistemului financiar pentru a
preveni perioadele îndelungate de dificultăți financiare și pentru a contribui la buna
funcționare a pieței interne, asigurându-se astfel o contribuție durabilă a sectorului financiar
la creșterea economică. Aprob propunerea de instituire a unui Mecanism permanent de
stabilitate europeană care să întărească și mai mult guvernanța economică, în vederea
asigurării unei supravegheri și coordonări economice eficace și riguroase, axate pe prevenire.
Sunt de acord cu propunerea prezentată în rezoluție potrivit căreia statele membre din
afara zonei euro ar trebui să aibă posibilitatea de a se implica în crearea acestui mecanism,
dându-li-se ocazia de a obține, la nevoie, asistență financiară.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    în scris. – (LT) Am votat în favoarea acestei rezoluții a
Parlamentului European, care vorbește despre necesitatea ca statele membre să stabilească
un mecanism permanent de soluționare a crizelor pentru a proteja stabilitatea financiară
a zonei euro în ansamblu. Acest instrument vizează asigurarea supravegherii și coordonării
economice eficace și riguroase, care se vor axa pe prevenire și vor reduce substanțial
probabilitatea unei crize viitoare. Pentru a accelera procesele actuale de coordonare a
politicilor economice, pentru a evita suprapunerile și pentru a asigura înțelegerea strategiei
UE de către agenții economici și cetățeni, este necesară abordarea unor demersuri mai
integrate și schimbarea procesului decizional. Sunt de acord cu necesitatea stimulării
implicării Parlamentului European în procedurile legislative referitoare la mecanismul de
soluționare a crizelor, pentru a îmbunătăți responsabilitatea democratică și pentru a se
baza pe priceperea, independența și imparțialitatea Comisiei. Deoarece Mecanismul
european de stabilitate este menit să completeze noul cadru de guvernanță economică
îmbunătățită, Parlamentul European solicită Comisiei o comunicare, în urma consultării
cu Banca Centrala Europeană, care să conțină o descriere cuprinzătoare a acestui mecanism
permanent de soluționare a crizelor.

George Sabin Cutaș (S&D),    în scris . − Am votat în favoarea rezoluției Parlamentului
European referitoare la crearea unui mecanism permanent de criză pentru a garanta
stabilitatea financiară a zonei euro, considerând că acest tip de mecanism a devenit o
necesitate în contextul actualei crize economice și financiare.

Totodată, susțin această rezoluție deoarece ea cere ca mecanismul să fie dirijat de metoda
comunitară; metodă care implică o decizie la nivel comun, european. Un mecanism
permanent de criză este în interesul tuturor statelor membre, inclusiv a celor care nu au
adoptat încă moneda euro, având în vedere interdependența economiilor europene.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    în scris. – (PT) Am votat împotriva acestei rezoluții deoarece
nu suntem de acord cu pozițiile adoptate în legătură cu problemele financiare cu care se
confruntă statele membre, poziții care nu iau în calcul cauzele acestora și nici nu propun
măsuri fundamentale de identificare a unei soluții complete. Printre soluții putem enumera
abolirea imediată a Pactului de stabilitate și de creștere, modificarea imediată a statutului
și orientărilor Băncii Centrale Europene, stoparea imediată a liberalizării pieței de capital
și a pieței de instrumente financiare derivate, precum și abolirea imediată a paradisurilor
fiscale.

Cum Uniunea Europeană nu dorește să ia niciuna dintre aceste măsuri, se limitează la a
afișa poziții care reduc nesemnificativ problema actuală și care încă depind considerabil
de piața financiară și de țările mai bogate.

Rezoluția impune, de asemenea, penalități statelor membre care nu respectă regulile stabilite
în special în Pactul de stabilitate și de creștere, ceea ce va înrăutăți situația de ansamblu a
acelor țări cu economii mai șubrede.

Cel mai important lucru îl reprezintă, așadar, interesele marilor puteri, precum Germania,
în timp ce mult trâmbițata solidaritate încă lipsește din peisaj.

Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness și Gay Mitchell (PPE),    în scris. – Noi
am votat împotriva BCCIS, însă nu am vizat și alte aspecte importante ale acestui raport.
Faptul că susținem prevederile generale nu înseamnă că susținem BCCIS.

Juozas Imbrasas (EFD),    în scris . – (LT) Sunt de acord cu propunerile de rezoluții pentru
că trebuie să punem la punct un mecanism permanent de soluționare a crizelor care să fie
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credibil, robust, durabil, ancorat în realitățile tehnice esențiale și inspirat de metoda
comunitară, asigurând astfel stabilitatea pieței și o mai mare certitudine.

Iliana Ivanova (PPE),    în scris. – Am votat în favoarea rezoluției PE referitoare la
mecanismul permanent de soluționare a crizelor în special din cauza faptului că, în timpul
dezbaterilor din Comisia pentru afaceri economice, s-a renunțat la textele referitoare la
stabilirea unei rate minime de impozitare de 25 % a persoanelor juridice în cadrul UE.
Sprijin cu toată convingerea ideea ca statele membre să-și păstreze politicile naționale de
impozitare. Păstrarea concurenței fiscale este crucială pentru facilitarea coeziunii și
stimularea creșterii economice a UE. În caz contrar, cum putem încuraja competitivitatea
în cadrul UE dacă eliminăm unul dintre cele mai bune instrumente de promovare a acesteia
și ce sperăm să rezolvăm cu armonizarea sistemelor fiscale, în mod clar fără acordul tuturor
statelor membre? Susțin, de asemenea, propunerea ca statele membre care provoacă riscuri
mai mari din cauza deficitelor și datoriilor pe care le au să aibă o contribuție mai însemnată
la mecanismul de soluționare a crizelor, deoarece s-ar încuraja astfel o disciplină fiscală
strictă și s-ar consolida valoarea adăugată a unei politici economice și fiscale adecvate.

Bogusław Liberadzki (S&D),    în scris. – (PL) Mă preocupă intens stabilirea unui mecanism
permanent de soluționare a crizelor pentru a proteja stabilitatea financiară a zonei euro.
Aceasta este o problemă de o importanță vitală pentru țările din zona euro, dar și pentru
celelalte state membre ale Uniunii Europene. Peste 150 de milioane de cetățeni UE trăiesc
în afara zonei euro. Stabilizarea monedei euro le va facilita eforturile de integrare în această
zonă, putând chiar proteja întregul sistem împotriva altor turbulențe. Rezoluția în sine nu
poate rezolva aceste probleme, însă poate trimite un semnal puternic Consiliului, Comisiei
și statelor membre. Rezoluția este portavocea intenției ferme a Parlamentului de a consolida
demersul Uniunii și solidaritatea europeană. Am votat în favoarea acestei rezoluții și am
speranțe mari în legătură cu aceasta.

David Martin (S&D),    în scris. – Mi se pare binevenită această rezoluție și mai ales
amendamentul propus de Stephen Hughes care „ solicită Consiliului European să ofere
semnalul politic necesar pentru realizarea de către Comisie a unei investigații privind
viitorul sistem de obligațiuni euro, cu specificarea clară a condițiilor în care un astfel de
sistem poate fi benefic pentru toate statele membre participante și pentru întreaga zonă
euro”.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    în scris. – (FR) Acest raport susține crearea
mecanismului european pentru stabilitate financiară și reducerile sociale pe care acesta le
va atrage. Acesta presupune o armonizare perfectă cu reglementările Fondului Monetar
Internațional și instituie controlul Comisiei Europene asupra bugetelor naționale. Prin
urmare, voi vota împotriva acestui raport, pe care îl și dezaprob.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Propunerea de rezoluție în fața căreia ne aflăm
astăzi cu toții, intitulată, în mod ipocrit, „Stabilirea unui mecanism de soluționare a crizelor”
este, de fapt, o tentativă disperată a imperialiștilor UE de a croi un destin european comun
tuturor statelor membre UE, conform principiului „Stăm uniți, cădem uniți”. Moneda euro
a fost de la bun început un concept prost gândit și sortit eșecului. Este imposibilă punerea
laolaltă, fără discernământ, a unor state cu economii naționale complet diferite, sub tutela
unei singure monede unice. Cum nu există nicio intenție de extindere a integrării sau de
realizare de transferuri fiscale între națiunile Europei, va fi necesară abolirea uniunii
monetare existente și instituirea unei uniuni monetare forte. Din acest motiv, sunt de părere
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că această chestiune trebuie încheiată și nu lăsată să producă dezastru după dezastru. Prin
urmare, votez împotriva acestei propuneri de rezoluție.

Alfredo Pallone (PPE),    în scris. – (IT) Aș dori să repet ce am spus ieri în timpul dezbaterilor
și anume că sunt foarte mulțumit de aprobarea amendamentului 12, chiar dacă aș fi adăugat
o referință și mai directă. Trebuie să găsim instrumente noi și inovatoare de finanțare a
mecanismului de soluționare a crizelor. Prin emisiunea de euroobligațiuni, mecanismul
de soluționare a crizelor ar fi finanțat de piețe, bazându-se pe capitalul străin și persoanele
interesate să investească, fără vreun efect negativ asupra bugetelor naționale. Un mecanism
bazat exclusiv pe contribuții proporționale, sub forma unor simple rezerve, ar pune o
presiune majoră asupra statelor membre, care ar trebui să contribuie cu anumite sume în
numerar sau cu capitaluri care nu le-ar aduce niciun fel de câștig sau beneficiu. Într-o situație
precum cea actuală, în care statelor membre li se cere, pe de-o parte, să pună în aplicare
politici bugetare severe pentru a reduce deficitele și datoriile și, pe de altă parte, să contribuie
la fondul de stabilitate, există un risc real de colaps.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. – Această rezoluție cere Consiliului European,
printre altele, să specifice cât mai curând cu putință modificările Tratatului necesare
instituirii unui MES permanent. Parlamentul amintește că a considerat binevenită instituirea
unui mecanism de stabilitate financiară capabil să abordeze riscurile de insolvabilitate a
debitorilor suverani, folosind parțial articolul 122 din TFUE ca temei juridic al acestui plan,
și că a remarcat deficiențele democratice inerente și lipsa de răspundere din deciziile
Consiliului privind pachetul de salvare, pentru care nu s-au realizat consultări cu Parlamentul
European. Se mai solicită ca Parlamentul European să se implice în calitate de colegiuitor
în viitoarele propuneri și decizii de salvare în situații de criză, subliniindu-se că, din punct
de vedere rațional, practic și democratic, luarea în considerare a pachetului legislativ referitor
la guvernanța economică nu poate fi separată de decizia luată de Consiliul European de
creare a unui mecanism permanent de soluționare a crizelor.

Propunerea de rezoluție B7-0707/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    în scris. – (LT) Am votat în favoarea acestei rezoluții
care cere reinstaurarea democrației în Republica Côte d’Ivoire, în urma alegerilor
prezidențiale din 28 noiembrie 2010. Decizia ilegală a Consiliului Constituțional al Côte
d’Ivoire, ai cărui membri au numit fostul președinte, de a modifica rezultatele făcute publice
de comisia electorală, cu încălcarea unei legi pe care Consiliul Constituțional are datoria
de a o pune în aplicare, contravine voinței poporului ivorian exprimate prin vot în cadrul
alegerilor. Această decizie trebuie răsturnată pentru că, în caz contrar, această țară nu va
reuși să iasă din blocajul politic care a urmat alegerilor, iar manifestările violente care deja
au apărut se vor înteți. Prin urmare, în interesul bunăstării poporului ivorian și pentru
instaurarea păcii în țară, susțin apelul făcut domnului Laurent Gbagbo de a demisiona și
de a preda puterea domnului Alassane Ouattara, căruia electoratul i-a acordat voturile
drept semn de încredere.

Sophie Auconie (PPE),    în scris. – (FR) Timp de mai mulți ani, Côte d’Ivoire a reprezentat
exemplul perfect de decolonizare. Caz exemplar de stat proaspăt declarat independent,
țara a cunoscut o perioadă de creștere considerabilă în anii '70 și '80. Din nefericire, o criză
politică latentă a subminat încetul cu încetul Côte d’Ivoire. Ultimele alegeri prezidențiale
au adus la putere liderul opoziției, pe domnul Ouattara. Fostul președinte, domnul Gbagbo,
a refuzat să predea puterea. Începând cu acel moment, țara s-a afundat într-o stare incredibilă
de confuzie. Două părți se luptă pentru putere, iar incidentele care au avut loc s-au soldat
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cu pierderi de vieți omenești în ambele tabere. Am votat în favoarea rezoluției Parlamentului
European care îi cere domnului Gbagbo să respecte rezultatele alegerilor și să-i cedeze
imediat puterea succesorului său legitim. Textul susține, de asemenea, acțiunea Uniunii
Africane, care face acum presiuni asupra acestei țări pentru a asigura reinstaurarea
democrației.

Corina Crețu (S&D),    în scris . − Este regretabil modul în care s-a derulat al doilea tur al
alegerilor prezidențiale din Coasta de Fildeș. Violențele, soldate cu morți și răniți, au dus,
în cele din urmă, la evacuarea observatorilor internaționali, fapt ce ridică un mare semn
de întrebare în legătură cu corectitudinea acestui scrutin, dar și în legătură cu evoluțiile
post-electorale din această țară.

Sper ca această țară, cândva un model de democrație pentru continentul african, va reuși
să depășească impasul confruntării electorale.

Participarea masivă la urne, în ciuda tensiunilor, exprimă preocuparea majoră a ivorienilor
pentru viitorul țării lor. De aceea, cred că este esențială respectarea voinței cetățenilor,
exprimata prin vot, în cadrul unui scrutin amânat de șase ori până acum.

Coasta de Fildeș are șansa de a pune capăt unui deceniu de crize politico-militare și de
provizorat tensionat, care a divizat țara între sudul loialist și nordul rebel. Singura soluție
viabilă este respectarea voinței alegătorilor.

Diogo Feio (PPE),    în scris. – (PT) Situația din Côte d’Ivoire trebuie condamnată la toate
nivelurile. Este îngrijorător că voința suverană a electoratului nu este respectată și că
candidatul la alegerile prezidențiale care a câștigat alegerile, conform Comisiei electorale
independente a Côte d’Ivoire, a fost împiedicat să-și ia funcția în primire de către Curtea
Constituțională. S-au raportat cazuri de atacuri grave la adresa libertăților în timpul turului
al doilea al alegerilor, precum și o situație tensionată și violențe care s-au soldat cu decese
și răniți. Situația politică din Côte d’Ivoire este de neconceput, atitudinea Curții
Constituționale este inacceptabilă, iar necuviința domnului Gbagbo, care nu știe să piardă
demn, contravine principiilor democrației și statului de drept.

David Martin (S&D),    în scris. – Susțin cu fermitate această propunere în care i se cere
domnului Gbagbo să demisioneze și să predea puterea domnului Alassane Ouattara,
președintele Côte d’Ivoire ales în mod democratic.

Louis Michel (ALDE),    în scris. – (FR) Avem datoria de a impune respectarea rezultatelor
alegerilor, deoarece acestea exprimă voința poporului ivorian. Rezultatele făcute publice
de Consiliul Constituțional al Côte d’Ivoire contravin voinței acestor oameni. Nu putem
accepta acest jaf neconstituțional și antidemocratic. La 28 noiembrie 2010,
domnul Ouattara a fost declarat câștigătorul legitim al alegerilor prezidențiale de către
Comisia electorală independentă din Côte d’Ivoire (CEI) și de către aproape întreaga
comunitate internațională. Este imperativ necesar pentru stabilitatea țării și a subregiunii
în ansamblul său să se pună capăt cât mai repede cu putință strategiei de tragere de timp
adoptate de domnul Gbagbo.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) Situația politică din Côte d’Ivoire este extrem de
critică. În principiu, nu cred că este de datoria Uniunii Europene să joace rolul de polițist
pe plan internațional, deoarece fiecare țară trebuie să fie capabilă să-și aleagă propriul destin
fără binecuvântarea UE sau a SUA. Totuși, în acest caz, nu avem de-a face cu voința
poporului ivorian, ci mai degrabă cu subjugarea tiranică a acestui popor de către o elită
consacrată. Acum câțiva ani, ne-am confruntat, în Europa, cu o situație în care oamenilor
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li s-a impus cu forța o formă statală destul de dubioasă, de către puteri politice care
dispuneau de mijloacele militare necesare în acest sens. Este important ca aceste puteri să
nu fie alungate prin mijloace violente din pozițiile pe care le dețin. Este totuși la fel de
importantă utilizarea unor mijloace pașnice pentru a exercita o anumită presiune asupra
acestor persoane, pentru a le împiedica să continue aplicarea acestor politici nedrepte. Din
acest motiv, am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluție.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    în scris. – (PT) Această rezoluție este motivată de
criza politică și instituțională gravă ce este în plină desfășurare în Côte d’Ivoire, în urma
celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din data de 28 noiembrie 2010.

Alegerile, monitorizate de Organizația Națiunilor Unite (ONU) și de Uniunea Europeană,
s-au desfășurat, în general, într-un mod satisfăcător. Cu toate acestea, rezultatele prezentate
de Comisia electorală independentă a Côte d’Ivoire, care îl declarau câștigător pe
domnul Ouattara, au fost respinse de Curtea Constituțională a țării, care au răsturnat
rezultatul, pretinzând că alegerile au fost fraudate în anumite zone și declarând victoria
președintelui actual, Laurent Gbagbo.

Cum singura sursă de legitimitate democratică este votul universal, ale cărui rezultate au
fost confirmate de ONU, Parlamentul European se folosește de o rezoluție, în favoarea
căreia votez, pentru a-i cere domnului Gbagbo să demisioneze și să predea puterea lui
Alassane Ouattara, condamnând, de asemenea, în mod ferm actele de intimidare la adresa
observatorilor UE. Prin această rezoluție, Parlamentul consideră binevenită decizia
Consiliului European de adoptare a unor măsuri specifice împotriva celor care blochează
procesul de pace și reconciliere națională, și sprijină decizia UE de a impune sancțiuni lui
Laurent Gbagbo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. – Consens răsunător astăzi, la votarea
acțiunilor referitoare la situația din Côte d’Ivoire. Rezoluția PE, votată cu o majoritate
covârșitoare, prevede că PE consideră votul universal drept singura sursă de legitimitate
democratică, ale cărui rezultate au fost confirmate de ONU, și, prin urmare, îi cere domnului
Gbagbo să demisioneze și să predea puterea lui Alassane Ouattara; îndeamnă toate forțele
politice și armate din Côte d’Ivoire să respecte voința poporului reflectată de rezultatele
alegerilor din 28 noiembrie, conform anunțului CEI și confirmării reprezentantului special
al Secretarului General al ONU; și își exprimă regretul față de ciocnirile violente care au
precedat proclamarea rezultatelor celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Côte
d’Ivoire și își exprimă întreaga solidaritate cu victimele și familiile acestora; regretă, de
asemenea, piedicile politice și încercările de intimidare a membrilor CEI, care au sfârșit
prin a întârzia anunțarea rezultatelor provizorii, afectând, astfel, cursul firesc al procesului
electoral democratic.

Propunere de rezoluție B7-0705/2010

Sonia Alfano (ALDE),    în scris. – (IT) Cred că prezența astăzi a Comisiei în cadrul
Parlamentului, la discuțiile privind interzicerea utilizării de cuști neîmbunătățite pentru
găinile ouătoare, care va intra în vigoare începând cu luna ianuarie 2012, a fost o idee bună.
Informațiile privind punerea în aplicare nu sunt foarte încurajatoare și, de aceea, sunt
necesare acțiuni ferme împotriva statelor membre care, din indolență, nu au făcut niciun
fel de progres în acest sens, de ceva vreme. Interzicerea acestor cuști era cunoscută încă
din 1999, iar statele membre care au aderat după această dată erau perfect conștiente că
trebuie să ia măsuri în acest sens, cu respectarea unor termene limită precise. Orice întârziere
este inacceptabilă. Termenele limită trebuie respectate pentru ca acțiunile Uniunii Europene
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să fie credibile. Conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, UE trebuie
să-și aplice politicile luând în considerare bunăstarea animalelor ca ființe simțitoare. Nu
trebuie să ne ascundem permanent în spatele problemei competitivității, care nu ar trebui
privită ca o chestiune de cantitate și prețuri, ci, mai presus de toate, de calitate, de durabilitate
a mediului și de etică. Consumatorul critic și vigilent trebuie să fie baza unui nou model
economic pe care UE ar trebui să-l promoveze. Prin urmare, sper că Comisia va proceda
rapid și hotărât la punerea în aplicare a Directivei 1999/74/CE a Consiliului, pentru a
proteja și animalele, și consumatorii.

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. – (PT) Am votat în favoarea acestei rezoluții, deoarece
susțin o oarecare flexibilitate pentru cei care deja au început acest proces de adaptare, dar
care nu au reușit să-l finalizeze din cauza crizei pe care o traversăm. Începând cu 1 ianuarie
2012, se va interzice creșterea găinilor ouătoare în cuști neîmbunătățite, stabilindu-se
normele minime de protejare a găinilor ouătoare. Astfel, este important de știut dacă
Comisia poate demonstra progresele făcute de statele membre în procesul de pregătire
pentru interzicerea creșterii găinilor ouătoare în baterii convenționale, începând cu
1 ianuarie 2012, ce măsuri va lua aceasta împotriva statelor membre ai căror producători
nu respectă normele și ce măsuri va lua pentru a împiedica eventuala concurență neloială
pe piața ouălor din UE, din partea unor țări terțe, începând cu 1 ianuarie 2012.

Sophie Auconie (PPE),    în scris. – (FR) Acum mai bine de 10 ani, Uniunea Europeană
vota o directivă menită a proteja găinile ouătoare de condițiile îngrozitoare în care erau
crescute în mult prea multe ferme. Bazându-se pe deteriorarea semnificativă a situației în
acest sector, subminat de prețurile în continuă creștere ale hranei animalelor, provocate
de speculațiile de pe piața cerealelor, o parte din statele membre au cerut revizuirea acestei
directive. Aceasta trebuie aplicată nu mai târziu de 2012. La doar doi ani de la termenul
limită, multe ferme nu sunt nici pe departe în măsură să îndeplinească noile standarde.
Rezoluția actuală a Parlamentului îi cere Comisiei să fie fermă în această privință. Aceasta
consideră binevenite consultările Comisiei cu profesioniștii din acest sector, însă îndeamnă
Comisia să refuze orice prelungire a acestui termen pe care aceștia o solicită. Se împlinesc
10 ani de la intrarea în vigoare a acestei directive.

Marielle De Sarnez (ALDE),    în scris. – (FR) După 1 ianuarie 2012, nu se vor mai vinde
ouă făcute de găini crescute în baterii mai mici de 550 cm. Cu toate acestea, multe dintre
ferme nu sunt pregătite să respecte aceste standarde. Dacă o parte din statele membre nu
sunt pregătite pentru a respecta interdicția, ar putea exista o criză a ouălor și o creștere a
prețurilor acestora. Acest lucru ar conduce la creșterea importurilor de ouă din țări terțe
care nu respectă întotdeauna normele europene de sănătate. De aceea, Parlamentul trage
un semnal de alarmă. Producătorii și statele membre au fost chemați la apel, pentru a
acționa rapid, mai ales având în vedere că au avut la dispoziție mai mult de 12 ani pentru
a se conforma legislației. Producătorii care au făcut investiții pentru a le respecta și crescătorii
de găini în aer liber ar trebui să se bucure de o concurență loială în cadrul Uniunii Europene.

Diogo Feio (PPE),    în scris. – (PT) Problema ridicată aici este fundamentală, nu doar din
punctul de vedere al igienei și bunăstării animalelor, ci și din cel al nevoii de a asigura
aplicarea și eficacitatea Directivei 1999/74/CE, împiedicând eventualele deturnări ale
concurenței. S-a demonstrat deja în alte situații legate de transportul animalelor că
neaplicarea și nerespectarea normelor UE de către anumiți producători și distribuitori
conduc la cazuri de concurență neloială și denaturări ale pieței. Prin urmare, Uniunea
trebuie să demonstreze urgent un comportament coercitiv în aplicarea și respectarea
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directivelor sale pe tot teritoriul european, pentru o funcționare mai eficientă a pieței, cu
respectarea acelorași norme și fără abateri sau denaturări.

Peter Jahr (PPE),    în scris. – (DE) Interzicerea bateriilor convenționale în 2012 este un
enorm succes pentru bunăstarea animalelor. Totuși, aceste standarde uniforme trebuie
aplicate pe întreg teritoriul european, în caz contrar ele fiind inutile. Este vital să luptăm
pentru respectarea acestui termen limită pe tot teritoriul european, în interesul animalelor
și al producătorilor care au investit deja în practici alternative de creștere a animalelor.
Pentru a asigura o concurență loială, Comisia trebuie să se asigure că ouălor care nu au fost
produse în mod corect nu li se permite accesul pe piața europeană. În cel mai rău caz,
consumatorii trebuie să identifice ouăle și produsele aferente care respectă standardele
europene. Eu eram purtătorul de cuvânt referitor la bunăstarea animalelor al
creștin-democraților din Bundestag-ul german când Parlamentul a luat decizia acestei
interdicții. În acel moment, am apărat rezoluția pentru că urma să se aplice întregii Europe.
Nădăjduiesc că Comisia va face demersurile adecvate pentru a se asigura că termenul limită
este respectat în toate statele membre. Aceasta înseamnă că, începând cu 2012, nu vor mai
exista baterii convenționale utilizate în Europa.

Giovanni La Via (PPE),    în scris. – (IT) Interzicerea creșterii găinilor ouătoare în cuști
tradiționale intră în vigoare în ianuarie 2012. Ne alarmează riscul ca multe firme să nu o
poată respecta. Ne neliniștesc, de asemenea, o eventuală criză a ouălor și o eventuală creștere
a prețurilor, având în vedere că se va interzice vânzarea de ouă provenite de la exploatații
agricole care nu respectă Directiva 1999/74/CE a Consiliului. Am votat în favoarea rezoluției
pentru că o întârziere este de neconceput, dar am susținut eforturile unor țări precum
Spania și Portugalia, care au propus un instrument care garantează o tranziție „lină” a
întreprinderilor care au început să-și schimbe sistemele de creștere, dar care nu vor fi
finalizat procesul înainte de termenul limită. Nu intenționez să aduc vreun prejudiciu
bunăstării animalelor și să solicit o amânare, însă vreau să subliniez câteva puncte esențiale
care trebuie repetate răspicat. Mai întâi, în virtutea principiului reciprocității, i se solicită
Comisiei Europene să implementeze un sistem de monitorizare care să supravegheze
calitatea ouălor importate de Uniunea Europeană și care să garanteze respectarea deplină
a standardelor și normelor europene. Apoi, li se solicită statelor membre să includă, în
planurile de dezvoltare regională, măsuri care să sprijine sectorul de creștere a găinilor
ouătoare în această perioadă dificilă.

David Martin (S&D),    în scris. – Susțin cu tărie această rezoluție care cere punerea în
aplicare, de către toate statele membre, a tuturor prevederilor Directivei 1999/74/CE
privind bunăstarea găinilor ouătoare, înainte de termenul limită de 1 ianuarie 2012. Declară
că este inacceptabilă orice prelungire a termenului limită sau „perioadă de adaptare” pentru
oricare dintre statele membre – având în vedere că producătorii au avut deja la dispoziție
10 ani pentru a respecta normele – pentru că această prelungire ar avea repercusiuni grave
asupra punerii în aplicare cu succes și la timp a oricăror norme viitoare privind bunăstarea
animalelor. Mai cere Comisiei să inițieze proceduri rapide și eficace de încălcare a dreptului
comunitar, prin aplicarea de amenzi consistente și descurajante, pentru a pedepsi
nerespectarea tuturor elementelor directivei.

Andreas Mölzer (NI),    în scris. – (DE) La unsprezece ani de la votarea unei dispoziții, este
greu de înțeles cum de s-au luat atât de puține măsuri pentru punerea sa în aplicare. Este
în principal vina Comisiei, care, în trecut, deseori a redus din forța juridică a fostelor
dispoziții, ceea ce a făcut ca acestea să nu mai fie luate în serios. Dacă se dovedește că așa
se va întâmpla și în acest caz, se va ajunge la un compromis leneș, ceea ce va submina, încă
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o dată, credibilitatea UE. Sper din toată inima ca până la 1 ianuarie 2012 să nu mai existe
exploatații agricole cu baterii ilegale sau, cel puțin, ca acestora să li se aplice niște taxe
punitive atât de ridicate, încât să nu se mai bucure de niciun avantaj competitiv. Din acest
motiv, am votat în favoarea acestui raport.

Rareș-Lucian Niculescu (PPE),    în scris . − Am votat în favoarea amendamentului 2 inițiat
de Grupul parlamentar al PPE pentru că există un mare număr de producători care au
început, deja, investiții în vederea modernizării sistemelor de creștere sau care sunt pe
punctul de a demara astfel de investiții. Aceste investiții nu se pot realiza peste noapte și
ar fi incorect ca producătorii în cauză să fie penalizați. Acest amendament va permite unui
număr important de producători români - și nu numai români - să demareze în perioada
următoare lucrări de modernizare, pentru a nu fi obligați să își înceteze activitatea.

Alfredo Pallone (PPE),    în scris. – (IT) Directiva 1999/74/CE a Consiliului prevede că,
începând cu 1 ianuarie 2012, nu se vor mai putea utiliza cuști neîmbunătățite. Agricultorii
europeni vor avea de ales între a-și transforma sistemele în cuști îmbunătățite – care sunt
mai spațioase și ameliorează bunăstarea animalului – și a crește găinile ouătoare la sol,
afară sau în sisteme ecologice. Conform unor studii recente, aproximativ 30 % dintre
fermele europene încă mai folosesc cuști neîmbunătățite. S-au remarcat dificultăți reale
legate de adaptarea la noul sistem înainte de termenele limită stabilite de directivă. Astfel
stau lucrurile, de pildă, în Italia. La reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit din
22 februarie 2010, Comisia Europeană a afirmat că nu se acceptă niciun fel de excepții de
la aplicarea interdicției. Cu toate acestea, un amendament la rezoluție specifica o posibilă
soluție alternativă pentru producătorii care au început să-și înlocuiască sistemele de creștere
cu noi cuști. Prin urmare, am votat în favoarea acesteia.

Frédérique Ries (ALDE),    în scris. – (FR) Bunăstarea animalelor, în general, și a găinilor
ouătoare, în special, este o chestiune serioasă. Pentru a dovedi acest lucru, Uniunea
Europeană a legiferat asupra acestui subiect printr-o directivă din 1999 care interzice
bateriile pentru găinile ouătoare începând cu 1 ianuarie 2012, iar transpunerea acestui
text a condus, în 2004, și la un dezacord între valoni și flamanzi. În această dezbatere, este
esențial să fim practici și să găsim o soluție care ia în calcul și bunăstarea animalelor, și
interesele economice aflate în joc. Cei care afirmă că normele comunitare trebuie respectate,
că concurența neloială dintre crescători trebuie preîntâmpinată și că o perioadă de tranziție
de 12 ani este suficient de lungă pentru a amortiza investițiile au dreptate.

Cu toate acestea, au dreptate și cei care se opun, care cer o oarecare flexibilitate a acestor
norme, mai ales în această perioadă de austeritate, și care susțin că trecerea la cuști
îmbunătățite sau la sisteme fără cuști va costa acest sector o sumă imensă de bani, sector
care nu beneficiază de ajutor direct din partea politicii agricole comune. De aceea am
susținut cele trei amendamente depuse de Grupul Partidului Popular European (Creștin
Democrat), care reflectă realitatea cotidiană a crescătorilor europeni.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    în scris. – Prin adoptarea acestei rezoluții, PE solicită
Comisiei să mențină cerințele de interzicere a bateriilor, începând cu 1 ianuarie 2012,
conform Directivei privind bunăstarea găinilor ouătoare (1999/74/CE), și să se opună din
răsputeri oricăror tentative din partea statelor membre de a obține o amânare a termenului
limită; subliniază că, în principiu, amânarea interdicției sau eventualele derogări de la
aceasta ar prejudicia în mod grav bunăstarea găinilor ouătoare, ar denatura piața și ar
penaliza producătorii care au investit deja în sisteme fără cuști sau cu cuști îmbunătățite;
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și își exprimă preocuparea în legătură cu numărul considerabil de state membre și
producători de ouă care sunt în urmă cu pregătirile pentru termenul limită din 2012.

Csanád Szegedi (NI),    în scris. – (HU) Susțin hotărât ideea găsirii unei soluții pentru
cazurile în care un producător a început deja să înlocuiască cuștile, însă probabil nu va
finaliza acest proces înainte de expirarea perioadei de grație de douăsprezece luni. Acești
fermieri trebuie să beneficieze de asistență pentru a finaliza îmbunătățirea fermelor cât mai
curând posibil, în ciuda resurselor lor limitate. Din acest motiv, am votat în favoarea
amendamentului propus.

Artur Zasada (PPE),    în scris. – (PL) Am votat împotriva rezoluției, deși sunt clar în favoarea
protejării bunăstării animalelor. Nu ne îndoim de nevoia adaptării în vederea respectării
cerințelor directivei, care interzice cuștile convenționale, însă ar trebui să le acordăm tuturor
statelor membre aceeași perioadă de timp pentru a o pune în aplicare. Dificultățile cu care
se vor confrunta mulți producători europeni în procesul adaptării la aceste reglementări
ce vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012 vor provoca o criză a ouălor de consum pe piață
și o creștere semnificativă a prețului ouălor, o scădere a competitivității sectorului în
comparație cu ouăle importate din țări terțe și, foarte probabil, oprirea sau reducerea
considerabilă a producției. Înainte de aplicarea finală a interdicției, ar trebui să evaluăm
stadiul punerii în aplicare a directivei, deoarece o astfel de evaluare ar putea conduce la
propuneri de soluții de tranziție pentru retragerea treptată a cuștilor neîmbunătățite, fără
a dezavantaja producătorii care deja s-au aliniat la aceste reglementări.

(Ședința a fost suspendată la ora 13.00 și reluată la ora 15.00.)

8. Corectările voturilor și intențiile de vot: a se vedea procesul-verbal

PREZIDEAZĂ: RAINER WIELAND
Vicepreședinte

9. Urări de bun venit

Președintele.   – Doamnelor și domnilor, aș dori să vă urez bun venit la ședința de
după-amiază. Ședința a fost reluată și este ultima ședință înaintea vacanței de Crăciun și
Anul Nou. Aș dori să profit de această ocazie pentru a saluta comitetul executiv al Comisiei
Germane a Cimitirelor Militare (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) din
Baden-Württemberg prezidate de domnul Nothelfer. Cu sediul în Baden-Württemberg,
Comisia îngrijește mormintele a 90 000 de victime ale războiului și tiraniei numai în
Baden-Württemberg. Vă mulțumim pentru activitatea dvs. și vă urăm bun venit în
Parlamentul European.

10. Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a
statului de drept (dezbatere)

10.1. Malaysia: practica pedepselor prin lovirea cu bastonul

Președintele.   – Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea referitoare la șase
propuneri de rezoluție privind Malaysia (2) .

(2) A se vedea procesul-verbal
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Barbara Weiler,    autoare. – (DE) Domnule președinte, domnilor comisari, stimați colegi
și stimate colege, Malaysia este o țară minunată, cu tradiții vechi și bogății culturale. În
calitate de membri ai delegației ASEAN, am văzut adesea cu ochii noștri cât de repede și
de minunat s-a dezvoltat această țară. Creșterea rezultată a puterii economice a clasat
Malaysia în topul primelor zece țări în ceea ce privește ratele de creștere la nivel mondial,
fapt care ne-a impresionat foarte tare. Din acest motiv aș dori să declar în numele grupului
meu, Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European,
precum și în numele tuturor celor din această sală care au semnat această rezoluție, că ne
este imposibil să înțelegem de ce Malaysia continuă să practice această metodă demodată
de pedepsire, care ne amintește de trecutul colonial al țării și care nouă, celor din Europa,
ni se pare aproape medievală.

Nu suntem singurii care vin cu această critică: avocații din Malaysia însăși se opun deopotrivă
acestei practici. Flagelarea încalcă toate acordurile privind drepturile omului ale Organizației
Națiunilor Unite și considerăm că lucrurile trebuie să se schimbe repede.

Am salutat carta statelor ASEAN, care subliniază în mai multe articole și în preambul că
– și citez – „promovarea și protecția drepturilor omului” se numără printre cerințele esențiale
ale Cartei ASEAN, care a fost ratificată și de Malaysia.

Malaysia a îmbrățișat de mult timp principiile democratice. Totuși, aceasta implică și statul
de drept cu standarde universale. Acesta este un lucru pe care îl vom repeta de nenumărate
ori când ne vom afla în Malaysia și în statele ASEAN, iar Parlamentul European va sublinia
acest aspect prin această rezoluție.

Marietje Schaake,    autoare. – Domnule președinte, practica flagelării – lovirea unei
persoane cu un baston – este o formă de pedeapsă corporală care este aplicată adesea în
Malaysia și acest fapt constituie un motiv de îngrijorare, deoarece zeci de mii de persoane
sunt supuse acestui tip de pedeapsă, în special imigranții, iar lista de infracțiuni care pot să
ducă la flagelare este în creștere. Malaysia încalcă astfel angajamentul său față de
Rezoluția 8/8 a Consiliului Drepturilor Omului al ONU, care prevede că pedepsele corporale
pot fi echivalente cu tortura.

Procesul juridic care duce la această formă de pedeapsă prezintă adesea deficiențe, iar
imigranții nu sunt informați despre infracțiunile care le sunt imputate sau li se refuză
dreptul la acces la consiliere juridică.

Salutăm solicitarea deschisă a Asociației Barourilor din Malaysia – care reprezintă 8 000
de avocați – de abolire a flagelării. Parlamentul European le solicită autorităților malaysiene
să pună în aplicare un moratoriu privind flagelarea și orice alte forme de pedeapsă corporală,
lucrând totodată la abolirea acestei legi, atât în teorie, cât și în practică.

Comisia pentru drepturile omului din Malaysia și Comisia pentru reforma legilor din
Malaysia ar trebui să-i facă guvernului recomandări adecvate referitoare la abolirea legilor
privind pedepsele corporale.

Barbara Lochbihler,    autoare. – (DE)Dl președinte, această rezoluție condamnă practica
flagelării în Malaysia. Termenul de flagelare nu ar trebui înțeles ca un instrument educațional
demodat, inofensiv, ci este mai degrabă o pedeapsă îngrozitoare, degradantă și umilitoare,
care este interzisă prin Convenția ONU împotriva torturii. Oricine se îndoiește de acest
lucru ar trebui să vizioneze înregistrarea video care arată cum este aplicată această pedeapsă
în Malaysia. Din punctul de vedere al brutalității și ororii, aceste imagini nu sunt altceva
decât dovezi ale torturii. Malaysia utilizează această practică îngrozitoare și umilitoare
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pentru a pedepsi cel puțin 66 de infracțiuni și aproximativ 1 000 de persoane sunt flagelate
în închisorile din această țară în fiecare an. În plus, în ultimii ani, acest tratament brutal a
început să fie aplicat și imigranților care intră în această țară fără acte, precum și
dependenților de droguri. Se estimează că această practică afectează între 350 000 și
900 000 de persoane. Prin urmare, solicităm de urgență guvernului malaysian să se dezică
imediat de această practică îngrozitoare, înjositoare și umilitoare și să abroge legile care
permit această practică pe termen mediu.

Malaysia este membră a Consiliului Drepturilor Omului al ONU. După cum a menționat
și vorbitoarea anterioară, și acest organ consideră că aplicarea pedepsei corporale este
echivalentă cu tortura. Din acest motiv, Malaysia ar face bine să rămână în acest consiliu,
însă să respecte principiile reprezentate aici.

Charles Tannock,    autor. – Domnule președinte, în ultimii ani, Malaysia a trecut la o
formă de guvernanță mai islamică. Acest lucru ne îngrijorează oarecum deoarece Malaysia
ar putea să fie un aliat important pentru UE, fiind o țară asiatică democratică poziționată
strategic, cu o economie dezvoltată.

Din păcate, conceptele occidentale referitoare la drepturile omului sunt mai puțin dezvoltate
în Malaysia. Totuși, nu înțeleg de ce discutăm doar despre Malaysia. Malaysia este o țară
majoritar musulmană și acest tip de pedepse sunt ceva obișnuit în numeroase țări al căror
drept se bazează pe legea islamică, și sunt permise de Coran, care servește drept ultima
autoritate juridică pentru toți musulmanii.

Într-adevăr, flagelarea este o pedeapsă relativ ușoară în comparație cu alte metode de
pedeapsă extrem de brutale utilizate în unele țări musulmane, printre care amputarea,
lapidarea și decapitarea. Flagelarea ar trebui să fie privită și în contextul cultural asiatic: de
exemplu, și învecinatul Singapore secular condamnă infractorii la pedepsire prin flagelare,
iar provincia indoneziană Aceh, care primește foarte multe ajutoare de la UE, a introdus
recent flagelarea potrivit politicii legii islamice.

În statele membre UE, punerea în aplicare tradițională a pedepselor corporale este interzisă
pe bună dreptate, și nu putem decât să sperăm că într-o zi va urma și Malaysia exemplul
nostru iluminat. Însă nu sunt sigur că flagelarea este considerată ilegală în legislația
internațională, așa cum s-a afirmat în această rezoluție.

Bernd Posselt,    autor. – (DE)Domnule președinte, când iubim o persoană avem anumite
așteptări de la ea. Acest lucru este valabil și pentru relațiile dintre state. Statele cu care avem
o relație extrem de apropiată nu fac parte din aceeași categorie cu unele dictaturi îngrozitoare
de pe alte continente.

Malaysia este un partener apropiat valoros al Uniunii Europene. Constituția sa este, în
anumite privințe, un exemplu pentru o constituție europeană. De aceea ne preocupă atât
de mult ceea ce se întâmplă în Malaysia.

Domnule Tannock, flagelarea nu a fost introdusă de legea islamică, ci este o moștenire a
vremurilor coloniale britanice. La fel cum puterea colonialistă britanică nu mai există și
Marea Britanie s-a schimbat între timp, și Malaysia trebuie să se schimbe și să încerce să
abolească această pedeapsă învechită și barbară, care încalcă legislația internațională și
drepturile omului.

Doresc să clarific foarte bine acest aspect. De zeci de ani, Malaysia este o țară caracterizată
prin toleranță între diverse grupuri etnice și comunități religioase. Această țară ar trebui
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să nu se abată de la acest drum și va face acest lucru în calitate de partener extrem de apropiat
al Uniunii Europene, care, sperăm noi, va reuși să interzică această formă de pedeapsă
barbară.

[Vorbitorul a fost de acord să accepte o întrebare în cadrul procedurii „cartonașului albastru” în
conformitate cu articolul 149 alineatul (8) din Regulamentul de procedură]

Charles Tannock (ECR).   – Domnule președinte, aș dori să-i adresez o întrebare domnului
Posselt, pe care îl respect foarte mult.

Nu sunt avocat specializat în drept internațional, însă nu găsesc dovezi cum că legislația
internațională interzice flagelarea. Este foarte clar că interzice crimele de război, crimele
împotriva umanității, genocidul etc., însă, în opinia mea, flagelarea nu este interzisă de
legislația internațională. Convenția împotriva torturii, pe care Malaysia nu a ratificat-o de
fapt, stipulează că flagelarea poate fi echivalată cu tortura, însă nu este neapărat tortură.
Așadar, poate că Bernd poate să îmi explice de ce flagelarea este ilegală – așa cum a afirmat
din nou și menționat în rezoluție – și contravine legislației internaționale. După părerea
mea, dacă nu ne vom limita la fapte, vom discredita acest Parlament.

Președintele.   – Domnule Posselt, aceasta nu a fost, de fapt, o întrebare din partea
domnului Tannock.

Bernd Posselt,    autor  .  – (DE) Domnule președinte, interpretez această ultimă contribuție
ca pe o întrebare și aș dori să răspund prin a afirma că flagelarea este într-adevăr o formă
de tortură și că interzicerea torturii face parte din drepturile omului și legislația
internațională, indiferent dacă o anumită țară a ratificat sau nu aceste principii.

Marie-Christine Vergiat,    autoare. – (FR) Domnule președinte, Malaysia este unul dintre
statele pentru care cooperarea cu Uniunea Europeană, deși recentă și relativ modestă, pare
să fie mai degrabă pozitivă. Acest lucru se simte, desigur, mai ales în economie, însă și pe
plan social, în domeniul educației, drepturilor femeilor și în ceea ce privește cele mai
vulnerabile populații.

Totuși, când vine vorba despre democrație și drepturile omului, situația este departe de a
fi ideală. Semnele îngrijorătoare persistă. Situația pe care o discutăm astăzi ilustrează, din
nefericire, acest lucru.

Deși Malaysia a semnat un număr de convenții internaționale, printre care Declarația
Universală a Drepturilor Omului, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva femeilor (CEDAW) și Convenția cu privire la drepturile copilului
(CDC), continuă să refuze să semneze alte convenții, în special Convenția internațională
împotriva torturii. Malaysia este una dintre țările care aplică pedeapsa cu moartea;
într-adevăr, aceasta este o sentință obligatorie pentru condamnările pentru trafic de droguri.
Pedeapsa corporală este o practică obișnuită în Malaysia și poate fi aplicată oricui: bărbaților,
femeilor – îndeosebi celor care sunt acuzate de relații sexuale ilicite – și chiar copiilor, în
cazul elevilor care se fac vinovați de nesupunere gravă. Pentru a înrăutăți lucrurile, doctorii
asistă la executarea pedepsei persoanelor condamnate, încălcându-se astfel etica medicală,
aceștia trebuind să resusciteze delincvenții pentru ca aceștia să-și poată suporta sentința
până la capăt. Mai mult decât atât, în ultimii ani parlamentul din Malaysia a extins lista de
infracțiuni care pot fi pedepsite prin flagelare. În prezent, există peste 60 de astfel de
infracțiuni, printre care și intrarea ilegală în țară. În plus, din 2002, când a fost instituită
această infracțiune, mii de refugiați au fost supuși acestei pedepse, acestei torturi.
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Guvernul din Malaysia trebuie să pună capăt acestor practici. Într-un moment în care
dialogul Uniunii Europene cu Malaysia pare să dea roade, nu ar fi bine ca Uniunea Europeană
să facă tot ceea ce se poate pentru ca Malaysia să înregistreze progrese în acest domeniu?

Cristian Dan Preda,    în numele grupului PPE . – Aș vrea să încep prin a cita câteva date
dintr-un studiu al Amnesty International din această lună, din decembrie 2010. Cel puțin
10 000 de deținuți și cel puțin 6 000 de refugiați sunt flagelați în fiecare an în Malaysia;
sunt numeroase flagelări în închisori și dl Tannock a spus că, din păcate, Malaysia nu este
singura țară în care o pedeapsă anacronică de acest fel este aplicată; este, într-adevăr, vorba
și de Singapore.

Ceea ce este, însă, problematic în cazul Malaysiei este faptul că există un număr mult mai
semnificativ de crime și de delicte care sunt pasibile de pedeapsa cu flagelarea, ca să fiu mai
precis, 66 în Malaysia, față de 30 în Singapore. Este vorba nu numai de crimele violente
sau sexuale, ci și de consumul de droguri și, mai ales, de încălcările prevederilor asupra
imigrației. Mă raliez, pe de altă parte, perspectivei pe care a îmbrățișat-o colegul meu Posselt,
spunând că este vorba de tortură și în dreptul internațional există această interdicție absolută
a torturii.

Anneli Jäätteenmäki,    în numele Grupului ALDE. – Domnule președinte, rezoluția
Parlamentului este oportună și importantă. Mii de persoane sunt flagelate în Malaysia în
fiecare an. Flagelarea este o formă de pedeapsă inumană și înjositoare care ar trebui abolită
pretutindeni în lume. Flagelarea este o formă de tortură.

Potrivit organizației Amnesty International, o femeie musulmană a fost flagelată anul trecut
în Malaysia, unde se aplică legea Sharia. Aceasta a fost pedepsită pentru că a băut bere.
Amnesty International a raportat, de asemenea, cazuri de flagelare a refugiaților și a
lucrătorilor imigranți din Malaysia.

Solicităm guvernului malaysian să abolească flagelarea ca formă de pedeapsă. Solicităm,
de asemenea, guvernului malaysian să ratifice Protocolul la Convenția Organizației
Națiunilor Unite împotriva torturii, precum și Pactul internațional cu privire la drepturile
civile și politice.

Zbigniew Ziobro,    în numele Grupului ECR. – (PL) Domnule președinte, suntem încântați
de dezvoltarea economică a Malaysiei și de îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului
malaysian. Totuși, în același timp, privim cu suspiciune raportul organizației Amnesty
International care descrie răspândirea utilizării pedepsei prin flagelare în Malaysia. Aceasta
este într-adevăr o pedeapsă aspră, a cărei utilizare este adesea exagerată, deoarece uneori
este aplicată pentru infracțiuni minore și foarte dubioase. După părerea mea, aplicarea
acestei pedepse imigranților ilegali sau persoanelor care se află pe teritoriul Malaysiei fără
acte valabile, printre care se numără și refugiați politici din Myanmar, este o cruzime.

Totuși, natura nemiloasă a acestei pedepse ascunde adevărul nerostit cu privire la condițiile
tradiționale și natura pedepsei prin flagelare, așa cum este practicată în Malaysia. Multe
dintre infracțiunile pentru care se aplică pedeapsa flagelării au legătură cu încălcări ale legii
islamice în materie de religie și cu obiceiurile care derivă din această lege. Un exemplu în
acest sens este cazul lui Kartika Sari Dewi Shukarno, care a fost condamnată la pedeapsă
prin flagelare în 2009 deoarece a băut bere într-un bar. Situația reclamă răspunsul nostru.

Jaroslav Paška,    în numele Grupului EFD. – (SK) Domnule președinte, legea islamică
tradițională Sharia, care se aplică chiar și în numeroase țări islamice moderate, permite
pedeapsa corporală pentru încălcări ale legii.
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Este de notorietate cazul din Malaysia, când modelul Kartika Sari Dewi Shukarno a fost
pedepsită cu șase lovituri cu bastonul deoarece a fost prinsă bând bere. Totuși, după
anunțarea pedepsei, care ar fi trebuit executată cu un baston din ratan într-o închisoare
pentru femei, pedeapsa cu șase lovituri cu bastonul, dată unei femei în vârstă de 32 de ani,
mamă a doi copii, a fost comutată la trei luni de muncă în serviciul comunității pe baza
unei decizii a sultanului malaysian, Ahmed Shah, care supraveghează respectarea regulilor
islamice în Malaysia.

Totuși, lucrurile au stat mai rău în cazul unei femei de origine indoneziană în vârstă de 46
de ani, Nasarudin Kamaruddin, care a fost condamnată la 6 lovituri cu bastonul și un an
de închisoare pentru aceeași infracțiune. Judecătorul Abdul Rahman Mohamed Yunos,
care a dat sentința și pentru Kartika Shukarno, a spus despre sentință „Scopul verdictului
nu este acela de a pedepsi, ci de a povățui”.

Un argument asemănător a folosit și ministrul adjunct al educației, Wee Ka Siong, când a
justificat pedeapsa corporală a copiilor în școli, adăugând că pedeapsa poate fi executată
doar de directorii de școli sau de persoane numite în acest sens, că părinții vor fi informați
despre pedeapsă și că la executarea pedepsei va fi prezent un martor.

Doamnelor și domnilor, nu vorbim despre lucruri exotice. Aceasta este viața cotidiană în
așa-numita lume islamică moderată. Prin urmare, nu trebuie să ezităm să le oferim ajutor
persoanelor din aceste țări pentru abolirea acestor pedepse și obiceiuri medievale, dacă
putem face acest lucru prin mijloace diplomatice sau de altă natură.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Domnule președinte, trebuie, desigur, să condamnăm
folosirea flagelării și toate formele de pedeapsă corporală și de tratament inuman. Malaysia
nu poate invoca legislația internă, în baza căreia cel puțin 66 de infracțiuni sunt pedepsite
prin flagelare, pentru a justifica metodele sale nemiloase, care sunt echivalente cu tortura
și care sunt considerate ilegale de legislația și convențiile internaționale. Rapoartele
organizației Amnesty International privind numărul în creștere de refugiați și emigranți
flagelați în închisorile din Malaysia sunt, de asemenea, alarmante.

Uniunea Europeană, care are la dispoziție metode mai eficiente de facilitare a protejării
drepturilor omului de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ar trebui să dea
dovadă de mai multă inițiativă în lupta împotriva tratamentului brutal la care sunt supuși
oamenii pretutindeni în lume. În plus, respectarea drepturilor omului ar trebui să fie o
condiție cheie stabilită de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea în continuare a cooperării
politice cu Malaysia.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Domnule președinte, Malaysia este un tigru economic.
Este o țară extrem de dezvoltată care acționează ca model pentru întreaga regiune a Asiei
de Sud-Est. Acest tigru se confruntă totuși cu o problemă majoră; aceasta este utilizarea
flagelării ca pedeapsă. Desigur, putem să vorbim despre respectarea identității culturale și
despre faptul că noi, europenii, ar trebui să fim extrem de atenți atunci când impunem
modelele noastre pe alte continente. Totuși, în acest caz, este vorba despre drepturile
omului, care sunt indivizibile și transcend granițelor continentelor, raselor și religiilor.
După părerea mea, Parlamentul European nu ar trebui, ci trebuie să apere în mod categoric
dreptul fundamental al demnității umane, iar flagelarea încalcă, cu siguranță, această
demnitate.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – Domnule președinte, provocarea durerii fizice este
împotriva demnității umane. Flagelarea este o încălcare gravă a drepturilor omului.
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Contravine dreptului de a nu fi torturat, precum și dreptului de a nu fi supus unor tratamente
sau pedepse inumane și degradante.

În Malaysia, peste 10 000 de persoane sunt supuse acestei forme de pedeapsă corporală
în fiecare an. Relatările arată că durerea este atât de mare încât victimele își pierd adesea
cunoștința. Rapoartele arată că mai mulți ofițeri care aplică pedeapsa sunt dispuși să accepte
mită pentru a cruța victimele. Prin urmare, pe lângă gravele încălcări ale drepturilor omului,
avem funcționari ai guvernului care săvârșesc o infracțiune profitând de suferința oamenilor.

Solicit Comisiei și Consiliului, precum și guvernului malaysian, să acționeze de urgență
printr-un moratoriu imediat privind practica flagelării, urmat de eliminarea acesteia din
legislație. Flagelarea și biciuirea oamenilor în numele guvernului trebuie să înceteze.

Elena Băsescu (PPE). -   Consider regretabil faptul că, în Malaysia, practica biciuirii a atins
proporții atât de ridicate și urmează un trend ascendent. În loc de a restricționa această
practică, guvernul malaysian o încurajează.

Autoritățile invocă un argument nefondat, potrivit căruia biciuirea este legală și are un
efect considerabil, în sensul diminuării activității criminale. Mai mult, ofițerii din închisori
primesc recompense financiare pentru biciuirea deținuților. Estimările confirmă o situație
îngrijorătoare: peste 6 000 de refugiați și 10 000 de deținuți sunt victimele acestei practici
în fiecare an. Consider că este foarte important ca victimele ce provin din afara Malaysiei
să aibă dreptul de a avea un proces corect. În prezent, le sunt refuzate servicii fundamentale,
precum interpretarea sau consilierea.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Domnule președinte, pedepsirea prin flagelare în baza unei
sentințe judecătorești, care implică ca persoana care primește pedeapsa să fie legată de un
cadru, spatele sau fesele acesteia fiind biciuite, este lipsită de etică și încalcă demnitatea
umană. În Malaysia, această practică a atins proporții epidemice.

Un stat care consideră pedeapsa corporală o modalitate eficientă de prevenire a infracțiunilor
nu este guvernat de statul de drept, și UE nu ar trebui să acorde beneficii comerciale
suplimentare acestei țări. Ar trebui să se pună capăt acestor forme de pedeapsă crude și
inumane, indiferent de țara unde au loc.

Prin această rezoluție, Parlamentul îndeamnă pe bună dreptate autoritățile din Malaysia să
pună capăt pedepsei corporale și torturii imediat, atât în sistemul juridic, cât și în practică.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Domnule președinte, flagelarea
este practicată în Malaysia din secolul XIX, când Marea Britanie a colonizat această zonă.
Guvernul malaysian a adăugat recent mai multe infracțiuni pe lista infracțiunilor pedepsite
prin flagelare, această pedeapsă fiind executată pentru 66 de infracțiuni diferite. Prizonierii
condamnați la pedeapsă prin flagelare sunt reținuți în închisoare fără a ști când va fi
executată pedeapsa. Organizația Amnesty International estimează că se dau anual circa
10 000 de sentințe de pedepsire prin flagelare și că 60 % din persoanele condamnate sunt
imigranți ilegali care nici măcar nu înțeleg pedeapsa din cauza barierei lingvistice. Cu toate
acestea, autoritățile din această țară nu consideră că este necesar să schimbe legea deoarece
privesc flagelarea ca pe o modalitate eficientă de combatere a infracțiunilor.

Uniunea Europeană cooperează îndeaproape cu Malaysia de opt ani. S-au alocat
17 milioane de euro în cadrul Perspectivei financiare 2007-2013 pentru a dezvolta
economia din Malaysia. Prin urmare, avem dreptul să-i solicităm partenerului nostru să
ratifice Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii și să condamne categoric
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practica flagelării ca fiind incompatibilă cu Consiliul Drepturilor Omului al Organizației
Națiunilor Unite.

Corina Crețu (S&D). -   Peste 10 000 de cetățeni sunt flagelați, biciuiți anual în Malaysia,
unde legislația prevede oficial această pedeapsă pentru 66 de infracțiuni, lista acestora fiind
extinsă în ultimii ani, ceea ce indică o tendință îngrijorătoare. Victimelor din rândul
localnicilor li se adaugă străinii, împotriva cărora se comit numeroase și grave abuzuri, de
la lipsa informațiilor necesare și a unui interpret, la încălcarea de către medici a eticii
profesionale și absența asistenței juridice.

Solicit și eu instituțiilor europene să intensifice demersurile pentru abolirea acestei pedepse
echivalente, conform dreptului internațional, cu tortura și să exercite presiuni pentru a
determina respectarea dreptului la un proces obiectiv și imparțial în Malaysia și încetarea
relelor tratamente împotriva migranților și solicitanților de azil.

Andris Piebalgs,    membru al Comisiei. – Domnule președinte, Comisia condamnă utilizarea
pedepselor corporale. Acestea contravin principiilor și normelor internaționale în domeniul
drepturilor omului stabilite de Organizația Națiunilor Unite. Aceste principii se reflectă,
de asemenea, în orientările Uniunii Europene pentru politica UE față de țări terțe privind
tortura și alte forme de pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Raportul recent al organizației Amnesty International privind practica flagelării în Malaysia
este îngrijorător. Totuși, Comisia ar dori să propună extinderea rezoluției pentru a acoperi
toate țările în care pedeapsa judiciară prin flagelare continuă să se aplice.

Uniunea Europeană, împreună cu Organizația Națiunilor Unite, a ridicat periodic problema
flagelării în discuțiile cu Malaysia. Și unele state membre au făcut acest lucru în contextul
ratificării Convenției ONU împotriva torturii și în timpul revizuirii periodice universale a
Consiliului Drepturilor Omului al ONU, care a avut loc în februarie 2009.

Săptămâna trecută, la seminarul Organizației Națiunilor Unite cu ocazia Zilei drepturilor
omului, Malaysia a fost îndemnată să ratifice mai multe convenții ONU, în special Convenția
ONU împotriva torturii. La începutul anului 2010, aceeași chestiune a fost adusă în discuția
purtată de șeful misiunii UE cu ministrul afacerilor externe.

Este un subiect căruia îi acordăm multă atenție. Uniunea Europeană și Malaysia vor începe
în curând negocierile privind un acord de parteneriat și cooperare care va cuprinde dispoziții
referitoare la drepturile omului. După intrarea în vigoare a acestui acord, va exista o bază
formală solidă pentru un dialog susținut și periodic cu Malaysia cu privire la drepturile
omului. Între timp, vom continua să abordăm acest subiect în discuțiile cu autoritățile din
Malaysia.

Președintele.   – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc la sfârșitul dezbaterilor.

10.2. Uganda: legea Bahati și discriminarea populației LGBT

Președintele.   – Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea referitoare la cele șase
propuneri de rezoluții privind Uganda: Legea Bahati și discriminarea împotriva populației
lesbiene, homosexuale, bisexuale și transsexuale  (3) .

(3) A se vedea procesul-verbal
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Véronique De Keyser,    autoare. – (FR) Domnule președinte, domnule comisar, în urmă
cu exact un an am adoptat o rezoluție în această Cameră privind homosexualii și lesbienele
și Legea Bahati din Uganda.

De ce să venim, un an mai târziu, cu o rezoluție aproape identică?

Deoarece problema este departe de a fi rezolvată. În primul rând, mișcarea evanghelică
„Familia”, care a susținut această Lege Bahati, nu a renunțat și vedem că această lege continuă
să reapară în Uganda.

Al doilea motiv este că în luna octombrie sau noiembrie a anului trecut, ziarul ugandez
Rolling Stone a organizat o campanie de identificare și defăimare și a publicat lista cu
homosexualii din Uganda, care au fost imediat vânați și atacați și care se ascund și în prezent
ca niște proscriși. Curtea Constituțională din Uganda a oprit publicarea acestui ziar, însă
este clar că atmosfera s-a deteriorat. Aceasta este o vânătoare de oameni.

În al treilea rând, doar 13 țări africane recunosc drepturile homosexualilor. Restul țărilor
au legi foarte diferite, însă unele dintre ele – Sudan, Nigeria de nord, Mauritania – continuă
să pedepsească homosexualii cu moartea.

Totuși, și voi încheia cu acest aspect, foarte recent, țările din Africa, Caraibe și Pacific (ACP)
au făcut o declarație – oarecum unilaterală, după părerea mea – în care precizau că sunt la
curent cu faptul că această chestiune privind homosexualii ne deranjează întrucâtva, însă
că aceste aspecte sunt parte a culturii lor. Nu, este vorba despre drepturile omului, despre
valori universale și ne dorim sincer ca aceste valori să fie apărate ferm de Comisie și de
întreaga Uniune.

Charles Tannock,    autor. – Domnule președinte, societățile din Africa sunt, în general,
conservatoare din punct de vedere social. Din păcate, în numeroase țări africane
homosexualitatea este în afara legii. Numeroase persoane din Africa se simt amenințate
de eforturile de promovare a homosexualității, mai ales atunci când aceste eforturi sunt
întreprinse de ONG-uri și de organizații occidentale. În numeroase țări din Africa percepția
generală este că democrațiile liberale încearcă să-și impună valorile proprii, mai tolerante,
asupra societăților cu tradiții foarte diferite și vechi.

Însă, chiar dacă lucrurile ar sta așa, aceasta nu este o scuză sau o justificare pentru homofobia
violentă care există la scară largă în unele țări din Africa. Din păcate, această homofobie
este stârnită de guverne și de portavocea acestora din mass-media. Uganda apare din nou
la știri din cauza extremismului și isteriei unora dintre legiuitorii săi. Aceștia susțin o lege
care ar impune pedeapsa cu moartea sau închisoarea pe viață pentru homosexuali, în
funcție de natura așa-zisei lor infracțiuni. Grupul ECR și cu mine respingem această lege
draconică care ar reprezenta o încălcare atroce a drepturilor individuale și solicităm
președintelui Museveni să o blocheze. Uganda este o țară în care majoritatea persoanelor
supraviețuiesc cu un dolar pe zi: sunt convins că legiuitorii din această țară pot găsi
modalități mai bune de a sluji interesele societății ugandeze decât să urmărească penal
homosexualii.

Marietje Schaake,    autoare. – Domnule președinte, așa-numita Lege împotriva
homosexualității adusă în fața Parlamentului ugandez prevede pedepsirea actelor
homosexuale cu închisoarea pentru perioade variind între șapte ani și închisoarea pe viață
sau chiar cu pedeapsa cu moartea. Parlamentul European condamnă ferm această lege și,
procedând astfel, nu impunem valorile europene altor state, așa cum au sugerat unii, în
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încercarea de a evita responsabilitatea pentru încălcări ale drepturilor omului și
responsabilitatea protejării cetățenilor de atacuri ca urmare a orientării lor sexuale.

Adevărata amenințare și atmosfera de frică au fost subliniate în edițiile din lunile octombrie
și noiembrie ale Rolling Stone, un ziar local care a publicat numele și detalii personale ale
pretinșilor homosexuali, incitând cititorii să le facă rău sau să-i spânzure. În consecință,
mai multe persoane au fost atacate.

De fapt, homosexualitatea este legală în doar 13 țări africane și este o infracțiune penală
în celelalte 38. În Mauritania, Sudan și Nigeria de nord, se pedepsește cu moartea.

Autoritățile din Uganda sunt obligate, în conformitate cu Acordul de la Cotonou, să respecte
drepturile internaționale și drepturile omului, iar Comisia, Consiliul Uniunii Europene și
Serviciul de Acțiune Externă ar trebui, de asemenea, să utilizeze la maxim instrumentele
de care dispun pentru a promova și proteja drepturile omului, de care ar trebui să se bucure
întreaga populație LGBT.

Raül Romeva i Rueda,    autor. – Domnule președinte, Legea împotriva homosexualității
a lui David Bahati din Parlamentul ugandez care prevede pedepsirea actelor homosexuale
cu închisoarea pentru perioade variind între șapte ani și pe viață, precum și pedeapsa cu
moartea, este pur și simplu inacceptabilă.

Să nu uităm că în Africa homosexualitatea este legală doar în 13 țări și este o infracțiune
penală în 38 de state, în timp ce în Mauritania, Sudan și Nigeria de nord, homosexualitatea
se pedepsește cu moartea.

De aceea trebuie să subliniem încă o dată că orientarea sexuală este o chestiune care ține
de drepturile individului la intimitate. Este garantată de legislația internațională privind
drepturile omului, potrivit căreia egalitatea și nediscriminarea ar trebui promovate, în timp
ce libertatea de expresie ar trebui garantată. De aceea trebuie să denunțăm din nou orice
încercare de a incita la ură și de a susține violența față de orice grup minoritar, inclusiv pe
motive de sex sau orientare sexuală. Trebuie să le amintim autorităților din Uganda
obligațiile pe care le au în conformitate cu dreptul internațional și cu Acordul de la Cotonou.

De aceea le solicit, de asemenea, Comisiei și Consiliului, precum și Serviciului European
de Acțiune Externă, să folosească la maxim mijloacele de care dispun și să protejeze pe
deplin drepturile de care ar trebui să se bucure populația lesbiană, homosexuală, bisexuală
și transsexuală în tranzacțiile lor cu Uganda.

Filip Kaczmarek,    autor. – (PL) Domnule președinte, încercările de discriminare împotriva
cetățenilor din Uganda pe baza orientării lor sexuale sunt o chestiune serioasă. În această
privință, Uganda are sprijinul multor țări africane care nu doresc ca comunitatea
internațională sau Uniunea Europeană să exercite presiune asupra lor în vederea scoaterii
homosexualității de pe lista infracțiunilor.

Neînțelegerea se bazează pe faptul că noi credem că o interzicere a discriminării în acest
domeniu este un drept universal al omului, după cum tocmai a precizat doamna De Keyser.
Majoritatea țărilor africane nu privesc lucrurile în același mod și de aceea dialogul este atât
de dificil. Noi spunem că nu putem să nu ne pronunțăm în această privință, iar ei spun că
ne amestecăm în lucruri care nu au nimic de-a face cu noi.

Proiectele de modificare a legislației Ugandei reprezintă chiar o schimbare radicală. Prin
acestea se reintroduce posibila utilizare a pedepsei cu moartea pentru încălcări repetate
ale interdicțiilor care sunt deja în vigoare sau pentru homosexualitate agravată, deși nu se
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știe ce înseamnă, de fapt, acest termen. Nu suntem de acord cu aceste propuneri și sperăm
că nu vor fi votate.

Marie-Christine Vergiat,    autoare. – (FR) Domnule președinte, Uganda este unul dintre
statele africane unde homosexualitatea continuă să fie reprimată sever. Are, într-adevăr,
una dintre cele mai notorii și aspre reputații din această zonă, deoarece Uganda, sub
conducerea evangheliștilor fundamentaliști americani, al căror asociat apropiat este chiar
șeful de stat din Uganda, a lansat o adevărată cruciadă împotriva homosexualilor. Nu mai
știm câte persoane care au fost persecutate și torturate doar din cauza sexualității lor.

Musulmanii și creștinii s-au unit – o premieră în această țară – pentru a condamna această
atrocitate. Superiorii lui Christopher Senyonjo, un episcop anglican în vârstă de 70 de ani,
i-au interzis să mai oficieze slujbe deoarece a fost unul dintre puținii care au luat atitudine
în favoarea homosexualilor.

Este posibil ca legea deja menționată să reapară oricând. Aceasta merge atât de departe
încât condamnă la moartea homosexualii suspectați că sunt infectați cu HIV sau că au
întreținut relații cu minori. Solicită raportarea acestora.

Ziarul local Rolling Stone, care nu are nicio legătură cu revista cu același nume, a publicat
chiar liste cu numele și adresele liderilor homosexualilor sub un titlu revoltător:
„Spânzurați-i!” Publicarea acestui ziar de doi bani a fost interzisă deocamdată, însă răul a
fost făcut, după cum s-a spus deja.

În Africa, homosexualitatea este deseori privită ca un rău adus de Occident care face ca
Africa să-și piardă valorile ancestrale. ONG-urile afirmă că 500 000 din cele 32 de milioane
de locuitori ai Ugandei sunt homosexuali. Mulți dintre aceștia solicită azil în țările europene.
Am putea măcar să facem tot posibilul să ne asigurăm că se acordă o atenție specială acestor
solicitări și tuturor bărbaților și femeilor care sunt victime ale oprimării și torturii?

Monica Luisa Macovei,    în numele Grupului PPE. – Domnule președinte, sunt alarmată
de folosirea dreptului penal împotriva relațiilor sexuale consimțite între parteneri de același
sex care au loc în intimitate. Această măsură face deja parte din legislația Ugandei și pedeapsa
poate fi închisoarea pe viață. Totuși, legea Bahati ar agrava situația. Ar ducea la posibilitatea
de a folosi pedeapsa cu moartea, iar asocierea și exprimarea subiectelor LGBT ar fi pur și
simplu interzise.

Noua lege va intensifica atmosfera de frică și ostilitate într-o țară în care persecuția populației
LGBT este deja o practică curentă. Oamenii ar trebui să se raporteze unii pe ceilalți cu
privire la aspecte care țin de intimitate. Viețile acestor persoane ar fi puse în pericol.
Demnitatea umană nu va avea nicio semnificație în Uganda dacă această lege va fi adoptată.
Nu trebuie să permitem acest lucru.

Michael Cashman,    în numele Grupului S&D. – Domnule președinte, s-au schimbat, desigur,
multe de anul trecut. La 23 noiembrie, această Cameră reitera principiul universalității
drepturilor omului și nediscriminării ca bază pe care să ne construim parteneriatul cu JPA.
Această Cameră a solicitat, de asemenea, consolidarea principiului clauzelor non-negociabile
în domeniul drepturilor omului și sancțiuni pentru nerespectarea acestor clauze, inter alia,
în ceea ce privește discriminarea etc. bazată pe orientarea sexuală.

Realitatea este că aceste țări aleg să lucreze cu noi. Aleg să încheie parteneriate cu noi. Avem
ACP JPA, avem acordurile de la Cotonou. Prin urmare, le cerem să ni se alăture în adoptarea
principiilor comune, universale. Acestea nu sunt negociabile. Dacă nu doresc să ia măsuri
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în acest sens, invit Comisia și Consiliul să aplice sancțiunile necesare pentru a transmite
din nou că avem principii pe care le vom apăra. Totodată, solicităm ca, în viitorul Parteneriat
Strategic UE-Africa, toate acțiunile întreprinse în conformitate cu prevederile diverselor
parteneriate să fie executate fără niciun fel de discriminare, inclusiv pe bază de orientare
sexuală.

A apăra drepturile altora nu înseamnă a fi colonialist. Drepturile omului sunt universale
și indivizibile, și a sta deoparte și a nu face nimic când drepturile fundamentale ale altcuiva
sunt atacate înseamnă a fi complice la fapta respectivă. Nu putem să promovăm
homosexualitatea în Africa. O persoană din Africa care s-ar trezi și ar spune „Astăzi voi fi
homosexual” nu ar fi, cu siguranță, în toate mințile. Viața i-ar fi în pericol, iar familia ar
trebui să o denunțe la poliție. Imaginați-vă că această persoană sunteți dvs. și luați măsurile
necesare pentru apărarea acestor drepturi.

Alexandra Thein,    în numele Grupului ALDE. – (DE) Domnule președinte, Convenția
Organizației Națiunilor Unite privind drepturile omului, Convenția europeană pentru
apărarea drepturilor omului și a libertății fundamentale, precum și Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene interzic discriminarea bazată pe orientarea sexuală.
Uniunea Europeană nu are numai obligații în materie de drepturile omului pe teritoriul
său, ci are și datoria internațională de a insista asupra respectării acestor drepturi și de a
critica abuzurile în relațiile cu țările terțe, mai ales atunci când oferim sprijin financiar prin
Fondul european de dezvoltare unor țări terțe precum Uganda, care au încheiat acorduri
de parteneriat cu noi.

În consecință, avem chiar dreptul de a comenta atunci când aceste țări nu respectă cerințele
în ceea ce privește drepturile omului, specificate în aceste acorduri de parteneriat. Așadar,
Uganda trebuie să respecte standardele internaționale în domeniul drepturilor omului
deoarece a semnat Acordul de la Cotonou, care stabilește ajutorul nostru organizat pentru
dezvoltare, acordat țărilor ACP.

În urmă cu doar un an, am somat Uganda să nu-și continue planurile referitoare la o lege
care încriminează homosexualii. Un an mai târziu, situația s-a înrăutățit. Continuă să existe
amenințarea lungilor pedepse cu închisoarea sau chiar a pedepsei cu moartea. Eu însămi
am demonstrat alături de alții, în fața ambasadei Ugandei în luna mai a acestui an.
Demonstrația nu a avut niciun efect. Dorim să subliniem încă o dată că UE se opune în
general pedepsei cu moartea și legislației homofobe de acest tip.

Ryszard Czarnecki,    în numele Grupului ECR. – (PL) Domnule președinte, această dezbatere
este interesantă și importantă. Sunt două probleme asupra cărora aș dori să vă atrag atenția.
În primul rând, realitatea este că Uganda nu este o insulă a discriminării într-o mare de
respect față de drepturile omului. Trei sferturi dintre țările africane au reglementări extrem
de aspre în această privință, care pot fi considerate discriminatorii. Fără îndoială, aceasta
nu este doar problema Ugandei, ci este o problemă mai vastă care implică întregul continent
și cultura africană. A doua problemă sună cam așa: se știe că Uganda nu este lider în
domeniul respectării drepturilor omului în Africa. Cunoaștem numeroase exemple de
încălcări ale drepturilor omului, ceea ce înseamnă că această chestiune face parte dintr-o
problemă mai amplă și trebuie, desigur, să vorbim deschis despre această problemă.

Corina Crețu (S&D). -   Rezoluția noastră vizează cazuri extrem de grave de încălcare a
drepturilor omului și, din păcate, în Africa, pedepsirea homosexualității ca infracțiune este
o regulă, după cum arată legislațiile a 38 de state, numai 13 țări africane considerând-o
legală.
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În acest context, proiectul de lege prin care se încearcă instituirea, în Uganda, a unor
sancțiuni, de la închisoare la pedeapsa capitală, reprezintă un atac grav împotriva drepturilor
omului, inclusiv a celui la viață privată. Publicarea, într-un ziar local, a unei liste negre cu
100 de personalități acuzate de homosexualitate și incitarea cititorilor să spânzure aceste
persoane este un exemplu de amenințare concretă a unei comunități învinovățite pentru
orientarea sa sexuală.

După cum se arată și în rezoluție, demersul nostru nu vizează, așa cum deseori suntem
acuzați, impunerea unor valori specific europene, ci apărarea drepturilor omului, unul din
obiectivele majore ale Uniunii Europene. Cred, în acest sens, că serviciul pentru acțiune
externă și celelalte instituții europene trebuie să sancționeze mai ferm, pentru a determina
respectarea acordurilor internaționale la care Uganda este parte.

Cristian Dan Preda (PPE). -   Am discutat în această incintă despre Uganda și despre
homosexualitate și în urmă cu mai multe luni. De atunci nu s-a întâmplat nimic semnificativ.
Sigur că uneori se spune „no news, good news”. În acest caz însă nu este așa pentru că, dacă
proiectul lui David Bahati nu a fost votat, în același timp, el nici nu a fost retras. El e în
continuare blocat în Comisia pentru afaceri legale și probleme parlamentare și toate
presiunile internaționale care au fost făcute nu au dus, până la urmă, la acest efect, și anume
la retragerea proiectului.

Ceea ce este într-adevăr grav și unii dintre colegii mei au subliniat-o deja, este campania
anti-gay care este desfășurată în această țară. Sigur că noi mizăm în continuare pe
raționalitatea autorităților și pe, până la urmă, victoria unui asemenea principiu care
înseamnă „nu discriminării”.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Domnule președinte, campania de incitare la ură împotriva
homosexualilor și a lesbienelor din Uganda este într-adevăr îngrozitoare. Stârnirea, de
către unele elemente religioase și de către secțiuni ale mass-media, a unei campanii
homofobe violente și reacționare, care include amenințări la adresa homosexualilor, a făcut
ca foarte multe persoane lesbiene, homosexuale, bisexuale și transsexuale din Uganda să
trăiască în foarte mare nesiguranță și în frică. Faptul că și unii politicieni folosesc acest
subiect și incită la ură, propunând chiar execuția homosexualilor, este dezgustător.

Salut curajul membrilor comunității homosexuale din Uganda care luptă brav în fiecare
zi împotriva acestei amenințări care le pune în pericol identitatea și chiar viața. Campania
homofobă se bazează pe defăimare, minciuni și denaturări despre homosexuali și despre
ce înseamnă de fapt a fi homosexual. Mesajul cel mai puternic trebuie să vizeze guvernul
din Uganda – inclusiv prin revizuirea ajutorului acordat, deși nu dorim, desigur, să le facem
rău cetățenilor obișnuiți din Uganda.

Ar trebui să încurajăm solidaritatea activă cu organizațiile din Uganda care militează pentru
drepturile homosexualilor, să le ajutăm în această luptă esențială pentru libertate și drepturile
omului, pentru dreptul fundamental de a fi cine suntem.

Andris Piebalgs,    membru al Comisiei. – Domnule președinte, proiectul de lege împotriva
homosexualității care a fost introdus recent în Parlamentul ugandez ridică probleme serioase
în domeniul drepturilor omului. Protejarea drepturilor omului ale lesbienelor,
homosexualilor, bisexualilor și transsexualilor este o prioritate pentru UE. Împărtășesc pe
deplin îngrijorarea Parlamentului European cu privire la situația din Uganda, precum și în
alte țări unde legislația punitivă și discriminatorie împotriva populației LGBT a fost adoptată
sau este avută în vedere.
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Comisia consideră că transformarea homosexualității în infracțiune, așa cum prevede
proiectul de lege, contravine obligațiilor asumate în conformitate cu Convenția ONU
privind drepturile omului, la care a aderat și Uganda și pe care aceasta trebuie, în consecință,
să o respecte.

Proiectul de lege contravine declarației Organizației Națiunilor Unite privind orientarea
sexuală și identitatea de gen. Președinția UE și șeful misiunii UE în Uganda au abordat
această problemă în discuțiile cu guvernul ugandez cu mai multe ocazii în timpul reuniunilor
cu președintele, prim-ministrul, ministrul de externe și ministrul justiției, în reuniuni de
dialog politic formal, precum și în discuțiile cu Comisia pentru drepturile omului din
Uganda.

Publicarea de către ziarul Rolling Stone la 2 octombrie 2010 a unei liste cu fotografii și
nume și adrese ale oamenilor identificați ca fiind homosexuali, sub titlul „Spânzurați-i!”, a
fost o acțiune revoltătoare care a pus în pericol viețile acestor persoane și o condamnăm
ferm.

Delegația Uniunii Europene continuă să monitorizeze situația îndeaproape, împreună cu
misiunile statelor membre UE reprezentate în Uganda, precum și cu țări partenere precum
Norvegia și Statele Unite și Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile
Omului.

Acest subiect a fost abordat și în cadrul Grupului de lucru tehnic privind drepturile omului,
care este un forum unde partenerii în curs de dezvoltare din Uganda pot să discute, să
monitorizeze, să coordoneze și să ia măsuri concrete în cazurile din domeniul drepturilor
omului. Comisia intenționează să continue să dea glas preocupării sale în ceea ce privește
proiectul de lege împotriva homosexualității și alte măsuri menite să persecute populația
LGBT din Uganda cu orice ocazie.

Comisia va continua să susțină organizațiile locale din domeniul drepturilor omului în
eforturile acestora de a schimba atitudinea în această țară și de a îmbunătăți situația juridică
a populației LGBT.

Președintele.   – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc la sfârșitul următoarei dezbateri.

10.3. Refugiații din Eritreea ținuți ostatici în Sinai

Președintele   – Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea privind cele șase
propuneri de rezoluție referitoare la refugiații din Eritreea ținuți ostatici în Sinai  (4) .

Marietje Schaake,    autoare. – Domnule președinte, se pare că aproximativ 250 de imigranți
din Eritreea sunt ținuți ostatici în deșertul Sinai și supuși tratamentului inuman și violurilor,
în timp ce traficanții de persoane așteaptă o răscumpărare pentru a le da drumul.

Evenimentele recente poartă amprenta unei rețele care introduce ilegal imigranți
subsaharieni în Israel prin Egipt și care operează în Sinai din 2007. Autoritățile egiptene
depun eforturi binevenite pentru a analiza informațiile furnizate de ICNUR. Înaltul
Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați ar trebui să accelereze procedurile

(4) A se vedea procesul-verbal
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diplomatice cu autoritățile egiptene pentru a elimina rețelele de trafic de persoane și pentru
a împiedica strecurarea acestora în țară pe furiș.

În același timp, Egiptul ar trebui să îmbunătățească tratamentul acordat refugiaților, în
conformitate cu standardele internaționale. Aceasta înseamnă că, în timpul apărării
justificate a frontierelor, nu trebuie să se folosească forță excesivă sau chiar letală împotriva
imigranților sau a refugiaților, și din când în când ar trebui să ne dăm acest sfat și nouă, în
UE.

David-Maria Sassoli,    autor. – (IT) Domnule președinte, situația este foarte gravă. Credem
că Uniunea Europeană și Parlamentul ar trebui să se ocupe de acest subiect – care este
urmărit și de mass-media europeană – și că și Comisiei ar trebui să i se ceară să examineze
această problemă deoarece este vorba despre o reală urgență umanitară.

În acest caz, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a încerca să ajute acești
refugiați să părăsească acel teritoriu și credem că aceștia ar putea fi acceptați în statele
europene. Solicităm Comisiei să facă tot posibilul pentru a acționa, inclusiv prin utilizarea
fondurilor disponibile prin Fondul european pentru refugiați.

Charles Tannock,    autor. – Domnule președinte, Grupul ECR condamnă tratamentul
îngrozitor la care sunt supuse aceste victime inocente, cele mai multe dintre ele din Eritreea,
care reprezintă o formă de sclavie modernă practicată de traficanții de persoane. Și noi
salutăm eforturile depuse de guvernul egiptean pentru a cerceta acuzațiile și pentru a obține
eliberarea refugiaților, însă ar trebui să ne întrebăm și de ce au fugit acești bieți indivizi de
la bun început.

Deoarece regimul președintelui eritreean Afewerki este unul dintre cele mai represive de
pe planetă, acesta este răspunsul. Oricine are șansa de a scăpa de această dictatură profită
de ea, și unele persoane reușesc să-și construiască o viață mai bună în altă parte. Acei oameni
care nu reușesc să părăsească Eritreea fie sunt supuși înrolării pe termen nelimitat în armată,
fie trebuie să se chinuiască să trăiască din resturile unei economii falimentate de ani de
război inutil cu Etiopia învecinată, corupție la scară largă și gestionarea dezastruoasă a
economiei. Eritreea nu a avut niciodată alegeri naționale.

Dezvăluirile recente făcute de WikiLeaks arată că diplomații americani l-au descris pe
Afewerki ca pe un lider crud și sfidător. Nu am nicio remușcare făcând această afirmație
în mod public. Ar trebui să facem tot ceea ce putem pentru a da jos acest tiran african
înfricoșător, ar trebui să stopăm toate ajutoarele acordate de UE regimului său și ar trebui,
de asemenea, să suspendăm privilegiile de care se bucură această țară în virtutea Acordului
de la Cotonou.

Cristian Dan Preda,    autor . − În fiecare an există mii de persoane care, împinse de situația
dificilă din Cornul Africii, încearcă să treacă frontiera dintre Egipt și Israel. Multe dintre
aceste persoane ajung, din păcate, în mâinile traficanților beduini. E vorba de rețele criminale
care nu au niciun fel de considerație pentru demnitatea umană, din moment ce viețile
acestor persoane devin o monedă de schimb. Potrivit informațiilor furnizate de ONG-urile
care activează pentru protecția acestor emigranți, s-au cerut sume incredibile, care merg
până la 8 000 de dolari pentru eliberarea fiecărei persoane.

Nu putem rămâne, desigur, insensibili la suferința acestor persoane supuse unor tratamente
de o excepțională cruzime. Aș vrea să atrag, de altfel, atenția asupra situației vulnerabile a
femeilor, care sunt supuse în mod repetat violurilor. În același timp, cred că trebuie să avem
o atitudine constructivă în acest caz. Asta înseamnă să recunoaștem eforturile întreprinse
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de autoritățile egiptene pentru eliberarea lor dar, mai ales, să susținem această țară în lupta
împotriva traficului de ființe umane. Nu avem deci nevoie doar de cuvinte dure, ci și de
cooperare, de acțiuni concrete pe o temă extrem de complexă, unde un singur stat nu poate
face față.

Rui Tavares,    autor. – (PT) Domnule președinte, doamnelor și domnilor, situația refugiaților
din Eritreea care se află în prezent în deșertul Sinai este foarte gravă, fapt menționat deja
de mai mulți colegi deputați. Desigur, trebuie să tratăm cu severitate acești traficanți de
persoane care îi țin în prezent ostatici pe acești refugiați și solicită răscumpărări extrem de
mari pentru ei. Totuși, în același timp, trebuie să protejăm victimele, deoarece nu putem
pur și simplu să ne dorim să pedepsim aspru traficanții și apoi să uităm complet de victime.
Trebuie, de asemenea, să recunoaștem motivele care i-au determinat să se afle în
deșertul Sinai: aceștia obișnuiau să emigreze prin Libia, însă acordurile dintre Libia și Italia
și dintre UE și Libia, prezentate în nenumărate rânduri aici de Comisie ca vești bune, au
făcut ca persoanele care provin din ceea ce a fost numit – pe bună dreptate – „un lagăr de
concentrare imens” și „Coreea de Nord a Africii” să nu aibă unde să se ducă.

Prin urmare, se impun măsuri: nu numai măsuri în Egipt, care face, în mod clar, mult mai
puțin decât ar trebui, ci și în Uniunea Europeană. Pentru început, solicit Comisiei Europene
să trimită repede o delegație în Egipt pentru a afla care este situația la fața locului. Sunt
necesare măsuri și în toate instituțiile noastre, deoarece populația din Eritreea reprezintă
un caz clar de relocare, o politică pe care o avem împreună cu Fondul european pentru
refugiați. Acești refugiați nu pot să se întoarcă în Eritreea și nu pot să rămână într-o țară
de tranzit: singura soluție este relocarea. Doamnelor și domnilor, știți de ce nu progresează
pachetul relocare? Nu progresează deoarece, în mai, Parlamentul își îndeplinise deja partea
din procedura de codecizie referitoare la relocare, însă, din cauza faimoasei dispute privind
actele delegate, Consiliul a refuzat să se achite de partea sa. Dacă pachetul de relocare ar fi
fost adoptat, am avea acum procedura de urgență pe care a introdus-o Parlamentul în
raportul pe care l-am elaborat chiar eu și care a fost adoptat aici cu 500 de voturi: Comisia
Europeană ar putea să înceapă o procedură de urgență pentru relocarea acestor refugiați.
Deoarece Consiliul nu și-a îndeplinit partea din ceea ce putem să numim „o procedură de
coindecizie”, acele persoane continuă să se afle în deșertul Sinai, cine știe pentru cât timp.
Această procedură de coindecizie are consecințe asupra vieților reale ale persoanelor reale
și este timpul ca Consiliul să-și facă treaba.

Barbara Lochbihler,    autoare. – (DE) Domnule președinte, publicul european a aflat, prin
intermediul unei conversații telefonice dintre un preot eritreean din Italia și un ostatic
eritreean, că niște traficanți de persoane lipsiți de scrupule amenință acum să împuște
ostaticii eritreeni rătăciți dacă nu vor primi o răscumpărare. Răpitorii sunt lipsiți de
moralitate și au bătut și împușcat deja o parte din oameni.

Această crimă brutală ne-a determinat să ne uităm mai atent la ceea ce se întâmplă la granița
dintre Egipt și Israel, o zonă în care se rătăcesc din ce în ce mai mulți refugiați care încearcă
să ajungă în Europa sau Israel, însă nu au documentele necesare. Există o zonă de excludere
militară pe partea egipteană. Oricine pătrunde în această zonă va trebui să dea socoteală
în fața unui tribunal militar. Potrivit Observatorului drepturilor omului, cel puțin 85 de
refugiați neînarmați au fost împușcați din 2007 în timp ce încercau să treacă granița.
Guvernul israelian vorbește despre peste 1 000 de imigranți care încearcă să intre în țara
lor fără documente în fiecare lună și a început să intensifice securitatea și monitorizarea
pe tot parcursul graniței. În plus, în deșertul Negev a fost înființat un lagăr de detenție de
capacitate mare.
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Somăm guvernele implicate să coopereze cu Agenția pentru refugiați a Organizației
Națiunilor Unite și să garanteze protecția și drepturile refugiaților la granițele lor. Totuși,
recunoaștem, de asemenea, în mod vădit că și noi, în Europa, avem o responsabilitate față
de soarta acestor imigranți care sunt trimiși înapoi când ajung la frontierele noastre externe
și se găsesc în imposibilitatea de a se întoarce în țara lor, fiind în consecință victime ale
încălcării drepturilor omului, cum este și cazul acestor refugiați din Eritreea.

Filip Kaczmarek,    în numele Grupului PPE. – (PL) Domnule președinte, situația refugiaților
eritreeni din Sinai este tragică. Aceștia sunt în căutarea unei vieți mai bune, însă dau piept
adesea cu moartea, tortura și oprimarea. Sunt exploatați și înșelați. Autoritățile egiptene
încearcă să combată problema traficului de persoane, însă răspunsul lor nu este întotdeauna
eficient. Trebuie să-i ajutăm pe refugiați, pe ostatici și pe toți cei care au nevoie de ajutorul
nostru. Ar trebui să sprijinim autoritățile israeliene și egiptene în lupta acestora împotriva
traficului de persoane.

Ar trebui, de asemenea, să analizăm motivele care au dus la aceste evenimente periculoase.
Cred că ar trebui să încercăm să îmbunătățim situația din Eritreea și din alte țări din Cornul
Africii, deoarece îmbunătățirea situației din țările africane ar putea reduce presiunea
imigrației. Nu vom soluționa problema prin combaterea relelor sociale care sunt ele însele
cauzate de imigrație. Putem doar să limităm efectele mai puțin dezirabile și măsura în care
se profită de pe urma determinării refugiaților. V-aș ruga să sprijiniți propunerea de rezoluție
a Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat). Suntem convinși că propunerea
noastră de rezoluție este o îmbunătățire a rezoluției comune în forma sa actuală.

Ana Gomes,    în numele Grupului S&D. – (PT) Domnule președinte, Egiptul se preface că
nu vede tratamentul îngrozitor și exploatarea refugiaților africani care încearcă să fugă din
țările lor, mai ales din Somalia și Eritreea, în Israel, prin Sinai. Mai mult decât atât, Egiptul
îi și deportează, deși aceștia se califică în mod vădit ca refugiați și solicitanți de azil, deoarece
provin fie dintr-o țară care poartă o luptă cruntă cu terorismul, fără legi sau ordine, fie
dintr-o alta – Eritreea – care este unul dintre cele mai opresive și mai tiranice state din lume.
De fapt, autoritățile egiptene practică o politică de eliminare prin împușcare și 85 de
imigranți au murit deja în Sinai începând cu 2007, potrivit unui raport al Observatorului
drepturilor omului.

Solicităm autoritățile egiptene să-și respecte obligațiile în ceea ce privește drepturile omului
și imigranții și, mai ales, refugiații și să coopereze cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite
pentru Refugiați. Cerem, de asemenea, autorităților europene să facă același lucru și să
sprijine în întregime ceea ce spunea domnul Tavares referitor la acest subiect în ceea ce
privește posibilitatea de relocare.

Judith Sargentini,    în numele Grupului Verts/ALE. – (NL) Domnule președinte, doamnelor
și domnilor, să fim sinceri. Rezoluțiile, așa cum sunt formulate în prezent, sunt o versiune
diluată a inițiativelor noastre de la începutul săptămânii.

Să spunem lucrurilor pe nume, încă o dată: „Situația este gravă”. Subliniem, de asemenea,
că refugiații eritreeni din Sinai sunt ținuți ostatici: Cu toate acestea, nu suntem pregătiți să
discutăm legăturile dintre Italia și Libia sau închiderea Europei pentru imigranți, ceea ce
face ca refugiații politici să trebuiască să fugă în altă parte. Acum trebuie să meargă pe rute
care sunt și mai periculoase decât înainte.

Oricine părăsește Eritreea devine automat refugiat politic deoarece este imposibil să se
întoarcă și, dacă ar face-o, și-ar pune, probabil, familia în pericol. Mă doare faptul că noi,
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în această Cameră, nu suntem pregătiți să spunem: dacă Europa dorește atât de mult să se
protejeze împotriva imigranților, va trebui să deschidă ambasade în Eritreea pentru a le
permite oamenilor să solicite mai ușor azil. Nu ni s-a permis să includem această propunere
în rezoluție.

Când aud că Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) se referă la toate
lucrurile care trebuie să se întâmple în Egipt, mă gândesc: ce trebuie să facem și cum putem
să refuzăm să acceptăm oameni care sunt în pericol aici pur și simplu deoarece nu dorim
să ne asumăm responsabilitatea? Blocăm oamenii afară și, procedând astfel, le punem
viețile în pericol.

Jaroslav Paška,    în numele Grupului EFD. – (SK) Domnule președinte, frontiera cu Sinai a
devenit o rută folosită de mii de eritreeni care fug din țara lor în căutarea unei vieți mai
bune.

Totuși, în pelerinajul lor ilegal spre libertate aceștia depind de asistența traficanților care
sunt dispuși, în schimbul unei sume de bani, să-i ajute să treacă granița din Sinai, chiar și
fără documentele necesare. În acest comerț ilicit, refugiații din mâinile traficanților nu au
aproape niciun drept și depind de vicisitudinile destinului și de capriciile celor cărora le-au
încredințat propria lor soartă în schimbul unei sume de bani.

Moartea a șapte refugiați eritreeni uciși la granița dintre Egipt și Israel ar trebui să ne spună
ceva despre situația disperată a refugiaților care au pornit ilegal în căutarea libertății.
Doamnelor și domnilor, depinde, prin urmare, de noi să ne angajăm în găsirea unei soluții
la această problemă și, împreună cu guvernele țărilor afectate, să ajutăm la găsirea unei
soluții civilizate la problema refugiaților eritreeni.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – Domnule președinte, la 7 decembrie ICNUR și-a exprimat
îngrijorarea cu privire la faptul că circa 250 de refugiați din Eritreea sunt ținuți ostatici în
Sinai de traficanții beduini.

Știm că acești refugiați au fost obligați să plătească o anumită sumă de bani pentru dorința
lor de a trăi în condiții mai bune. Se pare că refugiații sunt ținuți în containere în deșert și
sunt adesea bătuți. Și atitudinea guvernului din Eritreea este alarmantă: în loc să-și protejeze
cetățenii, îi consideră disidenți nedoriți.

Solicităm măsuri rapide și comune, în primul rând din partea Egiptului și Israelului, pentru
a opri traficanții, pentru a destrăma această rețea de crimă organizată și, desigur, pentru a
intensifica eforturile de a proteja acești refugiați și refugiații viitori prin punerea în aplicare
a dispozițiilor și standardelor ICNUR.

Elena Băsescu (PPE). -   Încă de la început doresc să subliniez faptul că susțin fără rezerve
propunerea de rezoluție înaintată de PPE. În pofida clarității textului, nu s-a ajuns la un
acord cu celelalte grupuri pentru adoptarea unei rezoluții comune și acest fapt este regretabil.
Situația din Cornul Africii este una îngrijorătoare. Această regiune a devenit unul dintre
centrele importante de acțiune ale grupărilor de crimă organizată, dat fiind numărul crescut
de emigranți africani care o tranzitează.

Cei 250 de ostatici au suferit un tratament inuman și degradant, iar situația lor continuă
să se înrăutățească. Mai mult, nu există premisele unei eliberări apropiate, întrucât familiile
ostaticilor nu pot să plătească suma cerută pentru răscumpărare. De aceea, Parlamentul
European trebuie să transmită un mesaj clar pentru eliberarea lor. Sunt necesare acțiuni
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urgente împotriva organizațiilor criminale, aducerea lor în fața justiției și închiderea
permanentă a taberelor de tortură.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Domnule președinte, condamn, desigur, categoric felul în
care sunt tratați refugiații din Eritreea și susțin, evident, ideea că Uniunea Europeană ar
trebui să ia măsuri pentru a soluționa situația refugiaților în cel mai scurt timp posibil.
Totuși, direcția formulată în acest raport este, pentru a spune lucrurilor pe nume, o
fundătură. Consider că două aspecte sunt absolut tulburătoare. După părerea mea, instituirea
unui fond pentru a ajuta acești refugiați este complet inacceptabilă atâta timp cât în UE
există milioane de cetățeni care trăiesc în prezent în nesiguranță existențială și sărăcie
extremă. Peste trei milioane de oameni din Ungaria trăiesc sub pragul sărăciei, majoritatea
pensionarilor nu-și permit să-și cumpere medicamentele și această tendință este, de fapt,
în creștere pretutindeni în Europa. Prin urmare, ar trebui să încercăm mai întâi să ajutăm
persoanele din Europa, exprimându-ne, totodată, empatia față de refugiați, desigur. Celălalt
aspect se referă la faptul că statele membre ar trebui să primească refugiații de bună voie.
Când vă veți da seama că există prea mulți imigranți în Uniunea Europeană? UE ar trebui
să acționeze ca mediator între Eritreea și refugiații eritreeni pentru a asigura întoarcerea
acestora acasă în siguranță.

Corina Crețu (S&D). -   Marea majoritate a cetățenilor din Eritreea aflați acum în deșertul
Sinai au fugit din calea unui regim opresiv, astfel încât ar trebui să fie considerați refugiați
conform standardelor ONU. De aceea, cred că trebuie să insistăm ca Egiptul să își respecte
obligațiile internaționale de a le asigura asistență. Dar cele mai îngrijorătoare cred că sunt
tratamentele inumane la care sunt supuși acești migranți, ținuți ostatici în deșert în așteptarea
răscumpărării. În special violurile reclamate de zecile de femei sunt revoltătoare și ar trebui
să mobilizeze comunitatea internațională.

De asemenea, ia proporții îngrijorătoare traficul de persoane din Africa. Zeci de migranți
au fost uciși de forțele de securitate egiptene în ultimii ani în timp ce încercau să treacă
ilegal în Israel. Cred că traficul de ființe din zonă trebuie combătut cu alte metode și consider
necesar accesul Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați în vederea asigurării unei
asistențe vitale pentru acești oameni.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Domnule președinte, refugiații din Eritreea se află într-o
situație tragică. Totuși, când analizăm această tragedie ar trebui să avem în vedere și motivul
acestei stări de fapt. Realitatea este că drepturile fundamentale ale omului sunt încălcate
în mare măsură în Eritreea. Persecuția în masă are loc la scară largă, victimele fiind adversarii
politici, creștinii și mii de cetățeni obișnuiți. Acesta este adevăratul motiv care a dus la
problema pe care o discutăm astăzi și de aceea trebuie să facem tot ceea ce putem pentru
a schimba politica UE față de autoritățile din Eritreea, cu atât mai mult când ne amintim
că actualul lider al țării a fost primit călduros la Bruxelles de Comisia Europeană în 2007,
deși este responsabil pentru suferința îngrozitoare a unui număr atât de mare de persoane
pe care le forțează să fugă, provocând astfel și mai multe tragedii de acest fel. De aceea a
sosit momentul să adoptăm o politică pragmatică și decisivă față de acest tiran.

Andris Piebalgs,    membru al Comisiei. – Domnule președinte, Comisia împărtășește
îngrijorarea Parlamentului European. Rapoartele primite vorbesc despre mai multe sute
de refugiați din Eritreea, Etiopia, Sudan și Somalia care se pare că sunt ținuți ostatici în
Sinai de traficanți care cer sume foarte mari în schimbul eliberării lor.

De la primirea primei relatări, monitorizăm evenimentul, stabilim faptele, evaluăm situația
și luăm măsuri adecvate. Delegația Uniunii Europene la Cairo are contacte strânse cu
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organizațiile societății civile și legături cu reprezentanța regională a Înaltului Comisariat
al Națiunilor Unite pentru Refugiați de la Cairo.

Și aceștia monitorizează situația îndeaproape. În coordonare cu ambasadele statelor membre
UE, a fost abordat ministrul egiptean al afacerilor externe. UE și-a exprimat îngrijorarea,
precum și convingerea fermă că autoritățile egiptene ar trebui să ia măsurile care se cuvin
pentru a elibera acești oameni și pentru a-i proteja în mod corespunzător. Există rapoarte
privind anchetele în curs în desfășurare în vederea găsirii grupului de refugiați și sperăm
că lucrurile se vor mai clarifica în următoarele zile.

Acest caz nu este singurul motiv de îngrijorare. Există în continuare numeroase probleme
în ceea ce privește protecția imigranților și refugiaților în Egipt. Cele mai grave incidente
sunt raportate în Sinai. Numeroși imigranți care încearcă să ajungă în Israel prin Sinai sunt
supuși abuzurilor și tratamentului necorespunzător. Am abordat această problemă în
nenumărate rânduri cu omologii noștri egipteni în cadrul reuniunilor periodice ale
subcomisiilor unde se discută atât aspecte referitoare la imigrație, cât și chestiuni politice,
printre care și drepturile omului.

Această problemă a fost abordată cel mai recent la reuniunea Comisiei de asociere UE-Egipt
la 14 decembrie la Cairo. UE a invitat periodic autoritățile egiptene să îmbunătățească
calitatea asistenței și protecției oferite solicitanților de azil și refugiaților și a oferit asistență
financiară și tehnică în acest sens. UE a invitat, de asemenea, autoritățile egiptene să se
asigure că principiul nereturnării este respectat pentru toți imigranții care au nevoie de
protecție internațională, printre care și eritreenii.

UE a solicitat ca ICNUR să beneficieze de autoritatea deplină de a-și pune în aplicare
mandatul pe întregul teritoriu al Egiptului, inclusiv în regiunea Sinai. Au existat unele
evoluții pozitive care ar trebui menționate. În primăvara acestui an, Egiptul a adoptat noua
legislație care pedepsește traficul de persoane și protejează victimele acestei infracțiuni.

O altă măsură binevenită a fost adoptarea Legii privind transplanturile, care pedepsește
traficul de organe. Sperăm că administrația egipteană va lua acum măsuri efective pentru
a asigura punerea în aplicare eficientă a acestui cadru juridic, și ne-am oferit cooperarea în
acest domeniu.

Vom continua să sprijinim activitatea ICNUR și organizațiile societății civile pentru a
asigura condiții de trai mai bune, precum și protecție juridică adecvată imigranților și
refugiaților care trăiesc în această țară. Vom continua să urmărim cu atenție acest caz al
refugiaților ținuți ostatici în Sinai și vom ține legătura cu autoritățile egiptene în această
privință.

Sper din inimă că acest incident va fi soluționat în cel mai scurt timp posibil și regret
pierderea raportată a celor opt vieți de până acum.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – Domnule președinte, domnul comisar și-a citit răspunsul
bine pregătit ca și cum nimeni au a adresat Comisiei nicio întrebare concretă.

Președintele.   – Ați solicitat să luați cuvântul în conformitate cu Regulamentul de
procedură. Ar trebui să vorbiți despre această chestiune și nu despre altceva.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – Domnule președinte, este vorba, desigur, despre o solicitare
de respectare a Regulamentului de procedură. Am întrebat în mod concret Comisia dacă
intenționează să trimită o delegație în Egipt pentru a vedea care este situația la fața locului.
Comisia ar putea cel puțin să ceară finalizarea relocării. Codecizia vă va conferi puterea ...

16-12-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO100



(Președintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Președintele.   – Din păcate, aceasta nu este o solicitare de respectare a Regulamentului
de procedură. Desigur, aveți dreptul să adresați această întrebare Comisiei și Comisia poate
decide dacă va răspunde. În caz contrar, această chestiune nu ține de Regulamentul de
Procedură.

Aici se încheie dezbaterea.

Votarea va avea loc la sfârșitul dezbaterii.

11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultați procesul-verbal

12. Votare

Președintele.   – Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă votarea.

(Pentru rezultate și alte detalii cu privire la vot: vă rugăm să consultați procesul-verbal)

12.1. Malaysia: practica pedepselor prin lovirea cu bastonul (B7-0708/2010)

– Înainte de votare:

Cristian Dan Preda (PPE). -   Aș vrea, înainte de a trece la vot, să solicit în numele grupului
meu ca, la votul despre refugiații din Eritreea, să renunțăm la roll call vote la joint motion
for a resolution și să solicităm un roll call vote pentru rezoluția depusă de PPE.

Președintele.   – Ați auzit solicitarea colegului dvs. deputat. Dacă nu există obiecții, vom
continua așa cum s-a sugerat. Nu există obiecții.

12.2. Uganda: legea Bahati și discriminarea populației LGBT (B7-0709/2010)

12.3. Refugiații din Eritreea ținuți ostatici în Sinai (B7-0712/2010)

– Înainte de exprimarea votului cu privire la punctul 7:

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Domnule președinte, amendamentul își propune să facă
hotărârea noastră privind măsurile din Egipt mai incisivă. Nu este vorba doar despre a
recunoaște că Egiptul măcar a făcut ceva; trebuie să-i cerem să intervină rapid și imediat
pentru a elibera acești ostatici, somând această țară să nu mai folosească niciodată forța
letală pentru a alunga oamenii care trec frontiera în Sinai. Înaltului Comisariat al Națiunilor
Unite pentru Refugiați i se cere să ia imediat legătura cu oamenii ținuți ostatici în prezent.

„îndeamnă autoritățile egiptene să ia toate măsurile necesare pentru a asigura eliberarea
ostaticilor eritreeni, să evite utilizarea forței letale împotriva migranților ilegali care
traversează frontierele egiptene, să le protejeze demnitatea și integritatea fizică și psihologică,
să garanteze faptul că migranții reținuți au posibilitatea de a contacta ICNUR și să îi permită
ICNUR să viziteze toți solicitanții de azil și toți refugiații aflați în custodia statului”.

(Amendamentul oral a fost acceptat)

– După punctul 7:
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David-Maria Sassoli,    autor. – (IT) Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori
să adaug un punct la această rezoluție, despre care credem că este important și că nu va
afecta structura într-o măsură prea mare. Este vorba despre punctul 9 din rezoluția comună.

Îl voi citi: „invită statele membre să soluționeze această situație umanitară urgentă prin
stabilirea voluntară în UE a tuturor solicitanților de azil afectați de această criză; solicită
Comisiei Europene să coordoneze această operațiune și să utilizeze fondurile disponibile
din Fondul european pentru refugiați”.

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Domnule președinte, aș dori să rog colegul care propune
amendamentul să clarifice un aspect.

Conform textului citit, intervenția solicitată vizează toate persoanele care solicită dreptul
la azil. Aș spune mai degrabă „care au dreptul la azil” deoarece „care solicită” este prea
periculos, existând riscul ca orice persoană să poată solicita dreptul la azil.

Vice-versa, prin coordonarea acestui amendament cu intervenția Înaltului Comisariat al
Națiunilor Unite pentru Refugiați, acesta din urmă se va ocupa de evaluarea solicitărilor.

În orice caz, aș dori să-i cer colegului care propune amendamentul să îl modifice cu cuvintele
„cei care au dreptul la azil”.

Președintele.   – Sunt conștient de faptul că zece procente sunt, de regulă, suficiente.
Totuși, acestea nu ar fi fost de ajuns în cazul de față. Oricum, am întrebat înainte și ați avut
suficient timp la dispoziție. Vom vota acum cu privire la acest amendament.

(Amendamentul oral a fost acceptat)

13. Corectările voturilor și intențiile de vot: a se vedea procesul-verbal

14. Pozițiile Consiliului în prima lectură: consultați procesul-verbal

15. Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal

16. Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal

17. Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de
procedură): consultați procesul-verbal

18. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultați
procesul-verbal

19. Calendarul următoarelor ședințe: a se vedea procesul-verbal

20. Întreruperea sesiunii

Președintele.   – Declar suspendată această sesiune a Parlamentului European. Date fiind
condițiile meteorologice, doresc să le urez tuturor colegilor mei deputați să ajungă cu bine
acasă. Urez tuturor Crăciun fericit și un început bun al anului 2011, care va fi, sperăm,
prosper.

(Ședința a fost suspendată la ora 16.35)
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ANEXĂ (Răspunsuri scrise)

ÎNTREBĂRI ADRESATE CONSILIULUI (Președinția în exercițiu a
Consiliului Uniunii Europene poartă întreaga răspundere pentru aceste
răspunsuri)

Întrebarea nr.  1  adresată de  Bernd Posselt  ( H-0568/10 )

Subiect: Multilingvismul în regiunile de frontieră

Cum apreciază Consiliul succesul programelor UE pentru promovarea culturii în regiunile
de frontieră, în special în ceea ce privește sprijinirea multilingvismului, precum și a învățării
limbilor țărilor vecine în grădinițe și școli?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) Cu toate că responsabilitatea principală pentru conținutul predării – și, prin urmare,
pentru alegerea limbilor străine predate și a nivelului la care sunt predate – aparține exclusiv
statelor membre, trebuie subliniat faptul că Consiliul a susținut întotdeauna inițiativele și
măsurile care au ca obiectiv promovarea învățării limbilor și diversitatea lingvistică. Printre
aceste măsuri și inițiative se numără subprogramul transversal al programului de învățare
de-a lungul vieții instituit prin Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (5) , recomandarea din 2006 privind competențele fundamentale pentru educație
și învățare de-a lungul vieții (6)  dintre care se remarcă în special comunicarea în limbile
străine, concluziile privind multilingvismul pe care Consiliul le-a adoptat în mai 2008 (7) și
rezoluția Consiliului din 21 noiembrie 2008 referitoare la o strategie europeană pentru
multilingvism (8) .

În plus, se atrage atenția onorabilului deputat asupra faptului că, în conformitate cu
articolul 15 alineatul (5) din programul de învățare de-a lungul vieții sus-menționat, Comisia
trebuie să înainteze Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social
European și Comitetului Regiunilor un raport de evaluare interimar cu privire la aspectele
calitative și cantitative ale punerii în aplicare a programului, inclusiv o analiză a rezultatelor
obținute, termenul limită fiind 31 martie 2011.

*
*     *

(5) JO L 327, 24.11.2006, p. 45.
(6) JO L 394, 30.12.2006, p. 10.
(7) JO C 140, 6.6.2008, p. 14.
(8) JO C 320, 16.12.2008, p. 1.
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Întrebarea nr.  2  adresată de  Georgios Papanikolaou  ( H-0571/10 )

Subiect: Contribuția culturii la produsul intern brut

Programul președinției belgiene face trimitere în mod explicit la importanța pe care o
acordă valorificării potențiale a industriei culturale și la contribuția acesteia la produsul
intern brut al statelor membre. Se semnalează, într-adevăr, faptul că în cursul acestui
semestru de președinție Consiliul va acorda o importanță deosebită politicilor care vor
implementa și vor susține inițiativele industriei culturale, îndeosebi atunci când aceste
inițiative vor veni din partea întreprinderilor mici și mijlocii.

Având în vedere că criza financiară impune valorificarea unor sectoare de creștere novatoare
și relativ slab exploatate, Consiliul este invitat să răspundă la următoarele întrebări:

Consideră satisfăcătoare progresele realizate în perioada președinției belgiene în domeniul
sprijinirii și încurajării industriei culturale și a întreprinderilor mici și mijlocii care operează
în acest sector?

Dispune de date precise care să redea ponderea participării acestui sector la PIB-ul statelor
membre? În ce state membre participarea industriei culturale la PIB este semnificativă?

Programul președinției belgiene face trimitere în mod explicit la importanța pe care o
acordă valorificării potențiale a industriei culturale și la contribuția acesteia la produsul
intern brut al statelor membre. Se semnalează, într-adevăr, faptul că în cursul acestui
semestru de președinție Consiliul va acorda o importanță deosebită politicilor care vor
implementa și vor susține inițiativele industriei culturale, îndeosebi atunci când aceste
inițiative vor veni din partea întreprinderilor mici și mijlocii.

Având în vedere că criza financiară impune valorificarea unor sectoare de creștere novatoare
și relativ slab exploatate, Consiliul este invitat să răspundă la următoarele întrebări:

Consideră satisfăcătoare progresele realizate în perioada președinției belgiene în domeniul
sprijinirii și încurajării industriei culturale și a întreprinderilor mici și mijlocii care operează
în acest sector?

Dispune de date precise care să redea ponderea participării acestui sector la PIB-ul statelor
membre? În ce state membre participarea industriei culturale la PIB este semnificativă?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) Președinția belgiană a precizat, în cadrul programului său semestrial, intenția sa de a
sublinia, în contextul Strategiei Europa 2020, potențialul industriilor culturale și creative
și contribuția acestora la produsul intern brut (PIB), la creștere și la ocuparea forței de
muncă în Europa. La 18 noiembrie, Consiliul a adoptat planul său de lucru pentru cultură,
care definește prioritățile în acest domeniu pentru următorii patru ani, industriile culturale
și creative numărându-se printre prioritățile principale. În plus, Președinția a organizat în
octombrie o reuniune a miniștrilor culturii, tema acesteia fiind industriile culturale și
creative. În timpul acestei reuniuni, miniștrii au subliniat faptul că strategiile și măsurile
care urmează să fie elaborate pentru aceste industrii la nivelul UE ar trebui să ia în
considerare întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), având în vedere că acestea reprezintă
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majoritatea întreprinderilor din acest sector. La 26 noiembrie, Consiliul a adoptat concluzii
privind inițiativa emblematică Europa 2020: o Uniune a inovării. Concluziile admit faptul
că sectoarele culturale și creative reprezintă o sursă importantă a inovării tehnologice și
non-tehnologice și faptul că acest potențial trebuie eliberat pe deplin.

Deși Consiliul nu a elaborat propriile statistici în această privință, conform cărții verzi
„Eliberarea potențialului industriilor culturale și creative” (9) , studiile recente referitoare la
industriile culturale și creative confirmă faptul că aceste industrii asigură locuri de muncă
pentru aproximativ 5 milioane de oameni din Europa, iar contribuția lor la PIB-ul UE este
estimată la 2,6 %. Pe lângă contribuția lor directă la PIB, industriile culturale și creative
sunt, de asemenea, motoare importante în numeroase alte sectoare economice. Eurostat
elaborează în prezent statistici mai detaliate și mai armonizate, prin intermediul proiectului
„ESSnet-culture”, cu scopul de a evalua mai exact importanța economică a industriilor
culturale și creative. Rezultatele proiectului „ESSnet-culture” ar trebui publicate până la
sfârșitul anului 2011.

*
*     *

Întrebarea nr.  3  adresată de  Seán Kelly  ( H-0576/10 )

Subiect: Rezultatul negocierilor de la Cancun

Ar putea Consiliul să comenteze pe marginea rezultatului negocierilor privind clima de la
Cancun? Care sunt măsurile pe care intenționează să le ia Consiliul în următoarele 12 luni
ca urmare a rezultatelor negocierilor de la Cancun?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) După trei ani de negocieri cu privire la Planul de acțiune de la Bali, conferința privind
schimbările climatice de la Cancun reprezintă o etapă importantă spre un nou acord
internațional privind clima.

În fapt, conferința de la Cancun a reușit să adopte decizii care, în primul rând, permit măsuri
imediate la fața locului și, în al doilea rând, pun bazele unui acord internațional post-2012
care se bazează în mod ferm pe obiectivul menținerii creșterii temperaturii în lume la sub
2°C în comparație cu perioada pre-industrială.

În ceea ce privește măsurile imediate, putem să menționăm adaptarea la schimbările
climatice, tehnologia, lupta împotriva despăduririi și finanțarea.

A fost adoptat Cadrul de adaptare de la Cancun și a fost înființată o Comisie pentru adaptare
cu scopul consolidării măsurilor coerente cu privire la schimbările climatice care vizează
atenuarea consecințelor schimbărilor care au survenit deja. Această nouă structură ar trebui
să sprijine țările cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice.

A fost, de asemenea, instituit un nou instrument tehnologic cu scopul susținerii măsurilor
de atenuare (reducerea gazelor cu efect de seră) și adaptare la schimbările climatice. Pentru

(9) A vedea doc. 9073/10
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a facilita punerea în aplicare a inițiativelor în acest domeniu, au fost create două noi organe:
comitetul executiv de tehnologie și centrul și rețeaua de tehnologii climatice. Sperăm ca
aceste organe noi să continue să promoveze într-un mod mai eficient cercetarea și utilizarea,
difuzarea și transferul de tehnologie.

În plus, a fost pus în aplicare un sistem de luptă împotriva despăduririi. Pe baza strategiilor
naționale sau a planurilor de acțiune ale țărilor în curs de dezvoltare, vor trebui elaborate
măsuri de stimulare financiară.

În cele din urmă, a fost instituit Fondul verde pentru climă cu scopul de a pune la dispoziția
țărilor în curs de dezvoltare suma de 100 de miliarde de dolari până în 2020.

Cu toate acestea, Cancun este doar începutul. Textele de la Cancun pun bazele unui viitor
acord internațional post-2012. Acestea consolidează sistemul transparenței pentru țările
dezvoltate și stabilesc principiile unui astfel de sistem pentru țările în curs de dezvoltare.
Marea dezbatere care va continua anul viitor se referă la forma juridică: întrebarea este
dacă vom putea să convingem toate țările dezvoltate care au semnat Protocolul de la Kyoto
să accepte o a doua perioadă de angajament și dacă Statele Unite și marile țări emergente
vor accepta un nou instrument juridic în conformitate cu convenția.

Pe parcursul anului viitor, Consiliul se va angaja în punerea în aplicare a rezultatelor și se
va concentra asupra transformării acestei proceduri într-un cadru internațional obligatoriu
care ar putea fi negociat la Durban, Africa de Sud. Trebuie să garantăm, mai presus de toate,
faptul că eforturile diverselor părți corespund într-adevăr țintei de 2°C.

Parlamentul European va fi informat periodic cu privire la progresele înregistrate în cadrul
acestor negocieri.

*
*     *

Întrebarea nr.  4  adresată de  Jim Higgins  ( H-0578/10 )

Subiect: Eliminarea stigmatizării demenței în Europa

În Irlanda 38 000 de persoane suferă de demență și se preconizează că acest număr se va
dubla până în 2026, ca urmare a îmbătrânirii populației noastre. Există peste 50 000 de
persoane care îngrijesc bolnavii de demență și aproximativ 100 000 de oameni sunt direct
afectați de demență, aceștia fiind nevoiți să privească cum cei dragi se confruntă cu
excluziunea socială și discriminarea.

Ce măsuri intenționează Consiliul să ia pentru a sensibiliza publicul cu privire la demență
și pentru a elimina stigmatizarea acesteia?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) La 3 iunie 2003, Consiliul a adoptat concluzii privind lupta împotriva stigmatizării
și discriminării legate de sănătatea mintală. În aceste concluzii, Consiliul a invitat statele
membre să acorde o atenție deosebită impactului problemelor legate de stigmatizare și
discriminare cauzate de bolile mintale în toate grupurile de vârstă și să garanteze faptul că
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aceste probleme sunt recunoscute, precum și să ia măsuri referitoare la lupta împotriva
stigmatizării și să promoveze incluziunea socială în parteneriat și în cadrul unui dialog
activ cu toate părțile interesate. Se asemenea, Consiliul a invitat Comisia să acorde o atenție
deosebită colaborării active în toate politicile și inițiativele comunitare relevante, și, mai
ales, în activitățile referitoare la ocuparea forței de muncă, nediscriminarea, protecția socială,
educația și sănătatea, cu scopul de a reduce stigmatizarea și discriminarea persoanelor care
suferă de boli mintale.

Având în vedere că cea mai obișnuită formă de demență din cadrul Uniunii Europene este
boala Alzheimer (70 % din cazuri), la 26 septembrie 2008, Consiliul a adoptat concluzii
privind un angajament comun al statelor membre pentru combaterea bolilor
neurodegenerative, în special a bolii Alzheimer.

Conferința la nivel înalt a UE intitulată „Împreună pentru sănătatea mintală și bunăstare”
a avut loc la Bruxelles la 13 iunie 2008. În timpul acestei conferințe a fost lansat Pactul
european pentru sănătate mintală și bunăstare. Rezultatul a fost crearea unui cadru de
cooperare UE pentru sănătatea mintală, în contextul căruia se iau măsuri în cinci domenii
prioritare. Două conferințe tematice cu privire la aceste domenii au fost organizate în 2010
– „Promovarea sănătății mintale și a bunăstării în rândul persoanelor în vârstă” (Madrid,
28-29 iunie 2010) și „Combaterea stigmatizării și promovarea incluziunii sociale” (Lisabona,
8-9 noiembrie 2010) – cu sponsorizarea în comun din partea Comisiei și a statelor membre.

Cu puțin timp în urmă, Președinția belgiană a organizat, cu privire la domeniul prioritar
al sănătății mintale a persoanelor în vârstă, o conferință la nivel înalt referitoare la demență,
care a avut loc la Bruxelles la 25-26 noiembrie 2010. Aceasta a continuat lucrările asupra
subiectelor abordate la conferința din octombrie 2008 cu privire la lupta împotriva bolii
Alzheimer și a bolilor înrudite, organizată de Președinția franceză, și a fost în conformitate
cu comunicarea Comisiei Europene din 2009 privind inițiativa europeană referitoare la
boala Alzheimer și alte forme de demență (10) .

*
*     *

Întrebarea nr.  5  adresată de  Georgios Koumoutsakos  ( H-0580/10 )

Subiect: Cum pot fi atrași, păstrați și formați navigatorii?

Contribuția navigației europene la relansarea economiei europene este recunoscută și
importantă. Or, competitivitatea Uniunii Europene în acest domeniu presupune numeroase
provocări. Una dintre acestea - cea mai importantă poate - este capacitatea de a atrage
suficientă mână de lucru calificată către profesiile maritime. Pentru a garanta un nivel
ridicat de competență, este nevoie de o politică coerentă, care să incite tinerii să se îndrepte
către această profesie și să o păstreze. Calitatea profesiei nu este doar un obiectiv, ci și
condiția indispensabilă a competitivității sectorului maritim european. Or, lipsa din ce în
cea mai mare de navigatori în Europa și scăderea nivelului de competență în domeniul
maritim reprezintă o adevărată amenințare pentru sectorul maritim și pentru profesia
maritimă. În acest context, Consiliul este invitat să răspundă la următoare întrebare:

Intenționează Președinția să examineze modalități care să permită atragerea, păstrarea și
formarea navigatorilor, precum și îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora? Consideră

(10) Doc. 12392/09.
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Președinția că ar trebui să promoveze în și mai mare măsură această chestiune integrând-o
în programul său de lucru?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) Consiliul nu poate legifera în absența unei propuneri din partea Comisiei în domeniul
vizat de întrebarea onorabilului deputat. Consiliul va examina orice eventuală propunere
din partea Comisiei în acest domeniu.

*
*     *

Întrebarea nr.  6  adresată de  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0583/10 )

Subiect: Disponibilitatea cărților într-un format accesibil persoanelor cu deficiențe
de vedere și dislexice

În Europa, există milioane de cetățeni europeni care au probleme de citire. Este vorba de
persoanele nevăzătoare și de cele care suferă de dislexie, care nu pot citi normal. Trebuie
să se pună la dispoziția acestor persoane cărți într-un format accesibil: bandă audio, alfabet
Braille sau tipar cu caractere mari. Din păcate, cărțile prezentate într-un asemenea format
interesează rareori editurile, deoarece doar 5 % dintre publicațiile din lume sunt disponibile
în formate accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere.

Nu consideră Consiliul că, pentru a schimba această situație, ar trebui modificate legile
internaționale privind drepturile de autor pentru a permite, în conformitate cu legislația,
partajarea colecțiilor de cărți în întreaga Uniune Europeană și dincolo de granițele acesteia?
Acest lucru ar permite persoanelor care suferă de o deficiență de citire, dar care știu o limbă
a Uniunii, să citească mai multe cărți, atât în interiorul, cât și în exteriorul Uniunii Europene.
Ce părere are Consiliul despre ideea unei propuneri legislative distincte privind
disponibilitatea cărților într-un format adecvat pentru persoanele cu deficiențe de vedere
și dislexice, care să aibă un caracter obligatoriu și să stimuleze statele membre ale Uniunii
și țările terțe să facă schimb de cărți publicate într-un format accesibil persoanelor cu
handicap?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) Cu privire la aspectul mai general al egalității de tratamentul pentru persoanele cu
handicap, Consiliul a adoptat în iunie 2010 o rezoluție referitoare la un nou cadru european
cu privire la handicap (11) , în care afirmă, printre altele, că accesul la ocuparea forței de
muncă, bunuri și servicii, educație, viața socială și publică, printre alte domenii, este o
condiție prealabilă pentru incluziune și participarea deplină a persoanelor cu handicap în

(11) JO C 316, 20.11.2010, p. 1.
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societate (12) . În această privință, Consiliul examinează în prezent o propunere de directivă
a Consiliului, prezentată de către Comisie, privind punerea în aplicare a principiului egalității
de tratament între persoane, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau
orientare sexuală, cu scopul garantării egalității de tratament în alte domenii decât ocuparea
forței de muncă, printre care accesul la bunuri și servicii.

Mai concret, în ceea ce privește cărțile accesibile pentru persoanele cu deficiențe de vedere,
trebuie subliniat faptul că, la 14 septembrie 2010, Comisia a semnat „Memorandumul de
înțelegere privind dialogul între părțile interesate ale UE referitor la accesul la cărți al
persoanelor care suferă de un handicap care le împiedică să citească literele de tipar”.
Consiliul va examina cu siguranță orice eventuală propunere din partea Comisiei în acest
domeniu.

La nivel internațional, Uniunea Europeană și statele sale membre au propus Comitetului
permanent pentru drepturi de autor și drepturi aferente al Organizației Mondiale a
Proprietății Intelectuale (OMPI) un „Proiect de recomandare comună privind îmbunătățirea
accesului la opere protejate de drepturi de autor pentru persoanele dislexice”. Această
propunere este menită să ofere o soluție rapidă și pragmatică la această problemă.

*
*     *

Întrebarea nr.  7  adresată de  Nikolaos Chountis  ( H-0589/10 )

Subiect: Mecanismul permanent de stabilitate și participarea băncilor private

La 28 octombrie 2010, Consiliul a aprobat o serie de modificări instituționale propuse de
către „grupul de experți” (Task Force). Acestea includ, printre altele, adoptarea unui
mecanism permanent de stabilitate financiară la care să participe și sectorul privat. Cu toate
acestea, președintele Băncii Centrale Europene și președintele Eurogrupului și-au exprimat
unele rezerve în ceea ce privește participarea băncilor private la mecanismul permanent,
argumentând că aceasta ar conduce la creșterea costurilor împrumuturilor pentru țările
mai puțin puternice.

Ar putea Consiliul să indice de ce este acceptată participarea sectorului privat la mecanismul
permanent de stabilitate financiară? Cărui obiectiv trebuie să servească această participare?
Deschide aceasta calea unui mecanism de insolvabilitate controlată pentru statele din zona
euro? Examinează Consiliul preocupările exprimate de către domnii Trichet și Juncker?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) Consiliul nu a examinat aspectele aduse în discuție de onorabilul deputat.

Se atrage atenția onorabilului deputat asupra declarației făcute în această privință de
Eurogrup și de miniștrii ECOFIN la 28 noiembrie 2010, conform căreia pachetul financiar
al programului pentru acordarea unui împrumut Irlandei va fi finanțat de o contribuție
irlandeză prin intermediul rezervei de lichidități a trezoreriei și capitalului investit în Fondul

(12) Punctul 17.
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național de rezervă pentru pensii din Irlanda. Restul pachetului general ar trebui să se
împartă în mod egal între Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF), Fondul
european de stabilitate financiară (FESF), împreună cu împrumuturi bilaterale din partea
Regatului Unit, a Danemarcei și a Suediei, precum și Fondul Monetar Internațional.

Conform acestei declarații, Eurogrup va examina repede necesitatea de a alinia scadențele
finanțării pentru Grecia și pentru Irlanda.

La reuniunea sa din 16-17 decembrie, Consiliul European trebuie să se pronunțe cu privire
la orientările noului mecanism de stabilitate viitor și la mica modificare care trebuie adusă
tratatului cu scopul de a institui acest mecanism.

*
*     *

Întrebarea nr.  8  adresată de  Gay Mitchell  ( H-0592/10 )

Subiect: Legăturile dintre UE și Rusia

Recentul summit de la Deauville dintre Franța, Germania și Rusia are potențialul de a
deschide o nouă relație între UE și Rusia. Are Consiliul vreun plan de consolidare a
legăturilor dintre UE și Rusia?

Răspuns

Răspunsul Consiliului

15.12.2010

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) Uniunea Europeană acordă multă importanță menținerii unor relații strânse și
productive cu Rusia, unul dintre partenerii săi strategici. Aceste relații acoperă domenii
foarte diverse, precum relațiile economice, chestiunile referitoare la justiție, libertate și
securitate, securitatea externă, cercetare, educație și cultură. Toate aceste domenii sunt
acoperite, în primul rând, de foile de parcurs pentru cele patru spații comune, adoptate în
primăvara anului 2005, și, desigur, de negocierile cu privire la un nou acord UE-Rusia, a
căror rundă cu nr. 13 tocmai a început. Acordul încheiat între Rusia și UE la 24 noiembrie
privind aspectele bilaterale rămase nesoluționate, referitor la aderarea Rusiei la OMC, ar
trebui să faciliteze în mare măsură negocierile în curs de desfășurare.

Cu ocazia summitului de la Rostov, care a avut loc la 31 mai - 1 iunie 2010, UE și Rusia
au lansat Parteneriatul pentru modernizare, cu scopul de a da un nou impuls politic punerii
în aplicare a celor patru foi de parcurs și de a contribui la soluționarea aspectelor nerezolvate
între aceste două entități. O declarație comună adoptată la acest summit oferă o descriere
generală a procedurilor. Scopul parteneriatului este de a stabili un cadru flexibil pentru
promovarea reformelor, susținerea creșterii și intensificarea competitivității, bazându-se
pe cele patru spații și completând parteneriatele pentru modernizare care au fost dezvoltate
bilateral între mai multe state membre și Rusia, fără a înlocui totuși negocierile în curs cu
privire la un nou acord UE-Rusia.
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Scopul Parteneriatului pentru modernizare nu este numai de a promova comerțul și
investițiile, ci și, mai presus de toate, plecând de la o definiție foarte vastă a termenului
„modernizare”, de a promova democrația și statul de drept, fără de care nu poate exista o
adevărată modernizare a societății. Astfel, declarația comună pune accentul pe domenii
precum funcționarea eficientă a justiției, consolidarea luptei împotriva corupției și
îmbunătățirea dialogului cu societatea civilă. Un plan de lucru a fost elaborat de
coordonatorii ruși și de către Comisie și a fost prezentat în timpul summitului UE-Rusia
din Bruxelles la 7 decembrie 2010. Acest plan de lucru este un instrument flexibil care ar
trebui actualizat periodic.

Sunt în desfășurare și alte proiecte care au ca scop consolidarea relațiilor noastre, în special
discuțiile cu privire la liberalizarea pe termen lung a regimului de vize dintre UE și Rusia.
Cu ocazia Consiliului permanent de parteneriat privind libertatea, securitatea și justiția,
organizat la 19 noiembrie 2010, miniștrii noștri au convenit asupra abordării „etapelor
comune” în urma căreia ar putea fi negociată o posibilă suprimare a regimului de vize.
Această abordare a fost confirmată la cel mai înalt nivel de ambele părți la ultimul summit
UE-Rusia de la Bruxelles.

În ultimul rând, există, de asemenea, o cooperare foarte bună în materie de gestionare a
crizelor care a avut succes în Ciad și în largul coastelor Somaliei. Specialiștii noștri
examinează în prezent modalitățile de formalizare a acestei cooperări bazându-se pe
dispozițiile deja existente, cu respectarea, desigur, a autonomiei procesului decizional al
UE.

Toate aceste măsuri completează dialogul politic și tehnic intens care este purtat între UE
și Rusia, inclusiv la cel mai înalt nivel, și care permite să lucrăm neîncetat cu scopul de a
ne apropia pozițiile cu privire la întreaga gamă de domenii acoperite de acordul UE-Rusia
existent și de cele patru spații comune.

Consiliul a început, de asemenea, o dezbatere cu privire la relațiile cu partenerii strategici,
în special în contextul înființării Serviciului European de Acțiune Externă, și Rusia este,
desigur, una dintre principalele țări spre care își îndreaptă atenția șefii de stat sau de guvern
în prezent.

*
*     *

Întrebarea nr.  9  adresată de  Eleni Theocharous  ( H-0596/10 )

Subiect: Embargoul impus de Turcia asupra navelor și aeronavelor Republicii Cipru

Turcia continuă să impună un embargo asupra navelor și aeronavelor Republicii Cipru,
încălcând deciziile UE, ale OACI și ale protocolului adițional. Având în vedere mai ales
summit-ul din luna decembrie, este dispusă Președinția Consiliului să acționeze pentru ca
Turcia să își modifice poziția și, în caz afirmativ, care sunt modalitățile de acțiune?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.
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(FR) În pofida apelurilor repetate ale Consiliului și astfel cum este subliniat în Declarația
Comunității Europene și a statelor sale membre din 21 septembrie 2005 și în concluziile
Consiliului, în special în cele din decembrie 2006 și decembrie 2009, Turcia refuză în
continuare să-și îndeplinească obligația de a pune în aplicare în întregime și
nediscriminatoriu Protocolul adițional la Acordul de asociere și nu a eliminat toate
obstacolele din calea liberei circulație a bunurilor, printre care restricțiile cu privire la
legăturile de transport direct cu Cipru.

În plus, Turcia nu a făcut progrese în direcția normalizării relațiilor cu Republica Cipru.
Turcia se opune în continuare aderării Ciprului la mai multe organizații internaționale,
inclusiv OCDE, precum și la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor
de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare.

Poziția UE în această privință este clară și nu s-a schimbat: punerea în aplicare în întregime
și nediscriminatorie a Protocolului adițional la Acordul de asociere este o obligație
contractuală pe care Turcia trebuie să o îndeplinească. Acest mesaj i-a fost adresat în mod
clar Turciei în concluziile Consiliului din decembrie 2010 cu privire la extindere. Concluziile
Consiliului subliniază clar faptul că, în absența progresului în acest sens, Consiliul își va
menține măsurile adoptate în 2006 care vor avea un efect permanent asupra progresului
general al negocierilor noastre cu Turcia. Dorim să vedem progrese acum, fără alte întârzieri.

Consiliul va continua să monitorizeze îndeaproape acest aspect, precum și alte aspecte
legate de măsurile de reformă adoptate de Turcia și de ridicarea lor la toate nivelurile, după
caz, punerea în aplicare a Protocolului adițional la Acordul de asociere și normalizarea
relațiilor cu Republica Cipru fiind cerințe în funcție de care se măsoară progresul Turciei
în cadrul negocierilor.

*
*     *

Întrebarea nr.  10  adresată de  Ilda Figueiredo  ( H-0598/10 )

Subiect: Relațiile Uniunii Europene cu Cuba

Așa cum se știe, relațiile Uniunii europene cu Cuba sunt îngreunate de „poziția comună”
adoptată de Consiliu în 1996.

Dat fiind faptul că o astfel de poziție este unică, și anume Uniunea Europeană nu are o
astfel de poziție față de nicio altă țară din lume, ceea ce demonstrează clar caracterul său
discriminatoriu, adevărul este că prelungirea acesteia nu face decât să aducă prejudicii
Uniunii Europene, plasând-o pe o poziție care servește doar intereselor Statelor Unite ale
Americii, care mențin o blocadă economică la fel de inadmisibilă față de această țară,
blocadă care nu este susținută decât de Israel și este respinsă de 187 de țări, așa cum arată
și ultimele dezbateri din cadrul ONU.

Ce fel de dezbatere derulează Consiliul în privința Cubei pentru a pune capăt de urgență
acestei poziții comune inacceptabile?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.
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(FR) De la începutul Președinției belgiene, „Cuba” a apărut de două ori pe agenda CAE: în
iulie (26 iulie 2010) și în octombrie (25 octombrie 2010).

În octombrie, membrii Consiliului au avut un schimb de păreri, la prânz, cu privire la
progresele economice și politice care au avut loc recent în Cuba și opțiunile privind politica
UE față de Cuba. Au convenit să analizeze situația și să-i ceară Înaltului Reprezentant, în
cadrul poziției comune a Uniunii referitoare la Cuba, să analizeze posibilitățile referitoare
la viitoarele relații cu Cuba și să raporteze Consiliului în cel mai scurt timp posibil.

*
*     *

Întrebarea nr.  11  adresată de  Brian Crowley  ( H-0603/10 )

Subiect: Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale

Poate Consiliul prezenta pe scurt obiectivele concrete realizate de Uniunea Europeană în
2010, Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) Obiectivul de a scoate cel puțin 20 de milioane de persoane din riscul de sărăcie sau
excluziune până în 2020 a fost aprobat de Consiliul European în iunie 2010 în cadrul
obiectivului de promovare a incluziunii sociale  (13)  ca parte a strategiei Europa 2020.
Acest obiectiv ar trebui măsurat pe baza a trei indicatori care reflectă diferitele dimensiuni
ale sărăciei și excluziunii: rata riscului de sărăcie, rata lipsurilor materiale și procentul
persoanelor care trăiesc în gospodării alcătuite din persoane fără loc de muncă.

Strategia Europa 2020 cuprinde, de asemenea, șapte inițiative emblematice, inclusiv
Platforma europeană de combatere a sărăciei, care vizează asigurarea unei coeziuni sociale
și teritoriale astfel încât avantajele creșterii și locurilor de muncă să fie împărțite la scară
largă și oamenii afectați de sărăcie și excluziune socială să poată trăi cu demnitate și să
poată avea un rol activ în societate. Această platformă va fi prezentată de Comisia Europeană
până la sfârșitul lunii decembrie 2010.

Consiliul a adoptat la 21 octombrie 2010, în cadrul punerii în aplicare a strategiei
Europa 2020, o decizie privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă
ale statelor membre (14) , printre care Orientarea nr. 10 care vizează în mod specific
promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei. Deoarece strategia Europa 2020
subliniază mai ales principiul accesului tuturor la servicii de calitate, acceptabile și durabile,
la 7 decembrie 2010 Consiliul a adoptat și concluziile cu privire la serviciile sociale de
interes general (15) .

La 6 decembrie, Consiliul a adoptat „Declarația privind Anul european de luptă împotriva
sărăciei și a excluziunii sociale: Să lucrăm împreună pentru a combate sărăcia în 2010 și

(13) O strategie pe zece ani pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (doc. 7110/10).
(14) Doc. 14338/10.
(15) Doc. 16515/10.

113Dezbateri al Uniunii EuropeneRO16-12-2010



după aceea” (16) , pentru a garanta faptul că realizările Anului european continuă. Pentru
a acorda și mai multă importanță acestor realizări, miniștrii competenți ai statelor membre
sunt rugați să semneze declarația la Conferința de închidere a Anului European, care va
avea loc la Bruxelles la 16-17 decembrie 2010.

*
*     *

Întrebarea nr.  12  adresată de  Pat the Cope Gallagher  ( H-0605/10 )

Subiect: Atacuri împotriva comunităților creștine din Irak

Având în vedere adoptarea Rezoluției Parlamentului European din 25 noiembrie 2010
referitoare la Irak (P7_TA(2010)0448), poate Consiliul menționa acțiunile pe care
intenționează să le întreprindă pentru a preveni noi încălcări ale drepturilor omului
îndreptate împotriva comunităților creștine din Irak?

Răspuns

Răspunsul Consiliului

15.12.2010

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) Consiliul este extrem de preocupat de violența care face ravagii în Irak, mai ales
împotriva persoanelor aparținând minorităților, și acordă o deosebită atenție evoluției
situației din această țară. Atentatul asupra enoriașilor din catedrala „Our Lady of Salvation”
din Bagdad, în care au fost răniți sau uciși numeroși civili nevinovați, a fost o adevărată
tragedie. Înaltul Reprezentant, dna Ashton, a condamnat imediat acest atentat intolerabil
săvârșit împotriva credincioșilor nevinovați.

UE este extrem de îngrijorată și condamnă toate formele de intoleranță și violență împotriva
persoanelor pe motiv de religie sau convingeri, indiferent de locul unde au fost săvârșite.
În numeroase țări, drepturile fundamentale ale persoanelor aparținând minorităților
religioase nu sunt întotdeauna respectate. UE este hotărâtă să lupte împotriva discriminărilor
bazate pe religie sau convingeri, fapt confirmat de concluziile Consiliului din
noiembrie 2009 în care miniștrii UE au decis să intensifice eforturile UE de promovare a
libertății religiei sau convingerilor în relațiile bilaterale și în contextul multilateral.

Consiliul a abordat subiectul violenței împotriva minorităților religioase în general și în
Irak în special, la reuniunea din noiembrie, și a adoptat concluzii privind această țară.
Acesta și-a exprimat profunda îngrijorare și a condamnat categoric atentatele recente din
Irak împotriva credincioșilor creștini și musulmani. De asemenea, a condamnat toate
incitările la violență și toate actele de violență, inclusiv cele motivate de ură religioasă și
etnică.

Cu această ocazie, Consiliul a subliniat, de asemenea, că Irakul trebuie să aibă cât mai repede
un guvern stabil și reprezentativ, care să se dedice din nou obținerii reconcilierii naționale.
Acesta a salutat primii pași în direcția formării unui nou guvern irakian caracterizat prin

(16) Doc. 16435/10.
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deschidere. Acest nou guvern va trebui să înfrunte violența continuă din Irak, precum și
multe alte provocări importante. Consiliul va continua, desigur, să-și facă cunoscut punctul
de vedere și speră să poată coopera cu noul guvern irakian, mai ales în ceea ce privește
aspectele din domeniul drepturilor omului.

UE va continua să aducă în discuție drepturile omului, inclusiv protecția persoanelor
aparținând minorităților, de fiecare dată când va avea ocazia și la toate nivelurile, și să
sublinieze importanța respectării tuturor angajamentelor asumate la nivel internațional,
în special a celor asumate de guvernul irakian în 2010 la Geneva cu ocazia evaluării
periodice universale a Consiliului Drepturilor Omului.

UE se pregătește să semneze un acord de parteneriat și cooperare cu Irakul. Consiliul speră
că un nou guvern va fi la putere în curând în această țară, astfel încât procesul de consolidare
a relațiilor noastre să poată continua. UE oferă în continuare ajutor pentru dezvoltare
Irakului, ajutor care cuprinde o secțiune importantă cu privire la statul de drept, și, recent,
Consiliul a prelungit, până în iunie 2012, misiunea „Statul de drept” EUJUST LEX, care
include un program de formare în Irak.

Guvernul irakian a precizat că intenționează să-și respecte obligațiile internaționale în
domeniul drepturilor omului; minoritățile vor fi protejate de constituția irakiană. Vom
continua să cooperăm în mod constructiv cu Irakul pentru a sprijini eforturile depuse de
această țară în acest domeniu.

*
*     *

Întrebarea nr.  13  adresată de  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0611/10 )

Subiect: Evaluarea summitului OSCE

Poate Consiliul să comenteze pe marginea ultimului summit al OSCE, care a avut loc la 1
și 2 decembrie 2010? Care sunt rezultatele acestui summit? S-a înregistrat vreun progres
în ceea ce privește reforma OSCE? A existat o coordonare semnificativă a statelor membre
ale UE înaintea summitului?

Răspuns

Răspunsul Consiliului

15.12.2010

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) La summitul OSCE care a avut loc la Astana la 1-2 decembrie 2010, membrii
Organizației au adoptat o declarație comemorativă. Această declarație conține o reafirmare
completă și fără echivoc a tuturor principiilor, normelor și angajamentelor luate de statele
participante la OSCE în cadrul acestei organizații, începând cu Actul final de la Helsinki.
În plus, declarația comemorativă conține un angajament asumat de statele participante cu
privire la consolidarea OSCE și la măsurile menite să sporească eficacitatea și eficiența
acestuia.
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Trebuie menționat faptul că nu s-a putut adopta un plan de acțiune pentru OSCE în timpul
summitului de la Astana; acesta a fost și rămâne o prioritate a Uniunii Europene. Totuși,
mulțumită eforturilor UE, declarația comemorativă acordă viitoarei Președinții în exercițiu
a OSCE (Lituania) misiunea de a organiza procesul de supraveghere în vederea elaborării
unui plan de acțiune concret pentru Organizație, cu sprijinul tuturor instituțiilor și statelor
participante.

În cele din urmă, coordonarea Uniunii în ajunul și pe parcursul summitului a fost excelentă.
Drept urmare, UE a jucat un rol important și constructiv. Președintele Consiliului European,
dl Van Rompuy, a ținut, de asemenea, un discurs în numele UE în care a detaliat viziunea
acesteia cu privire la viitorul OSCE și a reafirmat sprijinul Uniunii pentru Organizație.

*
*     *

Întrebarea nr.  14  adresată de  Mairead McGuinness  ( H-0613/10 )

Subiect: Consolidarea UE în jurul unui centru

Este Consiliul îngrijorat de perspectiva unei consolidări continue a UE în jurul unui centru
compus din câteva state membre puternice, statele membre mai slabe rămânând la periferie,
ceea ce ar putea duce eventual la o dezamăgire în raport cu proiectul UE în detrimentul
tuturor statelor membre?

Poate acest lucru provoca prejudicii politice și economice și ce măsuri vor fi întreprinse
pentru a aborda această situație?

Răspuns

Răspunsul Consiliului

15.12.2010

Prezentul răspuns, care a fost formulat de Președinție și nu are caracter obligatoriu nici
pentru Consiliu, nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul
afectat întrebărilor în cadrul perioadei de sesiune a Parlamentului European din
decembrie 2010 de la Strasbourg.

(FR) Consiliul nu a discutat acest subiect și, prin urmare, nu este în măsură să răspundă
onorabilului deputat.

*
*     *

ÎNTREBĂRI ADRESATE COMISIEI

Întrebarea nr.  20  adresată de  Marian Harkin  ( H-0574/10 )

Subiect: Anul european al voluntariatului 2011

Dat fiind faptul că până la începerea Anului european al voluntariatului 2011 mai sunt
doar câteva săptămâni, aș vrea să adresez următoarele întrebări Comisiei:

Ce acțiuni intenționează Comisia să întreprindă pentru a continua promovarea
voluntariatului ca expresie a cetățeniei europene active?
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Va asigura Comisia perenitatea Anului european al voluntariatului 2011, sprijinind
redactarea unui document complet despre politica Uniunii Europene în ceea ce privește
voluntariatul, de exemplu o Carte albă despre voluntariat?

Răspuns

(EN) Anul European al Voluntariatului (AEV) va fi prezentat Uniunii Europene, la nivel
național și regional, cu implicarea deplină a organizațiilor societății civile. Activitățile
variază de la conferințe, dezbateri, schimburi de bune practici, de la turul AEV pentru a
face prezenta voluntariatul în toate statele membre, până la evenimentele mass-media de
pe întregul teritoriu al UE.

Voluntariatul asigură o contribuție valoroasă la integrarea europeană. 2011 va fi anul
sensibilizării, axat pe patru obiective principale:

Primul este reducerea barierelor în calea voluntariatului, ceea ce va presupune, în multe
cazuri, măsuri legislative și administrative la nivel național. Anul european va oferi
informații care vor face posibilă dezvoltarea acestei politici prin inițierea unui dialog în
interiorul statelor membre și între statele membre și organizațiile de voluntariat.

Al doilea obiectiv constă în acordarea de competențe organizațiilor de voluntariat și
îmbunătățirea calității voluntariatului, de exemplu prin schimburi de bune practici. Recenta
cerere de propuneri (17)  pentru proiectele emblematice este un pas tangibil făcut de Comisie
pentru a aborda acest obiectiv.

Al treilea obiectiv vizează recompensarea și recunoașterea activităților de voluntariat.
Există două unghiuri ale „recunoașterii”: unul se referă la evaluarea contribuției sectorului
de voluntariat la economie și societate, mai exact la îmbunătățirea disponibilității unor
statistici comparabile la nivel internațional în domeniul voluntariatului. Al doilea unghi
se referă la validarea sau recunoașterea aptitudinilor și competențelor pe care le poate
dobândi o persoană prin voluntariat.

Al patrulea obiectiv implică faptul că trebuie să ne asigurăm că există un nivel de
conștientizare sporit atât în interiorul UE, cât și în afara ei, în ceea ce privește valoarea
voluntariatului și contribuția sa la economie, societate și viețile persoanelor.

Comisia dorește să-l asigure pe onorabilul deputat că ne-am angajat ferm să ne asigurăm
că acest An va reprezenta o moștenire semnificativă, durabilă și pozitivă pentru voluntariat
după încheierea anului 2011. Comisia se va inspira din rezultatele diferitelor conferințe și
evenimente desfășurate pe parcursul Anului, care vor servi drept platformă pentru extinderea
și aprofundarea sferei de aplicare, a conținutului și a calității voluntariatului. Nu cunoaștem
încă situația exactă a rezultatelor politice ale Anului — vom afla mai multe chiar pe
parcursul acestui An. Totuși, în temeiul articolului 11 din Decizia Consiliului de înființare
a Anului (Decizia Consiliului 2010/37/CE din 27 noiembrie 2009 (18) ), Comisia este
obligată să prezinte un raport celorlalte instituții ale UE (Parlamentul, Comitetul Regiunilor,
Comitetul Economic și Social European, Consiliul) după ce anul se va fi încheiat. Acest
raport va ajuta la identificarea mijloacelor pentru măsurile viitoare în domeniul
voluntariatului.

(17) http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1092_en.htm
(18) JO L 17, 22.1.2010
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*
*     *

Întrebarea nr.  21  adresată de  Michael Cashman  ( H-0588/10 )

Subiect: Măsuri de adoptat ca urmare a raportului Agenției Europene pentru
Drepturile Fundamentale privind Homofobia, transfobia și discriminarea pe motive
de orientare sexuală și identitate de gen

Agenția pentru Drepturile Fundamentale a prezentat recent raportul intitulat „Homofobia,
transfobia și discriminarea pe motive de orientare sexuală și identitate de gen”.

Raportul evidențiază în mod cuprinzător chestiuni legate de: dreptul la viață și protecția
împotriva urii și violenței; amenințările la adresa libertății de întrunire și de exprimare;
ultima directivă anti-discriminare aflată în prezent în curs de examinare de către Consiliu;
evoluția jurisprudenței și politicilor UE care acoperă subiectul discriminării legate de
identitatea de gen; recunoașterea reciprocă a căsătoriilor între persoane de același sex; și
protejarea persoanelor LGBT (lesbiene, homosexuale, bisexuale și transsexuale) care solicită
protecție internațională.

Va propune Comisia o foaie de parcurs cuprinzătoare în legătură cu egalitatea persoanelor
LGBT pornind de la recomandările Agenției în aceste domenii?

Răspuns

(EN) Comisia respinge homofobia și transfobia, acestea constituind încălcări evidente ale
demnității umane.

Comisia este hotărâtă să se asigure că legislația UE respectă întotdeauna pe deplin articolul
21 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care interzice în mod explicit discriminarea
pe motive de orientare sexuală. Această dispoziție a Cartei este obligatorie pentru statele
membre atunci când acestea pun în aplicare legislația UE.

În această privință, Comisia salută actualizarea raportului referitor la „Homofobie, transfobie
și discriminare pe motive de orientare sexuală și identitate de gen”, prezentat de către
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE în Comisia pentru libertăți civile, justiție și
afaceri interne a Parlamentului European la 30 noiembrie 2010. Opiniile Agenției cuprinse
în acest raport actualizat sunt în prezent examinate cu atenție de către Comisie.

*
*     *

Întrebarea nr.  22  adresată de  Alexander Mirsky  ( H-0594/10 )

Subiect: Tratamentul inechitabil aplicat reprezentanților minorităților naționale în
Letonia

La 11 martie 2004, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la aderarea la
Uniunea Europeană a 10 țări, printre care s-au numărat și Letonia și Estonia
(P5_TA(2004)0180, A5-0111/2004). În această rezoluție se afirmă cu claritate necesitatea
ca Letonia să faciliteze procesul de naturalizare a persoanelor în vârstă și să acorde
rezidenților de lungă durată care nu sunt cetățeni ai țării dreptul de a vota și de a candida
la alegerile locale.

Menționez aici că Estonia s-a conformat acestei rezoluții, în timp ce Letonia a ignorat-o
complet. În prezent, în Letonia, 335 000 de persoane care nu sunt cetățeni ai țării,
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reprezentând 15 % din populație – majoritatea dintre ei fiind născuți și trăindu-și întreaga
viață în această țară – sunt private de drepturile lor fundamentale: persoanele care nu sunt
cetățeni ai Letoniei nu au dreptul nici să voteze, nici să candideze la alegerile locale. În ce
măsură faptul de a avea 15 % din populație fără drept de vot poate fi considerat conform
legislației Uniunii Europene? Sub ce formă ar fi Comisia dispusă să ajute statul leton să își
revizuiască atitudinea în mare parte inechitabilă față de cetățenii săi?

Răspuns

(EN) Comisia este conștientă de faptul că situația minorității vorbitoare de limba rusă din
Letonia este un subiect sensibil. Acesta dă numeroase motive de îngrijorare, care au fost,
de asemenea, exprimate prin mai multe întrebări anterioare din partea Parlamentului.
Răspunsurile au subliniat eforturile care au fost depuse în cadrul strategiei de preaderare
cu scopul de a promova naturalizarea și integrarea acestor persoane, în conformitate cu
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și recomandările Consiliului
Europei. Comisia însăși a contribuit în mod semnificativ prin susținerea Letoniei în eforturile
sale de promovare a integrării.

În același timp, trebuie să se țină cont de faptul că condițiile pentru obținerea și pierderea
cetățeniei statelor membre sunt reglementate în mod exclusiv de legislația națională a
statelor membre individuale. În consecință, fiecare stat membru este liber să definească
condițiile necesare dobândirii cetățeniei pentru țara sa. Potrivit legislației UE, Comisia nu
are nicio competență de a interveni în aceste chestiuni.

Cât despre drepturile electorale, legislația UE acordă cetățenilor UE dreptul de a participa
la alegerile municipale și pentru Parlamentul European cetățenilor Uniunii care au reședința
într-un stat membru în care nu sunt resortisanți (19) . Alte aspecte referitoare la organizarea
alegerilor în statele membre, printre care dreptul de vot al cetățenilor care locuiesc pe
teritoriul lor și care nu sunt cetățeni UE, sunt responsabilitatea statelor membre.

*
*     *

Întrebarea nr.  23  adresată de  Brian Crowley  ( H-0604/10 )

Subiect: Planul de acțiune al Uniunii Europene de combatere a drogurilor pentru
perioada 2009-2012

Poate Comisia prezenta pe scurt progresele realizate până în prezent și provocările rămase
în ceea ce privește implementarea Planului de acțiune al Uniunii Europene de combatere
a drogurilor pentru perioada 2009-2012?

Răspuns

(EN) Onorabilul deputat solicită o prezentare a progresului realizat cu privire la punerea
în aplicare a Planului de acțiune al UE de combatere a drogurilor pentru perioada
2009-2012 (20) , precum și provocările rămase nesoluționate.

(19) Directiva 94/80/CE a Consiliului din 19 decembrie 1994 cde stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege
și de a fi ales la alegerile locale pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie nu o
dețin, JO L 368, 31.12.1994, respectiv Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a
normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii
care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți, JO L 329, 30.12.1993.

(20) JO 2008/C 326/07
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Comisia este responsabilă cu supravegherea punerii în aplicare a Planurilor de acțiune ale
UE de combatere a drogurilor. Aceasta a publicat prima evaluare a punerii în aplicare a
Planului de acțiune al UE de combatere a drogurilor pentru perioada 2009-2012 la 5
noiembrie 2010. Această evaluare  (21)  a fost trimisă Parlamentului și Consiliului.

Evaluarea arată că s-au înregistrat progrese cu privire la majoritatea acțiunilor întreprinse
în temeiul Planului de acțiune de combatere a drogurilor. Printre realizările demne de
menționat se numără:

– o scădere a numărului de noi cazuri de HIV în rândul consumatorilor de droguri;

– intensificarea cooperării pentru combaterea traficului de droguri; și

– o abordare mai strategică a cercetării în materie de droguri.

Cu toate acestea, rămân mai multe provocări care trebuie abordate, precum:

– creșterea numărului de decese cauzate de supradozele de cocaină;

– apariția rapidă a noi substanțe psihoactive care sunt scoase pe piață ca alternative legale
la drogurile ilicite ( „narcotice legale”) și care pot prezenta riscuri pentru sănătate și viață
socială;

– creșterea consumului combinat de droguri legale și ilegale (utilizare a mai multor droguri);

– schimbarea rapidă a rutelor de trafic de droguri, deoarece grupurile de crimă organizată
încearcă să evite barierele ridicate de statele membre ale UE pentru a le zădărnici comerțul;
și

– necesitatea acordării unui nivel mai ridicat de atenție politicilor de reducere a cererii de
droguri în țările terțe în relație cu ajutorul extern.

Anul viitor, Comisia va lansa o evaluare independentă extinsă a Strategiei UE privind
drogurile pentru 2005-2012 și a celor două Planuri de acțiune puse în aplicare. Aceasta
va fi cea mai completă evaluare a politicii în domeniul drogurilor a UE de până acum,
inventariind situația a opt ani de politică în materie de droguri în UE.

*
*     *

Întrebarea nr.  27  adresată de  Justas Vincas Paleckis  ( H-0584/10 )

Subiect: Relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus

Actuala campanie pentru alegerile prezidențiale din Belarus este puțin mai transparentă și
mai democratică decât precedenta, deși este încă departe de standardele europene. Uniunea
Europeană a promis autorităților din această țară aproximativ 3 miliarde de euro sub formă
de împrumuturi și ajutoare, cu condiția ca alegerile să fie organizate într-un mod democratic.
Economia Belarusului s-ar putea confrunta cu unele dificultăți considerabile pe termen
scurt. Pentru a face față provocărilor generate de criza economică, diferite state membre
ale Uniunii Europene, printre care și Lituania, au decis să lanseze, împreună cu Belarus și
Ucraina, o serie de proiecte comune în domeniul energiei, al transporturilor și al culturii,
pe care intenționează să le realizeze cu sprijinul Uniunii Europene. În curând vor intra în
vigoare o serie de acorduri între Belarus și Polonia, Lituania și Letonia, menite să faciliteze

(21) COM (2010)0630 final
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regimul de trecere a frontierei pentru locuitorii frontalieri. La începutul anului viitor, între
Uniunea Europeană și Belarus ar putea să înceapă o rundă de negocieri cu privire la reducerea
taxelor pentru vize și la readmitere.

Care este opinia Comisiei față de contribuția țărilor din Uniunea Europeană și, în special,
a țărilor care se învecinează cu Belarus la dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Europeană
și Belarus? Ce formă ar trebui să ia această contribuție în urma alegerilor prezidențiale din
Belarus?

Răspuns

(EN) De la eliberarea prizonierilor politici din Belarus în 2008, UE a dezvoltat o politică
de angajament progresiv și decisiv față de această țară. Această politică a permis reluarea
reuniunilor la nivel înalt, extinderea dialogurilor la nivel de sector și participarea Belarusului
la Parteneriatul estic (EaP). În plus, în prezent, UE lucrează la un proiect de plan interimar
comun pentru reforme (care urmează să fie negociat și pus în aplicare de Belarus) și
negociază mandate pentru facilitarea eliberării vizelor și acorduri de readmisie care vor
intensifica contactele dintre oameni.

Înțelegem că Belarus, împreună cu ceilalți parteneri EaP și unele state membre, intenționează
să vină cu propuneri revizuite de proiecte comune care să fie susținute în virtutea EaP.
După ce le vom primi, le vom analiza cu atenție și vom evalua dacă pot beneficia de sprijinul
EaP.

Sprijinul acordat Belarusului din partea statelor membre individuale, inclusiv a vecinilor
acestei țări, este binevenit, cu condiția să fie oferit în conformitate cu abordarea UE față de
Belarus, după cum a stabilit Consiliul. În plus, acordurile privind micul trafic de frontieră
dintre Belarus și trei state membre cu care se învecinează sunt în curs de finalizare. Comisia
salută semnarea acestor acorduri, care vor intensifica contactele dintre oameni dincolo de
frontiere.

Comisia a aflat cu interes despre declarațiile raportate recente potrivit cărora Belarus poate
să conteze pe un sprijin în valoare de peste 3 miliarde de euro în următorii trei ani, cu
condiția să organizeze alegeri libere și să îmbunătățească relațiile cu UE. Deși Comisia nu
este în poziția să dea cifre, o creștere suplimentară a asistenței UE ar fi în conformitate cu
abordarea stabilită de Consiliul Afaceri Externe în concluziile sale privind Belarusul din 25
octombrie 2010.

În ceea ce privește alegerile, suntem de părere că s-a realizat un oarecare progres în
comparație cu alegerile din trecut. În conformitate cu recomandările OSCE-ODIHR, Comisia
i-a transmis Belarusului cerințele UE referitoare la desfășurarea alegerilor. Vom urmări
desfășurarea alegerilor viitoare îndeaproape. Un progres clar și măsurabil în desfășurarea
alegerilor în comparație cu alegerile din trecut ar impulsiona continuarea politicii de
angajament a UE față de Belarus.

*
*     *

Întrebarea nr.  28  adresată de  Nikolaos Chountis  ( H-0586/10 )

Subiect: Negocieri secrete UE-Turcia

În conformitate cu un articol apărut în ziarul turc „Milliyet”, între Comisia Europeană și
Turcia ar avea loc „negocieri secrete” în vederea deschiderii porturilor turcești pentru navele
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cipriote și a aeroportului Ercan, situat în partea ocupată a insulei, pentru zborurile provenind
din țările Uniunii Europene.

Este Comisia în măsură să dezmintă sau să confirme conținutul acestor articole? În cazul
în care au loc într-adevăr negocieri, există vreun raport între obligația separată a Turciei
de a-și deschide aeroporturile și porturile pentru navele și avioanele cipriote și deschiderea
aeroportului Ercan pentru zborurile provenind din țările Uniunii Europene? Care este
opinia Comisiei în ceea ce privește avizul JURI_AL(2010)450882 al Comisiei pentru afaceri
juridice a Parlamentului European, care indică faptul că teritoriul Ciprului face parte, în
ansamblul său, din uniunea vamală europeană și că, astfel, nu poate face obiectul politicii
comerciale comune, având în vedere că acest lucru „ar însemna că, de facto, linia care separă
teritoriul Ciprului ar fi echivalentă cu o frontieră externă a Uniunii”? Are Comisia intenția
de a respecta avizul comisiei competente a Parlamentului European?

Întrebarea nr.  29  adresată de  Barry Madlener  ( H-0595/10 )

Subiect: Negocieri secrete ale Comisiei cu Turcia

Poate Comisia să confirme că poartă negocieri secrete cu Turcia pentru a asigura în acest
fel deschiderea unor noi capitole, care să îi permită în sfârșit acestei țări aderarea la Uniunea
Europeană (22) ?

Dacă da, cum poate Comisia explica aceasta? Dacă nu, de ce nu?

Întrebarea nr.  30  adresată de  Eleni Theocharous  ( H-0597/10 )

Subiect: Obligațiile Turciei

În presă au fost publicate informații privind negocieri secrete între Comisarul Füle și
autoritățile turcești. Comisarul Füle nici nu a dezmințit, nici nu a confirmat aceste informații.
Continuă Comisia să ceară Turciei să își respecte în totalitate obligațiile sau e posibil să
accepte îndeplinirea lor parțială? Ar putea Comisia să accepte situația în care Turcia s-ar
limita la deschiderea spațiului său aerian fără deschiderea aerodromurilor sau la deschiderea
unuia sau a două aeroporturi sau aerodromuri și nu pe toate? Continuă Comisia să creadă
că deschiderea aeroportului ilegal din Tympos poate substitui deschiderea aeroporturilor
turcești și a spațiului aerian al acestei țări?

Răspuns comun

(EN) Comisia sprijină pe deplin eforturile continue de a se ajunge la o înțelegere în ceea ce
privește problema Ciprului, care ar fi în folosul Ciprului și al UE în general. În plus, Comisia
speră că Turcia va pune în aplicare în întregime Protocolul adițional la Acordul de asociere.

Comisarul responsabil pentru extindere ține legătura cu toate părțile implicate și
monitorizează îndeaproape evoluțiile în ceea ce privește problema Ciprului.

Dialogul cu toate părțile interesate este purtat în limitele parametrilor declarației Consiliului
din 21 septembrie 2005 și ale concluziilor sale din 11 decembrie 2006.

Cât despre al doilea aspect adus în discuție în această întrebare, Comisia ia act de opinia
Comisiei JURI la care se face referire în întrebare. Cu toate acestea, după părerea Comisiei,
articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU) constituie temeiul
juridic adecvat pentru așa-numitul Regulament privind comerțul direct.

(22) http://www.euractiv.com/en/enlargement/commission-discrete-secret-negotiations-with-turkey-news-499528
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Când a propus normele comerciale directe cu partea nordică a Ciprului, Comisia a folosit
temeiul juridic care corespunde conținutului măsurilor. Scopul propunerii Comisiei este
de a oferi un regim de concesie comercială tradițional, nu de a ridica suspendarea și de a
aplica o parte a acquis-ului în partea nordică a Ciprului. Extinderea acquis-ului este posibilă
doar după ajungerea la un acord și reunificarea țării. Din motive evidente, acquis-ul nu
poate fi pus în aplicare în aceste zone înaintea reunificării.

Prin urmare, Comisia a propus adoptarea acestui act în temeiul articolului 133 din Tratatul
CE (acum 207 TFEU), care constituie temeiul juridic relevantă pentru aceste regimuri
comerciale.

Faptul că aceste zone fac parte dintr-un stat membru (Cipru) nu fac ca acest temei juridic
să fie neadecvat. Aceste zone se află în afara teritoriului vamal și fiscal al UE, aceasta fiind
o consecință a suspendării acquis-ului în aceste regiuni.

Propunerea Comisiei nu are nimic de-a face cu statutul „liniei verzi” din Cipru și aceasta
nu poate sub nicio formă să fie considerată echivalentă cu o frontieră UE externă.

Comisia își menține propunerea și înțelege opinia Comisiei pentru afaceri juridice a
Parlamentului ca aceasta să reprezinte o etapă intermediară în cadrul procedurii
parlamentare în desfășurare. Comisia va reacționa formal cu ocazia adoptării poziției sale
de către Parlament.

*
*     *

Întrebarea nr.  31  adresată de  Takis Hadjigeorgiou  ( H-0591/10 )

Subiect: Realizarea obiectivului privind reducerea procentajului de copii care
abandonează prematur școala

Ar putea preciza Comisia dacă printre preocupările sale se numără și estimarea din raportul
privind progresele înregistrate de Turcia în 2010, în care se arată că un număr mare de
minori (potrivit unor informații acest număr este mai mare de 200 000), în special fete,
sunt constrânși să abandoneze prematur învățământul public și că nivelul de securitate
sanitară al fetelor din aceste școli este îngrijorător?

Ce măsuri își propune aceasta să adopte pentru rezolvarea acestei probleme?

Răspuns

(EN) Comisia este conștientă de importanța problemei abandonului școlar, mai ales în
cazul fetelor din estul și sud-estul Turciei, și monitorizează îndeaproape eforturile depuse
de Turcia pentru a remedia această situație. Deși numărul de persoane care părăsesc timpuriu
școala rămâne semnificativ, Turcia înregistrează o tendință pozitivă în această privință.

După cum a prezentat Comisia în raportul intermediar din 2010 privind Turcia, procentul
populației cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care a urmat cel mult învățământul
secundar inferior și nu-și continuă studiile a scăzut constant de la 58,1 % în 2000 la 44,6
% în 2010. În Turcia, rata de înscriere la școală în învățământul primar a crescut semnificativ
ca urmare a Legii privind educația elementară din 1997. Pe teritoriul Turciei, rata de înscriere
în învățământul primar (clasele 1-8) a crescut la 98,47 % pentru băieți și 97,84 % pentru
fete în anul școlar 2009-2010. Aceste cifre arată, de asemenea, că diferențele de gen din
învățământul primar a dispărut practic la nivel național. În învățământul secundar (clasele
9-12), rata de înscriere netă a ajuns la 64,95 % în anul școlar 2009-2010. Totuși, există
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variații geografice imense: ratele de înscriere în provinciile individuale variază între 27 %
și 89 %, iar provinciile din est stau cel mai rău la acest capitol, deoarece învățământul
secundar nu este obligatoriu în Turcia. Există și un dezechilibru de gen considerabil, ratele
de înscriere nete fiind de 67,55 % în rândul băieților și de 62,21 % în rândul fetelor.

Comisia sprijină eforturile Turciei de sporire a înscrierii copiilor în învățământul primar
și secundar prin Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA). În această privință,
permiteți-mi să menționez două proiecte care au fost aprobate recent de Comisie:

Primul proiect este intitulat „Creșterea ratei de participare la învățământul primar a copiilor
din Turcia” și își propune să scadă incidența abandonului școlar, în special în sud-estul
Turciei. Contribuția totală a UE pentru acest proiect este 2,88 milioane de euro. Sperăm
ca proiectul să fie demarat la sfârșitul anului 2011.

Al doilea proiect este intitulat „Creșterea ratelor de înscriere în învățământul secundar, în
special în rândul fetelor”. Contribuția totală a UE la acest proiect este de 16 milioane de
euro. Prin creșterea ratelor de înscriere a fetelor în învățământul secundar, Comisia își
propune, de asemenea, să faciliteze accesul femeilor pe piața muncii. Acest proiect va fi
pus în aplicare în 2011.

*
*     *

Întrebarea nr.  32  adresată de  Pat the Cope Gallagher  ( H-0606/10 )

Subiect: Negocierile de aderare dintre Islanda și UE

Poate Comisia prezenta o evaluare actuală a negocierilor de aderare în curs de desfășurare
dintre Islanda și Uniunea Europeană?

Răspuns

(EN) Primul raport de progres al Comisiei referitor la Islanda a fost trimis Parlamentului la
9 noiembrie 2010 și a fost discutat în Comisia pentru afaceri externe (AFET) în aceeași zi.

S-au făcut progrese în ceea ce privește criteriile politice deoarece Islanda a luat măsuri
pentru a aborda neajunsurile identificate în Avizul privind numirea judecătorilor și
conflictele de interese. Raportul a evaluat în mod pozitiv evoluția până la concluziile
comisiei de investigații speciale. Acum Comisia trebuie să supravegheze îndeaproape efectul
acestor măsuri la fața locului.

Cu privire la criteriile economice, imaginea este una mixtă: în timp ce economia se
stabilizează, asigurarea funcționării corespunzătoare a sectorului financiar și reducerea
nivelurilor de datorii continuă să fie o provocare.

În cele din urmă, raportul confirmă evaluarea Avizului cu privire la principalele provocări
ale negocierile de aderare: pescuitul, mediul, agricultura și reforma sectorului financiar.

Cât despre negocierile de aderare, ne aflăm încă într-un stadiu relativ timpuriu. În prezent,
serviciile Comisiei sunt în toiul așa-zisului „exercițiu de examinare analitică” – evaluarea
analitică a acquis-ului - care a început la 15 noiembrie 2010 și care va continua până la
jumătatea lunii iunie 2011.

Serviciile Comisiei au început cu capitolele mai complexe, precum serviciile financiare,
mediul, agricultura, pescuitul (pe agenda de examinare analitică pentru 16-17 decembrie
2010), în paralel cu capitolele mai puțin complexe, în special cele vizate de Spațiul Economic

16-12-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO124



European (SEE). Prima impresie a Comisiei, după aproape patru săptămâni de reuniuni de
examinare analitică cu experți din Islanda, este că autoritățile islandeze se pregătesc bine
pentru exercițiu și sunt conștiente pe deplin de sarcinile implicate.

„Negocierile propriu-zise” nu au început încă – Comisia este, în prezent, în curs de evaluare
a gradului de pregătire a Islandei și de identificare a potențialelor neajunsuri în ceea ce
privește punerea în aplicare a acquis-ului, care vor trebui abordate în cadrul negocierilor
de aderare.

În lumina informațiilor obținute în timpul reuniunilor de examinare analitică, Comisia va
evalua în ce domenii pot începe negocierile și va face propuneri statelor membre în
consecință. Comisia speră că va fi posibil să se deschidă negocierile de aderare în câteva
domenii politice până la jumătatea anului 2011.

În ansamblu, Islanda este bine pregătită pentru asumarea obligațiilor de membru pe termen
mediu, în special în domeniile vizate de Spațiul Economic European (SEE) și de spațiul
Schengen.

*
*     *

Întrebarea nr.  34  adresată de  Chris Davies  ( H-0575/10 )

Subiect: Punerea în aplicare a legislației referitoare la schimbările climatice

Când vor fi publicate de către Comisie detalii privind acțiunile întreprinse de fiecare stat
membru pentru conformarea la cerințele legislației pertinente în materie de schimbări
climatice, precum și evaluarea progreselor actuale în ceea ce privește îndeplinirea
obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 propuse pentru anul 2020?

Răspuns

(EN) Raportul din 2010 privind „Progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor
de la Kyoto”, publicat de Comisie la 12 octombrie 2010,
(http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/reports_en.htm") arată că, conform celor mai
recente previziuni ale Comisiei care includ efectul recesiunii economice și politicile și
măsurile naționale puse în aplicare începând cu 2009, politicile existente privind reducerea
emisiilor de gaze nu ar fi suficiente pentru atingerea țintelor UE de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră până în 2020.

În plus, în contextul strategiei Europa 2020, Comisia va prezenta în fiecare an un raport
cu privire la progresele înregistrate în direcția atingerii țintelor referitoare la climă și energie
până în 2020 la nivelul fiecărui stat membru. Această evaluare va fi parte a analizei anuale
a creșterii care urmează să fie publicată în luna ianuarie a fiecărui an începând cu 2011.

*
*     *

Întrebarea nr.  35  adresată de  Seán Kelly  ( H-0577/10 )

Subiect: Ajutorul de stat și criza bancară

Începând cu luna septembrie 2008, Comisia a aprobat 15 planuri de recapitalizare a
băncilor, 2 planuri de active depreciate, 6 planuri de lichidități bancare și 21 de sisteme de
garanții. A studiat Comisia consecințele pe termen lung ale numeroaselor operațiuni de
salvare a băncilor, incluzând, printre altele, sumele de bani din partea contribuabililor care
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au fost pierdute pentru totdeauna din cauza acțiunilor nechibzuite ale băncilor? Care este,
după părerea Comisiei, cea mai bună acțiune dintre planurile propuse de guvernele
diferitelor state membre în ceea ce privește protejarea contribuabililor împotriva activelor
toxice ale băncilor?

Răspuns

(EN) Comisia dorește să menționeze că alegerea de a folosi resurse publice pentru sprijinirea
instituțiilor financiare este luată de statele membre pe baza propriilor politici și a deciziilor
luate de propriile lor organe de guvernare. Comisia supraveghează îndeaproape astfel de
alocări atunci când sunt considerate ajutoare de stat, deoarece se impune menținerea
corectitudinii pe diferitele piețe de pe teritoriul Uniunii Europene. Comisia ar dori să
sublinieze că limitarea denaturării concurenței ca urmare a ajutoarelor semnificative oferite
sectorului financiar în UE este o prioritate pentru Comisie.

Comisia a aprobat schemele pe care le-a menționat stimatul deputat în întrebarea sa în
temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE). Acest temei juridic îi permite Comisiei să considere ajutorul care a fost
acordat pentru a remedia un dezechilibru sever din economia unui stat membru compatibil
cu TFUE. Când evaluează dacă măsurile de ajutor pot fi compatibile pornind de la această
bază, Comisia trebuie să verifice și dacă ajutorul este adecvat, necesar și echilibrat. În acest
context, Comisia poate să ia în considerare valoarea ajutorului furnizat prin intermediul
unei scheme.

Comisia ar mai dori să sublinieze faptul că majoritatea schemelor conțin condiții care
asigură că banca care folosește schema este supusă restructurării. În timpul evaluării planului
de evaluare, Comisia se concentrează asupra criteriilor specificate în comunicarea Comisiei
privind revenirea la fiabilitate și evaluarea măsurilor de restructurare din sectorul financiar
în contextul crizei actuale în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat (numită
în continuare „comunicarea”). Prin urmare, planul de restructurare trebuie să arate: (1) cum
va reveni banca la fiabilitate, (2) că s-a obținut un nivel suficient de repartizare a sarcinilor
și (3) că denaturările concurenței provocate de ajutor sunt remediate.

Comisia a evaluat un număr mare de scheme și de măsuri individuale diferite înainte ca
acestea să fie puse în aplicare de statele membre. Aceste măsuri își propun să abordeze
diferite probleme cu care se pot confrunta instituțiile financiare. Comisia nu preferă un
anumit tip de măsură, atâta timp cât aceste măsuri sunt compatibile cu piața internă și
respectă îndrumările oferite de Comisie în domeniul ajutoarelor de stat.

*
*     *

Întrebarea nr.  36  adresată de  Nadezhda Neynsky  ( H-0582/10 )

Subiect: Repartizarea adecvată din punct de vedere geografic în cadrul Serviciului
European de Acțiune Externă

Cu ocazia ședinței plenare din octombrie, Parlamentul European a adoptat raportul Rapkay
referitor la modificarea Statutului funcționarilor Comunităților Europene în contextul
înființării Serviciului European de Acțiune Externă. Unul dintre aspectele cele mai dezbătute
a fost aplicarea principiului geografic, astfel încât statele membre să beneficieze nu numai
de o reprezentare adecvată, ci să fie și în măsură să confere o valoare adăugată noului
serviciu diplomatic prin desfășurarea de activități în zone cu privire la care acestea dispun
de competențe și experiență demonstrate. S-ar angaja Comisia să susțină această abordare?
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Răspuns

(EN) Mi-am luat angajamentul de a crea un serviciu cu adevărat european alcătuit din
diplomați ai Comisiei, Consiliului și statelor membre. Aducerea laolaltă a acestor culturi
de lucru diferite va fi o provocare, însă beneficiile vor merita efortul.

Intenționez să urmăresc cu strictețe dispozițiile deciziei Consiliului, mai ales în ceea ce
privește cerința de a adopta proceduri de selecție transparente pentru personalul Serviciului
European de Acțiune Externă (SEAE) pe bază de merit, asigurând totodată o egalitate
geografică și de gen adecvată. SEAE ar trebui să profite așadar de pe urma diversității și
bogăției de experiențe din diversele servicii externe din Uniune.

Dacă dorim ca acest Serviciu să aibă succes, trebuie să concentrăm expertiza regională a
diplomaților noștri. Totuși, cred că ar fi greșit să asociem o anume expertiză regională cu
un anume stat membru sau grup de state membre. În practică, acest lucru ar reduce numărul
de potențiali candidați pentru un anumit post în loc să ne permită să ne bazăm pe selecția
candidaților pe baza calităților acestora și pe o bază geografică cât mai vastă și ar contraveni
esenței procedurii de selecție pe bază de merite pe care ne-am propus-o.

*
*     *

Întrebarea nr.  37  adresată de  Andres Perello Rodriguez  ( H-0590/10 )

Subiect: Distrugerea patrimoniului cultural al cartierului Cabanyal (Valencia, Spania)

În luna aprilie a anului în curs, Curtea Constituțională din Spania a hotărât încetarea
demolărilor decretate de guvernul autonom al Valenciei în cartierul istoric și marinăresc
Cabanyal. Guvernul Comunității Valencia dorea astfel să anuleze efectele ordinului emis
anul trecut de Ministerul Culturii, prin care se interzicea punerea în aplicare a unui plan
municipal de prelungire a bulevardului Blasco Ibáñez până la mare, distrugând patrimoniul
unui cartier care cuprinde unele dintre cele mai frumoase exemple de arhitectură industrială
și civilă din secolul XIX în UE. Recent, atât Ombudsman-ul Comunității Valencia, cât și
Tribunalul de Primă Instanță al UE, au admis plângeri ale unor cetățeni împotriva planului,
care denunțau demolările fără discriminare și refuzul Consiliului de a acorda licențe pentru
renovarea clădirilor.

De asemenea, Comisia a realizat demersuri în legătură cu o plângere a organizațiilor pentru
protecția mediului cu privire la faptul că proiectul nu conține o evaluare a impactului
asupra mediului. Având în vedere noile informații prezentate anterior, intenționează
Comisia să ia măsuri pentru garantarea respectării patrimoniului cultural european în cazul
cartierului Cabanyal?

Răspuns

(EN) Comisia este întru totul de acord cu onorabilul deputat în ceea ce privește importanța
deosebită a conservării patrimoniului cultural. Comisia promovează activ aceste principii,
de exemplu în cadrul cooperării privind politica culturală, Agenda europeană pentru cultură
și Programul pentru cultură al UE pentru perioada 2007-2013.

Totuși, tipul de caz descris de onorabilul deputat nu se încadrează în sfera de acțiuni ale
Comisiei în domeniul culturii, care este stabilită în articolul 167 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene. Prin urmare, Comisia nu poate să intervină în cazul descris
de stimatul deputat.
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Cu toate acestea, Comisia a întrebat autoritățile regionale competente dacă sunt implicate
fonduri structurale în planurile de prelungire a bulevardului Blasco Ibáñez din Valencia
până la mare. Răspunsul a fost negativ.

Cât despre referirea onorabilului deputat la o plângere privind absența evaluării impactului
asupra mediului și demolarea clădirilor, potrivit unei anchete efectuate de Comisie, în
prezent nu există niciun plan sau proiect aprobat, iar pretinsa demolare a clădirilor a fost
suspendată de instanțele din Spania.

*
*     *

Întrebarea nr.  38  adresată de  Gay Mitchell  ( H-0593/10 )

Subiect: Scanerele corporale

La începutul acestui an, Comisarul Reding s-a angajat să se opună folosirii de scanere
corporale. După cum am văzut în cursul anului, amenințarea terorismului nu s-a redus.
S-a schimbat opinia Comisiei în raport cu începutul anului?

Răspuns

(EN) La 15 iunie 2010, Comisia, în ansamblul său, a adoptat comunicarea privind folosirea
scanerelor corporale la aeroporturile din UE (23) , în care a menționat că doar o abordare
UE în ceea ce privește utilizarea acestui echipament ar putea să asigure, din punct de vedere
juridic, atât cel mai ridicat nivel de securitate aeronautică, cât și cea mai bună protecție
posibilă a drepturilor fundamentale și a sănătății.

Totuși, înainte de a propune orice legislație în acest sector, care ar putea să însemne
includerea scanerelor de securitate pe lista metodelor de scanare eligibile, Comisia a precizat
că se impune evaluarea în continuare a impactului utilizării acestui echipament, cu accent
pe performanța detecției, drepturile fundamentale și sănătate.

Comisia lucrează în prezent la această evaluare a impactului al cărei rezultat va fi disponibil
la începutul anului 2011.

*
*     *

Întrebarea nr.  39  adresată de  Ilda Figueiredo  ( H-0599/10 )

Subiect: Încetarea „poziției comune” a UE față de Cuba

Nu este un secret faptul că relațiile Uniunii Europene cu Cuba sunt îngreunate de „poziția
comună” adoptată de Consiliu în 1996.

Această poziție comună este unică, Uniunea Europeană neavând o astfel de poziție față de
nicio altă țară din lume, ceea ce demonstrează fără urmă de îndoială caracterul său
discriminatoriu. Prelungirea acestei poziții nu are alt rezultat decât prejudicierea Uniunii
Europene, plasând-o într-o situație care servește exclusiv interesele Statelor Unite ale
Americii, care mențin o blocadă economică pur și simplu inadmisibilă, susținută doar de
Israel și respinsă de 187 de state, după cum o demonstrează ultima dezbatere care a avut
loc în cadrul ONU.

(23) COM(2010)0311 final.
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Care sunt acțiunile pe care Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica
de securitate le elaborează pentru a pune capăt de urgență acestei „poziții comune”
inacceptabile față de Cuba și pentru a favoriza restabilirea unor relații bilaterale normale?

Răspuns

(EN) La 25 octombrie, Consiliul Afaceri Externe a decis să înceapă o perioadă de reflecție
și să acorde Înaltului Reprezentant/Vicepreședinte Ashton mandatul de a analiza
posibilitățile în direcția continuării relațiilor cu Cuba și să prezinte Consiliului un raport
în cel mai scurt timp posibil. Acest proces este în curs de desfășurare. Obiectivul este de a
identifica cea mai eficientă modalitate de promovare a valorilor și intereselor UE în Cuba
și angajamentele care pot fi luate în continuare pentru a însoți procesul actual din Cuba
(eliberarea prizonierilor politici și anunțarea reformelor economice). Va fi nevoie de acordul
tuturor celor 27 de state membre pentru a abroga poziția comună din 1996.

*
*     *

Întrebarea nr.  40  adresată de  Alan Kelly  ( H-0600/10 )

Subiect: Testele de rezistență pentru bănci

Poate Comisia oferi precizări cu privire la testele de rezistență pentru bănci pe care le-a
aprobat anterior?

În cadrul acestor teste, Comisia a aprobat efectiv viitorul băncilor Allied Irish Bank și Bank
of Ireland. Cu toate acestea, se axează acum politica Comisiei pe o restructurare radicală a
acestor bănci din cauza datoriilor excesive?

Întrucât în prezent se înregistrează un nou exod al depozitelor întreprinderilor din aceste
bănci, cum propune Comisia să asigure existența în Irlanda a unui sistem bancar pe deplin
funcțional, având în vedere că aceste bănci sunt considerate de importanță sistemică pentru
Irlanda?

Răspuns

(EN) Testele de rezistență de pe întregul teritoriu UE coordonate de CEBS în iulie 2010 s-au
axat în principal pe riscurile de credit și de piață și au cuprins scenarii adverse care erau
extreme, însă plauzibile la momentul elaborării lor.

Situația economică din Irlanda s-a schimbat rapid și riscurile adverse s-au concretizat. Deși
băncile testate au întrunit referința convenită pentru exercițiu (chiar dacă nu cu o marjă
largă), situația care s-a deteriorat după testul de rezistență al UE a mărit așteptările pieței
în ceea ce privește ratele de capital.

Exercițiul PCAR efectuat de autoritățile irlandeze a luat în calcul aceste așteptări ale pieței
prin aplicarea unor niveluri mai ridicate ale țintei de capital decât cele convenite în cadrul
testului de rezistență pe întregul teritoriu al UE. Testul de rezistență la nivelul întregii UE
nu a aplicat un nivel individual al țintei de capital pentru fiecare stat membru deoarece
rezultatul testului nu ar fi putut să fie comparat. În schimb, s-a convenit să se aplice o
valoare de referință reglementară prudentă care a fost semnificativ mai mare decât rata de
solvabilitate minimă. Cu toate acestea, decizia autorităților irlandeze de a fi mai ambițioase
și de a mări nivelurile de capital ale sistemului bancar irlandez peste nivelurile convenite
pentru a liniști piețele a fost deopotrivă legitimă și adecvată.
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Cât despre întrebarea onorabilului deputat cu privire la viitorul sistemului bancar irlandez,
de la începerea crizei Comisia a insistat întotdeauna asupra necesității de a asigura fiabilitatea
instituțiilor de credit fragile, nu numai prin simpla injectare de capital suplimentar.
Consolidarea bonității unei instituții financiare combate eficient cele mai acute riscuri, însă
nu garantează fiabilitatea pe termen lung a acestei instituții. În acest context, Comisia,
împreună cu Fondul Monetar Internațional (FMI), Banca Centrală Europeană (BCE) și
autoritățile irlandeze, s-a angajat să restructureze în întregime sistemul financiar irlandez,
fapt care va duce la reducerea dimensiunii sale și la sporirea eficienței și robusteții sale.

*
*     *

Întrebarea nr.  41  adresată de  Zigmantas Balčytis  ( H-0601/10 )

Subiect: Evaluarea și controlul punerii în aplicare a planurilor naționale în materie
de eficiență energetică

Comunicarea Comisiei „Energie 2020 - Strategie pentru o energie competitivă, durabilă și
sigură” insistă asupra faptului că independența energetică a Uniunii depinde în mare măsură,
desigur, de buna funcționare a infrastructurilor energetice interne, dar și de modul în care
statele membre vor reuși să garanteze eficiența energetică, în special în domeniul
construcțiilor și al transporturilor. În comunicarea respectivă, Comisia își exprimă
nemulțumirea față de planurile naționale de acțiune în materie de eficiență energetică
prezentate de către statele membre, din cauza ritmului lent al progreselor în aceste domenii.

Nu consideră Comisia că ar trebui să joace un rol mai important și să îmbunătățească
coordonarea cu statele membre la elaborarea planurilor naționale de acțiune și să controleze
ulterior aplicarea lor pentru a garanta că Uniunea Europeană își respectă angajamentele
pe care și le-a asumat până în 2020?

Răspuns

(EN) Analiza de către Comisie a impactului Planurilor naționale de acțiune privind eficiența
energetică (PNAEE) pe care le-au depus statele membre în perioada 2006-2008 și a
obiectivelor în materie de eficiență energetică din propunerile de programe naționale de
reformă în conformitate cu procesul EU2020 au arătat că este nevoie de mai multe eforturi
pentru a atinge ținta UE de obținere a unor economii de energie de 20 % până în 2020.

Directiva privind serviciile energetice (24)  specifică faptul că statele membre trebuie să
depună cel de-al doilea PNAEE până la 30 iunie 2011. Împărtășind părerea onorabilului
deputat potrivit căreia Comisia ar putea juca un rol mai activ în mod util, aceasta sprijină
aceste eforturi prin:

o acțiune concertată menită să faciliteze schimburile periodice dintre funcționarii relevanți
din toate statele membre de bune practici în materie de punere în aplicare a măsurilor de
eficiență energetică;

propunerea unui model pentru PNAEE-uri;

oferirea de cursuri de formare pentru experții din statele membre care ar trebui să lucreze
la PNAEE-uri; și

(24) Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la
utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului JO L 114, 27.4.2006
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crearea unui serviciu de asistență pentru a oferi consiliere on-line cu privire la pregătirea
PNAEE-urilor.

În plus, în cadrul viitorului Plan privind eficiența energetică, Comisia lucrează la pregătirea
unei propuneri în vederea unei posibile revizuiri și consolidări a Directivei privind serviciile
energetice. Aceasta ar putea raționaliza și clarifica cerințele pentru PNAEE-uri și le-ar conferi
un rol consolidat, care ar acoperi întregul sector energetic și ar furniza o bază pentru o
revizuire anuală a progreselor.

*
*     *

Întrebarea nr.  42  adresată de  Ivo Belet  ( H-0602/10 )

Subiect: Ajutoare de stat pentru infrastructuri sportive

Potrivit presei neerlandeze, Comisia a demarat o anchetă cu privire la acordarea unor
ajutoare posibil neautorizate pentru infrastructura anumitor cluburi de fotbal. Acestea ar
fi Vitesse, Willem II și MVV Maastricht.

Pe site-ul său de internet, Comisia menționează că cea mai mare parte a infrastructurii este,
în principiu, locală și influențează comerțul dintre statele membre mai degrabă în mod
excepțional. Pentru proiectele de infrastructură sportivă, Comisia recomandă autorităților
locale ca întreprinderea de construcții să fie desemnată în cadrul unei licitații publice,
stadionul să fie administrat public (sau administratorul privat să nu beneficieze de o
supracompensare), iar locația să pună la dispoziție facilități pentru activități și utilizatori
diferiți și să fie închiriată la prețuri de piață.

Ar putea Comisia să specifice care sunt criteriile cu privire la care are întrebări?

Ce măsuri concrete pot / trebuie să ia cluburile beneficiare pentru a evita impunerea de
sancțiuni?

Este Comisia pregătită să clarifice mai bine acest punct în comunicarea cu privire la viitorul
sporturilor europene pe care o pregătește în prezent?

Răspuns

(EN) Comisia a primit mai multe plângeri referitoare la pretinsul ajutor de stat acordat
cluburilor de fotbal din Olanda, menționat în întrebarea onorabilului deputat. Totuși, acest
așa-zis ajutor de stat nu a vizat proiecte de infrastructură, ci mai degrabă măsuri care au
împiedicat falimentul acestor cluburi și le-au ajutat să facă față dificultăților financiare. În
prezent, Comisia efectuează o analiză preliminară a acestor plângeri.

Cât despre cea de-a doua întrebare a onorabilului deputat, în conformitate cu articolul 107
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), pentru ca o măsură să fie
considerată ajutor de stat, aceasta trebuie să implice un transfer al resurselor statului. În
consecință, eventualul ajutor de stat ar putea rezulta în urma unei intervenții din partea
autorităților publice, și nu din partea clubului. Mai mult, pentru a fi considerată ajutor de
stat, măsura respectivă trebuie să implice un avantaj economic pentru beneficiarul ajutorului,
să denatureze sau să existe pericolul de a denatura concurența și să afecteze comerțul dintre
statele membre. În principiu, caracterul de piață al tranzacțiilor încheiate între autorități
și un anume club de fotbal este o posibilă modalitate de a evita chestiunile referitoare la
ajutorul de stat.
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Având în vedere numărul mic de decizii luate în acest domeniu, comunicarea Comisiei în
domeniul sportului care este în curs de elaborare nu va include, cel mai probabil, astfel de
orientări. Totuși, nu este exclus ca astfel de orientări să fie avute în vedere de Comisie pe
viitor.

*
*     *

Întrebarea nr.  43  adresată de  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz  ( H-0608/10 )

Subiect: Valori de referință pentru industriile mari consumatoare de energie

În cadrul strategiei Europa 2020, Comisia a prezentat în luna octombrie o strategie privind
noua politică de competitivitate industrială. O bază stabilă de producție industrială este
de o importanță fundamentală pentru modelul de creștere economică din Europa. În
comunicarea sa, Comisia indică în mod clar că sectoarele industriale mari consumatoare
de energie trebuie să beneficieze de condiții care să permită o producție competitivă în
Europa.

În acest context, este Comisia conștientă de faptul că decizia care urmează să fie luată în
legătură cu valorile de referință în sistemul de comercializare a cotelor de emisie constituie
o amenințare serioasă la adresa competitivității industriilor mari consumatoare de energie
din statele membre care depind de un mix concret de combustibili?

Este de părere Comisia că se justifică ca producătorii din aceste state membre să se confrunte
cu costuri foarte ridicate care decurg din respectarea dispozițiilor, doar din cauza
dependenței lor geografice și istorice de un mix concret de combustibili?

Nu consideră Comisia că, pentru a proteja locurile de muncă și viitoarele investiții în
industria producătoare din Uniunea Europeană, statele respective ar trebui să aibă șanse
să participe la concurența economică mondială?

Răspuns

(EN) Decizia planificată privind stabilirea valorilor de referință reprezintă un act de
implementare tehnică bazat pe articolul 10a din Directiva privind comercializarea
certificatelor de emisii (2003/87/CE), astfel cum a fost modificată, din cadrul pachetului
climă-energie. Articolul 10a oferă anumite indicații despre cum ar trebui stabilite valorile
de referință. În principiu, valorile de referință armonizate la nivelul întregii Uniuni ar trebui
stabilite pe baza unei performanțe medii a primelor zece procente de instalații cu cel mai
ridicat nivel de eficiență într-un sector, pentru a garanta faptul că această alocare
recompensează emisiile de gaze cu efect de seră. În conformitate cu această directivă,
valorile de referință ar trebui să ia în considerare și cele mai eficiente tehnici, elemente
substitutive, procese de producție alternativă, cogenerarea cu randament ridicat a energiei
electrice, recuperarea eficientă a energiei din gazele din deșeuri, utilizarea biomasei și
captarea și stocarea CO2.

Directiva prevede, în special, ca valorile de referință să fie calculate pentru produse, și nu
pentru intrări, pentru a intensifica reducerile de emisii și eficiența energetică în cursul
fiecărui proces de producție din sectorul sau subsectorul implicat. Luarea în calcul a
disponibilității combustibilului local al instalațiilor individuale ar submina așadar principiile
de bază pentru valorile de referință stabilite de comun acord în Directiva privind schema
de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).
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Este, de asemenea, important să amintim faptul că schema de comercializare a certificatelor
de emisii este o măsură prin care eficiența în ceea ce privește emisiile de carbon a proceselor
de producție este internalizată în prețul carbonului și produselor, urmărind să obțină
reducerea emisiilor într-un mod economic și eficient din punctul de vedere al costurilor.
Alocarea liberă pe baza valorilor de referință nu poate să contrazică acest obiectiv.

Ca parte a acordului politic privind pachetul climă-energie, Directiva ETS garantează, de
asemenea, o redistribuire a unei cantități semnificative de venituri din licitații anumitor
state membre în care mixul de combustibil istoric a constituit un criteriu important.
Veniturile din licitații pot și ar trebui utilizate pentru a sprijini tranziția spre o economie
cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Statele membre pot să utilizeze o gamă largă de
măsuri pentru a facilita acest proces, vizând infrastructura, consumatorii sau producătorii;
acesta poate să vizeze nu numai sectorul industrial, ci și producția de energie. Atâta timp
cât sprijinul se limitează la anumite companii, normele privind ajutoarele de stat permit
mai multe măsuri cu respectarea anumitor condiții, de exemplu măsuri de sporire a eficienței
energetice.

*
*     *

Întrebarea nr.  44  adresată de  Mairead McGuinness  ( H-0610/10 )

Subiect: Poluarea marină

În fiecare an, aproximativ 10 miliarde de tone de gunoi ajung în oceanele și mările planetei,
transformându-le în cel mai mare depozit de deșeuri al lumii. În răspunsul său la întrebările
parlamentare E-0825/2010 și E-0104/2010, Comisia a recunoscut, în special, cantitatea
din ce în ce mai mare de deșeuri de mase plastice – cunoscute sub denumirea de „insula de
plastic” – care s-a adunat în Curentul Pacificului de Nord, precum și problemele cauzate
de deșeurile marine de-a lungul coastelor Europei. Recunoscând agravarea acestei probleme,
Comisia a organizat luna trecută un atelier privind deșeurile marine.

Poate Comisia să prezinte Parlamentului concluziile acestui atelier și propunerile pe care
le va elabora în vederea soluționării problemei poluării marine?

A realizat Comisia progrese, în special, în ceea ce privește problema deșeurilor de mase
plastice și posibila folosire a maselor plastice biodegradabile?

Răspuns

(EN) Ca simbol al recunoașterii problemei în creștere a deșeurilor din mediul marin, Comisia
a organizat un atelier intitulat: Deșeuri marine: supa de plastic și altele, în noiembrie 2010.
Comisia a fost foarte încântată de interesul arătat de diverși stimați deputați și reprezentanți
ai unei game largi de părți implicate: oameni de știință, producători de plastic, organizații
neguvernamentale (ONG-uri) din domeniul mediului, organizații locale, precum și de
statele membre, Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM) și
Administrația Națională a Oceanelor și Atmosferei din SUA.

Raportul reuniunii și prezentările sunt disponibile pe site-ul internet al DG ENV.

Concluziile atelierului au fost următoarele:

- Trebuie să ne abordăm ambele surse de deșeuri: deșeurile terestre și cele marine. Se impune
crearea unor parteneriate cu părțile interesate implicate, precum industria transporturilor,
pescarii, industria offshore, autoritățile locale și producătorii de produse plastice.
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- Inovațiile din domeniul proiectării și utilizării diferiților polimeri, schimburile de bune
practici și proiectele pilot ne vor învăța mai multe. Și ar trebui să existe un echilibru între
dezvoltarea măsurilor obligatorii și neobligatorii. Revizia care urmează referitoare la
Directiva privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor va fi o oportunitate bună de
a analiza posibilele modificări în vederea consolidării acestei măsuri cu caracter obligatoriu.

- Cooperarea și acordurile cu industria maselor plastice sunt esențiale pentru stabilirea
obiectivelor de reducere, pentru a se putea utiliza și instrumentele de piață. Un eveniment
anual la nivel înalt ar putea facilita această măsură.

- Există încă goluri în materie de cunoștințe care trebuie umplute. Avem nevoie de un nivel
mai ridicat și mai eficient de monitorizare a deșeurilor marine cu AEM și în interiorul
zonelor convenționale ale mărilor regionale. Trebuie făcute mai multe cercetări privind
toxicitatea și impactul deșeurilor, în special a microplasticelor.

- Trebuie creat un nivel mai ridicat de sensibilizare care să vizeze grupuri specifice, precum
tinerii, consumatorii, municipalitățile, autoritățile portuare. Conceptul de „amprentă a
conținutului de plastic” sau etichetele ecologice pe produsele din plastic ne-ar putea ajuta
la această sarcină dificilă și provocatoare.

- În cele din urmă, există și agenda internațională la nivelul mărilor regionale, în coordonare
cu PNUM, OMI/MARPOL și în cooperare cu SUA, în vederea găsirii unei abordări globale.

În ceea ce privește întrebarea referitoare la potențiala utilizare a materialelor din plastic
biodegradabile, am aflat că acest tip de plastic se degradează bine în condiții controlate,
însă nu la fel de bine în mediul înconjurător. Prin urmare, trebuie colectat în mod
corespunzător și nu va rezolva, de unul singur, problema deșeurilor de pe plajele și din
mările noastre.

*
*     *

Întrebarea nr.  45  adresată de  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0612/10 )

Subiect: Perspectivele aderării Rusiei la OMC

Ce părere are Comisia despre declarațiile cele mai recente ale prim-ministrului rus Vladimir
Putin privind intenția Rusiei de a adera la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) până
la sfârșitul anului 2011 și posibilitatea creării unei „comunități economice armonioase de
la Lisabona până la Vladivostok”?

Poate Comisia să-și exprime opiniile în legătură cu funcționarea uniunii vamale dintre
Rusia, Kazahstan și Belarus, precum și cu fezabilitatea aderării Rusiei la OMC în contextul
uniunii respective?

Răspuns

(EN) UE a fost întotdeauna unul dintre cei mai înfocați susținători ai aderării Rusiei la
Organizația Mondială a Comerțului (OMC) și continuă să-și ofere sprijinul și să se implice
pe deplin în negocierile multilaterale restante. La 24 noiembrie 2010, UE și Rusia au ajuns
la o înțelegere bilaterală satisfăcătoare în contextul aderării Rusiei la OMC. Această înțelegere
aduce aderarea Rusiei la OMC mai aproape și deschide drumul pentru aderarea Rusiei în
2011, cu condiția finalizării negocierilor multilaterale restante. UE va continua să sprijine
Rusia în măsurile sale tehnice în vederea atingerii acestui obiectiv.
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UE dorește să aprofundeze în continuare integrarea economică cu Rusia. O relație
economică strânsă ar fi în beneficiul ambelor părți dacă ar duce la un nivel mai ridicat de
acces reciproc pe piață, ar elimina barierele comerciale, ar îmbunătăți în continuare mediul
de afaceri și ar deschide posibilități de investiții.

În negocierile actuale dintre UE și Rusia în ceea ce privește un nou Acord bilateral care să
înlocuiască și să actualizeze Acordul de parteneriat și cooperare existent, UE ar dori să
includă dispoziții substanțiale cu privire la comerț și investiții în beneficiul ambelor părți,
deoarece acesta ar putea fi un prim pas important spre crearea unei comunități economice
mai strânse între UE și Rusia.

Un acord preferențial bilateral viitor este de dorit și pentru UE. Totuși, în această privință,
Rusia trebuie să clarifice implicațiile Uniunii Vamale dintre Rusia, Belarus și Kazahstan.

Rusia, Kazahstan și Belarus avansează foarte repede în ceea ce privește stabilirea cadrului
juridic și reglementar al Uniunii Vamale. Acest lucru a dus la modificări considerabile ale
regimului comercial anterior, de exemplu la un nou tarif extern comun și la un nou cod
vamal. Reglementarea tehnică și măsurile sanitare și fitosanitare sunt, de asemenea,
armonizate și există planuri de extindere a acestei armonizări în alte domenii. Comisia
monitorizează progresul, punând accent pe efectul pe care îl vor avea aceste norme noi
asupra relațiilor sale de investiții și comerț bilateral și pe compatibilitatea acestora cu
normele OMC.

Uniunea vamală în sine nu este un obstacol la aderarea la OMC, cu condiția ca normele
sale să fie compatibile cu OMC. Rusia a declarat recent că intenționează să adere la OMC
individual și să garanteze că va pune în aplicare toate obligațiile sale în cadrul OMC în
momentul aderării. UE colaborează cu Rusia în acest sens.

*
*     *

Întrebarea nr.  46  adresată de  Georgios Toussas  ( H-0614/10 )

Subiect: Distincția făcută de Comisia între agricultorii activi și cei inactivi

Comunicarea Comisiei intitulată „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem
provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” (COM(2010)0672
din 18 noiembrie 2010) face referire, pentru prima dată, la „agricultorii activi”. Ca exemple,
putem cita următoarele fragmente: „Aceste schimbări ale modului în care sunt concepute
plățile directe trebuie completate printr-o mai bună definire și orientare a sprijinului, care
să fie acordat exclusiv agricultorilor activi” (pagina 10) și „Orientarea sprijinului exclusiv
spre agricultorii activi și remunerarea serviciilor colective pe care aceștia le furnizează
societății” (pagina 3).

Având în vedere că agricultorii săraci sunt constrânși să caute venituri suplimentare în
activități extraagricole pentru a-și completa venitul agricol redus, ar putea Comisia să
răspundă la următoarea întrebare: Pe ce criterii se bazează aceasta pentru a face distincția
între agricultorii „activi” și „inactivi”?

Răspuns

(FR)Este important pentru legitimitatea, credibilitatea și eficacitatea viitorului PAC ca, în
primul rând, plățile să meargă la agricultorii activi (adică la cei care sunt implicați activ în
producția agricolă sau în furnizarea de bunuri publice și care aduc o contribuție reală la
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obiectivele PAC) și, pe de altă parte, să excludem ceea ce numim „agricultori inactivi” care
primesc plăți fără să facă nimic.

Întrebarea este foarte complexă deoarece existența unor norme de excludere prea vaste și
generale ar putea chiar să sancționeze involuntar agricultorii adevărați, îndeosebi agricultorii
cu jumătate de normă.

Comisia examinează în prezent modalitatea de transpunere a acestei voințe politice în
termeni juridici. Sunt studiate mai multe criterii care ar putea fi utilizate la nivelul UE.
Indiferent de decizia care va fi luată, aceasta nu ar trebui să compromită natura decuplată
a plăților sau clasificarea acestora în cutia verde a OMC și nici nu ar trebui să ducă la un
tratament inegal al agricultorilor.

*
*     *

Întrebarea nr.  47  adresată de  Iliana Malinova Iotova  ( H-0615/10 )

Subiect: Probleme în cadrul fondului de stat „Agricultura” din Bulgaria

Fostul director executiv al fondului de stat „Agricultura” și-a falsificat, potrivit organelor
competente, diploma de la Institutul Superior de Tehnologie și Economie din Berlin. În
acest context:

Consideră Comisia că vor apărea probleme în ceea ce privește legitimitatea proiectelor
semnate de fostul director executiv și finanțate din fondurile europene?

Contravine numirea în funcție a fostului director executiv dispozițiilor de la punctul 1
(„Mediul intern”) partea (B) punctele (i)-(v) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 885/2006?

Ce măsuri va impune în viitor Comisia statelor membre pentru a evita orice risc privind
numirea în posturile de conducere care au legătură cu fondurile contribuabililor europeni
a unor persoane incompetente din punct de vedere profesional?

Răspuns

(FR) Autoritățile bulgare au informat Comisia încă din octombrie 2010 despre faptul că
dna Kalina Ilieva a fost demisă din funcție la 7 octombrie 2010.

Normele comunitare impun agențiilor de plată să se asigure că se alocă resurse umane
corespunzătoare executării operațiilor și că sunt disponibile competențele tehnice necesare
în diferitele etape ale acestor operații.

Totuși, numirea și gestionarea directorilor în cadrul agențiilor naționale de plată este
responsabilitatea statelor membre. Comisia nu poate să intervină în această privință.

Atâta timp cât cererile de ajutoare au fost aprobate de dna Ilieva (în calitate de director
general numit formal) după ce au fost efectuate controale satisfăcătoare pentru a verifica
conformitatea acestora cu normele comunitare, plățile făcute în timp ce aceasta s-a aflat
în funcție trebuie considerate aprobate în conformitate cu procedurile în vigoare.

Autoritățile bulgare i-au confirmat Comisiei faptul că continuitatea operațiunilor în cadrul
agenției de plăți este garantată. Într-adevăr, unul dintre vicepreședinți (dl Svetoslav
Simeonov, responsabil pentru SAPARD și Pescuit) a fost numit președinte interimar al
agenției de plăți până la numirea viitorului președinte.
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Responsabilitatea pentru acreditarea unei anumite agenții de plăți și pentru monitorizarea
permanentă a respectării de către aceasta a criteriilor de acreditare îi aparține „autorității
competente” la nivel național (în acest caz, ministrul agriculturii și industriei alimentare).
Ca garanție suplimentară, un corp de audit independent (organism de certificare) examinează
și raportează anual în ceea ce privește respectarea criteriilor de acreditare de către agenția
de plăți.

Organismul de certificare trebuie să depună raportul referitor la exercițiul financiar 2010
până la 1 februarie 2011.

Concluziile sale vor fi evaluate, ca de fiecare dată, cu atenție de serviciile Comisiei și orice
deficiență care va fi identificată va fi analizată de organele de audit la fața locului.

*
*     *
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