
M. SAUSIO 17 D., PIRMADIENIS

PIRMININKAVO: JERZY BUZEK
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Pirmininkas.   – Skelbiu, kad 2010 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienį, atidėta Europos
Parlamento sesija atnaujinta.

(Posėdis pradėtas 17.00 val.)

2. Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)

3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas.   – Pradžioje turiu pasakyti keletą dalykų. Tai penki trumpi punktai.

Sausio 27 d., ketvirtadienį, bus minimos 66-osios kalinių išvadavimo iš Aušvico-Birkenau
nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovyklos metinės. Kiekvienais metais
šią dieną pagerbiame daugiau nei milijono ten nužudytų žmonių atminimą. Tai suteikia
mums stiprybės dirbti kartu siekiant kurti taikią ateitį suvienytai Europai, Europai, kuri
nebepatirtų tokių košmarų.

Antra, sausio 13 d. Lietuvos žmonės minėjo „Kruvinojo sekmadienio“, kai sovietų armija
mėgino nuversti demokratiškai išrinktą nepriklausomos Lietuvos vyriausybę, 20-ąsias
metines. Lietuviai apgynė savo nepriklausomybę ir šiandien turi lygias teises, būdami
Euroatlantinės bendruomenės nariai. Prisimindami šią sukaktį, kuri svarbi Europai, šiandien
mes reiškiame solidarumą su Baltarusijos žmonėmis, kurie taip pat yra mūsų kaimynai ir
kurie vis dar laukia, kol jų šalyje įsivyraus laisvė ir demokratija.

Trečia, 2010 m. gruodžio 23 d. Europos Sąjunga ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų
teisių konvenciją. Konvencija kartu su Europos Komisijos neįgalumo strategija suteiks
galimybę iki 2020 m. užtikrinti lygias pilietines, politines ir ekonomines teises beveik
80 mln. Europos Sąjungos piliečių, kurie turi tam tikrą negalią.

Ketvirta, taip pat norėčiau pakartoti, kad esame labai susirūpinę dėl Kinijos teisininko Gao
Zhishengo dingimo. Pagal pastaruosius pranešimus, su juo netinkamai elgiamasi, jis
kankinamas. Europos Parlamentas jau keletą kartų nagrinėjo G. Zhishengo atvejį. Šiandien
norėčiau paraginti Kinijos valdžios institucijas atskleisti jo laikymo vietą ir suteikti išsamios
informacijos apie jo sveikatos būklę.

Galiausiai, nuo tada, kai prieš Kalėdas vyko pastarasis mūsų posėdis, baigėsi Belgijos
pirmininkavimo laikas, ir vadovavimą Europos Sąjungos Tarybai perėmė Vengrija. Per šią
Parlamento plenarinę sesiją kalbėsime apie abi pirmininkaujančias valstybes nares. Nuo
mūsų pastarojo susitikimo taip pat įvyko svarbių politinių įvykių. Turiu omenyje rinkimus
Baltarusijoje ir pastaruosius susirėmimus Tunise. Abu šie įvykiai įtraukti į mūsų plenarinės
sesijos darbų programą. Taip pat norėčiau visiems priminti, kad per paskutiniąsias Kalėdų
laikotarpio savaites smūgį sudavė kelios stiprios stichinės nelaimės. Liūdime kartu su aukų
šeimomis ir norėtume pareikšti užuojautą jiems ir šalių, kuriose tai įvyko, vyriausybėms.

4. Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
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5. Tarybos perduoti susitarimų tekstai (žr. protokolą)

6. Peticijos (žr. protokolą)

7. Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą

8. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
(žr. protokolą)

9. Darbų programa

Pirmininkas.   – Buvo išdalytas galutinis darbotvarkės projektas, kurį 2011 m. sausio
13 d., ketvirtadienio, posėdyje parengė Pirmininkų sueiga pagal Darbo tvarkos taisyklių
137 straipsnį. Pateikti pasiūlymai dėl šių pakeitimų.

Potito Salatto (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau pasinaudoti darbų
programoje numatyta galimybe oficialiai paprašyti, kad baronienė C. Ashton atvyktų į
Europos Parlamentą ir pateiktų ataskaitą dėl veiksmų, kurių buvo imtasi, ar kurių ji imsis
dėl to, kas vyksta su pasaulio krikščionimis. Norėtume, jog ji atvyktų čia su ataskaita, kad
Parlamentas apie viską būtų išsamiai informuotas.

Pirmininkas.   – Atsiprašau, pone P. Salatto. Šiuo klausimu oficiali diskusija vyks trečiadienį,
15.00 val.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Pone pirmininke, atsižvelgdamas į 173 straipsnį
dėl Darbo tvarkos taisyklių laikymosi noriu atkreipti dėmesį, kad pažeidžiamas
116 straipsnis, nes ši Europos Parlamento plenarinė sesija yra trečia iš eilės, į kurios darbų
programą nebuvo įtraukta 116 straipsnyje numatyta Klausimų Tarybai valanda. Gal
galėtumėte paaiškinti, kodėl taip yra ir kokia to priežastis, taip pat ateityje užtikrinti, kad
ginsite Europos Parlamento ir jo narių teisę vykdyti parlamentinę Tarybos kontrolę.

Pirmininkas.   – Labai greitai priimsime dėl to sprendimą. Tai susiję su Lisabonos sutartimi
ir naujais Europos Parlamento ir Tarybos santykiais. Šiuo metu Europos Sąjungoje veikia
dvejų rūmų parlamentas. Europos Parlamentas ir Taryba naudojasi lygiomis teisės aktų
leidimo teisėmis. Santykiai Europos Sąjungoje pasikeitė, tačiau siūlyčiau nebetęsti šios
diskusijos, nes šis klausimas bus išaiškintas artimiausiu metu. Pone N. Chounti, dėkui, kad
atkreipėte į tai dėmesį. Labai greitai tai bus išaiškinta.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, man abejonių kelia tai, kad, atsižvelgiant
į galimus pokyčius ateityje, parlamentinė teisė – būtent klausimų valanda – panaikinama
visiškai be jokio pagrindo. Kaip jūs pats sakėte, sprendimas dar nepriimtas. Atsižvelgiant
į tai, klausimų valanda turėtų vykti, kol bus priimtas sprendimas, užuot prevenciškai
vykdžius sprendimą, kuris dar nepriimtas. Visiškai sąžiningai jums sakau, kad, mano
manymu, tai neteisinga, nes klausimais, susijusiais su užsienio politika ir plėtros politika,
Taryba atlieka ne antrųjų rūmų funkciją, o yra institucija, kurios atžvilgiu neabejotinai
privalome vykdyti parlamentinę priežiūrą.

(Plojimai)

Pirmininkas.   – Norėčiau padėkoti jums abiem, kad iškėlėte šį klausimą. Noriu visus
užtikrinti, kad iškelsiu šį klausimą kitame Pirmininkų sueigos susitikime šį ketvirtadienį.
Kaip žinote, darbų programa sudaroma šiuose susitikimuose. Nuspręsime, kaip šis klausimas
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bus sprendžiamas ateityje. Pirmininkų sueiga yra atsakinga už darbų programą ir mes
aptarsime šį klausimą šį ketvirtadienį. Ačiū.

Pereikime prie darbų programos.

Pirmadienis

Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas paprašė, kad diskusijos dėl padėties Tunise būtų
užbaigtos priimant rezoliuciją, nors tai ir nebuvo planuota. Taigi siūloma priimti šiuo
klausimu rezoliuciją. Kaip suprantu, D. Cohn-Bendit nori kažką pasakyti šiuo klausimu.

Daniel Cohn-Bendit,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, jūs žinote, kad
įvykiai Tunise tapo nebevaldomi, taip pat galime pasidžiaugti, kad šalį paliko Z. A. Ben
Ali. Taigi šias kelias ateinančias savaites Tunise padėtis bus labai įtempta. Manau, kad
Parlamentas turi parengti trumpą rezoliuciją, kuria iš Tarybos ir Komisijos būtų reikalaujama
tam tikrų labai konkrečių dalykų. Kaip žinote, rinkimai gali įvykti po šešių–aštuonių savaičių
nuo dabar, taigi neturime laiko laukti iki vasario mėn.

Europos Sąjunga turi veikti, mes turime veikti dabar, o mūsų veiksmai turi būti pagrįsti
rezoliucija, dėl kurios turėtume balsuoti ketvirtadienio popietę. Manau, kad, atsižvelgiant
į esamą padėtį, šis Parlamentas bus nusiteikęs labai entuziastingai dėl pagaliau susidariusios
galimybės patvirtinti rezoliuciją dėl Tuniso.

Francesco Enrico Speroni,    EFD frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai,
nemanau, kad dėl rezoliucijos padėtis Tunise pasikeis, todėl esu prieš ją.

(Parlamentas prašymą atmetė.)

Ketvirtadienis

Pirmininkas.   – Kalbant apie diskusiją, vykusią pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį,
Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji pateikė prašymą,
kad iš darbotvarkės būtų išbrauktos diskusijos tema „Brazilija: Cesare’o Battisti ekstradicija“.
R. Tavares norėtų pristatyti šį prašymą. Pone R. Tavaresai, jums suteikiamas žodis.

Rui Tavares,    GUE/NGL frakcijos vardu. – Pone pirmininke, keletas kolegų ėmėsi iniciatyvos
įtraukti į darbotvarkę skubią rezoliuciją dėl Brazilijos atsisakymo išduoti Cesare’ą Battisti
Italijai. Suprantu jų motyvus, bet, kaip įrodysiu, šiuo metu tai nėra su žmogaus teisėmis
susijęs atvejis. Tai nėra skubus atvejis ir tai netgi nėra „teisinės valstybės principų pažeidimo“
atvejis. Be to, tai vyksta labai blogu metu, kai Brazilija išgyvena baisiausias stichines nelaimes
savo istorijoje.

Cesare Battisti yra kalėjime. Jis laukia Brazilijos aukščiausiojo teismo sprendimo, o šiuo
metu, pietų pusrutulio vasaros atostogų laikotarpiu, aukščiausiojo teismo posėdžiai
nevyksta. Nėra priežasties manyti, kad nebus priimtas nepriklausomas sprendimas. Šiuo
atveju išreiškiau solidarumą su aukų šeimomis ir galite būti tikri, jog nepritariu politiniam
smurtui, nei dešiniųjų, nei kairiųjų, tačiau turėtume kuo greičiau surengti diskusijas dėl
Pietų Sudano, Buchtaro Tabuni atvejo Indonezijoje ar savo lovoje nušauto palestiniečio.

Ar Parlamentas prezidentės Dilmos Rouseff atžvilgiu iškart po jos novatoriškų rinkimų ir
be jokios oficialios priežasties ketina surengti tokio tipo diskusijas, kokias paprastai skiriame
tokiems žmonėms kaip R. Mugabe? Norėčiau jūsų paprašyti išbraukti klausimą dėl Brazilijos
iš skubių darbotvarkės klausimų.
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Mario Mauro,    PPE frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, savo frakcijos
ir, manau, viso Parlamento vardu norėčiau išreikšti labai didelę užuojautą Brazilijos
žmonėms ir vyriausybei dėl jų didelio sielvarto, susijusio su pastarųjų dienų potvyniais.
Žuvo šimtai žmonių ir mes norėtume, kad mūsų užuojauta būtų jaučiama.

Tuo pačiu metu pasiūlymo teikėjų ir, tikiuosi, viso Parlamento vardu kartoju mūsų tvirtą
norą rengti diskusijas šiuo klausimu, nes reikalavimas įvykdyti teisingumą dar nebuvo
išgirstas ir todėl, kad Europos Parlamentas turi ir toliau svarstyti Cesare’o Battisti klausimą
ir išsakyti savo poziciją tarptautinėje erdvėje.

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Pone pirmininke, norėčiau pritarti R. Tavareso
prašymui, nes tai nėra skubus klausimas. C. Battisti yra kalėjime ir nėra priežasties manyti,
kad jis artimiausiu laiku bus paleistas. Mano nuomone, neturėtume kištis į asmeninius
žmonių, kurių teismas dar vyksta, reikalus.

(Parlamentas atmetė prašymą.)

(Darbų programa buvo priimta.)  (1)

10. Pateikti dokumentai (žr. protokolą)

11. Europos Parlamento Pirmininko pranešimas dėl padėties Tunise

Jerzy Buzek,    Pirmininkas. – Ponios ir ponai, pastarosiomis savaitėmis Tunise vykusius
įvykius stebėjome su dideliu nerimu, bet ir su didele viltimi. Taikios demonstracijos ginant
teisėtus reikalavimus virto kruvinais susirėmimais – kuriuos mes smerkiame, – kai Tuniso
valdžios institucijos atsigręžė prieš savo piliečius. Šiandien reiškiame pagarbą šių įvykių
aukoms. Reiškiame gilią užuojautą visiems, praradusiems šeimą ar draugus. Ypač
prisimename pirmąją susirėmimų auką – jauną vyrą vardu Mohamed Bouazizi. Jo tragiškas
poelgis amžiams tapo Tuniso visuomenės demokratinės nuotaikos sklidimo simboliu.
Pagerbkime savo draugų Tunise atminimą tylos minute. Prašau atsistoti.

(Parlamento nariai atsistojo tylos minutei)

Ačiū. Ponios ir ponai, „Jazminų revoliucija“ tęsiasi. Daugeliu aspektų tai tikrai istorinis
metas. Norėčiau išreikšti didelę pagarbą už Tuniso piliečių drąsą ir ryžtingumą. Būtent jie
yra pokyčių šaltinis. Tačiau tai tik ilgo kelio pradžia. Būdami europiečiais, turime tokių pat
siekių kaip ir tunisiečiai ir norime drauge su jais siekti visiško šių siekių įgyvendinimo.
Europiečiai yra ypač jautrūs socialinio teisingumo, lygių galimybių, kalbos laisvės,
demokratijos, tikro pliuralizmo ir galimybės formuoti savo politinę ateitį klausimais. Būtent
todėl šiandien neliekame abejingi. Be to, raginame, kad pokyčiai būtų taikūs. Jie turi būti
pagrįsti teisingumu ir teisinės valstybės principais. Be to, turime tam tikrų esminių
reikalavimų. Pirma, paleisti visus neteisėtai sulaikytus asmenis. Antra, atlikti nepriklausomus
tyrimus dėl rimtų kaltinimų korupcija, taip pat dėl mirties ir piktnaudžiavimo jėga atvejų.
Trečia, vykdyti skaidrius ir tikrai demokratiškus prezidento ir parlamento rinkimus, kuriuos
stebėtų vietos ir užsienio stebėtojai, ir, ketvirta, remiame pastangas kurti Nacionalinės
vienybės vyriausybę, kuri atstovautų visiems tunisiečiams.

Europos Sąjungą ir Tunisą daugelį metų sieja partnerystė – tai mūsų kaimynė iš Viduržemio
jūros regiono. Be visa kita, ši partnerystė turi rūpėti mūsų piliečiams – tunisiečiams ir

(1) Kiti darbų programos pakeitimai: žr. protokolą.
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europiečiams. Mūsų partnerystė, jei ji bus patikima ir reikšminga, turi padėti tunisiečiams
siekti žymių pokyčių. Turime padėti Tunisui siekti sėkmės. Ponios ir ponai, paremkime
tunisiečius.

Štefan Füle,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, pastaruoju metu vykstantis visuotinis
maištas Tunise neturi precedento šiuolaikinėje šalies istorijoje. 2010 m. gruodžio 17 d.
jaunas universiteto absolventas susidegino iš visiškos nevilties po to, kai policija konfiskavo
vaisius ir daržoves, kuriuos pardavinėdamas jis užsidirbo pragyvenimui. Mažiau nei po
mėnesio dėl visoje šalyje vykstančių protestų iš šalies galutinai buvo priverstas pasitraukti
prezidentas Z. A. Ben Ali.

Europos Sąjunga pasmerkė paskutiniosiomis režimo dienomis vykdytų represijų smurtą.
Man kalbant, saugumas vis dar nepakankamai užtikrintas. Vis dar pranešama apie
plėšikavimus ir smurtą. Tunise vis dar išgyvenamas labai keblus etapas, nors jau pasirodo
pirmosios naujienos apie Nacionalinės vienybės vyriausybės formavimą.

Nepaisant tam tikro neužtikrintumo, Tuniso žmonių žinia yra garsi ir aiški: Tunisas nori
būti stabili demokratija, kurioje būtų visapusiškai paisoma pagrindinių teisių ir laisvių. Jis
nori laisvų ir sąžiningų rinkimų. Žmonės nori pradėti rašyti naują savo istorijos puslapį,
o mes norime padėti jiems to siekti. Pagarba konstitucijai ir priemonės, kurių, mums
kalbant, imamasi, kad būtų suburta Nacionalinio solidarumo vyriausybė, – tai veiksmai
teisinga linkme.

Žinoma, tai tik pradžia. Europos Sąjunga nuolat primindavo Tunisui apie jo tarptautinius
įsipareigojimus žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje. Nuo pat savo kadencijos
pradžios – tiesą sakant, nuo tada, kai vyko mano klausymas šiame Parlamente – kartojau,
kad aukštesnis statusas neabejotinai reiškia didesnius įsipareigojimus visose mūsų santykių
srityse, įskaitant pagrindines laisves ir žmogaus teises.

Visuose susitikimuose su Tuniso valdžios institucijomis Europos Komisijos vardu
akcentavau, kad jie turi vykdyti savo demokratinius ir žmogaus teisių įsipareigojimus. Per
pačią pirmąją derybų dėl veiksmų plano dėl statut avancé sesiją aš asmeniškai tvirtinau,
beprecedentiškai ir ypač aiškiai, kad bet kokį Baudžiamojo kodekso naujojo 61a straipsnio
taikymą vertinsime kaip nesuderinamą su statut avancé ir su mūsų bendromis vertybėmis.

Be to, jei abiejose pusėse vis dar būtų skeptikų, kurie manytų, kad šios vertybės bendros
tik teoriškai, jie turėtų dar kartą pasiklausyti pastarosiomis dienomis ir savaitėmis iš Tuniso
gatvių sklindančio balso. Kas tai buvo, jei ne rimtas reikalavimas kurti demokratiją ir didesnį
ekonominį teisingumą?

Kaip šį rytą Catherine Ashton ir aš sakėme, Europos Sąjunga yra pasirengusi paremti išties
įtraukų rinkimų procesą, teikiantį tam tikrų garantijų. Tikimės, kad konkrečias šio proceso
sąlygas bus galima paskelbti kuo greičiau, kai tik bus suformuota ir pradės darbą
nacionalinės vienybės vyriausybė. Esame pasirengę teikti neatidėliotiną pagalbą rengiant
ir organizuojant rinkimų procesą, taip pat ilgalaikę paramą tikroms demokratinėms
permainoms.

Imamės priemonių dėl platesnės apimties paketo, kuris padėtų – kai tik padėtis stabilizuosis
– be viso kito, vykdyti ekonomikos plėtrą, skirti daug dėmesio Tuniso jaunimo patiriamoms
socialinėms problemoms ir sustiprinti teisinės valstybės principų taikymą ir teismų sistemą.

Žinoma, dėl šio proceso ir toliau nuodugniai konsultuosimės su šiuo Parlamentu ir
valstybėmis narėmis.
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Europos kaimynystės politika yra pagrįsta esminėmis Europos Sąjungai ir jos partnerėms
bendromis vertybėmis: demokratija, žmogaus teisėmis ir atviros rinkos ekonomika, siekiant
kartu kurti bendrą demokratijos, stabilumo ir gerovės erdvę. Komisija visuomet akcentavo,
kad šios vertybės yra svarbi mūsų kaimynystės politikos, vykdomos tiek mūsų pietų, tiek
rytų kaimynų atžvilgiu, sudedamoji dalis.

Turėdamas stiprią vidurinę klasę, aukšto lygio švietimą, būdamas artimas Europai ir apskritai
nuosaikus, Tunisas turi puikias galimybes kurti demokratiją, kurios su tokia jėga ir drąsa
dabar pareikalavo žmonės, ir, manau, visi turėtų pritarti, jog Europos Sąjunga taip pat yra
labai suinteresuota, kad Tunisas būtų demokratiškas, klestintis ir stabilus. Mus su Tunisu
sieja ilgalaikiai ir tvirti santykiai, o mūsų tautas ir mūsų verslo bendruomenes – glaudūs
ryšiai. Mano ir Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės
užsienio reikalams ir saugumo politikai siekis – dabar turėtume sustiprinti mūsų abipusius
santykius, remdamiesi naujais mūsų partnerių įsipareigojimais dėl valdymo, teisinės
valstybės principų ir pagrindinių laisvių paisymo ir ekonominių bei socialinių reformų.

Padarysime viską, kas įmanoma, kad padėtume Tuniso žmonėms paversti jų siekius realybe.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    PPE frakcijos vardu. – (ES) Pone pirmininke,
pastarieji įvykiai Tunise turėtų mus paskatinti atsakingai apsvarstyti bent du klausimus.
Pirma, ar politinės strategijos, skirtos remti status quo šalyse, kuriose neužtikrinamos
demokratinės laisvės, iš tikrųjų padeda kurti stabilumą, šiuo atveju čia pat mūsų
kaimynystėje.

Antra, pone pirmininke, turėtume apsvarstyti, ar Z. A. Ben Ali dingimas iš politinės arenos
yra pakankamas užtikrinti, kad tikrai vyks demokratinės permainos.

Mano nuomone, pone pirmininke, atsakymas į šiuos abu klausimus – ne. Todėl, pone
Št. Füle, reikia visapusiškai apsvarstyti, kodėl Kaimynystės politika pagal Barselonos procesą
nedavė numatytų demokratizavimo rezultatų ir kaip galėtume ar turėtume ją pataisyti.

Antra, patirtis daugeliu atvejų mums rodo, kad susidarius galios vakuumui, procesą pakeičia
radikaliausios ir ekstremistiškiausios partijos, užgrobia jį ir nori jį sunaikinti.

Pone pirmininke, jei siekiama paprasčiausiai ginti laisvę, ekstremizmas nėra blogis; jei
siekiama tiesiog ginti teisingumą, nuosaikumas nėra dorybė. Šis moralinis motyvas reiškia,
kad Europos Sąjunga privalo sutelkti visas pastangas, kad padėtų užtikrinti, jog šis procesas
nebūtų nutrauktas.

Palankiai vertinu tai, ką apie su rinkimais susijusios pagalbos teikimą Tunisui pasakė Št. Füle,
tačiau manau, kad daug svarbiau žengti žingsnį į priekį ir paremti Tunisą vykdant Europos
Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją. Pone pirmininke, taip turėtume elgtis ne tik dėl šio
moralinio motyvo, kuris įrėžtas į Europos Sąjungos genetinį kodą, bet ir savo pačių labui:
nes nėra tikslo keliauti pirmąja klase, jei ekonominėje klasėje sėdi keleivis su bomba savo
lagamine.

Pier Antonio Panzeri,    S&D frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, mes
visi drauge esame susirūpinę dėl to, kas vyksta Tunise, ir liūdime dėl daugybės žmonių,
žuvusių per protestus.

Nauja ir paini padėtis, susidariusi pasitraukus buvusiam prezidentui Z. A. Ben Ali, dabar
turi padėti siekti tikslo, kurio daugelis reikalavo: pradėti ekonomines ir socialines reformas,
kurios atitiktų didžiosios gyventojų daugumos lūkesčius, ir rengti demokratinius forumus,
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siekiant užtikrinti, kad pilietinė visuomenė ir įvairios opozicijos jėgos būtų vis labiau
įtraukiamos į visuomeninį gyvenimą ir valdymą.

Žinoma, visos šalys turi teisę nuspręsti, kokiu keliu eis, bet mes trokštame, kad šios reformos
būtų įvykdytos ir kad pokyčiai būtų realūs, o ne tik dėl akių. Tai, kas šiuo metu vyksta
Tunise, kelia klausimų mums visiems ir kelia klausimų Europai, turint omenyje visus jos
delsimus ir klaidas.

1995 m. Europos Sąjunga Barselonoje patvirtino partnerystės programą su Viduržemio
jūros šalimis. Ji turėjo apimti ekonominį, politinį, karinį ir netgi socialinį bei žmogiškąjį
bendradarbiavimą, bet tai nebuvo padaryta netgi keliant du pagrindinius tikslus. Kalbant
apie ekonomiką, drastiškai sumažėjo regioninių ir infrastruktūros projektų, nes valstybės
narės taip ir nesuteikė lėšų, o Komisijos skirtosios vis dar laikomos rezerve. Žadėta laisvosios
prekybos zona neegzistuoja, tačiau didžiausia nesėkmė – politiniame lygmenyje ir mes
turime apie tai viską žinoti, Komisijos nary.

Sąjunga su Viduržemio jūros šalimis sudaryta 2008 m., bet vis dar neveikia. 2010 m.
lapkričio mėn. turėjęs vykti aukščiausiojo lygio susitikimas buvo atidėtas neribotam laikui.
Problema ta, kad įvairios Europos vyriausybės nėra suinteresuotos ir nemato jokios realaus
bendradarbiavimo naudos. Jos labiau linkusios išlaikyti su abejotinais režimais siejančius
ryšius, kurie glaudžiai susiję su jų nedemokratiškai valdomų nacionalinių išteklių gynyba,
kai milijonai jaunų žmonių gyvena be jokių ateities perspektyvų, išskyrus emigraciją, kuri
tampa vis sudėtingesnė.

Todėl nelabai stebina tai, kad paskatinti ekonominės ir socialinės krizės protestai Tunise
virto didžiule banga, galinčia turėti didelį poveikį esamai jėgos struktūrai. Europos politinis
realizmas nebenaudingas dėl islamo fundamentalizmo baimės ir turbūt atėjo laikas pagaliau
prisipažinti apie tą pokolonijinį požiūrį, kuriuo vis linkstama vadovautis santykiuose su
šiaurės Afrikos šalimis.

Iš tiesų, jei veiksmus Barselonoje laikytume atskaitos tašku, Europai reikia naujo požiūrio
į savo pietines sritis ir Viduržemio jūros regioną, kurie turėtų būti patikimesni nei anksčiau.
Tai reiškia, kad reikia atlikti visapusišką partnerystės ir kaimynystės politikos strategijų,
kuriomis iki šiol buvo vadovaujamasi, peržiūrą, ir norėčiau paraginti, kad jūs, Komisijos
nary, tame dalyvautumėte. Negalime nuslėpti to, jog ir Komisija, ir Taryba buvo netgi
pasirengusios pradėti diskusijas su Tunisu dėl aukštesnio lygio statuso susitarimo. Vis dar
reikia paaiškinti tai, kokiais kriterijais remiantis buvo manoma, jog tai įmanoma.

Turime pakeisti taktiką – pakeisti mechanizmą – ir sakome Komisijai ir Tarybai, jog to
galima pasiekti demonstruojant didesnį pasiryžimą suteikti Parlamentui galimybę dalyvauti
plėtojant ir taikant naują partnerystės su Viduržemio jūros regiono šalimis idėją. Visa tai
ne tik šių šalių labui, bet, be visa kita, ir Europos labui.

Su daugeliu problemų, su kuriomis susiduria Europa, galima susidoroti ir jas išspręsti
kuriant produktyvius ir teisingus santykius su visomis Magrebo šalimis. Remti ekonomines
ir demokratines reformas, taip pat tuo pačiu metu pasitelkti visas reikalingas priemones
fundamentalizmui ir terorizmui slopinti – sunkus, bet vienintelis kelias.

Yra priežastis tikėtis, kad tragiška ir karti Tuniso duota pamoka padės mums visiems geriau
suprasti, ką verta padaryti ir ką verta pakeisti, kalbant apie Europos veiksmus.
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Marietje Schaake,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, norėčiau pasveikinti Tuniso
žmones už jų narsą, drąsą ir atkaklumą reikalaujant galimybių ir laisvės, ir tikiu, kad visi
gali susilaikyti nuo smurto ir kad greitai įvyks laisvi ir sąžiningi rinkimai.

Piliečiai pasisakė prieš slegiantį režimą, kuriame buvo naudojamos kulkos ir žuvo jų
jaunimas. Tik silpna valdžia imasi tokių priemonių, kad išsaugotų savo dirbtinai įgytą
korumpuotą galią ir turtus. Režimai įgyja teisėtumą sukurdami savo piliečių gerovę, o ne
uždarydami universitetus ir drausdami naudotis informacija ir laisvomis ryšio priemonėmis.

Kalbant apie naudojimąsi informacija, Tuniso opozicija naudojosi internetu ir internetas
tampa vis svarbesnis taikiam pasipriešinimui visame pasaulyje. Apie piliečių judėjimo
atsiradimą Tunise sužinojau iš interneto ir pati mačiau pranešimus, kurie ten buvo skelbiami,
bet tik maždaug po mėnesio kovos pagrindinės žiniasklaidos priemonės ir politiniai lyderiai
atkreipė dėmesį į gatvėje vykstančią realybę.

Tą pačią savaitę – paskutiniąją savaitę – Prancūzijos užsienio reikalų ministras pasiūlė
Tuniso vyriausybei pagalbą – riaušių malšinimo policijos pagalbą ir pagalbą palaikant
teisėtvarką. Kokia Komisijos reakcija į šį pasiūlymą ir kur pagalba piliečiams remiant jų
teises?

(Plojimai)

Tuniso vyriausybės ir jo žmonių susipriešinimas virtualioje erdvėje buvo toks pat kaip ir
gatvėse. Tuniso vyriausybė pasižymėjo tuo, kad buvo viena iš pažangiausių naudojant
filtravimo ir cenzūravimo programinę įrangą, ir per praėjusį mėnesį ji nepraleido progos
tramdyti žmonių naudodamasi šiomis technologijomis. Represyvūs režimai visame
pasaulyje ir toliau naudoja technologijas, kad apribotų kalbos laisvę.

Šiandien – Martino Liuterio Kingo diena ir būtent Martinas Liuteris Kingas pasakė, kad
ateina laikas, kai tyla tampa išdavyste. Komisijos nary Št. Füle, tas laikas atėjo. Jungtinės
Amerikos Valstijos kovoje dėl lyderio pozicijos internetinės laisvės srityje patyrė akivaizdų
pralaimėjimą patikimumo požiūriu.

ES laukia kova, kurią šį vakarą aptarsime kalbėdami apie būsimus Vengrijos įstatymus. Bet
jauna, laivę propaguojanti karta visame pasaulyje mato simbolinį Tuniso duotą pavyzdį
ir laukia paramos iš ES, ir nėra priežasties, dėl kurios neturėtume imtis iniciatyvos ginti
žmonių laisves, įskaitant ir internete.

Daniel Cohn-Bendit,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai,
pripažįstu, jog norėčiau, kad šis Parlamentas prilygtų tunisiečių išdidumui, kurie sugebėjo
nugalėti diktatorių Z. A. Ben Ali.

Ponios ir ponai, diktatorius nuverstas, bet diktatūra, diktatūros struktūra Tunise vis dar
egzistuoja. Šiandien turime būti labai atsargūs. Europos vyriausybės ir šio Parlamento
dauguma metų metus rėmė diktatūros struktūrą ir Tuniso diktatorių. Kaip tik praeitą savaitę
dauguma frakcijų nepritarė diskusijoms dėl Tuniso ir nepasmerkė Z. A. Ben Ali.

Prancūzijos užsienio reikalų ministro veiksmai yra tik paskutinysis vakarų bendrininkavimo
pavyzdys. Kodėl taip yra? Dėl baimės; nes žmonės bijojo islamizmo. Mums dera bijoti
islamistinės diktatūros, bet kuo čia dėti šie jauni žmonės, šie tunisiečiai, kurie visai ne
islamistai, kurie kovojo už laisvę? M. Bouazizi, kuris susidegino, yra Tuniso Jan Palach, o
kai susidegino Jan Palach, visas šis Parlamentas stojo jo pusėn. Mes net nesugebame apginti
M. Bouazizi – tokia tiesa apie šį Parlamentą.

17-01-2011Europos Parlamento debataiLT8



Dabar veiksmų turi imtis Komisija. Ji paprasčiausiai turi pasakyti vieną dalyką; ji turi pasakyti
tunisiečiams, kad per du mėnesius demokratiniai rinkimai negali įvykti šalyje, kuri ką tik
išsivadavo iš diktatūros. Šalyje nėra demokratinio pagrindo. Nėra žodžio laisvės, žiniasklaida,
radijas ir televizija nėra laisvi. Valstybinė spaustuvė – tai viskas, kas yra.

Būtent dėl šios priežasties prašau Komisijos paimti pinigus iš asociacijų susitarimo fondo
ir panaudoti juos žodžio laisvei Tunise, o ne Tuniso vyriausybinėms organizacijoms remti.

Antra, laikinoji vyriausybė nėra nacionalinės vienybės vyriausybė. Kodėl? Todėl, kad
dauguma tų, kurie kovojo, arba tų, kurie ištremti, dar nesugrįžo ir dar nepripažinti. Todėl
reikia laiko, kad galėtų susiformuoti demokratinės jėgos – ne Z. A. Ben Ali „pripažįstamos“
jėgos.

Europos Sąjunga turi parodyti, kad, mūsų požiūriu, tai, kas vyksta Tunise, lems didesnį
supratimą ir suteiks viltį visoms arabų šalims. Demokratija ir islamas gali gyvuoti kartu, ir
jei mes sugebėsime paremti besivystančią Tuniso demokratiją, pasieksime, kad Egipte,
Jordanijoje ir Sirijoje, ir visur, žmonės ir tautos sukils prieš savo diktatorius.

Visiems mums čia esantiems tenka atsakingas vaidmuo, nes galiausiai tunisiečiai – kurie
yra arabų pasaulio dalis – rodo mums, kad laisvės viltis, kuri 1989 m. iškilo rytų bloke,
dabar gimsta tokioje šalyje kaip Tunisas. Rytoj tai įvyks Alžyre, o poryt Egipte ir Jordanijoje.

Taigi todėl neįmanoma, kad šis Parlamentas nieko nesiimtų ir sakytų: „Taip, turbūt; mes
nežinome“. 1989 m. nežinojome, kaip pasiseks Lenkijai. Mes nežinojime, kaip Rusijoje
baigsis su M. Gorbachevu. Jei kiekvieną kartą, kai žmonės reikalauja laisvės, reikalausime
garantijos – t. y. jei reikalausime jų pasakyti mums, kad padėtis tikrai klostysis tam tikra
kryptimi, – niekada neparemsime laisvės, ir būtent todėl prašau Komisijos imtis veiksmų,
duoti kažką, parodyti tunisiečiams, kad realistinė politika dabar yra demokratijos rėmimo
politika, o nebe diktatūros struktūros rėmimo politika.

(Plojimai)

Charles Tannock,    ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, neramumai Tunise neabejotinai
yra žmonių nusivylimo šalies politiniu sąstingiu ir jos atitinkamu ekonominiu sąstingiu
atspindys. Pasipiktinimą kelianti korupcija ir valdančiosios šeimos elito turtingumas sudarė
ryškią priešpriešą dideliam skurdo ir nedarbo lygiui tarp paprastų žmonių.

Buvęs prezidentas Z. A. Ben Ali sumokėjo didžiausią kainą už tai, kad nepateisino savo
žmonių lūkesčių ir troškimų, tačiau nesutinku su kai kuriais vertinimais, ypač Žaliųjų
frakcijos, kad ši vyriausybė buvo viena iš represyviausių arabų pasaulyje. Kai kuriais atvejais
Tunisas buvo šiuolaikinės, pasaulietinės ir pažangios arabų šalies pavyzdys. Pvz., buvo
uždrausta poligamija ir galvos apdangalai, taip pat buvo skatinamos tiesioginės užsienio
investicijos ir turizmas.

Tunisas sugebėjo pasipriešinti siautėjančių džihado šalininkų mėginimams suardyti jo
pasaulietinės visuomenės vientisumą. Todėl labai svarbu, kad Tuniso politiniai vadovai –
nauji vadovai, kurie dabar ateis – gintų tą palikimą, nes Salafi judėjimo ekstremistai
neabejotinai bandys pasinaudoti esamu chaosu ir sąmyšiu, kuris turės naudos jų
pavojingiems planams, o tai neabejotinai kelia grėsmę ir Europos politiniams tikslams,
įskaitant užsienio politikos tikslus.

Nauji politiniai Tuniso vadovai taip pat turi suprasti, kad blogas valdymas ir didžiulė
nelygybė sudaro reikiamas sąlygas smurtiniam radikalizmui. Džiaugiuosi, kad laikinieji
vadovai pažadėjo vykdyti esmines reformas, nes pradėjus vykdyti tokius veiksmus labai
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sustiprės Tuniso santykiai su Europos Sąjunga. Mano frakcija ragina, kad saugumo jėgos
taikytų kuo didesnius apribojimus ir kad senojo režimo prezidento apsaugos vadovai,
atsakingi už kelias paskutiniąsias dienas vykdytą nekaltų stebėtojų šaudymą, beprasmiškai
siekiant destabilizuoti šalį, būtų suimti ir teisiami. Palankiai vertinu armijos profesionalumą
ginant respublikos institucijas.

Mes, ES piliečiai, turime suteikti Tuniso vienybės vyriausybei bet kokią pagalbą ir taip pat
teikti bet kokią pagalbą ES piliečiams, įskaitant Jungtinės Karalystės piliečius, kurie liko
Tunise, nes tuo metu ten atostogavo.

Marie-Christine Vergiat,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, ponios ir
ponai, šiandien šiame Parlamente savo frakcijos, Europos vieningųjų kairiųjų jungtinės
frakcijos / Šiaurės šalių žaliųjų kairiųjų, vardu kalbu su tam tikru pasididžiavimu ir su
dideliu susijaudinimu.

Priežastis ta, kad labai nedaug mūsų šiame Parlamente pasmerkė Tuniso režimo
piktnaudžiavimą ir tai, ką teko iškęsti žmonėms, kurie išdrįso, nepaisant didelio
pasipriešinimo, jį kritikuoti ir smerkti jo veiklą, o ypač žmogaus teisių gynėjų kankinimą.

Kad Tuniso žmonės sukiltų ir nebebijotų, prireikė jauno 26 m. vyro susideginimo, nes jie
jautėsi visiškai vieniši. Ten gimė laivės viltis. Žuvo daugiau nei 50 žmonių, kol Europos
Sąjunga išdrįso nedrąsiai pareikšti, jog ragina apriboti jėgos naudojimą, bet iki šeštadienio
neiškėlė klausimo dėl neliečiamos ES ir Tuniso partnerystės ir nepasmerkė smurto, pone
St. Füle. Mažiausiai, ką galime pasakyti, yra tai, kad Tuniso režimas vargu ar išgirdo jus
nuo tada, kai buvote paskirtas.

Šie žodžiai apie „jėgos naudojimo apribojimą“ įstrigo man gerklėje. Europos Parlamentas
tylėjo, išskyrus nedrąsų Magrebo delegacijos pareiškimą. Pone pirmininke, dar šeštadienį
kalbėjote šiuo klausimu, o šiandien Europos Parlamento dauguma atmetė rašytinę
rezoliuciją. Tačiau Europos valdžios institucijos sugeba aiškiau išsakyti savo poziciją kitų
režimų atžvilgiu. Būdamas prancūzas, žinau, kokie yra Prancūzijos vyriausybės
įsipareigojimai, ir iš naujo nebeaptarinėsiu mūsų užsienio reikalų ministro pasiūlymų.
Akivaizdu, kad kai kuriems žmonėms kolonijinė era dar nesibaigė, tačiau tikėkimės, kad
visa tai nugrims į praeitį.

Dėl Tuniso žmonių drąsos per kelias dienas sužlugo Tuniso stebuklas, toks brangus kai
kuriems čia esantiems žmonėms, ir buvo atskleista tikroji jo padėtis. Šiandien svarbi Europos
Sąjungos pareiga – paremti Tuniso žmones vykstant demokratiniams pokyčiams, tačiau
nesikišti į tai. Europos Sąjunga turi stebėti rinkimų procesą ir užtikrinti, kad nepriklausomas
tyrimo komitetas visiškai išaiškintų tai, kas įvyko – smurto ir korupcijos atvejus. Tuniso
žmonės neturi būti toliau apiplėšinėjami. Ben Ali ir Trabelsi šeimų turtai turi būti ne tik
patikrinti; jie turi būti įšaldyti.

Europos Sąjungai nepavyko. Reikės dėti daug pastangų, kad tunisiečiai atgautų pasitikėjimą.
Tiesa, kad šiandien padėtis vis dar sudėtinga, ir tai, kas vyksta šalyje, gali būti geru pavyzdžiu
Magrebo regionui. Žinome, kad tokių pačių maištų gali kilti ir visose tose šalyse, kuriose
vakarai vis dar kelia savo interesus virš žmonių, su kuriais tai susiję, interesų. Alžyre, Egipte
ir Mauritanijoje jau buvo žmonių susideginimo atvejų. Pats laikas nuo žodžių pereiti prie
veiksmų, kai kalbama apie demokratiją ir žmogaus teises. Jau laikas Europos Sąjungai
pertvarkyti savo partnerystes su pietų šalimis ir pagaliau sudaryti jas demokratinių
reikalavimų, pagarbos žmogaus teisėms ir lygybei pagrindu arba kitu atveju jomis
veiksmingai pasinaudos fundamentalistai.
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Gerard Batten,    EFD frakcijos vardu. – Pone pirmininke, diskusijos pradžioje jūs pateikėte
keletą pastabų apie laisvus ir sąžiningus rinkimus ir gerą atstovaujamąjį valdymą ir paprašėte
mūsų paremti Tuniso žmones.

Nė vienas demokratas negalėtų nepritarti. Žmonės gali toleruoti daug nekompetentingos,
korumpuotos vyriausybės veiksmų, bet jei jie patirs per didelį spaudimą, jie ims maištauti.
Vidaus saugumo tarnybose vyrauja tokia dogma, kad bet kurioje visuomenėje, pasibaigus
maisto atsargoms, po trijų dienų gali kilti riaušės ir pilietiniai neramumai.

Ar galima sugretinti tai, kas vyksta Tunise ir Europos Sąjungoje? ES vykdomas
nedemokratinis ir nekompetentingas valdymas. Daugelyje Europos šalių ES vykdoma
politika tiesiogiai lemia didelį jaunimo nedarbo lygį. Graikijoje jau vyksta riaušės ir pilietiniai
neramumai dėl jos grynai ideologinio atsidavimo bendrai Europos valiutai. Graikijos
pavyzdžiu greitai gali būti pasekta Ispanijoje, Portugalijoje, nes jų ekonomikos padėtis
tampa beviltiška dėl euro keliamų suvaržymų.

Nemanykite, kad tai negali įvykti Europos šalyse. Kai vyriausybės tampa savo žmonių
priešais, žmonės galiausiai maištauja.

Sutinku su tuo, ką sakėte savo įžangoje, tačiau norėtume, kad tie principai būtų taikomi
Europoje taip, kaip ir kitose pasaulio šalyse.

Pirmininkas.   – Šis klausimas baigtas.

12. Suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – C. Stihler rekomendacija antrajam svarstymui Vidaus
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos suderintos
statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB
[10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)] (A7-0343/2010).

Catherine Stihler,    pranešėja. – Pone Pirmininke, šios diskusijos ir rytojaus balsavimas
dėl per Belgijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpį sudaryto susitarimo dėl šio svarbaus
pranešimo dėl statybos produktų – gera Naujųjų metų pradžia.

Norėčiau padėti kalbą padėkodama visiems kolegoms, dėl kurių sunkaus darbo,
rūpestingumo ir įsipareigojimo siekti, kad šis pasiūlymas taptų tikrove, tapo įmanoma
parengti šį pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos
komiteto sekretoriatui ir Tarybai pirmininkavusios Belgijos atstovams, visų pirma
J. Vertessenui ir M. Haerynckui, už visą jų atliktą darbą negailint pastangų.

Kaip minėjau savo pranešime cituodama poetą Robertą Frostą, „Geros tvoros – geri
kaimynai“ (čia, matyt, reikėtų dėti klaustuką). Labai svarbu, kad neprarastume visiško
vidaus rinkos sukūrimo ir prekybos kliūčių šalinimo pagreičio. Kaip pripažįsta Mario Monti
savo ataskaitoje dėl bendrosios rinkos, „Europa kurti rinkos dar nebaigė: reikia pašalinti
tarpvalstybinės veiklos kliūtis, nereikalingas nacionalines administracines ir technines
kliūtis, įveikti korporacijų pasipriešinimą.“

Pateikdami šį pasiūlymą bandėme užtikrinti veiksmingesnį bendrosios rinkos veikimą ir
įdiegti aiškesnes ir skaidresnes sistemas, kad rinkai būtų tiekiami aukščiausių standartų
produktai ir kad statybos pramonė galėtų prekiauti teisingesnėje rinkoje.
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Šiuo metu statybos pramonė susiduria su ekonominiais sunkumais, kurių kilo dėl visuotinio
finansų sistemos žlugimo 2008 m. ir kurie didėja dėl lėto ekonomikos atgaivinimo visoje
ES. Turėtume nepamiršti, kad statybos pramonė yra labai svarbi: šiame sektoriuje tiesiogiai
dirba 12 mln. ES piliečių ir 26 mln. ES piliečių yra nuo jo priklausomi, t. y. nuo šio sektoriaus
priklauso 38 mln. žmonių. Siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, statybos sektorius labai
svarbus darbo vietų kūrimo ir užimtumo požiūriu.

Be to, statybos sektorius yra vienas iš pavojingiausių sektorių darbo jame požiūriu. Pvz.,
Vokietijoje, kurios saugos rodikliai vieni iš geriausių, vienas iš 5 000 statybos sektoriaus
darbuotojų žūsta įvykus nelaimingam atsitikimui. Reikėtų visada atsižvelgti į statybų
aikštelėse dirbančių asmenų sveikatą ir saugą, ir šiame pranešime svarbu tai pripažinti.

Turint tai omenyje, mums pavyko įtikinti abi šalis pasiekti tam tikrą susitarimą dėl
pavojingųjų cheminių medžiagų ženklinimo, kad pranešimas būtų suderintas su cheminių
medžiagų registracija, įvertinimu, autorizacija ir apribojimais (REACH) ir taip pat padėtų
asmenims, dirbantiems su produktais, kurie praeityje sukėlė lėtinius sveikatos sutrikimus,
kaip antai asbesto sukeliamą mezoteliomą ir tam tikru mastu – lėtinę obstrukcinę plaučių
ligą, kurią sukelia darbo sąlygos ir įkvepiamos dulkės, ar tapo mirties priežastimi.

Tinkamai ženklinant pavojingąsias chemines medžiagas galima padėti šiomis plaučių
ligomis sergantiems asmenims ir atskleisti mūsų čia atliekamo darbo sąsajas. Didžiuojuosi,
kad šis pranešimas buvo rengiamas ir parengtas Europos sveikų plaučių metais. Neretai
nesirūpinama plaučių sveikatos būkle, todėl man labai malonu, kad šiame Parlamente
pripažinome šio klausimo svarbą.

Taip pat norėčiau pateikti kelias trumpas pastabas dėl MVĮ. Parlamente esame raginami
„visų pirma galvoti apie mažuosius“, ir visas mūsų darbas turėtų būti grindžiamas šiuo
principu. Todėl mums pavyko sukurti antrąjį taisyklių rinkinį, skirtą mažesnėms
korporacijoms ir jų produktams vidaus rinkai tiekti, o įdiegus sistemą MVĮ turėtų būti
sudarytos sąlygos pigiau ir paprasčiau patekti į platesnę rinką, kuri padėtų didinti jų ateities
galimybes prekybos srityje.

Dėl atskiro skaidrumo, susijusio su techninėse įstaigose dirbančiais asmenimis ir jų darbu,
klausimo, manau, kad produktus tvirtinančioms įstaigoms suteikėme daugiau įgaliojimų,
nei buvo numatyta iš pradžių. Užtikrinus procedūrų ir produktų tvirtinimo skaidrumą bus
galima nugriauti šiandien Europos Sąjungoje esamas sienas ir pašalinti kliūtis. Tai turėtų
padėti ES įmonėms, o konkrečios sąlygos, taikytinos labai mažoms įmonėms, visų pirma
labai naudingos šiomis sunkiomis ekonominėmis aplinkybėmis.

Europos Sąjungoje visada turėtume siekti užtikrinti geresnį reglamentavimą. Kartu su savo
šešėliniais pranešėjais pakeičiau kelis jau nebeaktualius arba visiškai neaiškius pranešimo
skyrius, kuriais niekas negalėjo remtis ar užtikrinti jų taikymo. Tokiame pramonės sektoriuje
kaip statybos sektorius svarbu užtikrinti taisyklių aiškumą, taigi nekantrauju išvysti
pokyčius, kurių atsiras patvirtinus šiuos konkrečius pakeitimus.

Užmojis platus ir uždavinių nemažai, tačiau šiandien šios naujos taisyklės, kurios per kitus
24 mėnesius įsigalios visose valstybėse narėse, bus naudingos statybos sektoriui, nes
stengiamės skatinti ekonomikos augimą, taigi ir kurti darbo vietas.

Antonio Tajani,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. – (IT) Pone Pirmininke, ponios ir
ponai, visų pirma norėčiau padėkoti Pirmininkui, kuris pagerbė mus pirmininkaudamas
diskusijoms šiuo pramonės politikai ir vidaus rinkai labai svarbiu klausimu. Taip pat
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norėčiau padėkoti pranešėjai C. Stihler, kuri sunkiai dirbo, kad parengtų šį pasiūlymą, ir
dėl kurios įsipareigojimo per antrąjį svarstymą galėjome pasiekti sutarimą.

Taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir Vidaus rinkos
ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkui M. Harbourui. Jūsų bendros pastangos buvo
labai svarbios siekiant persilaužimo per Europos institucijų derybas dėl šio itin techninio
dokumentų rinkinio.

Komisija palankiai vertina per antrąjį svarstymą pasiektą Parlameno ir Tarybos kompromisą,
nes, nepaisant techninio šio dokumentų rinkinio pobūdžio, jis yra labai svarbus. Šio
reglamento dėl statybos produktų patvirtinimas yra itin didelis viso Europos statybos
sektoriaus žingsnis į priekį. Statybos produktai sudaro 3 proc. Europos bendrojo vidaus
produkto, o užimtumo požiūriu su statybos sektoriumi siejama veikla sudaro 6,5 proc.
Europos BVP, be to, šiame sektoriuje dirba 7,5 proc. visų dirbančiųjų. Apskritai tai reiškia,
kad statybos sektorius sudaro 10 proc. Europos ekonomikos, kaip pranešėja minėjo savo
kalboje.

Be to, šio reglamento dėl statybos produktų patvirtinimas yra svarbus žingsnis į priekį
teisės aktų supaprastinimo ir patobulinimo, o kartu ir statybos produktų vidaus rinkos
sustiprinimo, požiūriu. Be to, šiuo reglamentu pirmą kartą praktiškai taikomi Smulkiojo
verslo aktu įtvirtinti principai. Iš tikrųjų ES teisės aktais Europos įmonėms, visų pirma labai
mažoms įmonėms, bus pagaliau suteikta priemonių, kurios, užuot joms trukdžiusios, t. y.
reikalaujant užpildyti tam tikras formas, nustatant biurokratines procedūras ir papildomus
įpareigojimus, joms tik padės.

Negaliu nesidžiaugti šiuo rezultatu, ypač turėdamas omenyje tai, kad pateikti trijų klausimų,
kurie anksčiau laikyti sudėtingesniais, sprendimai. Pirma, dėl pavojingųjų cheminių
medžiagų, Komisija parengs pranešimą šiuo svarbiu klausimu ir informuos apie tai
Parlamentą, be to, jei bus būtina, pateiks papildomų pasiūlymų dėl įstatymo galią turinčių
aktų.

Antra, nustatytos labai mažoms įmonėms, kurios visada laikytos labai svarbiomis siekiant
apsaugoti Smulkiojo verslo akto principus, taikytinos specialios sąlygos. Pasiekti rezultatai
atitinka šį kriterijų, nes išsaugota galimybė labai mažoms įmonėms taikyti paprastesnes
procedūras.

Galiausiai įvairiose dokumento teksto dalyse pripažįstama būtinybė mažinti įmonėms
taikytinus administracinius įpareigojimus ir įpareigojimus atlikti tyrimus, iš dalies nustatant
paprastesnes ženklinimo CE ženklu procedūras ir taip pat įtvirtinant neprivalomų Europos
techninių vertinimų nuostatą.

Bet kokiu atveju, kaip nurodyta Europos Komisijos pareiškime, pridėtame prie Tarybos
pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, turėsime patikrinti, ar pasirinkti sprendimai iš
tikrųjų geriausiai padeda spręsti esamų poreikių klausimus. Visų pirma turėsime užtikrinti,
kad įmonėms, ypač labai mažoms įmonėms, nebūtų taikomi nepagrįsti arba bet kuriuo
atveju nereikalingi administraciniai įpareigojimai. Ketiname atidžiai stebėti šį aspektą ir
savo išvadas įtrauksime į Europos Parlamentui ir Tarybai skirtą ataskaitą, kuri bus parengta
praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo.

Taip pat norėčiau paaiškinti, kad įgyvendindama šį reglamentą Komisija ketina glaudžiai
bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir, žinoma, su Taryba. Todėl paprašiau savo tarnybų,
kurioms esu dėkingas už jų nuolatinį indėlį į Komisijos teisėkūros darbą, parengti šio
reglamento įgyvendinimo veiksmų planą, kurį ketinu jums kuo greičiau atsiųsti. Šiame
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veiksmų plane visų pirma nagrinėjami vadinamieji komitologijos aspektai. Parlamentas –
svarbiausias Komisijos partneris, todėl galiu jus patikinti, kad ketinu toliau su jumis glaudžiai
bendradarbiauti, įskaitant kitą šio reglamento patvirtinimo proceso etapą. Be to, ne veltui
šiame Parlamente praleidau 14 metų.

Galiausiai Komisija laikėsi nuomonės, kad būtina parengti pranešimą dėl institucijų
nukrypimo nuo bendrojo susitarimo, susijusio su galutiniu prieštaravimų deleguotiems
teisės aktams pateikimo terminu. Komisija nori pabrėžti, kad pagal bendro susitarimo
projekte nustatytą principą numatytas dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį galima teikti
prieštaravimus, be to, šį terminą galima pratęsti dar dviem mėnesiams.

Šiuo atveju Komisija laikosi nuomonės, kad nėra jokių konkrečių aplinkybių, kuriomis
būtų galima pateisinti šio principo pažeidimą. Komisija apgailestauja, kad nesilaikyta
bendro susitarimo projekte nustatyto principo, ir savo pareiškime pabrėžia, kad to, kas
įvyko statybos produktų atveju, negalima laikyti precedentu.

Norėčiau padėkoti Parlamentui – įskaitant Pirmininką, kuriam dar kartą dėkoju už
dalyvavimą šiose diskusijose, – už susidomėjimą, su kuriuo jis išnagrinėjo šį pasiūlymą dėl
supaprastinimo. Baigdamas norėčiau pabrėžti pranašumus, kurių galime tikėtis patvirtinę
šį naują reglamentą, taip pat pranašumus, kurių įgys statybos produktų gamintojai, jų
vartotojai ir nacionalinės valdžios institucijos.

Taip pat norėtume patvirtinti Komisijos norą laikytis šio reglamento tekste apibrėžtų
įsipareigojimų, visų pirma parengti prašytas ataskaitas.

Dar kartą dėkoju jums, pone Pirmininke, ir jums, gerbiamieji Parlamento nariai, už parodytą
įsipareigojimą ir bendradarbiavimą.

Andreas Schwab,    PPE frakcijos vardu. – (DE) Pone Pirmininke, A. Tajani, ponios ir ponai,
aš taip pat norėčiau padėti kalbą nuoširdžiai padėkodamas visiems, aktyviai prisidėjusiems
siekiant, kad šis reglamentas būtų svarstomas antrą kartą. Šis reglamentas, kaip matyti iš
jo pavadinimo, yra esamos direktyvos patobulinimas. Iš tikrųjų anksčiau statybos sektoriaus
reglamentai tam tikru mastu buvo priskiriami pagrindinei nacionalinės autonomijos sričiai.
Tai, kad mums čia pavyko pateikus reglamentą išskirti Europos vidaus rinkos klausimą, –
labai palankiai vertintinas dalykas.

Antra, ypač dėl mažųjų ir vidutinių įmonių, į šį reglamentą įtraukta nemažai svarbių
supaprastinimo išlygų, kurios padės joms lengviau plėtoti ekonominę veiklą ir sudaryti
sandorius Europos vidaus rinkoje. Galiausiai, žinoma, šis reglamentas bus naudingas ir
vartotojams, nes padės užtikrinti daug didesnį statybos produktų saugumą ir patikimumą.

Taip pat galiu kalbėti mūsų šešėlinio pranešėjo profesoriaus H.-P. Mayerio, kuris dėl tam
tikrų su jo rinkimų apygarda susijusių reikalų šiandien, deja, turėjo likti savo rinkimų
apygardoje, vardu. Jis prašė manęs paminėti, kad galiausiai šis antrą kartą svarstomas
reglamentas yra kompromisas, jo manymu, geras kompromisas, tačiau, nepaisant to, dar
yra keli klausimai, prie kurių reikės dirbti toliau. Esu labai dėkingas A. Tajani už jo pastabą,
kad Parlamentas taip pat dalyvaus imantis būtinų tolesnių veiksmų šiuo klausimu. Kaip
šešėlinis pranešėjas profesorius H.-P. Mayer mano, kad nepakanka tiesiog reguliuoti statybos
produktų gamintojų elgesį ir jų pagamintų produktų pardavimą; šis reglamentas turi būti
papildytas teisės aktais, kuriais taip pat būtų nustatyti statybos produktų naudojimo ir
montavimo principai ir praktinės taisyklės. Atsižvelgdamas į tai profesorius H.-P. Mayer
mano, kad Komisija turėtų apsvarstyti galimybę suteikti Europos standartizacijos komitetui
(CEN) įgaliojimų parengti standartizuotą Europos reglamentą.
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Profesorius H.-P. Mayer taip pat norėtų pabrėžti, kad Komisija turėtų stebėti, ar pradėjus
taikyti naująjį Statybos produktų reglamentą bus užtikrinamas tinkamas visų sričių
suderinimas, nekils papildomų saugos problemų ir nebus sudaromos nesąžiningos
konkurencijos sąlygos. Tačiau išgirdęs Komisijos nario A. Tajani kalbą esu įsitikinęs, kad
kartu pasieksime šį tikslą.

PIRMININKAVO: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Evelyne Gebhardt,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau
labai nuoširdžiai padėkoti pranešėjai C. Stihler, šioje itin techninėje srityje atlikusiai labai
svarbų darbą.

Svarstome ne tik techninį pranešimą; šis pranešimas yra itin politinis, pranešimas, kuriame
taip pat reikėjo laikytis aukštų politikos standartų. Buvo būtina išlaikyti įvairių pramonės,
saugos ir darbuotojų apsaugos interesų pusiausvyrą, ir, Europos Parlamento bei Europos
Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nuomone, pranešėjai
puikiai pavyko tai padaryti.

Buvo labai svarbu atsižvelgti į pramonės interesus ir įžvelgti jai šioje statybos produktų
srityje kylančias problemas. Taip pat buvo svarbu rasti pusiausvyrą didelių ir mažųjų bei
vidutinių įmonių atžvilgiu. Manėme, kad Komisija, teigdama, jog mažosioms įmonėms
reikia taikyti mažiau taisyklių, buvo teisi. Tačiau tai nereiškia, kad turėtų būti leidžiama
nustatyti žemesnį saugos lygį, ir šiuo požiūriu Komisijos pasiūlymas patobulintas. Standartų
lygis turi būti iš tikrųjų aukštas – toks, kokį mums pavyko pasiekti šioje srityje.

Žinoma, taip pat svarbu užtikrinti, kad saugumas būtų svarbiausias dalykas. Tai ypač svarbu
vartotojams, nes gaminant statybos produktus ir juos montuojant turi būti užtikrinama,
kad produkto vartotojas galiausiai būtų toks pat saugus, kaip ir anksčiau su šiuo produktu
dirbęs asmuo.

Trečiasis mums, kaip socialdemokratams, labai svarbus aspektas buvo darbuotojų apsaugos
gerinimas ir tai, kad šis požiūris taip pat buvo dar kartą aiškiai įtrauktas į šį reglamentą.
C. Stihler šiam klausimui savo pastabose taip pat teikė didelę reikšmę. Galiausiai šie statybos
produktai dažnai susiję su darbu su pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis. Labai
svarbu užtikrinti, kad šioje srityje būtų taikomas kuo aukštesnis apsaugos lygis. Be to, šį
apsaugos lygį reikės apsvarstyti vėliau – ir šiuo klausimu, pone A. Tajani, mums tikriausiai
vis dar reikia padirbėti, – kai nagrinėsime šių produktų šalinimą jiems tapus
nebereikalingiems.

Norėčiau dar kartą nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už jos iš tikrųjų puikiai atliktą darbą.

Heide Rühle,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau
padėkoti C. Stihler ir visiems šešėliniams pranešėjams. Manau, per šį antrąjį svarstymą
pasiekėme gerą kompromisą, nors ne visų šalių reikalavimai patenkinti, kaip, žinoma,
visada būna kompromisų atvejais.

Norėčiau pareikšti konkrečių priekaištų dėl profesoriaus H.-P. Mayerio pateiktų pastabų,
kurias perdavė A. Schwab. Manau, dar turime daug nuveikti ženklinimo srityje. Dabar
turime gero statybos produktų srities suderinimo taisykles, turiu omenyje statybos produktų
gamybą. Tačiau statybos produktų montavimo ir naudojimo srityje dar turime daug
nuveikti. Viena iš galimybių – Komisija turėtų toliau dirbti šiuo klausimu Eurokodų srityje
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ir, norint padaryti pažangą, jai reikėtų suteikti įgaliojimų taikyti Eurokodus statybos
produktų montavimo ir naudojimo srityje.

Kita galimybė – suderinti taikymo ir naudojimo sritį, kad šiuo klausimu mums daugiau
nereikėtų grįžti prie nacionalinio lygmens ir kad Europos lygmeniu suderintume pačius
produktus, o ne jų naudojimo taisykles. Turime daugiau dirbti šioje srityje ir, jei bus būtina,
imtis papildomų priemonių, visapusiškai palaikysime Komisiją.

Norėčiau paminėti dar vieną aspektą, kuris buvo svarbus diskutuojant, ar turėtume balsuoti
už šį pranešimą. Deja, Tarybai pirmininkavusi Belgija per derybas padarė klaidą. Remdamasi
pirmojo svarstymo išvadomis Tarybai pirmininkavusi valstybė narė be visiško Parlamento
sutikimo įtraukė į antrąjį svarstymą du naujus aspektus – 8 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio
6 dalį. Tarybai pirmininkaujanti Vengrija savo laiške dabar sprendžia šį klausimą. Vis dėlto
nemanau, kad Tarybai pirmininkaujanti Vengrija iš tikrųjų suprato šį prieštaravimą.
Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad jei ateityje Taryba įtrauks į antrąjį svarstymą naują klausimą,
norėčiau, kad ji iš tikrųjų kreiptųsi į Parlamentą ir pabandytų su mumis pasiekti gerą
kompromisą.

Vis dėlto, atsižvelgdami į rezultatus, manome, kad nėra prasmės atmesti šį kompromisą
dėl tokios procedūrinės klaidos. Balsuosime už šį kompromisą, nes manome, kad jis yra
svarbus žingsnis tolesnio šio sektoriaus suderinimo linkme, sektoriaus, kuris ekonomikos
požiūriu yra labai svarbus. Todėl per šį antrąjį svarstymą palaikome šį kompromisą.

Emma McClarkin,    ECR frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti C. Stihler
už jos sunkų darbą. Kelias, kurį ji turėjo nueiti, buvo labai ilgas.

Šiandien Europoje statybų sektoriuje tiesiogiai dirba 12 mln. ES piliečių. Be to, apie 92 proc.
statybinių medžiagų gamintojų yra mažosios ir vidutinės įmonės – tai yra daugiau kaip
65 000 individualiųjų įmonių. Akivaizdu, kad statybos sektorius labai svarbus Europos
ekonomikai, o mes esame įsipareigoję pramonei ją paremti, ypač po šios ekonomikos
krizės.

Dėl ne vieno šio pranešimo aspekto, pvz., dėl ES teisės aktų pobūdžio, dauguma mūsų
pateko į tam tikrą aklavietę. Pranešimas nėra tobulas, jis – kompromisas. Siekiant užtikrinti,
kad labai mažos įmonės nepatirtų tokios pat naštos, kokia tenka didesnėms įmonėms, dėl
pagrindinių klausimų, įskaitant eksploatacinių savybių deklaraciją ar ženklinimą CE ženklu,
sėkmingai pasiektas susitarimas. Dėl kovos su pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis
statybos produktuose ir jų nustatymu mums pavyko pasiekti kompromisą ir užtikrinti,
kad būtų išvengta prieštaravimų galiojantiems cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentams.

Tikiuosi, šis per antrąjį svarstymą pasiektas susitarimas duos tikrų rezultatų ir padės
paskatinti laisvą statybos produktų judėjimą, visoje ES pagerinti standartus ir skatinti
ateityje perdirbti statybos produktus, o svarbiausia – užtikrinti, kad įmonėms nebūtų
didinama biurokratinė našta, o vartotojams – nekiltų painiavos.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, palankiai vertinu kompromisą,
pasiektą kai kuriais konkrečiais klausimais, kurie, mano manymu, labai svarbūs norint
sėkmingai pasiekti šio pasiūlymo dėl įstatymo galią turinčio akto tikslus.

Kalbu apie tai, kad išsaugotos taisyklės dėl paprastesnių procedūrų, kurios iš tikrųjų skirtos
įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, tenkančiai naštai palengvinti ir
jų sąnaudoms sumažinti. Iš tikrųjų manau, kad, atsižvelgiant į neigiamą ekonomikos padėtį,
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kokia susiklostė dabar, labai svarbu pripažinti mažųjų ir vidutinių įmonių, kurios yra vienas
iš pagrindinių mūsų ekonomikos ramsčių, atliekamo vaidmens svarbą.

Be to, kadangi nustatomi paprastesni procedūros mechanizmai ir visų pirma sutrumpinamas
naujų produktų pateikimo rinkai laikotarpis, šiuo naujuoju reglamentu iš tikrųjų skatinamos
inovacijos. Kartu šis reglamentas padeda apsaugoti vartotojus, nes jiems suteikiama galimybė
greičiau gauti naujoviškus produktus, tačiau ir toliau užtikrinami kokybės ir saugos
reikalavimai, kurių privalu laikytis ženklinant produktus CE ženklu.

Todėl, mano nuomone, pasiektas susitarimas yra puikus kompromisas, padėsiantis užtikrinti
tinkamą gamintojų ir vartotojų poreikių pusiausvyrą, taigi ir tinkamą rinkos veikimą
sektoriuje, kuris iš tikrųjų yra mūsų Europos ekonomikos varomoji jėga.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti C. Stihler už puikų
jos atliktą darbą. Visi kalbėjome apie techninį klausimą. Laimei, E. Gebhardt Europos
Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vardu pabrėžė, kad šis
klausimas nėra tik techninio pobūdžio; šis klausimas yra itin politinis ir ekonominis. Visi
žinome, kad statyba yra pagrindinis ekonomikos ramstis. Visi žinome, kad mažosios ir
vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos pagrindas, ekonomikos, kuri Europos Sąjungoje
pateko į labai sudėtingą padėtį. Taigi C. Stihler parengtas pranešimas taip pat labai svarbus
politiniu požiūriu, ir ji rengdama šį pranešimą atliko puikų darbą.

Mums pavyko pasiekti kompromisą, visiems tinkamą kompromisą. Mums pavyko rasti
pusiausvyrą, pagal kurią galėsime nustatyti paprastas procedūras ir taikyti jas nepažeidžiant
mažųjų ir vidutinių įmonių produktų kokybės standarto ir kartu užtikrinant geriausius
įmanomus rezultatus.

Mums pavyko išspręsti pavojingųjų cheminių medžiagų klausimą. Visi prisimename – o
ilgiau čia dirbantys Parlamento nariai prisimena labai gerai –„Berlaymont“ pastato, kuris
buvo uždarytas penkeriems ar šešeriems metams, taršos asbestu klausimą. Įsivaizduokite,
kas nutiktų visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, jei nebūtume sugebėję išspręsti
pavojingųjų cheminių medžiagų klausimo.

Galiausiai dar turime spręsti saugos ir skaidrumo klausimą. Manau, C. Stihler savo
parengtame pranešime ir pasiekto kompromiso požiūriu šiuo klausimu taip pat atliko
puikų darbą.

Baigdama savo kalbą norėčiau pasakyti, kad esu įsitikinusi, jog taip, kaip sprendėme statybos
klausimus, galėsime spręsti ir Europos Sąjungos plėtros klausimus.

Malcolm Harbour (ECR).   – Ponia pirmininke, kaip Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos
komiteto pirmininkas norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu daugumai pastabų – tiesą
sakant, manyčiau, visoms pastaboms, – kurias Parlamento nariai pateikė dėl Catherine
Stihler atlikto darbo. Manau, pateikti sudėtingą dokumentų rinkinį antrajam svarstymui
ir tai padaryti mūsų komitete buvo nelengva užduotis, kurią ji atliko nepaprastai gerai.

Norėčiau pabrėžti, kad taip įrodoma antrojo svarstymo procedūros šiame Parlamente
svarba, nes galėjome labai patobulinti iš Tarybos gautos pozicijos tekstą. Kaip visų pirma
pažymėjo H. Rühle, kai kuriems pakeitimų aspektams nepritarėme. Iš Tarybai
pirmininkaujančios Vengrijos gavome laišką dėl kai kurių išsamių klausimų, kuris bus
paskelbtas kartu su protokolu.

Palaikydamas šį susitarimą tiesiog norėčiau pareikšti dvi baigiamąsias pastabas. Pirmiausia
norėčiau padėkoti jums, pone Komisijos nary, už tai, kad dirbote kartu su mumis, ir pasakyti,
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kad įgyvendindami šį pasiūlymą turime su jumis labai glaudžiai bendradarbiauti. Kaip
paaiškinote, čia esama tam tikrų svarbių komitologijos aspektų, ir mano komitetas visiškai
palaiko būtinybę labai rimtai imtis tolesnių veiksmų, susijusių su šiais pasiūlymais.

Antra, manau, kad šis sektorius labai svarbus ir kad mes turime nuolat jį prižiūrėti, kad,
kaip sakė dauguma kolegų, įsitikintume, jog nėra jokių rinkos kliūčių, galinčių sutrukdyti
jam veiksmingai prisidėti prie Europos ekonomikos.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Ponia pirmininke, esu labai patenkinta Statybos produktų
direktyvos tekstu, kurį pranešėjai ir labai daug padėję Komisijos nariai A. Tajani ir M. Barnier
sutarė šiandien nagrinėti antrojo svarstymo metu. Ši direktyva turėtų padėti supaprastinti
statybos produktų rinkos veikimą. Šia direktyva siekiama su užsidegimu suvienodinti
[standartus], supaprastinti dokumentavimą ir pašalinti nereikalingus biurokratinius
veiksmus. Galiausiai nugalėjo nuomonė, kad pastatų statyba yra statybos paslaugų teikimas,
o ne prekyba produktais ir kad bet kokių neserijinių pagamintų dalių įmontavimas į pastato
konstrukcijas taip pat priskiriamas statybos veiklai, ir tai vertinu palankiai. Čekijoje
veikiančios įmonės taip pat pritaria šiai nedidelei reformai, nes pagal senąją direktyvą jos
patirdavo daugiau išlaidų, o jų gaminamų produktų kokybė negerėjo. Vidaus rinkos ir
vartotojų apsaugos komitetas, kurio narė esu, sutarė ir vienbalsiai patvirtino dokumento
tekstą, įskaitant labai mažoms įmonėms skirtus taisyklių supaprastinimus. Esu įsitikinusi,
kad visas Parlamentas rytoj pasielgs taip pat. Tai bus dar vienas ženklas, kad gerinama ES
teisinė aplinka, taigi taip kartu remiama bendra rinka.

Anja Weisgerber (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, nesu įsitikinusi dėl visų kompromiso
aspektų, tačiau žinau, kad patvirtinus šį naująjį reglamentą dabartinė teisinė padėtis
neabejotinai bus pagerinta. Visų pirma apie statybos produktų eksploatacines savybes
kalbėsime standartizuota Europos technine kalba ir galėsime nustatyti lengvesnes ir
paprastesnes procedūras. Europos vidaus rinkoje padarėme pažangą, todėl įmonės iš to
galės gauti naudos, o, standartizavus saugos reikalavimus, tai bus naudinga ir vartotojams.
Iš esmės manau, kad labai svarbu ir prasminga labai mažoms įmonėms netaikyti
biurokratinių taisyklių. Vis dėlto turime atsižvelgti ir į tai, kad labai mažos įmonės,
gaminančios statybos produktus, kartu yra ir vartotojos, taigi jas taip pat privalu apsaugoti.

Todėl džiaugiuosi, kad mano pasiūlymas buvo įtrauktas į kompromisą. Pagal jį labai
mažoms įmonėms būtų taikomos paprastesnės statybos produktų eksploatacinių savybių
vertinimo procedūros. Tačiau jei labai mažos įmonės norės taikyti tokią tvarką, jos privalės
įrodyti, kad tokia supaprastinta procedūra visiškai atitinka faktinę visoje Europoje taikytiną
procedūrą. Tai – vienintelis būdas, leidžiantis užtikrinti, kad informacija apie eksploatacines
savybes taip pat būtų tiksli ir patikima ir kad visoje Europoje pastatų sauga atitiktų
nustatytus reikalavimus.

Antonio Tajani,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir
ponai, pritariu M. Harbourui, kuris pabrėžia, kad mūsų svarstomas tekstas svarbus ir kad
jis bus patvirtintas dėl Parlamento pasiekto sutarimo. Šis dokumentas svarbus, nes tai yra
naujas teisės aktas, kuriuo bus pateikta svarbių rekomendacijų rinkai ir kartu nustatyta
gerų taisyklių, pagal kurias mažosioms ir vidutinėms įmonėms bus sudarytos sąlygos
plėstis, visų pirma per šį galutinį dabartinės krizės etapą, kai turime daryti viską, ką galime,
ir užtikrinti, kad mažosios ir vidutinės įmonės galėtų kurti naujas darbo vietas ir plėstis.
Tai – Europos Komisijos tikslas, pagrįstas tvirtu Europos Parlamento įsipareigojimu, iš
dalies kaip Smulkiojo verslo akto įgyvendinimo ir plėtojimo rezultatas.
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Supaprastinimas, įskaitant biurokratijos mažinimą, bus naudingas mažosioms ir vidutinėms
įmonėms. Tačiau, kaip sakydama kalbą pabrėžė E. Gebhardt, šiomis rinkos liberalizavimo
ir plėtros taisyklėmis taip pat nustatytos tikros saugos, kuri labai svarbi ne tik statybos
sektoriaus darbuotojams, bet ir vartotojams, gairės.

Manau, šis pranešimas veda tinkama linkme. Tačiau Komisija, patvirtinusi šį teisės aktą,
parengtą pagal Tarybos ir Parlamento pasiektą susitarimą ir kompromisą, neketina sustoti.
Norime ateinančias metais toliau dirbti šiuo klausimu, ir taip pat norėčiau patikinti
M. Harbourą, kuris pabrėžė būtinybę judėti į priekį, kad esame įsipareigoję parengti šio
reglamento įgyvendinimo veiksmų planą, kurį jums kuo greičiau perduosiu.

Per šias diskusijas dauguma gerbiamų Parlamento narių kalbėjo apie statybos sektoriaus
teisės aktų suderinimą, visų pirma saugos srityje. Visiškai suprantu šią problemą ir apie ją
žinau, todėl džiaugiuosi, kad kartu su Europos standartų organizacija parengėme Eurokodus,
nes šios suderintos taisyklės konkrečiai siejamos su statybos sektoriaus sauga. Kaip žinote,
šiuo metu Komisija rengia komunikatą dėl standartizavimo, kurį per kelias savaites
pateiksime Parlamentui ir Tarybai. Todėl, ponia pirmininke ir gerbiamieji Parlamento
nariai, manau, kad šiandien ir rytoj žengsime svarbų žingsnį į priekį.

Norėčiau pakartoti, kad šis klausimas susijęs ne tik su techninėmis taisyklėmis, tačiau
norėčiau padėkoti pranešėjai už jos kantrybę dirbant su techninio pobūdžio taisyklėmis,
kurios bet kokiu atveju yra didelių politinių įsipareigojimų atspindys. Už šių techninių
detalių slypi svarbus ekonominis pasirinkimas, kuris bus naudingas mažosioms ir
vidutinėms įmonėms, per artimiausius metus galinčioms kurti naujas darbo vietas, ir pusei
milijardo Europos piliečių.

Catherine Stihler,    pranešėja. – Ponia pirmininke, dėkoju visiems kolegoms, šią popietę
ir šį vakarą kalbėjusiems šiuo klausimu.

Manau, Komisijos nario A. Tajani pastabos apie partnerystę, veiksmų planą ir Eurokodų,
kuriuos taip pat minėjo H. Rühle ir, manau, A. Schwab, klausimą labai svarbios ir kad mes
toliau bendradarbiausime, kaip bendradarbiavome iki šiol. Pasiekėme kompromisą, ir yra
keletas jo aspektų, kurių kolegos nenorėjo įtraukti į šį kompromisą, tačiau Parlamentui
pavyko išsaugoti 75 proc. šio teksto pakeitimų, kurie, mūsų manymu, buvo svarbūs, ir tai
yra nemažas laimėjimas.

Per šias diskusijas kažkas mane uždegė. Statybos sektorius toks gyvybiškai svarbus mūsų
ekonomikai būsimo augimo ir darbo vietų kūrimo požiūriu, kad norėčiau paklausti
pirmininkės, ar būtų galima užtikrinti, kad šiame Parlamente kasmet vyktų diskusijos dėl
statybos sektoriaus, siekiant tęsti Komisijos nario mums pasiūlytą bendradarbiavimą ir
užtikrinti, kad, atsižvelgiant į tai, jog 38 mln. asmenų yra priklausomi nuo statybos
sektoriaus, nes jame dirba, šiame Parlamente statybos sektoriui, kaip derėtų, visada teiktume
didelę reikšmę.

Taigi dėkoju jums, ponia pirmininke, ir jums, pone Komisijos nary; nekantriai lauksiu kitų
savaičių, mėnesių ir metų, nes diskusijos dėl statybos toliau vyks Vidaus rinkos ir vartotojų
apsaugos komitete, ir, pvz., aš iš tikrųjų jas seksiu.

Pirmininkė.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2011 m. sausio 18 d., antradienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)
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George Becali (NI),    raštu. – (RO) Norėčiau palankiai įvertinti pranešėjos parengto
pranešimo turinį. Statybos produktų sektorius yra vienas iš svarbių ir pažeidžiamų Europos
ekonomikos sektorių, kurį turime suderinti. Vartoju terminą „pažeidžiamas“ ne tik
atsižvelgdamas į tai, kaip šis sektorius reagavo į ekonomikos nuosmukį, bet ir visų pirma
todėl, kad šiame sektoriuje dirba 12 mln. darbuotojų ir veikia apie 65 000 mažųjų ir
vidutinių įmonių. Tvirtai palaikau sumanymą pripažinti būtinybę nustatyti aukštą
darbuotojų sveikatos ir saugos lygį tais atvejais, kai dirbama su statybos produktais. Be to,
neabejotinai kalbu ne tik apie nelaimingus atsitikimus darbe, kurių įvyksta gana dažnai,
bet ir apie darbo procesuose naudojamas pavojingąsias chemines medžiagas. Norėčiau
pasakyti dar vieną dalyką. Norint užtikrinti statybos produktų bendrosios rinkos veikimą,
reikia ją atitinkamai remti atsižvelgiant į jos dydį ir specifinį pobūdį, įskaitant paramą
pažeidžiamiems aspektams, kuriuos minėjau savo kalbos pradžioje.

13. Dioksino gyvulių pašare įvykio pasekmės Europos Sąjungoje (diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – Komisijos pareiškimas dėl dioksino gyvulių pašare įvykio
ir jo poveikio Europos Sąjungai.

John Dalli,    Komisijos narys. – Ponia pirmininke, kaip jums gerai žinoma, Naujieji metai
prasidėjo Vokietijoje kilusiu rimtu gyvulių pašaro užteršimo dioksinu įvykiu. Komisijos
tarnybos atidžiai stebėjo įvykių raidą ir visapusiškai bendradarbiavo su kompetentingomis
Vokietijos valdžios institucijomis.

Jau pradėjau svarstyti, kokių priemonių būtų galima imtis siekiant užtikrinti, kad mūsų
aukšto lygio maisto produktų ir gyvulių pašarų saugos sistema būtų dar veiksmingesnė.
Tačiau pirmiausia leiskite pradėti kalbą nuo įvykio aplinkybių: šis įvykis išaiškėjo, kai
kombinuotųjų pašarų gamintojas, iš laboratorijos gavęs analizės rezultatus, 2010 m.
gruodžio 22 d. pranešė kompetentingoms Vokietijos valdžios institucijoms, kad atlikus
savikontrolės testus paaiškėjo, jog pavyzdys neatitinka ES teisės aktų reikalavimų.

Nuo praėjusių metų lapkričio mėn. vidurio iki gruodžio mėn. vidurio biodyzelino
gamintojas pristatė parašų riebalų gamintojui, kuris taip pat gamina riebalus techninėms
reikmėms, septynis riebalų rūgščių, skirtų techniniams tikslams, krovinius. Pastaroji įmonė
buvo registruota ir kaip pašarų riebalų gamintoja; matyt, buvo sumaišyti gyvulių pašarams
ir techninėms reikmėms skirti riebalai. Vėliau nustatyta, kad keturi iš šių lapkričio mėn.
antrojoje pusėje pristatytų krovinių užteršti dioksinais. Kiti trys 2010 m. gruodžio mėn.
pirmojoje pusėje gyvulių pašarų gamykloms pristatyti kroviniai nebuvo užteršti.

Vis dėlto, kol tai buvo patikrinta ir siekiant imtis atsargumo priemonių, laikytasi nuomonės,
kad visi kroviniai galimai užteršti, ir su jais buvo elgiamasi kaip su užterštais. Iš viso
25 Vokietijos gyvulių pašarų gamintojams buvo pristatyta beveik 2 300 t galimai užterštų
pašarų riebalų. Nė viena galimai užterštų pašarų riebalų siuntų nebuvo išsiųsta už Vokietijos
teritorijos ribų.

Apie 4 800 Vokietijos ūkių buvo pristatyta 100 000–200 000 t pašarų, kuriuose buvo
nuo 2 iki 10 proc. galimai užterštų riebalų. Siekiant imtis griežtų atsargumo priemonių,
visi ūkiai buvo uždaryti; jų komercinė veikla buvo sustabdyta; šiuose ūkiuose buvo
auginamos vištos dedeklės, penimi naminiai paukščiai, žąsys, kiaulės, pieniniai galvijai,
jaučiai ir triušiai. Kai kurie galimai užteršti gyvulių pašarai, skirti veislinėms vištoms lesinti,
taip pat buvo išsiųsti į Prancūziją ir Daniją.
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Kol šie ūkiai nebus atidaryti, iš jų negalima tiekti rinkai jokių gyvūninės kilmės maisto
produktų. Šie ūkiai bus atidaryti tik tuo atveju, jei gavus analizės rezultatus ir atlikus tyrimus
bus patvirtinta, kad ūkių tarša neviršija ES teisės aktų nustatyto lygio. Šiuo metu iš šių
4 800 iš pradžių uždarytų ūkių 939 ūkiai – daugiausia paukštininkystės ir kiaulininkystės
– tebėra uždaryti. Atrodo, kad nuo tada, kai šis įvykis buvo pastebėtas, jokie užteršti maisto
produktai, išskyrus kelias išimtis, iš Vokietijos nebuvo eksportuoti ar parduoti.

Galiausiai gavus analizės rezultatus paaiškėjo, kad produktai atitinka ES teisės aktų
reikalavimus. Tai – ES atsekamumo sistemos veiksmingumo pavyzdys, ir šiuo klausimu
toliau būsime budrūs.

Dėkingas šio įvykio aspektas tas, kad nustatytas dioksino kiekio lygis maisto produktuose
tais atvejais, kai viršytos ES nustatytos ribos, nebuvo itin didelis, o tai reiškia, kad tokių
užterštų maisto produktų suvartojimo per trumpą laiką atvejais (jeigu tokių būtų) nekyla
tiesioginis pavojus vartotojo sveikatai.

Ką Komisija padarė, kad padėtų suvaldyti šį įvykį? Mano tarnybos nuolat palaikė ryšius su
Vokietijos valdžios institucijomis ir naudodamosi Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą
ir pašarus sistema nedelsdamos išplatino visą informaciją valstybėms narėms. Jos taip pat
palaikė ryšius su kompetentingomis trečiųjų šalių valdžios institucijomis ir mūsų prekybos
partneriams pateikė aiškų įvykio vaizdą. Be to, Komisijos pareigūnai, siekdami ištirti būdus,
kaip būtų galima toliau stiprinti dioksino kiekio pašaruose stebėseną, susitiko su
suinteresuotaisiais riebalų ir aliejaus pramonės subjektais.

Aš pats sausio 6 d. susisiekiau su Vokietijos Federacinės Respublikos maisto, žemės ūkio
ir vartotojų apsaugos ministre Ilse Aigner ir mes pasikeitėme nuomonėmis apie tai, ką
reikia daryti, kad ateityje būtų išvengta panašių taršos įvykių. Šiandien dar kartą susisiekiau
su Vokietijos ministre, nes man buvo neramu dėl šviežiausių naujienų, paskelbtų praėjusį
savaitgalį, kad gyvulių pašarų gamintojas nepateikė išsamaus ūkių, kurie gavo galimai
užterštų pašarų krovinius, sąrašo ir kad jis pateikė klaidingą informaciją apie užterštų
pašarų riebalų naudojimą kombinuotiesiems pašarams gaminti, todėl buvo papildomai
uždaryta keli šimtai ūkių.

Tai susiję su labai rimtu ES maisto saugos nuostatų pažeidimu. Leiskite aiškiai pasakyti:
Vokietijos valdžios institucijos visapusiškai dalyvauja sprendžiant šį taršos klausimą ir
daro viską, ką gali, kad jis būtų išspręstas nedelsiant ir ryžtingai.

Man pranešė, kad Vokietijos valdžios institucijos skiria daugiau papildomų pajėgumų
bandymams, kad juos būtų galima atlikti ir užbaigti per kuo trumpesnį laiką. Tačiau svarbu,
kad taip pat būtų nedelsiant sprendžiamas platesnio masto įtakos požiūriui į gyvulių pašarų
saugą ES lygmeniu klausimas. Todėl kitą savaitę Vokietijoje lankysis Maisto ir veterinarijos
tarnybos pareigūnų grupė, kuri padės Vokietijos valdžios institucijoms ir perduos mūsų
bendras žinias ir supratimą apie tai, kodėl šis taršos įvykis atsitiko ir kaip tokių atvejų būtų
galima išvengti ateityje. Vokietijos valdžios institucijoms pranešta apie šį vizitą ir jos jam
pritarė. Žinau, kad galime tikėtis visapusio mūsų kolegų iš Vokietijos bendradarbiavimo.

Šis įvykis taip pat bus aptartas per sausio 24 d., kitą pirmadienį, Briuselyje vyksiantį Žemės
ūkio tarybos susitikimą. Kaip jau minėjau, svarstome priemones, kurių būtų galima imtis,
įskaitant teisėkūros priemones.

Šis įvykis pabrėžė būtinybę užtikrinti nacionalinių kontrolės sistemų, kuriomis pagrįstas
visų ES valstybių narių ir trečiųjų šalių pasitikėjimas mūsų maisto produktų ir gyvulių
pašarų saugos priemonėmis, veiksmingumą. Norėdamas išspręsti šią problemą, nagrinėju
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galimybę griežtai atskirti aliejaus ir riebalų, skirtų maisto produktų ir gyvulių pašarų
reikmėms, gamybą nuo aliejaus ir riebalų, skirtų naudoti technikos srityje, gamybos, be
to, svarstau galimybę nustatyti teisinius reikalavimus griežčiau kontroliuoti dioksino kiekį
skirtingais pašarų grandinės etapais.

Esu įsitikinęs, kad patvirtinus šias priemones bus galima atlikti būtinus mūsų jau ir taip
patikimų maisto produktų ir gyvulių pašarų saugos sistemų patobulinimus.

Albert Deß,    PPE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, dėkoju jums,
pone Komisijos nary, už faktinį šio Vokietijoje kilusio dioksino skandalo pristatymą. Mane,
ir kaip ūkininką, labai piktina tai, kad nuolat turime kovoti su tokio pobūdžio skandalais,
kurių priežastimis iš pažiūros galima laikyti ne tik neatsargumą, bet ir nusikalstamą veiką.
Galime patvirtinti tiek teisės aktų ir reglamentų, kiek norime, – Europoje patvirtinome
vienus griežčiausių maisto produktų gamybos reglamentavimo teisės aktus ir nustatėme
žemiausias sudedamųjų dalių, galinčių pakenkti mūsų vartotojų sveikatai, ribines vertes –
tačiau vis dar nesame apsaugoti nuo tokių pavojų.

Todėl taip pat privalu nustatyti reikalavimą – ir valstybės narės taip pat už tai turi prisiimti
atsakomybę, – kad prokurorui nusprendus, jog esama nusikalstamos veikos požymių,
būtina atitinkamai padidinti skiriamos bausmės dydį. Tokie žmonės negali išsisukti
sumokėję baudą – šiuo atveju raginama taikyti įkalinimo bausmes. Tokie asmenys turi būti
uždaryti, kad daugiau negalėtų sukelti tokių nelaimių.

Pone Komisijos nary, labai džiaugiuosi, kad pripažinote, jog priemonių, kurių ėmėsi
Vokietijos valdžios institucijos, eilės tvarka buvo tinkama, – kai lankiausi Vokietijoje, man
susidarė toks pat įspūdis. Vokietijoje kilo tam tikras politinis sąmyšis dėl to, kad klausimas
neva sprendžiamas netinkamai. Turime visi sutelkti pastangas ir, jei būtina, papildyti
galiojančias griežtas nuostatas.

Minėjote vieną konkretų klausimą, dėl kurio jus visapusiškai palaikome. Aš taip pat palaikau
– be to, kalbu savo frakcijos vardu – sumanymą griežtai atskirti maisto ir kitų produktų
gamybą, kad būtų galima išvengti tokių nesusipratimų. Pone Komisijos nary, dėl tolesnio
mūsų nuostatų ir reglamentų tobulinimo siekiant ateityje geriau užkirsti kelią tokiems
skandalams, mes jus palaikome.

Ulrike Rodust,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, mane
gerokai nustebino jūsų pastabos. Remdamasi spaudos – bent jau Vokietijoje – nušviestais
įvykiais, padėtį suvokiu šiek tiek kitaip. Mane taip pat labai piktina tai, kad maisto produktų
saugos srityje nuolat susiduriame su skandalais. Negalime leisti, kad tokių įvykių atsitiktų.
Žinau, kad tik patvirtinus reglamentus ir teisės aktus negalima užkirsti kelio šios srities
nusikalstamai veikai. Tačiau turime daryti viską, ką galime, kad šią nusikalstamą veiką
vykdantiems asmenims būtų kuo sunkiai ją vykdyti. Komisija privalo paraginti valstybes
nares nedelsiant persvarstyti šioje srityje taikomų sankcijų lygį. Už savavališką ir aplaidų
elgesį su maisto ir gyvulių pašarų produktais turi būti skiriamos didelės bausmės. Dažnai
bauda, palyginti su gaunama nauda, yra tokia maža, kad sumokama smulkioms išlaidoms
skirtais pinigais.

Taip pat labai svarbu didinti valstybės inspektorių skaičių. Iš dabartinio Vokietijos pavyzdžio
labai gerai matyti, kad savikontrolės principas turi rimtų trūkumų. Norėčiau pabrėžti, kad
visoje tiekimo grandinėje – nuo lovio iki stalo – reikia nuosekliai taikyti principą „moka
teršėjas“. Galiausiai mūsų maisto produktų sauga prasideda nuo to, kuo šeriame savo
gyvulius.
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Nekalti žmonės neturėtų kentėti dėl kitų asmenų nusikalstamos veikos padarinių. Iki šiol
neaišku, kas atlygins nuostolius, kurių ūkininkai patyrė dėl dioksino skandalo. Dėl vieno
dalyko neabejojama: tai bus ne teršėjai, kurie bankrutavo, nes visiškai neliko pinigų. Tai
nepriimtina. Šiuo požiūriu reikėtų apsvarstyti galimybę įsteigti Europos fondą, į kurį visi
gyvulių pašarų gamintojai turėtų mokėti įmokas. Dėl problemų, kurių nuolat kyla maisto
produktų saugos srityje, aiškėja vienas dalykas: turime užtikrinti visapusį visos proceso
grandinės – ir maisto produktų, ir gyvulių pašarų – atsekamumą. Šiuo požiūriu reikia
tobulinti ES reglamentus ir nacionalinės teisės aktus.

Corinne Lepage,    ALDE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nary, Europoje
per 10 metų patyrėme keturis tokius įvykius.

Nors turėtume džiaugtis, kad mūsų skubaus perspėjimo sistema veikė tinkamai, tokie
įvykiai visiškai nepriimtini. Europos vartotojų sveikata neturi būti sistemos, kuria teikiama
pirmenybė išlaidų mažinimui ir kuria iš tikrųjų netiesiogiai skatinami tokie įvykiai, nes
skiriamos labai nedidelės baudos, koregavimo kintamasis.

Vis dėlto, pone Komisijos nary, turime užtikrinti, kad mūsų piliečiai mumis pasitikėtų, –
jūs tai žinote geriau negu kas kitas. Taigi kokių veiksmų ketinate imtis? Ką tik kalbėjote
apie reikalavimą atskirti pramoninių ir maisto produktams skirtų aliejų gamybą, ir labai
dėl to džiaugiuosi. Pone Komisijos nary, tai turi būti gamybos proceso įpareigojimas, o ne
tik pasirinkimo galimybė; taip užtikrinsime daugiau tikrumo.

Antra, visiškai neteisinga, kad taip ūkininkai gali pasiskelbti esantys nemokūs. Pone
Komisijos nary, kokių veiksmų galime imtis, kad užtikrintume, jog tokie veiksmai neliktų
nenubausti? Atsakomybė vis dar yra geriausias saugos sergėtojas.

Galiausiai kokių veiksmų ketinate imtis, kad būtų pagerinta valstybių narių nustatyta
priežiūra? Perspėjimo signalas išsiųstas praėjus beveik trims savaitėms po krovinio su šiais
aliejais pristatymo. Žinoma, vargu ar tai Komisijos kaltė, tačiau šiuo metu tai yra vartotojams
kylanti problema. Pone Komisijos nary, ar manote, kad šiuo klausimu galime pagerinti
padėtį?

Martin Häusling,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary,
ponios ir ponai, akivaizdu, kad vartotojų pasitikėjimas dar kartą stipriai susilpnintas, ir jie
visiškai pagrįstai klausia savęs, ką daro nacionalinės valdžios institucijos ir ES, kad
sustabdytų šių teršėjų veiklą. Priešingai negu Komisijos narys, nemanau, kad šis įvykis buvo
nelaimingas atsitikimas ar tik atsitiktinumas. Manau, už viso to slypi sistema, pagal kurią
tam tikros įmonės iš medžiagų, kurios iš tikrųjų nepriskiriamos gyvulių pašarams, mišinio
uždirba milijonus. Taigi jos išvengia atsakomybės, o už tai sumoka ūkininkai ir vartotojai.

Manau, tai tūrėtų būti mūsų atspirties taškas, ir, žinoma, taip pat turime paklausti savęs,
ar patikros atliekamos tinkamoje vietoje. Vokietijos gyvulių pašarų sektoriuje veikia kelios
įmonės, kurios dirba su riebalais. Kodėl ten neatliekame tikslinių patikrų? Kodėl pasitikime
savikontrole ir gauname gana atsitiktines vertes, kurias vėliau turi patikrinti valstybės
kontrolės institucijos ir atlikti ex post vertinimą? Kitaip tariant, mums reikia visoje Europoje
veikiančio rizika pagrįsto kontrolės metodo. Todėl, pone Komisijos nary, mano klausimas
jums toks: kokių veiksmų šiuo klausimu imasi Europos maisto saugos tarnyba (ESFA)? Ar
toks įvykis atsitiko tik Vokietijoje, ar Europoje dar yra kitų tokių atvejų, apie kuriuos galbūt
paaiškės vėliau?

Manau, sutariame, kad turime sudaryti tikslų pašarų, kuriuos iš tikrųjų leidžiama laikyti,
sąrašą. Turime nustatyti griežtas bendrovėms taikytinas leidimų išdavimo taisykles, užtikrinti
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įsipareigojimą atlyginti žalą ir atskirti prekybos srautus. Vis dėlto manau, ir tai reikėtų
pakartoti, kad taip pat turime iš esmės pakeisti daugumos politikos sričių kryptį, nes, viską
apsvarsčius, gyvulių pašarai turėtų būti gaunami ne iš pramonės įmonių, o iš mūsų laukų.
Ūkininkai turi žinoti, kuo šeria savo gyvulius, o vartotojai – iš kur gaunami pašarai. Turime
užtikrinti, kad taip ir būtų. Galime ir privalome pradėti žemės ūkio reformą nuo šio aspekto,
dar kartą iš esmės pakeisdami šią padėtį, nes galiausiai dėl kelių gyvulių pašarus teršiančių
nusikaltėlių padarytos žalos kenčia visas žemės ūkis, ir tam iš esmės turime užkirsti kelią.

James Nicholson,    ECR frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, labai užjaučiu daugumą
Vokietijos ūkininkų dėl padėties, į kurią jie šiuo metu pateko.

Žinau, ką tai reiškia, iš patirties, kurios įgijau prieš maždaug dvejus metus Šiaurės Airijoje,
kai išgyvenome labai panašų įvykį. Tuomet didžiausios žalos patyrė ūkininkai, kurie iš
tikrųjų niekaip nebuvo su tuo susiję. Buvo paminėtas žodis „nusikaltėliai“, ir čia įsivėlę
nusikalstamų ketinimų turintys asmenys. Turime išsiaiškinti, kodėl jie taip elgiasi ir ar jų
tikslas – užsidirbti daug papildomų pinigų, kaip sako M. Häusling. Jei taip, jie už tai turėtų
būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Tačiau turėtume labai aiškiai pasakyti, kad už šį įvykį atsakingi ne maisto produktus
gaminantys asmenys. Už tai atsakingi gyvulių parašų tiekėjai, tiekiantys juos maisto
produktų gamintojams. Privalome imtis veiksmų prieš šiuos žmones ir užtikrinti, kad tai
daugiau nepasikartotų, be to, turime atkurti vartotojų pasitikėjimą. Puikiai suprantu, kodėl
vartotojų pasitikėjimas šiuo metu smarkiai susilpnėjo. Kaip kažkas sakė, tokių įvykių
nutikdavo ir anksčiau, ir reikėtų užtikrinti, kad jie daugiau nepasikartotų. Neikime
paprasčiausiu keliu ir netvirtinkime naujų teisės aktų. Įgyvendinkime tai, ką turime.

Sabine Wils,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, malimas, maišymas ir
apgaudinėjimas – šiais trimis žodžiais populiariai apibūdinama Vokietijos gyvulių pašarų
pramonė. Nuo 1999 m. vien Vokietijoje kilo penki skandalai dėl dioksino. Akivaizdu, kad
kai atsiranda galimybė prekiauti pigiais maisto produktais ir iš to gauti daug pelno, gyvulių
pašarų gamintojai ir didelės maisto produktų gamybos įmonės nesirūpina dėl ES direktyvų.
Vokietijos maisto produktų rinkoje vyksta nuožmi konkurencija dėl mažiausios kainos.
Todėl intensyviajai gyvulininkystei skirti pašarai turi būti kuo pigesni. Valstybės kontrolės
įstaigos retai tikrina gyvulių pašarų ir maisto produktų gamintojus. Valstybė vis labiau
pasitiki gamintojų savikontrole ir taip taupo lėšas, kurios būtų skiriamos kvalifikuotiems
specialistams samdyti. Tokiomis aplinkybėmis dioksinu užterštos techninių riebalų atliekos
pateko į gyvulių pašarų ir maisto produktų grandinę.

Jei riebalai, prieš juos įmaišant į pašarus, būtų buvę patikrinti, dabartinio skandalo dėl
dioksino būtų buvę galima išvengti. Tokiu atveju tarša būtų buvusi nustatyta laiku. Dabar
nemažai vartotojų vėl užkrėsti papildomu dioksino kiekiu. 80 proc. dioksino į mūsų
organizmus patenka su gyvūninės kilmės maistu, kitaip tariant, su mėsa, pienu ir kiaušiniais.
Vokietijos maisto produktų priežiūros organizacija „Foodwatch“ pagrįstai reikalauja
įpareigoti pašarų gamintojus prieš sumaišant kiekvieną pašarų partiją tikrinti jų
sudedamąsias dalis, ar jose nėra dioksino ir polichlorinuoto bifenilo. Į pašarus negalima
įmaišyti jokių sudedamųjų dalių, kurių sudėtis neatitinka nustatytų ribinių verčių. Itin
užterštas pašarų partijas privalu sunaikinti, be to, turi būti įmanoma įrodyti šių užterštų
pašarų sunaikinimo faktą. Tai – vienintelis būdas, kaip galima užkirsti kelią tolesnėms
teršalų priemaišoms ir jų atskiedimui.

Laboratorijos taip pat turi būti įpareigotos pranešti nacionalinės priežiūros institucijoms
apie atvejus, kai viršijamos nustatytos ribinės vertės. Siekdami užtikrinti mėsos produktų
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atsekamumą, turime reikalauti juos ženklinti etiketėmis. Iš dabartinio ir anksčiau Vokietijoje
kilusių maisto produktų skandalų paaiškėjo, kad labai svarbu, jog valstybės institucijos
atliktų įprastines gyvulių pašarų gamintojų ir gyvulių augintojų patikras. Pone Komisijos
nary, kaip ketinate tai įgyvendinti?

Peter Liese (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, privalu
geriau apsaugoti vartotojus ir ūkininkus nuo neatsakingo gyvulių pašarų ir pašarų riebalų
klastojimo. Privalome visoje Europoje sustabdyti tokių priemaišų praktiką. Viena kolegė
Parlamento narė ką tik kalbėjo tik apie Vokietiją, tačiau, deja, anksčiau dioksino ir kitų
panašių skandalų kilo ir kitose valstybėse narėse.

Visų pirma šį klausimą turi spręsti prokurorai, nes kalbame apie nusikalstamą veiką.
Tikiuosi, Vokietijos prokurorai ir kitų šalių, kurios, galbūt, vis dar yra susijusios su šiuo
atveju, nes, kaip minėta, Nyderlandai taip pat yra šios grandinės dalis, organizacijos dirbs
griečiau nei Airijos prokurorai. Šioje valstybėje asmenys, atsakingi už 2008 m. kilusį
skandalą, tik dabar patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Apskritai šiuo atveju turime
veikti greičiau.

Norėčiau paprašyti pažvelgti į šį skandalą – tai iš tikrųjų yra skandalas – iš tinkamos
perspektyvos. Nustatyta, kad daugiausia vertės viršytos keturis kartus. Tai – blogai, tačiau
kartu tuo gerai paaiškinama, kodėl nustatėme prevencinį lygį, kurio negalima viršyti. Vis
dėlto šis prevencinis lygis sąmoningai parinktas toks, kad galėtume pasiekti tokią ribą, kai
ilgalaikė žala, nustatyta atliekant eksperimentus su gyvūnais, jaučiama tik tuo atveju, kai
ši riba viršijama 100 kartų. Taigi nėra didelės rizikos; tai – atsargumo klausimas.

Palyginti su dabar nustatyta ES ribine verte, 1999 m. Belgijoje kilusio skandalo atveju
ribinės vertės buvo 700 kartų didesnės. Be to, naudodamiesi ES priemonėmis, pvz.,
patvirtinę teisės aktus dėl cheminių medžiagų, patobulinę atliekų deginimo įrenginiams
taikytinus standartus ir t. t., aplinkos taršą dioksinu sumažinome iki dešimtadalio to lygio,
koks buvo 1990 m. Nepaisant to, mums reikia priemonių, kurias reikia taikyti maisto
produktų grandinėje visoje Europoje. Turime stebėti dioksino kiekį, atskirti skirtingoms
reikmėms naudojamus riebalus ir, mano manymu, turime nustatyti visoje Europoje taikytiną
gyvulių pašarų grynumo reikalavimą, be to, turime geriau apsaugoti ūkininkus, kurie negali
imtis priemonių, kad maisto produktų grandinėje daugiau nepasikartotų tokie neatsargumo
įvykiai ir nusikalstamos machinacijos.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Ponia pirmininke, nereikia nė kartoti, kad
Europoje neginčijamai nustatyti daug griežtesni maisto produktų kokybės standartai nei
bet kuriose kitose pasaulio šalyse. Mūsų vartotojai, eksporto rinkų atstovai ir gamintojai –
visi reikalauja, kad labai stengtumėmės išsaugoti šiuos standartus ir į tai nemažai
investuotume.

Jei toks su tarša susijęs įvykis, koks neseniai nutiko Vokietijoje, būtų įvykęs daugelyje kitų
pasaulio šalių, apie tai tikriausiai nė nebūtume išgirdę. Tačiau jis ten nenutiko. Šis įvykis
įvyko būtent čia, Europos Sąjungoje. Tai, kas įvyko Vokietijoje, nepriimtina, ir reikia ne
tik visapusiškai ištirti šį įvykį, bet ir priversti kaltininkus prisiimti atsakomybę už tai, kas,
atrodo, yra ne nelaimingas atsitikimas, o greičiau nusikaltimas.

Vis dar neaišku, kas yra taršos šaltinis, ir man dėl to labai neramu. Galima susidaryti
nuomonę, kad aiškiai neapibrėžta Vokietijos valdžios institucijų atsakomybė už bet kokį
netinkamą savo priežiūros pareigų atlikimą. Atrodo, šis įvykis išaiškėjo dėl įmonių
tarpusavio bendravimo, o ne dėl valdžios institucijų atliekamos kontrolės.
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Iki šiol nenustatyti asmenys, atsakingi už šį įvykį, o, turint omenyje padėties rimtumą,
Komisija turi nešališkai jį nušviesti.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai,
dabartinis su dioksinu susijęs įvykis – daugiau nei tiesiog skandalas. Europos žmonės
parodė, kokie jie yra iš tikrųjų. Kiek ilgai skundėmės, kad žemės ūkio sektoriuje vyksta
nuožmi kova dėl kainų ir išlikimo, kurią skatina nepasotinamas vis pigesnių maisto
produktų poreikis.

Iki šiol ne vienus metus ši kova buvo kur kas daugiau nei paprasčiausias jėgos išbandymas.
Žmonės vis dažniau griebiasi nusikalstamų priemonių ir metodų. Tačiau galiausiai dėl to
visi patirsime nuostolių. Galime patvirtinti daugiau teisės aktų ir direktyvų, galime atlikti
daugiau brangesnių patikrų, galime nustatyti griežtesnes bausmes, tačiau nė viena iš šių
priemonių nepadės įveikti nusikalstamos energijos, kurią kursto tokia nuožmi kova už
būvį.

Privalome pagaliau kovoti su šios problemos priežastimis. Turime pagaliau padaryti galą
nuolatiniam reikalavimui gauti daugiau ir pigesnių maisto produktų. Kaip ūkininkė tiesiogiai
susidūriau su bejėgiškumu prieš tokius nusikalstamus tam tikrų asmenų veiksmus, kokių
būta šiuo atveju. Mane kartu su kolegomis profesionalais ėmė šiurpas pagalvojus, kas bus
kitas, be kaltės įmestas į šį sūkurį.

Todėl norėčiau paklausti Komisijos: ką jūs ir jūsų kolegos ketinate daryti, kad būtų atkurta
maisto produktų vertė? Palankiai vertinu jūsų pateiktus siūlymus, tačiau jie jums nepadės
išspręsti pagrindinės problemos.

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, šis
skandalas man sukelia tikrą déjà vu jausmą, nes ši krizė iš tikrųjų vyksta beveik taip pat,
kaip vyko prieš dvylika metų Belgijoje kilusi krizė. Iš daugybės per pastaruosius dešimt
metų kilusių įvykių matyti, kad gyvulių pašarų aliejų ir riebalų pramonėje veikia tik keli
dalyviai, kurie, vedami neskrupulingo godumo ir elgdamiesi kaip nusikaltėliai, yra pasirengę
sukčiauti, o dėl tokio sukčiavimo mažėja ūkininkų gaunamos pajamos ir kenkiama vartotojų
sveikatai. Tai nepriimtina. Taigi iš tikrųjų tapo būtina patikrinti galiojančius teisės aktus
nepalankiausiomis sąlygomis. Tikiuosi, Žemės ūkio taryba pateiks savo pastabas šiuo
klausimu.

Tačiau taip pat būtina užtikrinti kontrolę ir priežiūrą. Pramonėje vis dar dažnai taikoma
savikontrolės praktika. Nacionalinės valdžios institucijos turi atlikti papildomas, griežtesnes
visų savikontrolės formų patikras. Tai turėtų būti atitinkamai daroma. Antra, manau, kad
Airijos maisto ir veterinarijos tarnyba turėtų vykdyti didesnę kontrolę. Turime labiau
kontroliuoti kontrolę atliekančias įstaigas. Skaičiau, kad per pastaruosius dešimt metų
Maisto ir veterinarijos tarnyba atliko tik tris misijas. Tai – pernelyg mažai, todėl turime
užtikrinti, kad šis skaičius didėtų. Pone Komisijos nary, ar ketinate pavesti Maisto ir
veterinarijos tarnybai atlikti kelias misijas dėl dioksino kiekio problemų?

Jaroslav Paška,    EFD frakcijos vardu. – (SK) Ponia pirmininke, per daugelį Europos Sąjungos
veikimo metų sukurta labai sudėtinga įvairių taisyklių ir reglamentų sistema, iš kurios
visuomenė turėtų susidaryti įspūdį, kad Europos Sąjungoje rūpinamasi mūsų maisto
produktų švara ir kokybe. Siekiant sustiprinti šį įspūdį, pasamdyta daug įvairių sričių
specialistų, inspektorių, veterinarų ir pareigūnų, kurie kuria sudėtingą institucinę pabaisą,
turinčią užtikrinti Europos maisto produktų kokybę.
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Ponios ir ponai, šiandien matome, kaip gerai ši sistema veikia. Europa užtvindyta itin
užterštais maisto produktais, o mūsų biurokratinis aparatas, be abejonės, nežino, ką dėl
to daryti. Norėdami suprasti padėties rimtumą, prisiminkime, ką ši machinacija maisto
produktais mums davė.

Mokslininkų nuomone, dioksinas yra nuodingiausia kada nors žmogaus sukurta cheminė
medžiaga. Jis priskiriamas prie sunkiausios kategorijos kancerogeninių medžiagų, be to,
jis taip pat gali sukelti ląstelių ir hormonų atsparumo sumažėjimą, lemti didesnį jautrumą
infekcijoms, vaisingumo sumažėjimą, didesnę nėštumo nutrūkimo tikimybę, kiaušidžių
funkcijos sutrikimus, gimdymo sunkumus, aukštesnį kūdikių mirtingumo lygį, centrinės
nervų sistemos vystymosi problemas, patologinius steroidinių hormonų ir receptorių
pokyčius ir t. t.

Dioksinas nesuyra. Jis kaupiasi gyvųjų organizmų audiniuose, o Pasaulio sveikatos
organizacija pažymi, kad jei ryžio grūdo dydžio dioksino kiekis patenka į organizmo kraujo
apytaką, jis prilygsta metinei vieno milijono žmonių dioksino kiekio ribai.

Be to, šiandien sužinojome, kad Vokietijos įmonė „Harles and Jentzsch“ papildė gyvulių
pašarus dioksinu ir nuo 2010 m. kovo mėn. pateikė rinkai iki 3 000 t dioksinu užterštų
riebalų. Remiantis gautais duomenimis, užteršti kiaušiniai buvo išsiųsti į Nyderlandus ir
Jungtinę Karalystę, o užteršta mėsa – į Prancūziją ir Daniją.

Todėl norėčiau paklausti jūsų, pone Komisijos nary, kaip gali būti, kad tūkstančiams
ūkininkų gyvulių pašarų mišinius tiekianti įmonė neįregistruota reguliuojamoje kontrolės
sistemoje? Apie kokį bendradarbiavimą su Vokietijos valstybės institucijomis galime kalbėti,
kai kontrolės sistemoje neįregistruota įmonė gali gaminti gyvulių pašarų mišinius? Kaip
galima ūkiuose atlikti veterinarines patikras, kai nuo 2010 m. kovo mėn. veterinarijos
inspektoriai nesugebėjo nustatyti gyvulių pašarų taršos? Ponios ir ponai, kas vyksta su šių
maisto produktų naikinimu? Kalbame apie naikinamus kiaušinius, naikinamą mėsą, ir ką...

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją.)

PIRMININKAVO: SILVANA KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, susiduriame su skandalu, tačiau
pavadinti šį įvykį skandalu – pernelyg santūru. Šis įvykis kelia didelę grėsmę tūkstančių
žmonių sveikatai ir gyvybei. Tikiuosi, kad asmenys, atsakingi už šį įvykį, bus nustatyti ir
tinkamai nubausti, tačiau taip pat tikiuosi, kad šis įvykis paskatins apmąstyti Europos
Sąjungoje sukurtą žemės ūkio modelį. Žemės ūkis tapo pramonės šaka. Europoje nebėra
gyvulininkystės – yra mėsos produktų gamyba. Turime didelių ūkių, turime gyvulių pašarų
pramonę, turime gyvulių, kurie auginami šeriant juos pašarais – taip pat pašarais, kuriuose
esama dioksino. Gyvulių pašaruose taip pat randama iki galo nepatikrintų genetiškai
modifikuotų medžiagų, ir šis žemės ūkio modelis neveikia. Tai – modelis, kurį taikant
neužtikrinama maisto produktų sauga.

Sprendimas – labiau gerbti Europoje (Lenkijoje ir kitose valstybėse narėse) dar išlikusius
ūkius, kurių veikla grindžiama jų pačių gaminamais pašarais, ir su jais skaitytis. Turėtume
palaikyti šį pasiūlymą.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL).   – (NL) Ponia pirmininke, Komisijos nary, jau
2010 m. kovo mėn. atsakinga įmonė žinojo, kad parduoda produktus, kuriuose esančio
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dioksino kiekio lygis pavojingai aukštas. Kaip gali būti, kad jokia nacionalinės valdžios
tikrinimo institucija to nenustatė, kad būtų buvę galima imtis veiksmų šiuo etapu? Ar
dabartiniai mūsų maisto produktų saugos kontrolės mechanizmai iš tikrųjų tinkami?
Atrodo, kad ne, nes, jei jie būtų veikę tinkamai, šios dioksino krizės būtų buvę galima
išvengti.

Atrodo, maisto produktų skandalų kyla ne vienas. Kalbu ne tik apie dioksino krizę; taip
pat prisiminkite klonuotų gyvūnų produktus, kurie praėjusiais metais nepastebėti atsidūrė
mūsų parduotuvėse. Turime nustatę pakankamai taisyklių, bet maisto produktų saugos
kontrolė turi būti veiksmingesnė ir dažnesnė, be to, šių patikrų rezultatai turėtų būti
skelbiami viešai. Kalbame apie mūsų maisto produktų saugą ir mūsų piliečių sveikatą.

Be to, raginu Komisiją palaikyti apgautų ūkininkų, kurie nežinodami apnuodijo savo
galvijus, atsakingoms įmonėms pateiktus reikalavimus atlyginti jų patirtą žalą.

John Stuart Agnew (EFD).   – Ponia pirmininke, norėčiau pareikšti, kad esu
suinteresuotasis asmuo: esu Didžiosios Britanijos kiaušinių gamintojas.

Atrodo, kad tarša dioksinu yra griežtesnių perdirbimo standartų, kurie taikomi gaminant
gyvulių pašarus, o ne mažiau pastangų ir laiko reikalaujančiame rapsų perdirbimo į biokurą
procese, nesilaikymo padarinys. Todėl ES užsidegimas naudoti biokurą gali turėti
nenumatytų padarinių. Vis dėlto, mano manymu, tai – ne ES reikalas. Ši problema nebus
išspręsta nustačius papildomas taisykles, ir to tikrai nereikia. Vokiečiai nustatė problemą,
mums apie ją pranešė ir imasi reikiamų priemonių jai išspręsti.

Jungtinėje Karalystėje galioja visapusė draudimo sistema, vadinama Liūto kodeksu. Į ją
įtrauktos ir gyvulių pašarų gamybos, ir pieno bei kiaušinių gamybos ūkiuose sritys, taigi
taip užtikrinama itin maža tokių įvykių tikimybė. Taigi jei bet kuris iš jūsų primygtinai
prašo aukščiausios kokybės kiaušinių, „teiraukitės liūto“, ir Didžiosios Britanijos gamintojai
mielai jums juos pristatys.

Michel Dantin (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nary, visų pirma manau, kad
turėtume džiaugtis, nes šiandien galime kalbėti apie krizę, tačiau tik todėl, kad mūsų sistema
veikė.

Mūsų vartotojų apsaugos sistema stipriausia pasaulyje. Būtent dabar vartotojai turi turėti
tai omenyje. Tačiau ši sistema neveikė tinkamai, todėl manau, kad, prieš kurdami kitą,
turime atidžiai ir išsamiai išnagrinėti priežastis, kodėl problema pastebėta taip vėlai, ir
paklausti savęs, kokios yra šio vėlavimo priežastys.

Vis dėlto manau, kad turėtume ne tik pasmerkti pačią nusikalstamą veiką, bet ir ištirti,
kodėl tai atsitiko. Manau, dėl mūsų veiksmų žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų
sektoriai varžosi dėl žemų kainų ir žemiausių tiekimo kainų, o mes daugiau nesame
apsaugoti nuo tokių taisyklių nesilaikymo atvejų, kaip šis nepriimtinas elgesys.

Taigi, pone Komisijos nary, ar ketinate sugriežtinti bausmes, skiriamas už tokius veiksmus?
Antrasis mano klausimas susijęs su mūsų neatidėliotinos – noriu pasakyti, iš tikrųjų
neatidėliotinos – paramos suinteresuotiesiems gyvulių augintojams teikimu. Taip kalbu,
nes turimos atsargos tokios menkos, kad jei kai kurie gyvulių augintojai labai greitai
nesulauks paramos ar net avanso, lygaus sumai, kurios jie neteko, iki procedūros, kuri
vykdoma, sakyčiau, įprastu greičiu, pabaigos jie paprasčiausiai išnyks.
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Franz Obermayr (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, ar galėčiau užduoti klausimą kalbėjusiam
Parlamento nariui? Jis sakė, kad sistema iš esmės veikia. Man būtų labai įdomu išgirsti, ar
jis žino, jog ne sistema, o vartotojai padėjo atskleisti, kas ten nutiko.

Antra, dėl pirmiau kalbėjusio Parlamento nario turimos informacijos, norėčiau jo paklausti,
ar jis taip pat žino, kad atlikus tam tikrus tyrimus paaiškėjo, jog piliečiai sutiktų mokėti
šiek tiek didesnę kainą, jeigu jie galėtų būti įsitikinę, kad produktai yra aukštos kokybės ir
pagaminti iš gyvūnų, laikomų jų rūšiai tinkamomis sąlygomis.

Michel Dantin (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, manau, klausimą pateikęs Parlamento
narys iš tikrųjų norėjo pateikti pastabą apie esamą padėtį, o ne užduoti man klausimą. Be
abejonės, visi žinome, kad sistema veikė netinkamai. Tačiau dėl Europos vartotojų norėčiau
pabrėžti, kad mūsų apsaugos sistema yra labai griežta. Atsižvelgdami į tai, kad mūsų
standartai aukščiausi pasaulyje, negalime nereaguoti į pareiškimą, kad nesiimta jokių
priemonių.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, visų
pirma taip pat norėčiau padėkoti Komisijos nariui J. Dalli, kad šiandien atvyko į Parlamentą
ir pranešė apie šį Europos vartotojams didelį susirūpinimą keliantį atvejį.

Kitą savaitę taip pat vyks Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, kuriam turiu garbės
pirmininkauti, posėdis, kuriame toliau nagrinėsime šias diskusijas dėl šio rimto įvykio
padarinių. Nepaisant to, kad Europa yra prisiėmusi didelę atsakomybę užtikrinti maisto
produktų saugą, siekiant išvengti tolesnių su maisto produktų tarša susijusių atvejų, reikia
labiau stengtis užtikrinti skaidrumą ir griežčiau atlikti patikras.

Norėčiau pažymėti, kad praėjusiais metais Parlamentas patvirtino savo iniciatyva parengtą
pranešimą dėl žemės ūkio produktų kokybės ir, svarbiausia, kad šis Parlamentas per pirmąjį
svarstymą patvirtino reglamentą dėl informacijos apie maistą pateikimo vartotojams,
kuriuo nustatomas privalomas žemės ūkio produktų ženklinimas etiketėmis, jose nurodant
produkto kilmės vietą. Deja, gruodžio 8 d. ši svarbi naujovė įstrigo Sveikatos ministrų
taryboje. Mėginsime dar kartą pateikti šį reglamentą per antrąjį svarstymą, nes jis yra
svarbus Europos vartotojų apsaugos ir skaidrumo jiems užtikrinimo tikslas.

Todėl Parlamentas eina teisinga kryptimi ir įrodo, kad palaiko vartotojus. Tikimės, kad
Taryba ir Komisija vadovausis panašiu požiūriu.

Marit Paulsen (ALDE).   – (SV) Ponia pirmininke, Komisijos nary, norėčiau pasakyti, kad
pritariu kelių savo kolegų Parlamento narių jau išsakytoms mintims, būtent tam, kad
galiojantys teisės aktai iš esmės veiksmingi. Tačiau problema slypi ne čia. Problema yra
atitikties, kontrolės ir sankcijų skyrimo sistemos. ES lygmeniu neturime teisės kištis į
sankcijų sistemas, be to, turime nepamiršti, kad jei patvirtiname teisės aktus, tačiau kartu
nenustatome jokių sankcijų, taikytinų jų pažeidimo atveju, sistemų, tuomet tiesiog priimame
daug visiškai neveiksmingų teisės aktų. Tokia sistema neveiks.

Tačiau Komisijos narys minėjo vieną labai svarbų dalyką. Buvau reglamento, kuriuo
grindžiamos gyvulių pašarų patikros, pranešėja. Komisijos narys minėjo griežto gyvulių
pašarų pramonės žaliavų ir žaliavų, skirtų techninėms reikmėms, šiuo atveju riebalų,
atskyrimo klausimą.

Prieš dešimt metų pateikiau pasiūlymą dažyti visus neaiškios kilmės produktus. Kalbant
atvirai, manau, kad labai gaila ūkininkų, kurie ne kartą nukentėjo nuo gyvulių pašaruose
randamų toksinų, tačiau nieko negali dėl to padaryti.
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Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, norėjau būti viena šį žodinį
klausimą pasirašiusių asmenų, nes manau, kad po pastarųjų savaičių įvykių labai svarbu
pradėti diskusijas maisto produktų saugos klausimu.

Kiek produktai, kuriuos kasdien vartoja milijonai europiečių, yra sveiki ir maistingi? Ar iš
tikrųjų esame įsitikinę, kad ant mūsų virtuvės stalo patenka saugūs produktai? Siekiant
užtikrinti galutinio produkto tikrumą, žaliavų kokybė labai svarbi. Nuolatinė kontrolė –
nuo lauko iki stalo – yra vienintelis būdas, galintis padėti išvengti maisto produktų taršos
ir nedelsiant nustatyti galimą riziką.

Po pastarojo Vokietijoje kilusio įvykio paaiškėjo, kad visus produktus, įskaitant perdirbtus
produktus, būtina privalomai ženklinti etiketėmis su kilmės nuoroda, kaip jau pabrėžė
P. De Castro. Privalome apsaugoti vartotojo teisę žinoti kiekvieno nupirkto produkto
kilmės vietą, o mūsų maisto produktų saugą galima užtikrinti tik tuo atveju, jeigu visi
veiklos vykdytojai prisiims bendrą atsakomybę.

Nors tiesa tai, kad siekiant užtikrinti, jog ant mūsų stalo patenkantys maisto produktai
būtų tinkami vartoti ir kad taršos tikimybė būtų sumažinta iki mažiausios ribos, pagal
galiojančius Europos teisės aktus jau nustatyta atitinkama kontrolė ir procedūros, dabar
turime siekti kasdien padėti gerinti šių priemonių kokybę.

Didžiuojuosi galėdama atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad rytoj Italijos parlamentas patvirtins
teisės aktą, pagal kurį visus anksčiau neženklintus maisto produktus bus privaloma ženklinti
etiketėmis su kilmės vietos nuoroda. Galiausiai žinosime tokių produktų kaip kiauliena,
ilgo vartojimo pienas, vaisiai, daržovės ir kai kurių gėrimų, pvz., oranžado, kilmės vietą.

Tikiuosi, Europa galės pasisemti įkvėpimo iš šio teisės akto. Aktyviai dirbsiu siekdama
užtikrinti didesnį skaidrumą, informavimą ir vartotojų teisių apsaugą, nes šios priemonės,
mano manymu, labai svarbios skatinant vartoti sveiką ir naudingą maistą.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Ponia pirmininke, dabar reikia atsakyti į svarbų klausimą,
kaip galėtume išvengti naujų skandalų ir naujos rizikos. Tai, kad Komisijos narys vyks į
Vokietiją, – teigiamai vertintinas dalykas, ir akivaizdu, kad Žemės ūkio ministrų taryba
privalo apsvarstyti šį klausimą. Kiltų tikras skandalas, jeigu ji to nepadarytų. Tačiau šioje
srityje dar reikia daug nuveikti. Turime nustatyti griežtas sankcijas, kad valstybės narės
suvoktų, jog jos šioje srityje turi priimti atitinkamus sprendimus.

Visų pirma turime panaikinti savikontrolės patikras. Kitų sektorių ir bendrovių atveju
visiškai akivaizdu, kad teisės aktų laikymąsi turi kontroliuoti nepriklausomos institucijos,
tačiau tai netaikytina sektoriui, kuriame gaminami mūsų pačių valgomi maisto produktai.

Visiškai nedera kaltinti stambiųjų ūkininkų, kainų konkurencijos ar dar ko nors. Kaip
vartotojai nenorime valgyti užteršto maisto. Turime užtikrinti, kad maisto produktų
užteršimo atveju vartotojams apie tai būtų pranešta ir kad jie žinotų, jog neturėtų vartoti
užteršto maisto.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Ponia pirmininke, dėl gruodžio mėn. taršos įvykio
Vokietijoje, kurį šiandien svarstome, ir nustatyto šiurkštaus mūsų maisto produktų saugos
grandinės pažeidimo ne tik kilo rimtas pavojus tūkstančių vartotojų sveikatai, bet ir
paaiškėjo esami mūsų maisto produktų atsekamumo sistemos trūkumai. Iš tikrųjų tai kelia
didesnį nerimą nei tai, kad Vokietijos valdžios institucijos ir pati Komisija nesugebėjo
užtikrinti, kad jokios užterštos žaliavos, pvz., kiaušiniai, nepatektų į maisto produktų
grandinę kartu su perdirbtu maistu kaip jo sudedamosios dalys.
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Atsekamumas gana dažnai vertinamas kaip maisto produktų pramonei tenkanti našta,
tačiau, kaip matyti, jis labai svarbus, kai susiduriama su tokiomis nepaprastomis
situacijomis, kokią svarstome šiandien, todėl atsekamumas turėtų būti laikomas būtina
vartotojų sveikatos apsaugos ir saugos sąlyga. Todėl norėčiau Komisijai užduoti du
klausimus.

Pirma, ar ji dabar yra įsitikinusi ir gali patvirtinti, kad nė vienas iš užterštų kiaušinių ar bet
koks kitas užterštas produktas nepateko į maisto produktų grandinę juos naudojant
perdirbtiems maisto produktams gaminti?

Antra, ar ji ketina tobulinti atsekamumo ir informavimo priemones, kad ateityje kilus
krizėms, galinčioms turėti padarinių sveikatai, būtų užtikrinama tinkamiausia vartotojų
apsauga?

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, po Vokietijoje
kilusio skandalo dėl dioksino Europos vartotojų pasitikėjimas susilpnėjo, ir jie pagrįstai
prašo užtikrinti aukščiausią saugos lygį ir visapusį maisto produktų gamybos atsekamumą.
Galiausiai dėl aplaidaus stambiųjų gyvulių pašarų gamintojų elgesio padaryta žalos geram
tarptautiniam žemės ūkio vardui. Raginu Komisiją nedelsiant atkurti pasitikėjimą aukštos
kokybės Europos žemės ūkio produktais, kurie atitinka aukščiausius standartus.

Visų asmenų, atsakingų už Vokietijoje kilusį skandalą dėl dioksino, nustatymas ir jo sukeltos
žalos apribojimas – tik pradžia. Siekiant ateityje užkirsti kelią tokiai gyvulių pašarų
gamintojų praktikai, reikia imtis skubių ir visapusių priemonių. Gyvulių pašarų grandinė
nėra atliekų šalinimo vieta, ir gyvulių pašaruose neturi būti pramoninių atliekų produktų.
Raginu nustatyti griežtesnes visoje ES taikytinas taisykles, visų pirma vežimo srityje. Net
vienas gyvulių pašarų taršos atvejis netoleruotinas. Tačiau visų pirma labai svarbu
visapusiškai ir išsamiai tikrinti šias įmones. Joks ūkininkas, kurio veikla tikrinama keletą
kartų per metus, negali suprasti, kodėl šiuo metu stambiųjų gyvulių pašarų gamintojų
veikla netikrinama taip pat, kaip jų. Nepaisant to, reikėtų pažymėti, kad mūsų svarstomu
atveju įvykis išaiškėjo pačiam gamintojui pateikus pranešimą, o kompetentingos valdžios
institucijos tinkamai į tai reagavo.

Tačiau svarbiausias dalykas, kurį turime padaryti, – skirti dėmesio ūkininkams, kurie patyrė
žalos, nors yra nekalti. Jiems skubiai reikia paramos, nes padaryta žala jokiu būdu negali
būti perkelta ant jų pečių. Šiuo metu iškilo grėsmė tūkstančių ūkininkų išlikimui. Praėjusį
penktadienį kiaulių auginimo sektoriaus gamintojams mokama kaina pasiekė 0,23 EUR/kg.
Praėjusių metų pabaigoje kiaulių augintojai turėjo susitaikyti su kainos kritimu iki
0,13 EUR/kg. Padėčiai neigiamą įtaką turi tai, kad per pastarąsias savaites staigiai pakilo
pašarų kainos. Turime labai greitai surasti šios problemos sprendimo būdų. Godumas ir
neapdairumas jokiu būdu negali kelti pavojaus vartotojų pasitikėjimui žemės ūkio
produktais.

Catherine Stihler (S&D).   – Ponia pirmininke, kaip girdėjome, dioksinas yra pavojinga
cheminė medžiaga, galinti sukelti vėžinius susirgimus, o šiuo atveju dioksinas pateko į
maisto produktų grandinę, kai gyvulių pašarams netyčia panaudotos cheminės medžiagos,
kurios turėjo būti naudojamos biokurui gaminti.

Šlėzvigo-Holšteino žemės ūkio ministerijoje atlikus tam tikrus tyrimus paaiškėjo, kad
pašaruose esančiuose riebaluose leistinas dioksino kiekis viršytas 77 kartus. Skubaus
perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistema skirta Europos vartotojams apsaugoti
nuo būtent tokios taršos. Tuo metu, kai buvo paskelbtas pavojaus signalas, užteršti

31Europos Parlamento debataiLT17-01-2011



produktai jau buvo pasklidę po visą Vokietiją, kitas ES valstybes ir net patekę į Jungtinėje
Karalystėje parduodamus apkepus su įdaru, kurie, imantis atsargumo priemonių, iš prekybos
centrų lentynų buvo pašalinti.

Tai – ne pirmoji panika dėl dioksino. Anksčiau turėjome problemų dėl iš Italijos atvežto
mocarelos sūrio, kiaulienos produktų Airijoje ir galvijų produktų Šiaurės Airijoje. Norime,
kad Komisija mums suteiktų informaciją apie tai, kodėl ši skubaus perspėjimo sistema vėl
nepadėjo apsaugoti vartotojų ir ką Komisija ketina daryti, kad sistema veiktų tinkamai.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Ponia pirmininke, Komisijos nary, praėjus dvylikai metų
po Belgijoje kilusio dioksino skandalo, dabar dioksino rasta Vokietijos – šalies, turinčios
senas drausmės ir patikimų institucijų tradicijas, – pašaruose. Tai reiškia, kad ši kontrolės
sistema nėra pakankamai griežta, tikslinga, skaidri ir objektyvi ir kad kartu nenustatyta
atitinkamų atgrasymo nuo panašių veiksmų priemonių ir baudų. Šias spragas privalu
užpildyti rimtu atsakomybės už vartotojus jausmu, ypač kai dėl ekonomikos krizės žmonės,
siekdami sumažinti gamybos sąnaudas, imasi neteisėtų veiksmų. Negalime tikėtis, ypač
nepalankiomis ekonomikos sąlygomis, kad problemos savaime išsispręs remiantis moralinių
vertybių sistema. Žinoma, vartotojai turi nedelsiant gauti išsamią informaciją apie jiems
kylančius pavojus.

Europos Sąjunga didžiuojasi, kad yra nustačiusi griežtas visuomenės sveikatos, aplinkos
ir gyvūnų gerovės apsaugos sąlygas. Tačiau ji taip pat turi užtikrinti, kad šios sąlygos būtų
taikomos be išlygų, jeigu nenori, kad jos politika apsiribotų tik...

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją.)

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, leiskite pradėti kalbą pasakant, kad,
mano manymu, šis įvykis – ne aplaidumo atvejis, o sąmoningas nusikaltimas. Ką turime
daryti? Turime padaryti keletą svarbių dalykų: pirma, nustatyti privalomą visoje ES taikytiną
reikalavimą ženklinti produktus etiketėmis, kuriose turėtų būti nurodyta ne tik skerdimo,
bet ir kilmės vieta. Šiuo metu vartotojai sąmoningai klaidinami. Iš atliktų tyrimų aiškiai
matyti, kad žmonės mielai sumokėtų už informaciją. Jie tiesiog nori, kad produktų grandinė
būtų visiškai atsekama: jie nori žinoti, iš kur produktai atvežami ir kokia iš tikrųjų yra jų
kilmės vieta.

Antra, turime atlikti griežtesnes patikras. Viską apsvarsčius, juk produktų taršą nustatė ne
maisto produktų inspektorius ar ES maisto produktų saugos agentūra, o pati įmonė.

Trečia, turime aiškiai atskirti maisto produktų riebalus ir riebalus, gaminamus techninėms
reikmėms. Visiškai pritariu Pitagorui, kuris yra labai taikliai pasakęs: „Viskas, ką žmonės
padaro gyvūnams, grįžta jiems patiems.“

Mairead McGuinness (PPE).   – Ponia pirmininke, prieš dvejus metus, 2008 m.
gruodžio mėn., Airijoje mums kilo problema. Įdomu, kokių veiksmų Komisija ėmėsi per
šiuos dvejus metus, kad būtų išvengta šios krizės.

Noriu užduoti konkretų klausimą: valstybių narių valdžios institucijos prašė Sveikatos ir
vartotojų reikalų generalinio direktorato pateikti gaires. Jos nori, kad pašarų higienos
reglamentų klausimu būtų parengtos gairės ir surengtas praktinis seminaras. Ar galėtumėte
šį vakarą pažadėti suteikti joms tai, ko jos prašo?

Noriu pasakyti dar tris pastabas. Turime labai aiškiai nustatyti didelės rizikos produktus,
didelės rizikos perdirbėjus, didelės rizikos gamintojų pavadinimus ir buveinės vietas ir bent
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jau visiškai atskirti gyvulių pašarų grandinei ir maisto produktų grandinei skirtus produktus.
Tai – ne aukštoji matematika.

Be to, kaip sakė kiti Parlamento nariai, taip pat turime kontroliuoti visą produktų kelią,
kad galėtume nustatyti asmenis, kurie, siekdami uždirbti daug pinigų, nuolat pažeidžia
taisykles. Kainų mažinimas susijęs su lengviausio kelio pasirinkimu. Problema ta, kad
Europai tai kainuoja milijardus; vartotojai praranda pasitikėjimą, o...

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją.)

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, nesu žemės ūkio
srities idealistė; kitaip tariant, netikiu reklaminiais šūkiais apie laimingas vištas ir kiaules,
nes kasdien susiduriu su šiek tiek kitokiais dalykais.

Tačiau, nepaisydama to, manau, kad Europos vartotojai turi teisę vartoti saugų maistą.
Taigi mano pirmasis svarbus reikalavimas toks: mums reikia griežtesnių patikrų ir
griežtesnių sankcijų. Vis dėlto manau, kad per šiandienos diskusijas paaiškėjo, jog Europoje
mums taip pat reikia kitokios žemės ūkio struktūros. Šiandien su mumis yra Komisijos
narys J. Dalli, kuris atsakingas už sveikatos sritį, todėl tam tikru požiūriu jis yra vienas iš
kaltinimų objektų. Be to, turime pasimokyti iš šio skandalo ir panaudoti įgytą patirtį
vykdydami žemės ūkio reformą, kad Europos žemės ūkio pramonėje sukurtume struktūrą,
kuri, viena vertus, atitiktų žemės ūkio sektoriaus ir ūkininkų poreikius ir, kita vertus, padėtų
užtikrinti vartotojų saugą.

Norėčiau paprašyti iš tikrųjų pasimokyti iš šio skandalo.

Richard Ashworth (ECR).   – Ponia pirmininke, per pastaruosius metus nutiko keli tokie
įvykiai. Maniau, kad dabar atsekamumo ir kokybės užtikrinimo svarba turėtų būti tinkamai
suvokiama ir kad, siekiant užkirsti kelią tokiems įvykiams, turėtų būti patvirtintos
atitinkamos struktūros ir reglamentai.

Dėl šio įvykio kyla didelis susirūpinimas. Pirma, jis labai kenkia vartotojų pasitikėjimui
maisto pramone ir, antra, tokiais atvejais ūkininkai visada nekalti. Palyginti su padariniais
maisto perdirbimo pramonei, poveikis ūkininkams visada pernelyg didelis.

Esu pagrįstai įsitikinęs, kad Vokietijos valdžios institucijos ir Komisijos narys su savo
komanda, sužinoję apie kilusią problemą, ėmėsi pagrįstų, tinkamų ir neatidėliotinų veiksmų.
Nepaisant to, kyla nemažai labai rimtų klausimų – klausimų apie tam tikrų perdirbimo
pramonės sektorių atstovų elgesį, ir akivaizdu, kad šioje srityje reikia daug nuveikti: taikyti
prevencijos priemones, suteikti baudžiamųjų įgaliojimų tuo atveju, kai šio veiksmo
padariniai...

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją.)

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Ponia pirmininke, Komisijos nary, produktų, užterštų
dioksinu, nustatymas ir jų platinimas įvairiais prekybos kanalais – labai rimtas įvykis.

Neatsižvelgiant į tai, kad reikia nustatyti už šį įvykį atsakingus asmenis, aiškiai įvardyti šio
įvykio padarinius ir tinkamai atsekti galutinę užterštų produktų paskirties vietą, taip pat
būtina kruopščiau apsvarstyti, kodėl esamas reguliavimo modelis visiškai nepasiteisino.

Tai – į rinką orientuotos bendros žemės ūkio politikos, kuria skatinama taikyti intensyvios,
eksportui skirtos gamybos modelius, o dėl to atitinkamai skatinama plėtoti plataus masto
žemės ūkio pramonę, dėl kurios nukenčia mažosios ir vidutinės žemės ūkio įmonės ir
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šeimos ūkiai, padarinių pavyzdys. Tai ne skatina vietos gamybą ir vartojimą, kurie būtini
daug aukštesniam atsekamumo lygiui užtikrinti, o jiems trukdo.

Tai – dar vienas būtinybės iš esmės pakeisti dabartinę bendrą žemės ūkio politiką, kad ji
duotų naudos visuomenės sveikatai ir maisto saugai bei kokybei, pavyzdys.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nary, galima pastebėti, kad
esama tam tikro susierzinimo dėl šių nuolat kylančių krizių, kurių viena – didelio masto,
labai panaši į šią krizę – 1999 m. kilo Belgijoje.

Reikia labai aiškiai pasakyti, kad mūsų priemonės – griežčiausios pasaulyje. Nemanau, kad
turėtume jas dar labiau griežtinti. Tiesiog turime užtikrinti geresnį jų veikimą. Tikriausiai
viena iš pirmųjų priemonių, kurių turėtume imtis, yra šiems nusikaltėliams skiriamų
bausmių griežtinimas, nes akivaizdu, kad kalbama ne apie aplaidžius tarpininkus; šis įvykis
– nusikaltėlių, dirbančių įstaigose ir norinčių didinti gaunamą pelną, organizuotas
nusikaltimas.

Antra, kitas prioritetas turėtų būti kontrolės stiprinimas ir užtikrinimas, kad ji būtų geriau
priderinta prie kylančių pavojų. Trečia, kaip sakė C. Stihler, po šio įvykio paaiškėjo, kad
Skubaus keitimosi informacija sistemoje (RAPEX), kuri paprastai naudojama visoms
valstybėms narėms įspėti apie galimą pavojų, šiuo požiūriu, matyt, esama tam tikrų
trūkumų.

Norėčiau išgirsti jūsų, pone Komisijos nary, nuomonę šiuo klausimu.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, Vokietijos gyvulių pašarų pramonėje veikia
gera savikontrolės patikrų sistema. Tačiau ši sistema neveikia nusikalstamos veikos ir
nusikalstamų programų atvejais. Jei koks nors asmuo tyčia ar neteisėtai įmaišo į gyvulių
pašarus draudžiamų medžiagų, tai jis taip pat sąmoningai vengs atlikti šias savikontrolės
patikras.

Manau, kad po to, ką pasakė mano kolegos Parlamento nariai, galima padaryti dar tris
svarbias esmines išvadas: pirma, reikia, kad valstybės institucijos atliktų daugiau patikrų.
Antra, reikia nustatyti reikalavimą pranešti apie visus gyvulių pašarų patikrų rezultatus,
be to, jie taip pat turi būti pateikiami atliekant atitinkamas patikras. Trečia, turime griežčiau
bausti nusikaltėlius. Tai nėra nereikšmingas pažeidimas – šių veiksmų imtasi tyčia.

Galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad per šį gyvulių pašarų skandalą ūkininkai
nukentėjo labiausiai, nes šiuo metu jie visiškai negali parduoti savo pagamintų produktų,
o jei ir gali, tai dėl to patiria didelių nuostolių.

John Dalli,    Komisijos narys. – (MT) Ponia pirmininke, klausydamasis pateiktų pastabų –
kartu norėčiau padėkoti visiems, dalyvavusiems šiose diskusijose, – negaliu negalvoti apie
mums skiriamą kritiką: ne tik šiuo klausimu, bet ir beveik dėl visko, ką darome kaip Europos
institucija; esame kritikuojami dėl papildomos biurokratijos naštos, kurią visiems
užkrauname patvirtinę reglamentus ir reikalaudami atlikti tam tikras kontrolės procedūras.
Vartotojai, verslininkai – visi kaltina mus, kad statome kliūtis sklandžiam veikimui.

Tačiau kai susiduriame su tokiais atvejais kaip šis, susijęs su dioksinu, tampa akivaizdu,
kad, kaip šiandien girdėjome, iš tikrųjų reikia tam tikrų kontrolės sistemų, kokios veikia
šiuo metu. Iš tikrųjų supratome, kad šios sistemos labai svarbios ir kad jas įgyvendinami
turime būti labai kruopštūs. Kaip vartotojas, patekęs į tokią padėtį, būčiau labai
nepatenkintas; visi Europos vartotojai taip pat būtų nepatenkinti, nes dėl to kyla pavojus,
jog susilpnės mūsų pasitikėjimas Europos produktų sauga. Be to, mane piktina tai, kad šį
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įvykį sukėlė asmenys, sąmoningai pažeidę teisės aktus, ir kad tai nebuvo tiesiog paprasta
klaida.

Iš tikrųjų, kaip ką tik sakė paskutinis kalbėtojas, jokia sistema negali veikti, jeigu užsiimama
nusikalstama veikla. Jei yra asmenų, norinčių pažeisti įstatymus, neįmanoma įdiegti
sklandžiai ir be trūkumų veikiančios sistemos. Todėl turime daryti viską, kas įmanoma, ir
nutiesti geriausius ir kuo tankesnius apsaugos tinklus, kad taip būtų galima užtikrinti, jog
šie nusikaltėliai neprasprūstų pro jų spragas.

Nuo 1987 m. dalyvauju savo šalyje rengiant teisės aktus. Turėdamas 23 metų patirtį šioje
srityje, visada maniau, kad svarbiausias uždavinys yra ne nuspręsti, kokius dokumento
straipsnius įtraukti į teisės aktą, o pabandyti numatyti, kaip jį būtų galima apeiti, ir pamėginti
iš anksto užkirsti tam kelią. Manau, tokia yra šios padėties tikrovė. Nenorime, kad nutiktų
dar vienas toks įvykis, todėl privalome daryti viską, ką galime, ir užtikrinti, kad mūsų
sistema bent padėtų greitai sučiupti tuos asmenis, kurie mėgina apeiti jau galiojančias ir
mūsų kartu rengiamas taisykles.

Galime imtis veiksmų tik tuomet, kai žinome, kas vyksta, o ne tuomet, kai nesame susipažinę
su padėtimi. Dabar norėčiau pateikti savo pastabas dėl Skubaus perspėjimo sistemos.
Nemanau, kad ši sistema nesuveikė; iš tikrųjų ji veikė tinkamai, nes iš karto buvome
pasirengę reaguoti į padėtį ir visiems buvo išsiųsta informacija. Būtent tam Skubaus
perspėjimo sistema ir skirta, ir šiuo požiūriu ji veikė labai gerai.

Be to, turime stiprinti savo taisykles ir reglamentus. Pritariu M. McGuinness išsakytoms
mintims dėl to, kad labai svarbu nustatyti gaires ir reikalavimus, kurie padėtų užtikrinti
griežčiausią maisto produktų grandinių, kuriose kyla pavojus sveikatai, kontrolę. Todėl
vienas iš sumanymų, kuriuos stengiamės įgyvendinti ar ketiname pasiūlyti įgyvendinti,
yra nesutelkti dėmesio tik į tam tikrus rizikos veiksnius ir reikalauti nustatyti nesudėtingą
bendrovių, pvz., gyvulių pašarų gamyklų, registravimo procedūrą, tačiau nesiimti tolesnių
priemonių. Vis dėlto, atlikus atitinkamas tikrinimo procedūras, turėtų būti suteikiamas
galutinis patvirtinimas.

Turime užtikrinti, kad dabar šis įvykis būtų kontroliuojamas. Nuolat palaikau ryšius su
kompetentingomis Vokietijos valdžios institucijomis ir esu įsitikinęs, kad jos daro viską,
ką gali, kad ne tik kuo greičiau suvaldytų esamą padėtį ir surinktų visą informaciją, kurios
reikia norint susidaryti aiškų ir išsamų padėties vaizdą, bet ir imtųsi atitinkamų veiksmų.

Man pranešė, kad, pvz., gyvulių pašarų gamintojui, kuris teigdamas, jog išsiuntė pašarų
krovinius tik dešimčiai ūkių (kai iš tikrųjų išsiuntė pašarų devyniems šimtams ūkių), pateikė
klaidingą informaciją, Vokietijos baudžiamosios institucijos jau iškėlė bylą, nes ši klaidinga
informacija galėjo turėti rimtų padarinių. Be to, galime būti tikri, kad Vokietijos eksportuoti
produktai ir produktai, kurie buvo skirti maisto produktų gamybos rinkai, pvz., kiaušiniai,
buvo patikrinti ir juose rasto dioksino kiekio lygis buvo labai žemas, nes gaminant maisto
produktus jie buvo sumaišyti su kitais ne vokiškais produktais.

Šiomis aplinkybėmis, kadangi mano kalbėjimo laikas baigiasi, norėčiau pasakyti vieną
paskutinę pastabą. Visiškai pritariu nuomonei, kad sistema piktnaudžiaujantiems asmenims
turėtume skirti griežčiausias sankcijas. Tačiau būtina suvokti, kad Komisija neturi
kompetencijos parengti ar nustatyti tokio pobūdžio priemonių. Greičiau valstybės narės
pačios turi nuspręsti taikyti jas nacionaliniu lygmeniu.

Pirmininkė.   – Diskusijos baigtos.
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Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) ES turėtų paraginti Vokietiją ir visas šalis, susijusias
su šiuo įvykiu, imtis atitinkamų priemonių padėčiai ištaisyti: skirti sankcijas ir užtikrinti,
kad visi, sukėlę šią dioksino krizę, prisiimtų visą atsakomybę už didelę žalą, kurią sukėlė
žemės ūkio ir gamybos sektoriams bei vartotojams. Tai, kad kai kurie gyvulių pašarų
gamintojai nuo 2010 m. kovo mėn. žinojo apie šią taršą dioksinu ir nepranešė apie tai
valdžios institucijoms, visiškai nepriimtina. Todėl raginu teikiant informaciją visoms
valstybėms narėms ir trečiosioms šalims apie visus aspektus, susijusius su galimai užterštais
pašarais, užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Būtina nustatyti visus maisto produktus, kurie
neatitinka ES teisės aktų reikalavimų, ir juos pašalinti iš rinkos. Taip pat reikia užtikrinti,
kad būtų imamasi visų priemonių visuomenės sveikatai apsaugoti ir kad būtų galima greitai
gauti išsamią informaciją apie su šia padėtimi susijusių įvykių raidą; apie tai turi būti
pranešama itin tiksliai ir skaidriai, kad kuo greičiau galėtume atkurti įprastą padėtį ir kartu
labai svarbų vartotojų pasitikėjimą maisto produktų grandine.

14. ES ir Kamerūno susitarimas dėl miškų teisės aktų – ES ir Kongo susitarimas dėl
miškų teisės aktų – Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena
(angl. FLEGT) savanoriškas partnerystės susitarimas (diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – bendros diskusijos tokiais klausimais: – Miškų teisės
aktai (Kamerūnas, Kongas).

– ES ir Kamerūno susitarimas dėl miškų teisės aktų.

Yannick Jadot rekomendacija Tarptautinės prekybos komiteto vardu (A7-0371/2010).

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Kamerūno
Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų
valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais
(FLEGT) sudarymo

[12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE)].

– ES ir Kongo susitarimas dėl miškų teisės aktų.

Yannick Jadot rekomendacija Tarptautinės prekybos komiteto vardu (A7-0370/2010).

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Kongo savanoriško
partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į
Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) sudarymo

[10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE)].

– Žodinis klausimas Komisijai [2010/3015(RSP)] dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų
valdymo ir prekybos mediena (angl. FLEGT) savanoriškos partnerystės susitarimų su Kongu
ir Kamerūnu ir kitų savanoriškos partnerystės susitarimų (SPS), kurį pateikė Yannick Jadot,
Catherine Bearder, David Martin, Joe Higgins ir Daniel Caspary (O-0202/2010 -
B7-0802/2010) tokių frakcijų vardu:

Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
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Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Yannick Jadot,    pranešėjas. – (FR) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai,
šiame ankstyvame etape norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms Parlamento nariams
už darbą, kurį atlikome kartu šiuo klausimu ir kuriuo suteikėme galimybę visoms šio
Parlamento frakcijoms pasiekti bendrą poziciją ir joms sudarėme sąlygas pateikti žodinį
klausimą bei parengti rezoliuciją, pridedamą prie savanoriškų partnerystės susitarimų.

Ši tema labai svarbi. Kaip visi žinote, miškai nyksta. Kas dvi sekundės visame pasaulyje
sunaikinamas futbolo aikštelės dydžio plotas; per metus iškertamas Graikijos dydžio miško
plotas. Aišku, ši padėtis tragiška. Ji tragiška įvairovės požiūriu: kyla grėsmė keliems
tūkstančiams augalų ir gyvūnų rūšių, o labiausiai nukentėję miškai – atogrąžų miškai –
sudaro pusę pasaulio biologinės įvairovės. Ji akivaizdžiai tragiška ir klimato kaitos požiūriu:
dėl miško naikinimo atsiranda 20 proc. išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.
Galiausiai dėl miškų naikinimo kyla pavojus keliems šimtams milijonų žmonių – žmonių,
kurie gyvena miškuose arba gyvena iš jų.

Miškų eksploatavimas ir miškų pramonė yra viena pagrindinių miškų nykimo priežasčių,
ypač rajone, kuriam šiandien skiriame daugiausia dėmesio: Kongo baseine. Apskaičiuota,
kad 20–40 proc. iškirstos ir apsikeičiamos medienos yra neteisėta mediena. Todėl šiandien
mūsų keliamas klausimas neabejotinai yra itin svarbus.

Šie savanoriški partnerystės susitarimai buvo patvirtinti Tarptautinės prekybos komitete,
atsižvelgiant į patvirtinimo procedūrą. Dėl Lisabonos sutarties šia procedūra Europos
Parlamentui suteikiama galimybė išreikšti savo nuomonę. Tačiau kartu jis gali tik pasakyti
„taip“ arba „ne“. Taigi, šios diskusijos nepaprastai svarbios, nes per jas galėjome išsamiau
panagrinėti klausimus, kuriuos Parlamentas pateikia jums, o jūs, pone Komisijos nary,
kaip Komisijos atstovas, galėjote į juos atsakyti.

Šie susitarimai yra svarbūs; jais mums suteikiama galimybė užtikrinti medienos
atsekamumą. Jais taip pat nustatomos nepriklausomo tikrinimo procedūros ir papildoma
atitinkamų šalių miškų politika ir valdymas. Šiandien kalbame apie Kongą ir Kamerūną.

Tačiau prieš pradėdamas gilintis į šiuos susitarimus ir Parlamento klausimus norėčiau
išreikšti pirmąją mintį: privalome iš tiesų skirti teisėtą medieną ir tvarią medieną. Akivaizdu,
kad čia svarstome medienos teisėtumo klausimą, tačiau teisėta mediena nebūtinai reiškia
tvarų miškų eksploatavimą.

Todėl pirmas bendras klausimas, kurį norėčiau užduoti Komisijai, yra toks: kaip Komisija
veiks siekdama užtikrinti bendrą nuoseklumą miškų klausimu – 2011 m. yra tarptautiniai
miškų metai – ir kartu atsižvelgti į tai, kas buvo pasakyta Nagojoje, ir tai, kas buvo nuspręsta
Kankūne, visų pirma dėl REDD+ priemonės, taip pat atsižvelgti į prekybos susitarimus,
dėl kurių buvo susitarta ir kurie dažnai lemia miškų naikinimą dėl prekybos mediena
liberalizavimo?

Be to, iki šiol laukiame Europos Komisijos atsakymo į klausimą apie biodegalus ir
netiesioginius žemės paskirties pakeitimus. Kaip žinote, Parlamentas paprašė jūsų įtraukti
šiuos klausimus į biodegalų tvarumo vertinimo kriterijus.

Konkrečiau kalbant, dėl savanoriškų partnerystės susitarimų yra daug teigiamų aspektų:
labai vertiname pastangas susitarti ir visų pirma Kamerūno ir Kongo pilietinės visuomenės
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atstovų įtraukimą į derybas. Žinome, kad tai nėra lengva padaryti, ir atrodė, kad šiuo
požiūriu savanoriški partnerystės susitarimai turės pasisekimą.

Tačiau, kaip ką tik sakiau, lieka nemažai klausimų ir pageidavimų. Pone Komisijos nary,
ar esate pasirengęs atvykti, pvz., kas šešis mėnesius arba praėjus šešiems mėnesiams nuo
susitarimo pasirašymo ir pateikti mums naujausią informaciją apie šio susitarimo
įgyvendinimą? Klausiu dėl to, kad aišku, jog derybos dėl susitarimo ir susitarimo
įgyvendinimas gali būti labai skirtingos kokybės. Todėl norėtume, kad atvyktumėte ir
mums pasakytumėte, ar atitinkamos šalys, ypač pilietinės visuomenės atstovai, toliau
dalyvaus jį įgyvendinant. Ar šalyse, kuriose vis dar nėra lengva pasiskųsti, ypač tada, kai
yra korupcija, buvo numatyta skundų nagrinėjimo tvarka, – visų pirma nepriklausoma, –
kad šie pilietinės visuomenės atstovai galėtų pasiskųsti dėl netinkamo jo įgyvendinimo ir
pranešti, kad jų nebeišklauso? Lygiai taip pat norėtume, kad reguliariai praneštumėte apie
šių susitarimų įgyvendinimo poveikį tam, kad galėtumėte mums pasakyti, kur mums
pavyko su jais tiek atsižvelgiant į bendrą Komisijos veiksmų miškų klausimu nuoseklumą,
tiek atsižvelgiant į jų konkretų įgyvendinimą medienos teisėtumo klausimu.

Galiausiai paskutinis klausimas: tvirtinate, kad šiuose susitarimuose nėra numatyta jokio
biudžeto. Tačiau akivaizdu, kad šioms politikos priemonėms remti mums reikės biudžetų,
todėl gal galite išaiškinti su šiais savanoriškais partnerystės susitarimais susijusį biudžeto
klausimą?

Catherine Bearder,    autorė. – Ponia pirmininke, Kamerūno ir Kongo tropiniai atogrąžų
miškai yra labai vertingi, todėl turėtume džiaugtis šia savanoriška partneryste, kuria siekiama
išspręsti juose esančios medienos ruošos tvarumo klausimą.

Miškai ne tik priklauso šių šalių žmonėms, bet ir yra planetos ekosistemos dalis ir gyvybę
palaikančių sistemų pagrindas, taip pat juose yra milijardai tonų anglies.

Sustabdyti miškų naikinimą – vienas iš būdų spręsti klimato kaitos problemas, todėl daug
metų viso pasaulio vyriausybės stengėsi tai padaryti. Šias dvi šalis reikėtų pasveikinti už jų
drąsą ir įžvalgumą pasirašant šiuos savanoriškus susitarimus su ES.

Tačiau pasirodys, kad šių susitarimų reguliavimas ir vykdymas yra problema. Dievaži, kurti
mūsų pačių žemyno išteklių tvarų valdymą yra gana sunku. Tačiau šiuo atveju yra noras,
todėl turėtume būti labai patenkinti. Rūpestingu valdymu galima sumažinti neteisėtos ir
netvariai importuojamos medienos kiekį.

Šiuo metu nelegaliai paruoštos ir į ES importuotos medienos kiekis sudaro beveik penktadalį
medienos produktų, parduodamų mūsų rinkose, nors Parlamentas ir kiti bando spręsti šią
problemą. Sutartis vykdyti bus lengviau dalyvaujant šių šalių vietos gyventojams ir pilietinei
visuomenei, todėl privalome užtikrinti, kad būtų remiama jų teisė būti išgirstiems ir
įtrauktiems ir šios teisės būtų paisoma. Šiaip ar taip, jei jų miškai būtų iškirsti, jie galėtų
prarasti daugiausia.

Plačiai paplitusį tropinės medienos kirtimą skatina nepasotinamas apetitas produktams,
skirtiems mūsų namams puošti. Turėtume labiau vertinti šiuos išteklius ir labiau rūpintis
ištekliais, kurie ne tik palaiko daugybę augalų ir gyvūnų rūšių, bet ir lėtai didėja, o brandą
pasiekia per daugelį metų.

Turime pasirūpinti, kad, suteikdami didžiausią pasaulyje neteisėtos medienos rinką, kartu
nepakenktume savo pastangoms kovoti su miškų naikinimu ir klimato kaita.
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Šių susitarimų pasekmės gali reikšti, kad bus pasiekta aukštesnė atogrąžų medienos kaina,
tačiau dėl to neturėtume prieštarauti. Tai yra ne tik riboti ištekliai, bet ir vieninteles dalykas,
kurį turi parduoti vietos gyventojai. Jie žino savo išteklių vertę, o turėdami šį susitarimą
sužinosime ir mes.

Miške šie žmonės yra mūsų akys ir ausys, todėl mums reikia padėti jiems užtikrinti šių
susitarimų vykdymą. Jiems mūsų reikia, kad paremtume jų galimybes kelti bet kokius
rūpimus klausimus. Šie susitarimai yra dvikryptis procesas, todėl nekantriai laukiame,
pone Komisijos nary, kada galėsite užtikrinti jų vykdymą.

SPS (savanoriški partnerystės susitarimai) yra naudingi planetai, mūsų šalims partnerėms
ir ES. Turime užtikrinti, kad šie susitarimai pasiteisintų ir kad būtų stebimi bei šalinami bet
kokie jų pažeidimai. Tada turime pasirūpinti, kad ir kitos Afrikos, Azijos ir Pietų Amerikos
šalys kuo greičiau pasirašytų panašius susitarimus, todėl nekantriai laukiu, kada galėsiu
dirbti kartu su jumis ir Komisija, kad tai pasiektume.

David Martin,    autorius. – Ponia pirmininke, leiskite man pradėti padėka Y. Jadot už
pavyzdinį bendradarbiavimą su savo šešėliniais pranešėjais. Visi itin gerai padirbėjome šio
pranešimo klausimu, todėl esu patenkintas, – kaip sakė jis, – kad mums pavyko pasiekti
plataus masto susitarimą.

Susitarimai su Kongu ir Kamerūnu kartu su susitarimu su Gana reiškia, kad dabar kai kurie
pažeidžiamiausi Afrikos miškai yra numatyti savanoriškuose partnerystės susitarimuose.
Kaip sakė du pirmesni kalbėtojai, reikėtų labai pritarti šių susitarimų buvimui. Juose
numatomas masinės neteisėtos prekybos mediena problemos sprendimo mechanizmas.
Jais suteikiama galimybė geriau valdyti itin svarbius gamtinius išteklius, taip pat, tikėkimės,
bus užtikrintas didesnis skaidrumas ir bus mums padedama spręsti korupcijos miškų
sektoriuje problemą, kuri šiuo metu, deja, Afrikai yra būdinga.

Tačiau, nors ir džiaugiuosi šiais susitarimais, vis dėlto turiu keletą bendrų su pranešėju
nuogąstavimų. Šįvakar tiesiog norėčiau išdėstyti tris iš jų.

Visų pirma susitarimo dėl tokios sistemos pavojus – yra ne tik ketinimas, bet ir pavojus, –
yra tas, kad jis laikomas suteikiančiu plataus masto mūsų miškų eksploatavimo sistemą,
skatinančią, kitaip nei pagal susitarimo tikslą, tolesnį miškų nykimą ir tolesnį miškų kirtimą,
taip prisidedant prie pačios pasaulio aplinkos naikinimo, kuriam bandome užkirsti kelią.
Tenorime susitarimo, kuriuo būtų prisidedama prie mūsų biologinės įvairovės išteklių
išsaugojimo ir tvaraus valdymo. Sutinku su pranešėju, kad tai reiškia, jog Komisija turi
nuolat kontroliuoti padėtį ir reguliariai informuoti, kaip įgyvendinamas susitarimas.

Antra, šis susitarimas turėtų būti naudingas čiabuviams, kurie taip dažnai yra aplinkos
eksploatavimo aukos. Turi būti toliau vykdomas Kongo vyriausybės savanoriškame
partnerystės susitarime duotas pažadas propaguoti įstatymą, kuriuo būtų užtikrinama,
kad būtų puoselėjamos ir gerbiamos čiabuvių teisės. Dar kartą raginu Komisiją palaikant
ryšius su vyriausybe toliau spausti tesėti šį pažadą tol, kol jis bus įtrauktas į Kongo teisyną.

Trečia, privalome užtikrinti, – sutinku su tai minėjusia C. Bearder, – kad būtų galima
pasinaudoti atitinkamais fondais šiam susitarimui tinkamai įgyvendinti. Kad ir koks geras
susitarimas būtų popieriuje, be jam vykdyti skirtų išteklių jis yra bereikšmė popieriaus
skiautė. Kaip jau buvo nurodyta, prie paties susitarimo nėra pridėtų finansinių paketų.
Dabar mūsų eilė – tiek Komisijos siūlyti, tiek Parlamento ir Tarybos įtraukti į biudžetą
atitinkamas biudžetines priemones – padaryti, kad šis susitarimas veiktų. Tai reiškia, kad
mums reikia turėti pinigų į Europos Sąjungą patenkančios medienos teisėtumui patikrinti,
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mums reikia pinigų, kad mokymo, aprūpinimo ir techninės kompetencijos paslaugas
suteiktume veikiantiesiems Afrikos šalyse, su kuriomis esame sudarę SPS, taip pat mums
reikia išteklių mano jau minėtai kontrolei vykdyti.

Taigi, artimiausiais mėnesiais mums reikia užtikrinti, kad pateiksime finansinį paketą,
skirtą šiems susitarimams sėkmingai įgyvendinti. Kartoju, kad šie susitarimai yra geri,
tačiau, kaip ir visi susitarimai, priklausys nuo asmenų – nevyriausybinių organizacijų,
valstybių narių, Kongo ir Kamerūno vyriausybių – geros valios ir aktyvumo siekiant tesėti
savo pažadus ir užtikrinti, kad šie susitarimai praktiškai veiktų. Pagal juos turėtų būti geriau
valdomi miškai ir itin svarbūs pasaulio ištekliai, tačiau, jeigu su jais būtų elgiamasi
netinkamai, dėl jų galėtume pasukti priešinga kryptimi. Dedame viltis, kad Komisija atidžiai
stebės daromą pažangą.

Joe Higgins,    autorius. – Ponia pirmininke, sutinkame su bendru Y. Jadoto požiūriu šiuo
klausimu. Pritariu bet kokiam susitarimui, kuriuo užtikrinama mūsų planetos atogrąžų
miškų apsauga, jeigu tokiais susitarimais taip pat daroma pažanga siekiant apsaugoti
miškuose gyvenančius čiabuvius ir suteikti geresnį gyvenimą daugumai atitinkamų šalių
gyventojų.

Iš pradžių reikia pasakyti, kad tiek Kongo, tiek Kamerūno vyriausybės itin represyvios.
Kamerūnas pagal „Transparency International“ apskaičiuojamą korupcijos indeksą yra
labai aukštai, o Konge buvo smarkiai išnaudojamos kai kurios gyventojų grupės, ypač
gyventojai pigmėjai, nors buvo priimtas naujas įstatymas ir dėl to žmonės lauks, norėdami
sužinoti, kas pagal jį daroma čiabuviams apsaugoti.

Šių šalių miško ruošos pramonės įmonės yra įsipainiojusios į korupciją ir išnaudoja
darbuotojus, o miškų naikinimas yra didžiulė grėsmė čiabuvių pragyvenimo šaltiniams.
Būtent dėl šios priežasties originalioje Europos vieningųjų kairiųjų frakcijos rezoliucijoje
reikalaujama, kad medienos ruošos pramonė būtų valstybinė ir demokratiškai
kontroliuojama, svarbiausia įtraukiant pramonės darbuotojus ir miškuose gyvenančias
čiabuvių bendruomenes, kurioms medienos ruoša turi poveikį.

Kairiųjų rezoliucijoje taip pat nurodoma, kad neteisėta medienos ruoša yra susijusi su
atitinkamų šalių skurdo lygiu. Ja galima užtikrinti pajamas asmenims ir jų šeimoms, kurios
kitaip badautų, todėl neteisėtos medienos ruošos nutraukimas taip pat yra siejamas su
daugelio atitinkamų šalių bendruomenių skurdo ir nepritekliaus panaikinimu.

Tai padarys ne korumpuotas vietos elitas ir ne tarptautinės Europos korporacijos, kurių
pagrindinė motyvacija yra privatus pelnas, o demokratinės atsakomybės už savo išteklius
ėmęsi miško darbuotojai ir čiabuviai. Šiuo požiūriu Užsachario Afrikos gyventojai gali
pasisemti įkvėpimo iš Tunise gyvenančių savo brolių ir seserų, pastarosiomis savaitėmis
didvyriškai kovojančių su korumpuota diktatūra.

Daniel Caspary,    autorius. – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, kelios šalys,
eksportuojančios atogrąžų kietmedį, pradėjo savanoriškų partnerystės susitarimų (SPS)
su ES pasirašymą pagal Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena
(FLEGT) veiksmų planą. Europos Sąjunga teiks paramą miškų valdymo reformoms ir
pajėgumų kūrimui, visų pirma medienos gaminių atsekamumo ir teisėtumo patikrinimo
sistemų įgyvendinimui.

Mano manymu, tai ypač svarbu: jeigu tai padeda padidinti skaidrumą ir neleisti daryti žalos
aplinkai vykdant miškininkystės veiklą, būtų gerai partneriams įsipareigoti iš dalies pakeisti
ir patobulinti dabartines teisines nuostatas. Taip pat aiškiai džiaugiuosi tuo, kad Europos
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Sąjunga įsipareigojo teikti paramą pajėgumams kurti medieną gaminančiose šalyse, visų
pirma medienos ir medienos gaminių atsekamumo ir teisėtumo patikrinimo sistemoms
įgyvendinti.

Norėčiau paminėti dar du dalykus. Savanoriškų partnerystės susitarimų idėja – sustabdyti
prekybą neteisėtai kertama mediena bei iš šios medienos pagamintais produktais ir padėti
sustabdyti miškų naikinimą, miškų alinimą ir jų poveikį anglies dioksido emisijų forma,
taip pat viso pasaulio biologinės įvairovės mažėjimą.

Tolesnis didelio masto atogrąžų ir kitų daugiarūšių miškų, turinčių didelį pajėgumą kaupti
anglies dioksidą, eksploatavimas yra neatsakingas ir gali paskatinti tolesnį miškų naikinimą
ir alinimą, kurie turėtų niokojamųjų padarinių viso pasaulio aplinkai.

Todėl šie susitarimai – nedidelis, bet teigiamas žingsnis teisinga kryptimi. Visiškai sutinku
su pirmesnių kalbėtojų išsakytomis mintimis. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų
bendradarbiavimą ir būčiau labai patenkintas, jeigu galėtume padaryti realią pažangą šių
susitarimų klausimais, kad padarytume savo pasaulį šiek tiek geresnį.

Andris Piebalgs,    Komisijos narys. – Ponia pirmininke, norėčiau pradėti padėkodamas
pranešėjui Y. Jadot už pritarimą savanoriškiems partnerystės susitarimams dėl miškų teisės
aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena su Kongu ir Kamerūnu. Tikiuosi, kad
šis Parlamentas laikysis rekomendacijų pritarti šių dviejų susitarimų sudarymui. Be to, taip
tiek Kamerūno, tiek Kongo parlamentai būtų paskatinti užbaigti jų svarstymą.

Svarbu, kad tiek Europos Sąjunga, tiek mūsų šalys partnerės pritartų SPS, nes neteisėta
medienos ruoša yra visų problema. Žinau, kad neteisėta medienos ruoša – tik matoma
ledkalnio viršūnė. Iš esmės kalbame apie darbo kartu dėl tvaraus miškininkystės išteklių
valdymo pradžią. Be to, iškart atsakydamas į vieno iš pranešėjų pasiūlymus galėčiau pasakyti,
kad taip, esu pasirengęs kas šešis mėnesius, kaip manęs prašo Parlamentas, čia atvykti
kontroliuoti šių susitarimų įgyvendinimo.

Tiesa, kad tai yra įsipareigojimas. Šiuo atveju yra rizikos, tačiau, mano nuomone, tai yra
vienintelis būdas pasiekti, kad šių išteklių valdymas tikrai taptų tvarus, nes jei to nedarysime,
vien deklaracijomis mums nepavyks pasiekti šio tikslo.

Mūsų šalims partnerėms yra daug įpareigojimų, tačiau manau, kad vienas svarbus veiksnys
yra nuostoliai dėl neteisėtos medienos ruošos. Kiekvienais metas prarandama
10–15 mlrd. EUR pajamų. Neteisėta medienos ruoša turi itin neigiamų pasekmių
čiabuviams, biologinei įvairovei ir klimato kaitos požiūriu.

Kartu taip pat svarbu pabrėžti, kad ES yra viena didžiausių atogrąžų medienos rinkų. Tai
reiškia, kad mūsų požiūris yra itin svarbus viso klausimo sprendimo būdui. 20 proc. į ES
įvežamos atogrąžų medienos gaunama iš neteisėtų šaltinių, todėl mūsų pareiga užtikrinti,
kad apsirūpintume tik teisėta mediena.

Klimato kaitos klausimas yra dar viena visų problema, todėl kažkur reikia pradėti saugoti
miškus. Labai paprasta sakyti, jog mums reikia mokėti, kad apsaugotume miškus: tai yra
paprasta formulė, tačiau jai taikyti reikia didžiulio abiejų šalių pasiryžimo.

Pabandysiu atsakyti į keletą man pateiktų klausimų. Vykdymui ir įgyvendinimui
savanoriškais partnerystės susitarimais įsteigiamas jungtinis susitarimo įgyvendinimo
kontrolės komitetas. Ja taip pat bus įsteigtas nepriklausomas auditas, skirtas teisėtumo
užtikrinimo sistemai ir jos efektyvumui bei veiksmingumui analizuoti. Taip pat bus
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numatytas metinių ataskaitų teikimo mechanizmas, o metinė ataskaita bus skelbiama viešai
ir Europos Parlamentas neabejotinai galės susipažinti su ja.

Be to, ruošdamiesi savanoriškiems partnerystės susitarimams įtraukėme pilietinę visuomenę
ir čiabuvius. Iki šiol jos buvo visiškai neįtrauktos į procesą, todėl pagal naujuosius
susitarimus susitarėme įsteigti įvairų suinteresuotųjų subjektų komitetus, kad jie
kontroliuotų arba valdytų įgyvendinimo procesą, į kurį yra įtraukti čiabuviai.

Be to, į SPS įtraukiama skundų nagrinėjimo tvarka, o nepriklausomas auditorius turės
galimybę naudotis iš įvairiausių šaltinių, įskaitant pilietinę visuomenę ir bendruomenes,
gaunama informacija ir ja remsis.

Yra apibrėžtos išlaidos, susijusios su ištekliais. 2002–2008 m. ES besivystančiojo pasaulio
miškininkystei iš viso skyrė 544 mln. EUR ir tam tikrą šios sumos dalį nukreipė atskirų
šalių FLEGT darbui. Iki šiol apskritai FLEGT remti Komisija išleido dar 35 mln. EUR, taip
pat išleisime dar 35 mln. EUR 2011–2013 m. Be to, norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės
taip pat prisidėjo fiskaliniu požiūriu.

Taip pat skyrėme žmogiškuosius išteklius FLEGT įgyvendinti. Turiu septynis šiuo klausimu
užsiimančius valstybės tarnautojus, kurie glaudžiai bendradarbiauja su Europos miškų
institutu ir nacionalinėmis miškų institucijomis.

Buvo dedamos papildomos pastangos, būtent 2010 m. patvirtintas reglamentas dėl
neteisėtos medienos, kuris yra pagrindinis FLEGT veiksmų plano elementas ir kuriuo bus
papildytas SPS metodas. Juo bus atgrasyta nuo nereguliuojamo ir netvaraus miškų
eksploatavimo.

Nauju Kankūne sudarytu susitarimu dėl veiksmų siekiant sumažinti dėl miškų naikinimo
ir nykimo susidarantį išmetamųjų teršalų kiekį (vadinamų REDD) bus palengvinta Komisijos
parama besivystančioms šalims. Mūsų būsimame miškų valdymo pasinaudojant SPS darbe
mums padės tai, kad REDD programoje numatomas čiabuvių ir vietos bendruomenių
narių teisių valdymas ir stebėjimas.

Atkreipiu dėmesį į žmogaus teisių padėtį šalyse partnerėse. Pritariu pasiūlymo dėl
rezoliucijos projektui, pagal kurį Komisija toliau turėtų daugiausia dėmesio skirti šiems
klausimams. Galiu jus užtikrinti, kad palaikydami politinį dialogą su šalimis partnerėmis
prioritetą teikiame žmogaus teisių klausimams, taip pat galiu jus užtikrinti, kad kova su
korupcija yra vienas iš klausimų, kurį svarstome palaikydami ryšius su jomis.

Tačiau norėčiau pabrėžti vieną ypatingą dalyką, kuris yra viso proceso paskata: tai, kad
šalys partnerės jaučiasi įsipareigojusios. Atsižvelgiant į trūkumus administraciniu lygiu,
be tikro mūsų šalių partnerių įsipareigojimo negalime veiksmingiau apsaugoti miškų.

Žinau, kad tai yra proceso pradžia, tačiau tai yra abiejų šalių daroma pradžia, ir esu visada
pasirengęs atvykti į Parlamentą ir pranešti, kaip vyksta įgyvendinimas. Tačiau imdamiesi
FLEGT tikrai nežengiame klaidingo žingsnio. Tai yra žingsnis teisinga kryptimi: mes rizikos
nedidiname. Galbūt nenumatome visiškai pakankamų sprendimų, tačiau tai bent jau yra
tinkamas žingsnis, kuriuo galime didžiuotis.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

15. Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
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16. ES ir Kamerūno susitarimas dėl miškų teisės aktų – ES ir Kongo susitarimas dėl
miškų teisės aktų – Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena
(angl. FLEGT) savanoriškas partnerystės susitarimas (diskusijų tęsinys)

Pirmininkė.   – Dabar grįžtame prie diskusijos.

Eva Joly,    Vystymosi komiteto nuomonės referentas. – (FR) Ponia pirmininke, pone Komisijos
nary, ponios ir ponai, Europos Sąjungos, Kamerūno ir Kongo partnerystės susitarimai iš
esmės gali būti gera žinia šiems gyventojams ir gera žinia biologinei įvairovei. Tačiau tai
yra tik vienas ilgo proceso, kurį Europos Parlamentas atidžiai stebės, etapas.

Jeigu norime, kad šiuo susitarimu būtų sudarytos sąlygos įdiegti reguliuojamą, skaidrią ir
ekologišką prekybą mediena, kuri būtų naudinga vietos gyventojams, o ne kelioms abejotino
teisėtumo grupėms, Europos Sąjunga privalo užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi vietos
gyventojų ir čiabuvių teisių ir kad jie iš tiesų dalyvautų konsultacijose. Juo turi būti stiprinami
visų šių dalyvaujančiųjų šalių gebėjimai; juo turi būti prisidedama prie kovos su korupcija
ir prie tikro miškų valdymo įgyvendinimo.

Šie susitarimai neturi būti pretekstas toliau grobti gamtinius besivystančių šalių išteklius.
Veikiau jais turėtų būti padedama atkurti Europos Sąjungos ir šių šalių santykių pusiausvyrą.

Christofer Fjellner,    PPE frakcijos vardu. – (SV) Ponia pirmininke, šie su Kongu ir Kamerūnu
susiję miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) susitarimai,
dėl kurių ketiname balsuoti rytoj, yra svarbios Europos Sąjungos priemonės arba ginklai
kovojant su neteisėta medienos ruoša, todėl jiems pritariu.

Neteisėta medienos ruoša yra didžiulė problema tiek aplinkos, tiek ekonominiu ir socialiniu
požiūriu. Kartu svarbu nepamiršti, kad retai būtent dėl pačios šios problemos, šiuo atveju
neteisėtos medienos ruošos, susidaro sąlygos prekiauti neteisėta mediena. Atvirkščiai, tai
yra daugelio kitų problemų, kurios neretai yra dar rimtesnės, – skurdas, nuosavybės teisų
nebuvimas, korupcija ir kai kuriais atvejais karas, – požymis ir pasekmė.

Šios problemos kai kuriose skurdžiausiose pasaulio šalyse yra didžiausios. Todėl esu labai
patenkintas, kad Komisija, rengdama šiuos susitarimus ir derėdamasi dėl jų, atsižvelgia į
tai. Galime sakyti, kad suteikėme laisvą prekybą mainais į tai, kad su tuo susijusios šalys
vykdytų reformas, kuriomis būtų siekiama stiprinti nuosavybės teises, kovoti su korupcija
ir užtikrinti priimtinų teisės aktų įgyvendinimą.

Tai, kad šaliname esmines priežastis, o ne požymius, mums geriausiai parodo, jog tai, ką
ketiname padaryti rytoj, yra žingsnis teisinga kryptimi. Kartu svarbu nepamiršti, ypač
būsimų derybų su kitomis šalimis išvakarėse, kad kovodami su prekyba neteisėtai paruošta
mediena privalome netrukdyti skurdžioms šalims eksportuoti vieną iš jų vertingiausių
žaliavų. Neturime jiems sudaryti daugiau sunkumų naudoti medieną, kuri yra nuostabi
natūrali medžiaga. Tai, kas yra gerai, neprieštarauja tam, kas yra geriausia.

Norėčiau jums priminti, kad mano šalis, Švedija, kadaise tapo turtinga būtent
eksportuodama medieną. Neturime šiuo metu skurdžioms šalims trukdyti pasinaudoti šia
galimybe. Tikiuosi, kad, toliau dirbdami ir derėdamiesi dėl susitarimų, toliau kovosite
konkrečiai su neteisėtai ruošiama mediena, o ne su prekyba mediena.

George Sabin Cutaş,    S&D frakcijos vardu. – (RO) Ponia pirmininke, Europos Komisija
inicijavo savanoriškų partnerystės susitarimų su šalimis, eksportuojančiomis medieną į
Europos Sąjungą, sudarymo procesą. Atsižvelgdamas į tai, manau, kad svarbu sukurti

43Europos Parlamento debataiLT17-01-2011



struktūrą, kuria būtų skatinamas vietos bendruomenių dalyvavimas siekiant tiek stebėti
susitarimo įgyvendinimą, tiek tobulinti miškų valdymo sistemą, ir – ne mažiau svarbu –
siekiant kuo veiksmingiau užkirsti kelią korupcijai.

Pilietinės visuomenės įtraukimas į susitarimo su Kamerūnu rengimo procesą yra teigiamas
to ženklas. Kartu reikalingos konkrečios priemonės, kad būtų galima tęsti tokį dialogą
visose susitarimus pasirašančiose šalyse. Taip pat svarbu siekti vystyti socialiai ir ekologiškai
tvarią medienos pramonę, taip pat ir mažinant šių šalių miškų naikinimą ir alinimą. Šie
susitarimai turi atitikti tarptautinius Europos Sąjungos aplinkosauginius ir tvaraus vystymosi
įsipareigojimus.

Chris Davies,    ALDE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, svarstome savanoriškus
partnerystės susitarimus. Tai yra mieli ir tinkami žodžiai: jais pristatoma Europos Sąjunga,
nesiekianti primesti savo valios besivystančioms šalims, tačiau siekianti ištiesti pagalbos
ranką, kad būtų galima pasiekti bendrus tikslus. Tačiau praktiškai įgyvendinant susitarimą
su tokio dydžio, kaip Kongas, valstybe atsiranda visokių bauginančių problemų.

Vien šios valstybės dydis yra beveik tolygus Europos dydžiui; didžiojoje šios valstybės
dalyje nėra valdymo; korupcijos lygis yra išskirtinis – „Transparency International“ Kongą
įrašo beveik savo lyginamosios lentelės apačioje.

Be to, yra darbuotojų, su kuriais dirbame siekdami užtikrinti, kad būtų pasiekti šio
susitarimo tikslai, skaičiaus problema, – tai yra tik saujelė žmonių; pelnas iš neteisėtos
medienos ruošos yra itin didelis ir galbūt didesnis nei visa tai, ką galime pasiūlyti kaip
kompensaciją; neteisėtos medienos rinkos yra tokiose šalyse, kaip Kinija, kuri miškų
išsaugojimui neskiria tiek dėmesio, kiek skiriame mes, ir nerodo tokio pagarbumo, kokį
reikėtų rodyti.

Visos šios problemos rodo, kad savanoriškomis partnerystėmis, kad ir kokie geri būtų
mūsų ketinimai, bus sunku pasiekti jų tikslus. Taigi, kokių garantijų mus gali suteikti
Komisija, kad bus imamasi visų galimų veiksmų siekiant užtikrinti, kad iš tiesų būtų
įgyvendinti visi mūsų dideli užmojai ir kad visi galėtume būti tikri, jog šiais savanoriškais
partnerystės susitarimais, kai ateityje juos sudarysime, bus pasiekti mūsų nustatyti tikslai?

Anna Rosbach,    EFD frakcijos vardu. – (DA) Ponia pirmininke, Žemės miškai yra planetos
plaučiai, todėl privalome padaryti viską, ką galime, kad juos apsaugotume. Spartaus
gyventojų skaičiaus didėjimo ir su juo susijusio paprastai didėjančio išteklių poreikio, darbo
vietų perkėlimo į atokias pasaulio dalis ir ekonomikos krizės laikais manau, kad ES mums
reikia daugiau Europos medienos, o ne importuoti egzotinę medieną iš šalių, kuriose sunku
kontroliuoti neteisėtą medienos ruošą ir kuriose taip pat negalime kontroliuoti korupcijos.

Naikindami atogrąžų miškus mažiname biologinę įvairovę atitinkamose srityse ir taip
prisidedame prie nykstančių rūšių, sudarančių ilgą sąrašą, išnykimo. Taip pat keičiame
klimatą. To visiškai nereikia, ypač tada, kai yra labai gerų alternatyvų. Jeigu vėl išmoksime
sodinti daugiau miškų Europoje ir naudoti daugiau Europos medienos, šios problemos
išnyks. Kodėl mūsų sodų stalai turėtų būti gaminami iš atogrąžų miškų medienos ir kodėl
egzotinės parketo grindys yra geresnės už grindis, pagamintas iš ES medienos?

Tačiau, kita vertus, ir dėl to, kad negaliu sutrukdyti ES piliečiams naudoti egzotinės ir
atogrąžų medienos, svarbu, kad šie susitarimai būtų patvirtinti. Svarbu, kad padėtume
užtikrinti, kad būtų sugriežtinta mūsų importuojamų medienos produktų ir medienos
kontrolė. Privalome pabandyti apsisaugoti nuo korupcijos, nors, kaip nurodyta
susitarimuose, tai padaryti nepaprastai sunku. Todėl, deja, neturiu jokių iliuzijų, kad mums
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pavyks sustabdyti neteisėtą medienos ruošą Kamerūne arba Konge. Pirmenybę teikčiau
privalomiems, o ne savanoriškiems susitarimams. Tačiau aiškiai yra geriau turėti
savanoriškus susitarimus, negu apskritai neturėti jokių susitarimų, todėl jiems pritariu.

Tačiau iš esmės tikiuosi sulaukti daugiau iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama apsaugoti
pasaulio miškus, ypač kalbant apie ES susitarimus su sunkumų patiriančių pasaulio dalių
šalimis.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, mano nuomone, nors partnerystės
susitarimas su Kamerūnu miškininkystės srityje tikrai yra girtinas ir pasirodo tarptautiniais
miškų metais, jis taip pat yra labai patogus būdas ES pagerinti savo įvaizdį. Tačiau, deja,
turiu abejonių, ar dėl šio susitarimo verta gadinti popierių.

Šiaip ar taip, korupcija Kamerūne yra aktualus klausimas. Aplinkos apsaugos organizacijų
šiai valstybei metamuose kaltinimuose tvirtinama, kad vyriausybė yra labai gerai informuota
apie miškų pramonės nusikaltimus, tačiau trukdo vykdyti priežiūrą ir baudžiamąjį
persekiojimą. Šiaip ar taip, užsienio įmonės laikomos kontroliuojančiomis daugiau nei
60 proc. medienos gamybos ir perdirbimo bei tris ketvirtadalius medienos eksporto. Tik
tada, kai bus galima užtikrinti, kad užsienio įmonės nedarytų to, ką nori, su vietos įmonėmis,
kurios visiškai neturi kompetencijos miškininkystės ir aplinkos apsaugos srityse, ir kai
Kamerūnas rimtai užsiims korupcija, toks susitarimas turės kokią nors prasmę. Nepaisant
visų nuogąstavimo dėl atogrąžų miškų naikinimo, juo neturėtų būti naudojamasi kaip
dingstimi trukdyti Europos miškų savininkams eksploatuoti savo miškus, nes daugumos
valstybių narių miškotvarka yra pavyzdinga.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, prieš mėnesį Vystymosi komiteto
pavedimu buvau Konge, kuriame savo pokalbiuose su vyriausybės atstovais ir ekspertais
bei nevyriausybinėmis organizacijomis taip pat svarstėme FLEGT iniciatyvą.

Medienos pramonė yra labai svarbi šaliai. Po žalios naftos tai yra antrasis didžiausias
eksporto pajamų šaltinis. Reikėtų nepamiršti, kad tai, kas darosi su pajamomis iš žalios
naftos ir kaip jos naudojamos, mums atrodo nevisiškai skaidru ar aišku arba bent jau
informacija atsiunčiama labai pavėluotai. Kartu Kongo vyriausybė išreiškia susirūpinimą
dėl savo miškingų plotų ateities ir planuoja didžiulę apželdinimo mišku kampaniją. Žinoma,
dar nežinome, ar ši apželdinimo mišku programa bus sėkminga, tačiau tikrai turėtume
Kongo vyriausybei palinkėti visokeriopos sėkmės dedant šias pastangas. Štai kodėl taip
svarbu stiprinti teisėtą prekybą mediena. Ne mažiau svarbu, kad FLEGT veiktų kaimyninėse
šalyse, nes kitaip, pvz., dėl kontrabandos, susitarimas gali pasirodyti esąs iš esmės
neveiksmingas.

Taip pat dar nežinome, ar mūsų propaguojami teisėtos prekybos mediena standartai
įsigalios ir veiks pasaulio mastu, – kai kurie kalbėtojai jau atkreipė dėmesį į šią problemą.
Šiaip ar taip, turime pabandyti užtikrinti, kad sistema pasirodytų esanti veiksminga. Taip
pat privalome padėti daryti spaudimą kitiems ne Europos importuotojams, kad jie
laipsniškai pašalintų neteisėtą prekybą mediena.

FLEGT iniciatyva yra svarbi tiek dėl skurdo mažinimo, tiek dėl aplinkos apsaugos – dėl
miškų naikinimo reiškinio kontroliavimo ir dėl diversifikuotos ekonomikos plėtojimo
daugelyje šalių. Kongo atveju tai neatsiejama nuo kito poreikio – poreikio plėtoti žemės
ūkį ir mažinti maisto produktų importą. FLEGT dėka tarptautinė prekyba mediena gali
tapti sąžiningesnė, tvaresnė ir ekologiškesnė. Tikimės, kad taip ir bus.
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Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, bet kuriuo atveju
sveikinu užbaigus derybas dėl šių dviejų susitarimų. Tačiau norėčiau išreikšti susirūpinimą
dėl to, kad derybos dėl FLEGT su Indonezija ir Malaizija pateko į aklavietę.

Pone Komisijos nary, Komisija savo rankose turi svarbią priemonę: reglamentą dėl medienos.
Šiuo reglamentu šalims, su kuriomis sudarytas susitarimas dėl FLEGT, taikomos reglamento
taikymo srities išimtys. Tai svarbi priemonė, kuria deryboms suteiktas naujas impulsas.
Mums iš tiesų reikia sudaryti FLEGT susitarimus su visomis šalimis, turinčiomis svarbių
atogrąžų miškų Azijoje arba Lotynų Amerikoje, ir su pagrindiniais prekiautojais mediena,
pvz., Vietnamu, Kambodža, Laosu, Kinija ir daugeliu kitų šalių.

Šios šalys renkasi savo kelią į priekį; jos tvirtina savo teisėtos medienos ruošos
modernizavimo ir kontroliavimo procedūras. Klausimas: ar darome tai, ką turime daryti?
Ar 27 valstybės narės priima sprendimus, kuriais reguliuojamas medienos importas iš
FLEGT šalių?

Galiausiai dėl medienos reglamento reikia priimti gana daug deleguotų teisės aktų. Turime
dvejus metus, kol bus taikomas visas reglamentas. Komisijai reikia paspartinti procedūras
siekiant paskelbti deleguotus teisės aktus, kad šalys žinotų išsamią informaciją ir tai, ką
joms reikia daryti siekiant prisitaikyti.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Ponia pirmininke, be abejo, tai yra daug svarbesnis klausimas,
negu klausimas, kiek jis bus paviešintas.

ENSeán Kelly (PPE). Vienas didžiausių XX a. skandalų buvo ne tik asmenų, kurie nežinojo
nieko geriau ir negalėjo būti baudžiami, bet ir didžiulių godžių įmonių ir korumpuotų
vyriausybių vykdomas nuolatinis ir sistemingas miškų kirtimas, ypač trečiajame pasaulyje.
Štai kodėl reikia visiškai pritarti šiam susitarimui ir kodėl tikiuosi, kad jis bus įgyvendintas,
nes jei jis nebus įgyvendintas, dėl jo neverta gadinti popieriaus.

Platesniu mastu taip pat turime užtikrinti, kad kitomis Europos Sąjungos politikos
priemonėmis nebūtų prisidedama prie tolesnio miškų naikinimo. Kalbu apie siūlomą
susitarimą dėl MERCORUR, kuris, daugelio žmonių manymu, paskatins ūkininkus kirsti
šių šalių miškus, kad galėtų žemės ūkio produktus eksportuoti į Europą.

Taigi turime būti budrūs.

ENSeán Kelly (PPE). (GA) Ačiū.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Ponia pirmininke, neteisėta medienos ruoša tokiose
Centrinės Afrikos šalyse, kaip Kamerūnas ir Kongas, yra grėsmė išteklių, nuo kurių priklauso
vietos bendruomenių ir čiabuvių būvis ir gyvenimo būdas, neliečiamumui. Iš tiesų tai yra
grėsmė ekosistemai, kuri priglaudžia didžiulę biologinę įvairovę ir atlieka svarbų vaidmenį
reguliuojant biogeocheminius ciklus.

Atsižvelgiant į šio regiono progresuojantį drėgnų atogrąžų miškų naikinimą, – ir
nepamirškime, kad jį skatina pramonės šalių, ypač Europos Sąjungos šalių, ekonominės
veiklos vykdytojų ir importuotojų paklausa, – tikriausiai sprendimas negali būti įteisinti
to, kas šiandien yra neteisėta, būtent netvarų drėgnų atogrąžų miškų eksploatavimo, nes
tai būtų ne kas kita, kaip žemės vogimo iš vietos bendruomenių ir medienos įmonių
vykdomos didžiulių drėgnų atogrąžų miškų plotų užgrobimo įteisinimas.
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Šiuo atveju Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo ir pagalbos politika turi atlikti
svarbų vaidmenį remiant šių šalių ekonomikos įvairinimą ir visiškai pakeičiant modelį,
visų pirma grindžiamą nedaugelio rūšių žaliavos gavyba ir eksportu į pramonės šalis.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, manau, kad ateityje medienos temą
gvildensime dar intensyviau. Todėl, kalbant apie šį susitarimą, svarbu, kad suteiktume
atitinkamą paramą mokslinių tyrimų srityje ir kad, visų pirma švietimo ir mokymo požiūriu,
užtikrintume galimybę mažosioms ir vidutinėms Kamerūno ir Kongo įmonėms toliau
vystytis šios srities aplinkosaugos žinių požiūriu. Todėl esu labai patenkintas, kad vyksta
šios diskusijos. Visiems mums svarbu, kad ateityje taip pat būtų tenkinama medienos
paklausa.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, keturiasdešimt procentų Kamerūno
paviršiaus ploto sudaro miškai. Tačiau turime pasakyti, kad nors Kamerūnas yra didžiausias
Afrikos atogrąžų medienos eksportuotojas, jokioje kitoje šalyje miškai nėra taip intensyviai
kertami.

Ekspertai nustatė, kad jei medienos ruoša bus toliau vykdoma taip, kaip dabar, per
10–15 metų Kongo baseine išnyks ekologiškai svarbios medžių rūšys. Ką galime šiuo
klausimu padaryti? Dėl Kamerūno atogrąžų miškų apsaugos visų pirma svarbu, kad būtų
kovojama su korupcija tiek pareigūnų lygmeniu, tiek tada, kai ji yra susijusi su ūkininkais
žemės nuomininkais, kad toliau būtų vykdomas veiksmingas baudžiamasis persekiojimas
ir, žinoma, kad būtų praktikuojama tvari miškininkystė. Kai esama daug kirtimų, taip pat
turi būti miškų atkūrimas. Siekiant išvengti pirmalaikės žalos kertant mišką, labai svarbus
kokybiškesnis medienos ruošos darbų mokymas.

Visų pirma Europos įmonės turi prisiimti tam tikrą atsakomybę, nes apytikriai 80 proc.
medienos kiekio išvežama į Europą. ES taip pat turi atitinkamai veikti šiuo klausimu
imdamasi tiesioginių ir ryžtingų priemonių. Savanoriškas susitarimas yra puikus dalykas,
tačiau šiomis aplinkybėmis jis mums nieko neduos. Mums reikia įmones padaryti
atskaitingas.

Andris Piebalgs,    Komisijos narys. – Ponia pirmininke, šių diskusijų aprėptis neabejotinai
didesnė nei savanoriško partnerystės susitarimo taikymo sritis. Miškams poveikį turi ne
tik prekyba: miškai yra šių šalių energijos šaltinis, todėl gyventojų skaičiaus didėjimas taip
pat turi poveikį jiems.

Taigi, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tai yra pirmasis žingsnis sprendžiant vienos iš
susirūpinimą keliančių sričių problemą. Žinau, kad tai nėra sprendimas, tačiau turite kur
nors pradėti spręsti šias problemas.

Taip pat nenorėčiau atbaidyti jūsų kalbėdamas apie tai, koks yra atitinkamų šalių
įsipareigojimo lygis. Žinau, kad palaikyti ryšius su šiomis šalimis kartais nėra paprasta,
tačiau tai yra sudėtingą istoriją turinčios šalys. Jos tapo nepriklausomos prieš 50 metų ir
ne visai tokiomis pat aplinkybėms, kokiomis tapo nepriklausomos kai kurios mūsų šalys,
todėl viskam reikia laiko. Reikia laiko valstybės institucijoms, gebančioms kovoti su
korupcija arba sukurti išteklių valdymą, įsteigti, tačiau jos yra teisingame kelyje. Ypač
Afrikoje jų ekonomika auga net krizės laikotarpiu, o tai reiškia, kad jos stiprėja ir tobulėja.

Suprantu, kad tai tėra vienas rodiklis, tačiau apskritai paėmus tai buvo padrąsinanti naujiena,
o vienintelis būdas mums patobulinti procesą – dirbti kartu. Štai kur įsitraukiame su tvariu
miškų valdymu: šiandien kalbame apie Kongą-Brazavilį (Kongo Respubliką) ir Kamerūną,

47Europos Parlamento debataiLT17-01-2011



tačiau taip pat dirbame su Kongo Demokratine Respublika ir Indonezija. Vis dar deramės,
tačiau turime didelių vilčių dėl sėkmingos derybų baigties.

Todėl norėčiau pasakyti, kad šiuo atveju rizika yra minimali. Įsipareigojimas yra išeities
taškas, todėl šį procesą laikau labai teigiamu.

Taip pat turėtume atsižvelgti į bendrąjį įsipareigojimą kovoti su klimato kaita. Kankūne
buvo duotos tam tikros garantijos, kad kitos pasaulio dalys taip pat rimtai vertins dalykus
šiuo aspektu. Nesame vieninteliai, kurie norėtų, kad pasaulis būtų sąžiningesnis ir tvaresnis,
todėl kitos pasaulio dalys mokysis iš mūsų.

Kaip pavyzdį imkime energijos vartojimo efektyvumo kampanijas. Padarėme pradžią, o
kitos pasaulio dalys mumis sekė. Tas pats pasakytina ir apie energijos vartojimo efektyvumą.
Jeigu galėsime naudoti mažiau medienos, kitos pasaulio dalys neabejotinai pasimokys iš
mūsų pavyzdžio. Manau, kad yra daugybė būdų, kaip galime pirmauti.

Galiausiai ne mažiau svarbu tai, kad norėčiau dar kartą užtikrinti, jog Komisija vykdys
kontrolę ne tik pasitelkusi mano personalą, bet ir mūsų turimas ES delegacijas bei valstybių
narių delegacijas. Tai vienas iš procesų, į kurį savo pastangomis įsitraukiame kartu su
valstybėmis narėmis. Komisija paprastai nedirba viena – sudarant šį savanorišką partnerystės
susitarimą daugeliu atžvilgių buvo ypač svarbi ir valstybių narių patirtis.

Iš tiesų labai norėčiau paprašyti šio Parlamento išspręsti šio sutikimo proceso klausimą,
nes manau, kad tai yra teisingas procesas ir kad jame einama teisinga kryptimi, tačiau kartu
jame nepateikiama atsakymų į visus jūsų šiandien iškeltus klausimus.

Yannick Jadot,    pranešėjas. – (FR) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, dar kartą
norėčiau padėkoti kalbėjusiems Parlamento nariams. Manau, kad beveik visi kalbėjome
tais pačiais terminais: išreiškėme šią svarbią mintį apie SPS, kuriomis užtikrinama plėtros,
aplinkos ir pilietinės visuomenės stiprinimo sąsaja.

Manau, kad jei yra nors viena priemonė, kurią šiandien galime taikyti tvariai plėtrai
įgyvendinti šiose šalyse, ypač Afrikos šalyse, ji neabejotinai yra pilietinės visuomenės
stiprinimas. Kol vienintelė ir pagrindinė demokratijos išraiška šiose šalyse bus balsavimas
dėl prezidento išrinkimo, tol, kaip matėme, – ir kaip, deja, mums primena Dramblio Kaulo
Kranto istorija, – nepadarysime pakankamos pažangos.

Todėl pilietinės visuomenės stiprinimas yra būtinas – tiesa, kad jis atlieka pastovų vaidmenį
įgyvendinant šiuos susitarimus, kontroliuojant miškų eksploatavimą, diskutuojant dėl šio
eksploatavimo sąlygų ir dalijantis pelną, susijusį su šiuo miškų eksploatavimu.

Būtent šiuo pilietinės visuomenės stiprinimu taip pat tinkamiausiai reaguosime į argumentą,
kurį dažnai girdime dėl Kinijos: „Kodėl turėtume laikytis tvirto bendradarbiavimo su Europa
kriterijų, – socialinių, demokratinių ir aplinkos apsaugos kriterijų, – kai Kinija tyčiojasi iš
jų korupcijos ir plagijavimo požiūriu?“ Ką gi, pilietinės visuomenės stiprinimas yra geriausia
gynyba nuo šios sistemos, kurią Kinija visų pirma bando primesti Pietų šalims.

Be to, kaip sakėte jūs, pone Komisijos nary, Europa yra ne tik didžiulė atogrąžų medienos
rinka, bet ir – tai itin svarbu visiems eksploatuojantiems subjektams ir visiems pramonės
sektoriams – stabili ir pelninga rinka, o tai taip pat yra labai svarbi šioms šalims taikoma
priemonė.

Ačiū už jūsų norą dirbti kartu su Europos Parlamentu. Labai džiaugiamės dėl šio būsimo
bendradarbiavimo.
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Pirmininkė.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks trečiadienį (2011 m. sausio 19 d.).

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Gaston Franco (PPE),    raštu. – (FR) Esu patenkintas, kad po penkerių derybų metų su
Kamerūnu ir Kongu buvo sudaryti savanoriški partnerystės susitarimai (SPS) dėl miškų
teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT).

Šie susitarimai padės užtikrinti tinkamą miškų valdymą, pagal juos suteikiant FLEGT
licencijas medienos produktams iš šių šalių ir taip užtikrinant tvarų jų miškų eksploatavimą
ir valdymą.

Būtina turėti sistemą, kuria būtų galima stebėti medienos ir iš paruoštos medienos
pagamintų produktų judėjimą iki pat eksporto. 23 proc. pasaulio pramoninės medienos
gamybos – neteisėta gamyba, o tai sudaro 60 proc. medienos ruošos, kuri buvo vykdoma
Afrikoje pastaruosius 10 metų.

Todėl šie SPS padės išsaugoti šių šalių miškus kovojant su neteisėta medienos ruoša, kuria
daroma gana didelė ekologinė, ekonominė ir socialinė žala.

Pagrindinis šių SPS privalumas tas, kad jie bus taikomi visam eksportui tarp ES ir šių šalių,
taip pat visoms kitoms medieną importuojančioms šalims.

Tikiuosi, kad ši SPS sistema netrukus bus įgyvendinta ir kitose miškingose šalyse.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    raštu. – FLEGT savanoriški partnerystės susitarimai buvo
tinkamas pagrindas, kuriuo remiantis buvo galima plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą
siekiant išspręsti miškų naikinimo problemą. Jų aktualumas matyti ir šiandien, ypač
atsižvelgiant į praėjusių metų reglamentą dėl neteisėtos medienos. Šalys, kurios tvirtai
laikosi tokių savanoriškų schemų, yra pajėgios suteikti tam tikras garantijas dėl savo
medienos išteklių teisėtumo ir ekologinio tvarumo. Šios schemos aiškiai naudingos aplinkos
apsaugos požiūriu, nors turėtume nepamiršti, kad prekiaujant neteisėtai paruošta mediena
nebūtinai yra deramai reaguojama į čiabuvių poreikius. Svarbu, kad kai bus susitarta dėl
daugiau SPS, jų poveikis būtų atidžiai stebimas ir kad jų sąlygose būtų visiškai atsižvelgiama
į žmonių, kurie priklauso nuo miškų, tačiau dažnai neturi teisės pareikšti nuomonę valdant
šiuos miškus, poreikius ir žmogaus teises.

17. Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis partnerystės
susitarimas – EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis partnerystės susitarimas
(diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – bendra diskusija tokiais klausimais:

– D. Martino pranešimas Tarptautinės prekybos komiteto vardu dėl rekomendacijos dėl
Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo
partnerystės susitarimo sudarymo projekto (05078/2010 – C7-0036/2010 –
2008/0250(NLE)) (A7-0365/2010),

– žodinis klausimas Komisijai, V. Moreiros ir D. Martino Tarptautinės prekybos komiteto
vardu pateiktas dėl Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės
susitarimo (O-0212/2010 - B7-0807/2010).
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David Martin,    pranešėjas. − Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad dėl
įtikinamų priežasčių Komisijos narys K. De Gucht šį vakarą negali būti čia drauge su mumis.
Norėčiau padėkoti jam už tai, kad praėjusią savaitę pasistengė pasikviesti mane ir paaiškinti,
kodėl negali čia būti, taip pat norėčiau padėkoti jam ir jo Prekybos generalinio direktorato
komandai už bendradarbiavimą ir visų pirma M. Dihmui už visokeriopą pagalbą.

Bandžiau, kaip pranešėjas, remtis puikiu ankstesnio pranešėjo, mano buvusio kolegos
G. Fordo, darbu. Esu laimingas, jog G. Fordo rezoliucijos patvirtinimas 2009 m. reiškė,
kad Parlamentas jau turėjo aiškią poziciją dėl EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo
ekonominės partnerystės susitarimo. Tokiu atveju oficiali Parlamento pozicija yra pozicija,
kuria šiandien bandžiau remtis savo pranešime ir klausime.

Norėčiau padėkoti D. Pribaz, kuri buvo komiteto atsakingoji administratorė. Pasirodo, kad
tai buvo jos paskutinis pranešimas komitetui prieš jos paaukštinimą, todėl norėčiau jai
palinkėti geros kloties naujame darbe ir padėkoti už tai, kad palengvino mano užduotį čia.
Galiausiai, kalbant apie dėkingumą, taip pat norėčiau pasveikinti čia dalyvaujantį Papua
Naujosios Gvinėjos ambasadorių ir jam bei jo darbuotojams padėkoti už glaudų
bendradarbiavimą. Jų parodytas įžvalgumas man suteikė galimybę įnešti konkretų įnašą į
pranešimą.

Pirmiausia norėčiau pateikti keletą bendro pobūdžio pastabų dėl susitarimo ir regioninės
situacijos. Antra, ketinu apsvarstyti tris ekonominės partnerystės susitarimo aspektus,
kuriuos, mano manymu, svarbu pabrėžti: būtent pagalbą prekybai, Fidžio politinę padėtį
ir žvejybos plotus. Trečia, pakomentuosiu EB ir Ramiojo vandenyno valstybių santykių
ateitį.

Kalbant apie aplinkybes ir regioninę integraciją, dėl šio laikinojo – arba taikomo tik
prekėms – EPS buvo susitarta su dviem Ramiojo vandenyno valstybėmis – su Papua Naująja
Gvinėja ir Fidžiu. Tai yra dvi Ramiojo vandenyno salos valstybės, kurių prekyba su ES yra
didžiausia ir kurių svarbiausios eksporto prekės skirtos ES rinkai: atitinkamai tunai ir
cukrus.

Pagal EPS Papua Naujajai Gvinėjai ir Fidžiui suteikiama galimybė be muitų ir kvotų patekti
į ES rinką mainais į laipsnišką savo rinkų liberalizavimą 15 metų laikotarpiu. Papua Naujoji
Gvinėja įsipareigojo liberalizuoti 89 proc. ES importo iki šio susitarimo taikymo dienos,
o Fidžis 87 proc. liberalizuos 15 metų laikotarpiu.

Likusios 12 Ramiojo vandenyno valstybių naudojasi galimybe be muitų ir kvotų patekti į
rinką pagal sistemą „viskas, išskyrus ginklus“ arba dėl savo mažos apimties prekybos su
ES yra labai mažai suinteresuotos laikinąja EPS. Nepaisant to, manau, svarbu, kad, perėję
prie galutinių EPS, turėtume siekti savo regioninės integracijos tikslo ir toliau spausti
sudaryti galutinius EPS, apimančius visas Ramiojo vandenyno valstybes.

Kalbant apie rezoliucijos turinį, prieš ratifikuojant susitarimą Parlamentas turi su juo sutikti.
Trečiadienį balsuosime – kaip nurodėte jūs, ponia pirmininke, – dėl dviejų skirtingų
pranešimų, pirma, dėl sutikimo, kurį rekomenduoju mums duoti, ir, antra, dėl pridedamo
pasiūlymo dėl rezoliucijos. Pasiūlyme dėl rezoliucijos yra ir kitų klausimų, tačiau, kaip jau
sakiau, ypač noriu pakomentuoti tris.

Pirma, kalbant apie pagalbą prekybai, įgyvendinimui skirtas finansavimas itin svarbus
siekiant susitarimo ekonomikos įvairinimo ir skurdo mažinimo tikslų. Svarbu, kad sąžininga
ir teisinga 2 mlrd. EUR, atidėtų 2007 m. pagalbos prekybai strategijoje, dalis būtų skirta
Ramiojo vandenyno regionui. Taip pat svarbu pabrėžti, kad EPS buvo sumanyti kaip
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trumpalaikė priemonė, skirta Ramiojo vandenyno regiono prekybos lengvatoms apsaugoti
Pasaulinei prekybos organizacijai (PPO) priėmus sprendimą.

Įvertinus tai, į juos nereikėtų žiūrėti kaip į ES rodomą Fidžio politinio režimo pripažinimo
ženklą. Norėčiau Fidžio vyriausybę paraginti imtis veiksmų demokratijai sukurti. Tikiuosi,
kad gali vykti būtinos reformos, kuriomis būtų sudarytos sąlygos skirti finansinę paramą
Fidžio cukraus pramonei.

Kalbant apie žvejybą, Papua Naujosios Gvinėjos ekonomikoje žuvininkystės sektorius
atlieka pagrindinį vaidmenį ir – svarbiausia – teikia darbą ir pajamas jos gyventojams.
Trijose tunų perdirbimo gamyklose, eksportuojančiose į ES, dirba 5 700 darbuotojų, kurių
dauguma yra moterys. Tai yra šalis, kurioje moterims kartais sunku rasti gerą darbą.

Pritariu šiame susitarime pateikiamų lanksčių kilmės taisyklių paskirčiai, būtent vystyti
perdirbamąją pramonę, tačiau būtina, kad pramonė vystytųsi tvariai. Aplinkos apsaugos
argumentai yra svarbiausi, todėl savo pranešime paprašiau Komisijos kontroliuoti šį aspektą
ir reguliariai teikti Parlamentui ataskaitas, kaip laikomasi reglamento dėl neteisėtos,
nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos.

Pripažįstu, kad šiame Parlamente – ir ypač Žuvininkystės komitete – yra tam tikrų
nuogąstavimų dėl galimo Papua Naujosios Gvinėjos tunų importo poveikio ES pramonei.
Tačiau pasižiūrėję į naujausius skaičius galime pamatyti, kad 2003–2009 m. laikotarpiu
importas sudarė tik apytikriai 2 proc. bendro konservuotų ir paruoštų žuvų importo ir tik
apytikriai 3 proc. konservuotų ir paruoštų tunų importo. Nemanau, kad toks mažas
importas kels grėsmę ES vidaus pramonei, ypač jei įvertinsime ribotą Ramiojo vandenyno
valstybių žvejybos laivynų pajėgumą ir ribotą sausumoje esantį perdirbimo pajėgumą.

Nepaisant to, žinoma, būtų gerai, jei toliau stebėtume padėtį ir jei būtų koks nors netikėtas
žuvininkystės produktų, įvežamų iš Papua Naujosios Gvinėjos, padidėjimas, Komisija
imtųsi atitinkamų veiksmų. Kaip jau minėjau, tikiuosi, kad Ramiojo vandenyno valstybės
galės pritarti visapusiškiems regioniniams EPS.

Savo pranešime rekomendavau į būsimas derybas įtraukti keletą esminių punktų, į kuriuos,
tikiuosi, Komisija atsižvelgs. Jie apima intelektinę nuosavybę. Pernelyg dažnai apie
intelektinę nuosavybę kalbame vienu aspektu, tačiau tikiuosi, kad į intelektinę nuosavybę
pažvelgsime ir tradicinių žinių įtraukimo požiūriu. Taip pat tikiuosi, kad papildomai
įtrauksime viešųjų pirkimų skaidrumą, taip pat nuostatą dėl iki 24 mėnesių trukmės darbo
vizų.

Tikiuosi, kad mums pereinant prie galutinių EPS Komisija įtrauks visas Ramiojo vandenyno
valstybes, tačiau kol kas ženkime pirmyn ir popieriuje sudarykime laikinuosius EPS su
Papua Naująja Gvinėja ir Fidžiu, o darbu parodykime, ką galime pasiekti ateityje.

PIRMININKAVO: GIANNI PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Andris Piebalgs,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjui už jo
pranešimą ir ypač už jo teigiamą požiūrį į pritarimą laikinajam ekonominės partnerystės
susitarimui su Ramiojo vandenyno regiono Papua Naujosios Gvinėjos ir Fidžio valstybėmis.
Tikiuosi, kad šis Parlamentas laikysis jo patarimo.

Europos Parlamento pritarimas – pirmą kartą prekybos susitarimui pagal Lisabonos sutartį –
turi didelę politinę reikšmę dėl to, kad tai yra prekybos susitarimas, kuriame ilgalaikis

51Europos Parlamento debataiLT17-01-2011



dėmesys skiriamas plėtrai, ir dėl postūmio, kuris juo bus suteiktas vykstančioms deryboms
dėl visapusiško EPS su Ramiojo vandenyno regionu.

2007 m. artimiausias šio laikinojo susitarimo tikslas buvo užtikrinti tolesnį patekimą į ES
rinką toms Ramiojo vandenyno regiono šalims, kurios labiausiai priklauso nuo jos, nes
artėjo Kotonu prekybos režimo galiojimo pabaiga. Komisijos įsipareigojimas užbaigti
derybas dėl visapusiško EPS su visu Ramiojo vandenyno regionu lieka nepakitęs, todėl šiuo
metu dalyvaujame derybose su savo Ramiojo vandenyno partneriais.

Galime žengti į priekį tik tuo atveju, jeigu pripažinsime Ramiojo vandenyno regiono
specifiką ir atitinkamai pagal ją pritaikysime EPS. Kalbame apie mažas ir atokias salas
valstybes, kurios labai skiriasi pagal ekonominę padėtį, plėtros poreikius ir santykius su
ES. Kai kurios šalys turi „mažiausiai išsivysčiusių šalių“ statusą, todėl joms taikomas ES
prekybos režimas „viskas, išskyrus ginklus“; kai kurios šalys su Europos Sąjunga prekiauja
mažai, jei apskritai prekiauja. Todėl esame pasirengę užmegzti tokius prekybos santykius,
kurie geriausiai tiktų visam Ramiojo vandenyno regionui, o vykstančios derybos turės
įtakos galutiniams sprendimams.

Kad ir kokį požiūrį pasirinktume, neabejotinai būtina užtikrinti, kad bet kokiu susitarimu
iš tiesų būtų prisidedama prie atitinkamų šalių plėtros. Štai kodėl taip pat numatyta finansinė
pagalba, skiriama prekybos pajėgumui didinti. Štai kodėl leisime besivystančiojo pasaulio
šalims partnerėms išbraukti „jautresnius“ produktus iš prekybos susitarimų: kitoms šalims
neleistume to daryti. Šiomis aplinkybėmis tinkamai atkreipiau dėmesį į išreikštą
susirūpinimą dėl laikinajame EPS numatytos standartinių kilmės taisyklių, taikomų
žuvininkystės produktams, išimties.

Šią laikinąją išimtį suteikėme būtent dėl su plėtra susijusių priežasčių ir remdamiesi
informacija pagrįsta nuomone, jog dėl mažos Papua Naujosios Gvinėjos rinkos dalies
neatrodo, kad tunų eksportas galėtų pakenkti ES pramonės interesams. Europos Sąjunga
ir Papua Naujoji Gvinėja laikinai taikė šias taisykles nuo 2008 m., tačiau atsižvelgiant į tai,
kad eksporto skaičiai svyravo, jokios augimo tendencijos nebuvo nustatyta. Taip pat leiskite
jus nuraminti, kad Komisija neketina jokiam kitam regionui siūlyti panašių susitarimų.

Bet kuriuo atveju Komisija atidžiai stebės laikinos išimties įgyvendinimą ir, remdamasi
tyrimais, kurie bus paruošti iki 2011 m. pabaigos, pateiks Parlamentui ataskaitą.

Kai kurie iš jūsų taip pat dalyvavo praėjusių metų rugsėjo mėnesį, kai išrinktas dabartinis
ministras pirmininkas kreipėsi į INTA komitetą. Jis pasakė, kad jo vyriausybė yra pasirengusi
ES laivams ir investuotojams suteikti galimybę patekti į Papua Naujosios Gvinėjos vandenis.
Šį žodinį pareiškimą vertiname labai rimtai, todėl toliau bendradarbiausime su savo
partneriais, kol tai išsipildys.

Parlamento pritarimu mums bus sudarytos sąlygos pradėti taikyti įgyvendinimo
mechanizmus, numatytus susitarimui; vienas iš jų yra Prekybos komitetas, kurį būtų galima
sušaukti šį pavasarį ir kuris bus platforma visiems klausimams, susijusiems su abipusiais
įsipareigojimais pagal laikinąjį EPS, kelti. Todėl jūsų balsavimas itin svarbus, nes mums
padės žengti pirmyn šiuo ir kitais svarbiais klausimais.

Kalbant apie Fidžį, šalis pasirašė laikinąjį EPS, tačiau laikinai jo netaiko. Todėl šiuo metu
Papua Naujoji Gvinėja yra vienintelė šalis, laikinai taikanti ES ir Ramiojo vandenyno
valstybių laikinąjį EPS. Kol kas Fidžis turi galimybę patekti į ES rinką pagal reglamentą dėl
patekimo į rinką, nes Taryba nepatvirtino prekybos sankcijų. Kaip žinote, ES nusprendė
pristabdyti plėtros pagalbą Fidžiui dėl politinės padėties šioje šalyje. Kaip pagalbos
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atnaujinimo prielaida būtų pažanga Fidžio valdymo srityje ir visų pirma grįžimas prie
demokratinių valdymo principų, tačiau šiuo metu šiuo klausimu Fidžyje akivaizdžios
pažangos nėra.

Šiandien mūsų svarstytas EPS tėra laikinas susitarimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad
nebūtų prarasta galimybė patekti į ES rinką. Komisija yra visiškai įsipareigojusi tęsti derybas
dėl visapusiško EPS su Ramiojo vandenyno regionu.

Carmen Fraga Estévez,    Žuvininkystės komiteto nuomonės referentė. – (ES) Pone pirmininke,
pone Komisijos nary, kilmės taisyklių taikymo išimtis grindžiama Komisijos padaryta labai
didele skaičiavimo klaida, susijusia su labai dideliu jos poveikiu ne tik ES tunų sektoriui,
bet ir Ramiojo vandenyno regionui, kuriam stengiamės padėti. Tuo tarpu realūs naudos
gavėjai beveik išskirtinai yra godūs Kinijos ir Pietryčių Azijos šalių laivynai ir jų
perdirbamosios pramonės sektoriai.

Prekybos generalinis direktoratas šią išimtį nustatė remdamasis tuo, kad Papua Naujoji
Gvinėja neturi žvejybos pajėgumų savo ištekliams eksploatuoti. Tačiau, naujausiais Vakarų
ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos duomenimis, šiame rajone su Papua
Naujosios Gvinėjos vėliava veiklą vykdo 41 gaubiamaisiais tinklais žvejojantis laivas, kurių
bendras sugautų žuvų kiekis 2009 m. buvo beveik 500 000 tonų. Iš šio sugautų žuvų
kiekio 75 000 tonų pateko į Europos Sąjungą (pusiau perdirbtos arba perdirbtos) ir dėl to
Papua Naujoji Gvinėja tapo viena iš šešių pagrindinių eksportuotojų į Europos Sąjungą.
Todėl kai sakote, kad, siekiant vystyti Papua Naujosios Gvinėjos žvejybos sektorių, reikia
leisti laisvai įplaukti kitiems laivynams, tai yra netiesa.

Jokiomis aplinkybėmis Europos Sąjunga negali išsisukti nuo savo įsipareigojimo siekti
tvarios plėtros. Tačiau matome, kad, gindama šią laikinąją išimtį ir siekdama pritraukti
Azijos investuotojus, Papua Naujoji Gvinėja iš dalies pakeitė savo įstatymus, kad būtų
neįmanoma teikti skundų dėl žalos aplinkai, ir įgyvendino investavimo taisykles, pagal
kurias leidžiama samdyti vietos darbuotojus bei pigią darbo jėgą iš Azijos ir taikyti pačius
žemiausius, kokius tik galima įsivaizduoti, darbo standartus.

Jeigu prie to priduriame tai, kad mano minėtoje regioninėje žuvininkystės organizacijoje
Papua Naujoji Gvinėja lenkia kitas šalis kategoriškai atsisakydama pasirašyti bet kokias
tarptautines žuvininkystės valdymo ir kontroliavimo taisykles, galime daryti išvadą, kad
nors Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas iš visų jėgų kovoja su neteisėta
žvejyba, kiti jai atveria savo duris. Pone Komisijos nary, ką tik grįžau iš Vakarų ir vidurio
Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos, todėl esu puikiai informuota apie Papua
Naujosios Gvinėjos pasirinktą poziciją. Todėl palaikau Žuvininkystės komiteto, prašančio
sustabdyti laikinąją išimtį atliekant mūsų svarstomo susitarimo peržiūrą, poziciją.

Laima Liucija Andrikienė,    PPE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, kaip PPE frakcijos
šešėlinė pranešėja norėčiau pradžioje pareikšti, kad džiaugiamės didėjančia ES, kaip
prekybos veikėjos, svarba visuose pasaulio regionuose, įskaitant Ramiojo vandenyno
regioną.

Toks susitarimas, koks yra dabar, nėra tobulas iš dalies dėl to, kad jis yra ne visapusiškas
EPS, o tik laikinas susitarimas. Tikimės, kad Komisija turės galimybę tinkamu laiku susitarti
dėl visapusiško EPS, apimančio daugiau regiono šalių.

Antra, dabartinis susitarimas susijęs tik su maža ES prekybos dalimi, nes ES prekybos dalis,
tenkanti visam Ramiojo vandenyno regionui, yra tik 0,06 proc., tačiau kai kurios sritys
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kėlė mums nerimą, daugiausia kilmės taisyklių taikymo žuvininkystės produktams išimties
klausimu.

Savo rezoliucijoje išreiškiame susirūpinimą, kad keletas šalių, pvz., Filipinai, Tailandas,
Kinija, Jungtinės Valstijos, Australija ir kitos, galės pasinaudoti šia laikinąja išimtimi ir,
galimas daiktas, eksportuoti didelį perdirbtų žuvininkystės produktų kiekį į ES, taip, galimas
daiktas, pakenkdamos ES žuvies perdirbimo ir konservavimo pramonei.

Todėl raginame Komisiją veikti vadovaujantis Parlamento pateiktu prašymu atlikti poveikio
vertinimo tyrimą ir, jei atliekant šį tyrimą būtų įrodytas destabilizavimo poveikis ES žuvies
perdirbimo ir konservavimo pramonei, inicijuoti procedūrą, pagal kurią būtų sustabdytas
šiame susitarime numatytų išskirtinių sąlygų, susijusių su kilmės taisyklėmis, galiojimas.

George Sabin Cutaş,    S&D frakcijos vardu. – (RO) Pone pirmininke, 2007 m. lapkričio
mėn. Europos Komisijos ir Papua Naujosios Gvinėjos bei Fidžio valstybių pasirašytą
dabartinį laikinąjį partnerystės susitarimą labai kritikavo Ramiojo vandenyno regiono
pilietinė visuomenė ir politikai. Jie pabrėžė neigiamą susitarimo poveikį, kurį jis turėjo
regioniniam solidarumui ir politiniam norui ekonomiškai integruotis regione.

Regionas buvo padalytas į grupes, su kuriomis buvo deramasi individualia tvarka ir
spaudžiant sudaryti laikinąjį susitarimą su Europos Komisija. Kartu produkto kilmės statuso
suteikimas Papua Naujojoje Gvinėjoje ir Fidžyje pagamintiems žuvies produktams ir jiems
taikoma ES muitų išimtis, manoma, paskatintų kaimyninių šalių įmones steigti šių produktų,
įskaitant kilmės statuso neturinčius produktus, perdirbimo centrą, kad galėtų pasinaudoti
pagal šią išimtį numatytomis lengvatomis.

Šis procesas turėtų nepageidaujamą poveikį pramonei, darbuotojams ir vietos pajamoms,
nes žvejybos pramonė yra viena svarbiausių darbo vietų kūrėjų šiose šalyse. Be to, ES
produktams tai reikštų nesąžiningą konkurenciją. Dėl to susitarimas gali turėti priešingą
poveikį nei norima.

Todėl Europos Komisija privalo užtikrinti, kad būsimu partnerystės susitarimu būtų
prisidedama tiek prie tvarios vietos žvejybos pramonės, kurios įmonės kurtų darbo vietas,
plėtojimo, tiek prie didesnės regionų integracijos, pvz., derantis dėl būsimo susitarimo su
visu Ramiojo vandenyno regionu.

Isabella Lövin,    Verts/ALE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, vienas iš EPS tikslų – skatinti
regionų integraciją. Kol kas tik matėme, kad tai nevyksta. Atvirkščiai, Ramiojo vandenyno
regiono atveju ES, kai kurioms AKR šalims siūlydama laikinuosius susitarimus, prie kurių
pridedamos tam tikros sąlygos, kenkia vienybei.

To pavyzdys yra Papua Naujoje Gvinėjoje ir Fidžyje perdirbtai žuviai taikoma kilmės
taisyklių išimtis. Manau, kad ši išimtis yra pavojinga ir kad, kaip jau sutarta, 2011 m. ji turi
būti nuodugniai įvertinta.

Tai sakau dėl to, kad diskutuojant šiuo klausimu svarbu turėti faktų. Koks jos poveikis
Papua Naujosios Gvinėjos pasaulio žuvų ištekliams, užimtumui ir aplinkai? Kokios yra
socialinės darbuotojų sąlygos? Visa tai turi būti visiškai ir skaidriai įvertinta, o tada laikinoji
išimtis gali arba negali būti panaikinta remiantis tuo, o ne remiantis skundais, gautais iš
Ispanijos žvejybos pramonės, kuri pati žvejoja Papua Naujoje Gvinėjoje, tačiau niekada
joje neiškrauna žuvų – ir, be kita ko, kaip Europos šalis parduodama žuvis Europos rinkoje
nemoka muitų.
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Elie Hoarau,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, pone Komisijos nary,
manau, kad šiek tiek perdedama laikinuosius ekonominės partnerystės susitarimus vadinant
Ramiojo vandenyno regiono susitarimais, nes iš 15 AKR valstybių, priklausančių šiam
regionui, juos yra pasirašiusios tik dvi.

Akivaizdu, kad šie susitarimai dažniau įgyja dvišalių susitarimų nei tikrų regioninių
susitarimų formą, nes tai yra dvišaliai susitarimai, kuriuose nukrypstama nuo labai išgirto
EPS tikslo, t. y. regioninės integracijos. Šiame pavyzdyje sunku įžiūrėti tai, dėl ko skundžiasi
Ramiojo vandenyno regiono ir Afrikos pilietinė visuomenė, būtent tai, kad kelios AKR
šalys buvo priverstos pasirašyti atskirus susitarimus, nes Komisija nesugebėjo EPS paversti
tikra vystomosios partnerystės priemone.

2010 m. lapkričio 8–12 d. Briuselyje vykusioje AKR Ministrų tarybos 92-ojoje sesijoje
pačios AKR šalys kritikavo Europos derybininkų AKR valstybėms daromą didelį spaudimą.
EPS, dėl kurių susitarė Europos Komisija, tikrovė yra tokia liūdna, kad jie patyrė nesėkmę
net anksčiau nei įsigaliojo. Jie buvo tokie nesėkmingi, kad kelios AKR šalys paprašė Europos
Sąjungos valstybių narių išsiaiškinti galimybę peržiūrėti įgaliojimą derėtis, suteiktą Europos
Komisijai 2002 m. birželio mėn.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pone pirmininke, dėl dabartinės padėties rinkoje ES cukraus
rinkos režimo reforma baigsis ES cukraus kainos kritimu žemiau tarptautinės kainos.

Esant tokiai kainų padėčiai tikriausiai bus labai sunku išsaugoti ilgalaikio tiekimo
įsipareigojimus, pasirašytus su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių
cukranendrių augintojais. Tai, kad AKR šalių ūkininkai, užuot pigiai pardavę savo prekes
ES, pageidautų jas parduoti aukštesnėmis kainomis pasaulio rinkoje, galėjo prisidėti prie
sunkumų, kurie patiriami dėl naujų AKR susitarimų. Kai dabar ši paskata šalinama ir kartu
AKR šalys turi pritarti didžiausio palankumo valstybės statusui, taip pat dėl to, kad valstybės
pajamos dėl iš muitų negautų pajamų sumažės, nenuostabu, kad jos buvo tokios
neryžtingos.

Atsižvelgiant į tai, dėmesį tikrai reikia skirti žvejybos plotams, o ne tik tam, ar Papua Naujoji
Gvinėja ir Fidžis kitiems savo prekybos partneriams suteikė teisę patekti į savo žvejybos
rajonus. Galbūt taip pat turėtume ištirti, ar teisingi kaltinimai, kad, pvz., dėl ES apribojimų
ir žvejybos kvotų Ispanijos žvejybos laivynas persikėlė į Ramųjį vandenyną ir jame žvejoja
su kitos šalies vėliava.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, taip pat norėčiau išreikšti
savo susirūpinimą dėl šio susitarimo poveikio tunų konservų žuvininkystės sektoriui, kuris
svarbus Ispanijai ir ypač mano rinkimų apygardai Galisijai.

Šis neigiamas poveikis, kaip jau buvo sakyta, yra dėl neturinčios precedento ir nepagrįstos
lengvatos: perdirbtiems žuvų produktams taikomos, kai paprašoma, kilmės taisyklių
išimties dėl to, kad neturima pakankamai vietos žaliavų.

Tai buvo pirmas dalykas, kurį padarė Papua Naujoji Gvinėja, todėl išimtis taikoma. Taip
Papua Naujoji Gvinėja tampa pagrindine platforma tunams perdirbti ir eksportuoti iš
pagrindinių Europos pramonės konkurentų: Filipinų, Tailando, Kinijos ir Jungtinių Valstijų.
Jos tikrai yra pagrindinės naudos iš šio susitarimo gavėjos.

Apskaičiuota, kad ši tunų gamyba galiausiai sudarys 400 000 tonų per metus, skirtų
Europos rinkai, kuri šiuo metu iš viso suvartoja apytikriai 710 000 tonų. Šis poveikis bus
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labai didelis, nes tunų iš Papua Naujosios Gvinėjos kainos dėl mažo šalies darbo užmokesčio
ir dėl aplinkos apsaugos standartų nebuvimo yra trečdaliu mažesnės nei Europos tunų.

Mano Galisijos regione tai laikoma neįveikiama konkurencija, kuri turės rimtų pasekmių
užimtumui. Noriu, kad Europos Komisijos paskelbtas poveikio vertinimas būtų kuo
griežtesnis ir kad jį atliekant būtų atsižvelgta į trumpalaikes ir vidutinės trukmės šios kilmės
taisyklių išimties pasekmes.

Tikiuosi, kad ji kuo greičiau nutrauks šios išimties taikymą. Tai bus išskirtinė ir laikina
priemonė, tačiau atrodo, kad Papua Naujojoje Gvinėjoje ji laikoma nuolatine: antraip
nebūtų daromos investicijos. Be to, tikiuosi, kad ši išimtis nebus įtraukta į kitus susitarimus
arba galutinį susitarimą. Tačiau šiuo metu tai yra problema, susijusi su laikinuoju susitarimu,
todėl jį reikia ištaisyti.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Pone pirmininke, kaip čia buvo sakyta, į partnerystės
susitarimą su Papua Naująja Gvinėja ir Fidžiu įtraukta kilmės taisyklių išimtis. Kaip sakė
pranešėjas, ji visų pirma turi poveikį tunams. Ko norime iš šio susitarimo? Norime, kad
šiuose salynuose vystytųsi žuvininkystės sektorius ir būtų įveiktas skurdas: kitaip tariant,
norime plėtros pagalbos.

Tačiau koks neigiamas poveikis čia patiriamas dėl to, kad trečiosios šalys naudojasi šiuo
lengvatiniu režimu?

Čia klausomės pateiktų skundų. Norime subalansuotos padėties. Komisija ką tik pasakė,
kad yra aiškus tyrimas, tačiau čia buvo pareikšta nuomonių, kad taip nėra. 2008 m. buvo
sakoma, kad nėra jokių iškraipymų, taip pat mums buvo pasakyta, kad bus poveikio
vertinimas.

Norime subalansuotos padėties. Norime peržiūros, konsultacijų ir patikrų. Norime žinoti,
ar šis susitarimas padeda šio salyno plėtrai. Be to, norime žinoti, ar laikomasi sveikatos
apsaugos priemonių – kurios yra labai svarbios importuojamiems produktams – ir kartu
būtinų tvaraus žvejybos valdymo ir kovos su neteisėta žvejyba priemonių. Kitas labai
svarbus aspektas, kuris mums parodytų, ar trečiosios šalys, kurios gali būti įsikūrusios
Papua Naujojoje Gvinėjoje, dirba laikydamosi tarptautinių užimtumo taisyklių.

Norime išsaugoti šį susitarimą ir padėti jį vykdyti, tačiau taip pat norime, kad šiuo susitarimu
būtų naudojamasi siekiant prisidėti prie Papua Naujosios Gvinėjos ir Fidžio plėtros, o ne
kenkti Ispanijos pramonei.

Alain Cadec (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, noriu
atkreipti dėmesį į Papua Naujajai Gvinėjai suteiktą kilmės taisyklių išimtį, susijusią su
perdirbtais žuvininkystės produktais, ypač konservuotais tunais. Manau, kad ši išimtis yra
nepaprastai pavojinga.

Ši AKR šalis naudojasi lengvatinėmis sąlygomis patekti į Europos rinką; tai yra visų muitų
išimtimi, taikoma į mūsų rinką eksportuojamiems konservuotiems tunams. Aš neabejoju
šiuo susitarimu įgyvendinama plėtros politika. Tačiau kilmės taisyklių išimtis, taikoma
konservuotiems tunams, yra visiškai nepriimtina.

Šia išimtimi išorės ekonominės veiklos vykdytojams suteikiama galimybė įsisteigti Papua
Naujojoje Gvinėjoje, todėl jos nauda darbo vietų ir gyventojų požiūriu yra labai ribota.
Privalome leisti teikti plėtros pagalbą, tačiau sąžiningą ir veiksmingą pagalbą, kuri būtų
naudinga atitinkamiems regionams.
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Nuo 2008 iki 2009 m. Bendrijos tunų importas padidėjo nuo 9 200 iki 16 200 tonų. Tik
per vienus metus jis padidėjo dvigubai. Jeigu ši išimtis bus išsaugota, su šiuo reiškiniu
susijusi padėtis gali tik pablogėti. Dar svarbiau tai, kad gaminant šiuos produktus
nesilaikoma tokių pat ištekliams skirtų socialinių, sveikatos ir apsaugos standartų, kurie
taikomi Europos produktams. Visų pirma neįmanoma patikrinti sužvejotų žuvų kilmės.

Ponios ir ponai, ar Europos Komisija skyrė laiko perskaityti mano pranešimą dėl
žuvininkystės ir akvakultūros produktų importo į Europos Sąjungą kilmės?

Jei ne, padėtis yra beviltiška. Šitaip negalime aukoti Europos darbo vietų ir Europos rinkoje
parduodamų produktų kokybės. Nenoriu, kad neribotam laikui būtų sudarytos sąlygos,
kurios turėtų griaunamąjį poveikį Europos perdirbamajai pramonei.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, man,
kaip Žuvininkystės komiteto koordinatorei, šis šio laikinojo susitarimo žuvininkystės
aspektas ypač įdomus. Todėl iš pradžių buvo iškeltos kelios prieštaringos problemos,
susijusios su kilmės taisyklių sušvelninimu Papua Naujajai Gvinėjai. Pritariu Komisijos
idėjai šį sušvelninimą panaudoti vienos skurdžiausių pasaulio šalių ekonomikai skatinti.
Esu įsitikinusi, kad tai taip pat yra toks klausimas, kuris turėtų rūpėti tiems iš mūsų, kurie
yra susiję su žuvininkystės politika. Kartu galiu suprasti Europos pramonės susirūpinimą,
tačiau tikrai negaliu įsivaizduoti, kad dėl šių suteiktų lengvatų Papua Naujoji Gvinėja taps
rimta mūsų konservų pramonės konkurente.

Tačiau mums reikia būti budriems, nes aiškiai niekam nepadės tai, kad savo konservų
pramonės dalį perkelsime į Ramiojo vandenyno regioną. Tačiau atsižvelgdama į tai turiu
pasakyti, kad, vykstant diskusijoms dėl šio susitarimo, mums buvo pateikta labai prieštaringa
informacija klausimu, kokio dydžio yra investicijos į Papua Naująją Gvinėją ir kokios
valstybės netiesiogiai pelnosi iš kilmės taisyklių sušvelninimo. Todėl norėčiau kuo skubiau
paraginti Komisiją pradėti atidžiai stebėti šios išimties taikymą ir laiku Parlamentui pateikti
jos poveikio Papua Naujosios Gvinėjos plėtrai ir Europos konservų pramonei ataskaitą.
Jeigu ši tvarka neturės norimo poveikio Papua Naujajai Gvinėjai ir dėl jos Europos įmonės
patirs nepriimtinų nuostolių, atvykę derėtis dėl galutinio susitarimo turėsime priimti kitokį
sprendimą. Prašyčiau mus informuoti apie padėties pokyčius.

Pablo Zalba Bidegain (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau paaiškinti, kad
esu už Europos Sąjungos ir Papua Naujosios Gvinėjos prekybinių ryšių, kuriais būtų
remiama šio regiono plėtra, stiprinimą, tačiau tai turi būti tvari plėtra.

Nuoširdžiai tikiu, kad toks susitarimas, koks yra dabar, nėra tinkamas. Esu visiškai prieš
vieną susitarimo sąlygą, kurią laikau nesąžininga: kilmės taisyklių išimtį, nes ji ne tik kelia
pavojų tvariai Papua Naujosios Gvinėjos plėtrai, bet ir, kaip šiandien čia girdėjome, kelia
pavojų visos Europos pramonei: konservų pramonei. Ši lengvata turėtų būti visiškai išimtinė
ir Papua Naujosios Gvinėjos atveju neturėtų būti taikoma. Be to, nepamirškime svarbaus
precedento, kuris šia priemone bus sudaromas būsimoms Europos Sąjungos deryboms.

Mano nuomone, šiuo atžvilgiu reikia daug aiškesnės ir griežtesnės rezoliucijos, kurioje
būtų kategoriškai pareikšta, kad per kitą laikinojo partnerystės susitarimo peržiūrą kilmės
taisyklių išimties galiojimas bus visam laikui sustabdytas. Todėl noriu Komisijos paprašyti
atsižvelgti į skaudžias pasekmes, kurias ši lengvata, pirma, turės Europos konservų pramonei
ir, antra, Papua Naujosios Gvinėjos aplinkos ir gamtinių išteklių tvarumui, ir į labai neigiamą
precedentą, sudaromą būsimoms deryboms. Kad ir kiek kartų Komisija sakytų, jog tai
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nebus precedentas, bus daromas spaudimas. Todėl Komisijos prašau nuspręsti kuo greičiau
sustabdyti kilmės taisyklių išimties galiojimą.

Mairead McGuinness (PPE).   – Pone pirmininke, iš tiesų atvykau dalyvauti kitoje
diskusijoje, tačiau stebėjau šią diskusiją iš savo biuro ir, kaip ir kiti, kurie čia diskusijoje
kalbėjo, susirūpinau dėl lankstumo kilmės taisyklių atžvilgiu idėjos.

Per pastarąsias septynias dienas per Jungtinės Karalystės televiziją buvo rodoma programa,
visos ketvirtojo kanalo serijos apie žvejybos pramonę dalis, kurioje, bijau, Europos Sąjungos
žuvininkystės politika susilaukė griežtos kritikos, todėl gavome daugybę susirūpinusių
piliečių e. laiškų.

Šis konkretus klausimas neiškilo, tačiau tiesiog norėčiau atsistoti ir pritarti tiems kolegoms,
kurie išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl pasiūlymo, kuris, manoma, bus teigiamas kaip
vystymosi priemonė, tačiau iš esmės galėtų būti gana neigiamas ne tik žiūrint iš europinės
perspektyvos, bet ir toms pačioms šalims, kurioms bandome padėti.

Andris Piebalgs,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, ši diskusija buvo nepaprastai įdomi.
Pasaulyje yra skurdo. Mums reikia jį įveikti. Vienas iš būdų būtų pervesti finansinius išteklius,
tačiau daug geriau būtų žmonėms suteikti galimybę deramai pragyventi iš savo dirbamo
darbo. Trijose Papua Naujosios Gvinėjos tunų perdirbimo gamyklose, kurioms leidžiama
eksportuoti tunus į ES, dirba apytikriai 5 700 darbuotojų, kurių dauguma yra moterys.
Papua Naujojoje Gvinėjoje, kuri yra viena labiausiai nuskurdusių šalių, darbo vietoms gresia
pavojus.

Siūlydama laikinąsias išimtis Komisija tinkamai atsižvelgia į su jomis susijusias rizikas ir
ieško galimybių sukurti apsaugos priemones. Komisija mano, jog labai mažai tikėtina, kad,
atsižvelgiant į mažą Papua Naujosios Gvinėjos ir ES prekybos mastą ir mažą, pastaraisiais
metais apytikriai 3 proc., Papua Naujosios Gvinėjos rinkos dalį ES tunų rinkoje, Papua
Naujosios Gvinėjos eksportas bent kiek sutrikdys ES žvejybos ir konservų pramonę. Laikinai
taikyti išimtį pradėta 2008 m., todėl turime tam tikrą patirtį, susijusią su skaičiais. Ji niekaip
nesutrikdys Europos žvejybos arba konservų pramonės sektorių. Prekybos srautų pokyčiai
bus toliau analizuojami specialių žuvininkystės produktų kilmės taisyklių įgyvendinimo
poveikio tyrime, kuris bus parengtas 2011 m.

Be to, Komisija stebės prekyba su Papua Naująja Gvinėja ir nedvejodama imsis atitinkamų
priemonių, jeigu taps akivaizdus didelis ES rinkos sutrikimas. Laikinojo susitarimo 2 skyriuje
dėl prekybos apsaugos priemonių aiškiai leidžiama taikyti tokias priemones. Šiame etape
nėra jokio Papua Naujosios Gvinėjos žuvininkystės produktų eksporto neigiamo poveikio
kitų AKR arba BLS+ šalių konservų pramonei požymio. Šis aspektas taip pat bus išnagrinėtas
mano ką tik minėtame tyrime.

Norėčiau pridurti, kad, nepaisant jokių specialių kilmės taisyklių arba lengvatinių prekybos
susitarimų, žuvis arba žuvies produktus į ES eksportuojančios šalys ir įmonės visada privalės
laikytis reglamento dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos bei
ES sveikatos ir maisto saugos reikalavimų. Manau, kad prieš pasiūlydama šią priemonę
Komisija labai atidžiai apsvarstė šį klausimą.

Dabar pereinu prie platesnio klausimo: apskritai EPA. Prekyba toli gražu nėra paprasta.
Kaip sakiau, vienintelis būdas panaikinti skurdą – sudaryti sąlygas besivystančiam pasauliui
augti. Tiesa, kad iš pradžių regioninis bendradarbiavimas yra gana sudėtingas. Regioninė
plėtra vyksta ne tik dėl prekybos susitarimų. Štai kodėl 45 mln. EUR skyrėme kaip pagalbą
prekybai Okeanijos regione. Tai yra tris kartus daugiau, negu buvo numatyta pagal devintąjį
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EPF. Tik sudarydami geresnes sąlygas prekybos srautams galite tikėtis, kad regioninė prekyba
vyks. Jeigu pažvelgtume į visas besivystančias šalis, pamatytume, kad iš esmės visa prekyba
grindžiama monokultūra – viena konkrečia eksporto preke, kuriai būdingas didelis
svyravimo rodiklis. Tai turi labai trikdantį poveikį atitinkamoms šalims.

Kai kalbame apie migrantų srautus, saugumą ir teisingumą pasaulyje, negalime tiesiog
pasakyti, kad tai mums nerūpi. Mums tai turi rūpėti, todėl mūsų departamentas atliko platų
tyrimą. Siūlome labai tinkamas priemones, kurios visiškai atitinka visus Europos Sąjungos
tikslus.

Manau, kad yra tinkama priemonė ir kad yra numatyti būtini saugikliai tam atvejui, jeigu
kas nors būtų netinkama. Manau, kad dėl to nusprendėme teisingai, todėl pritariu šiam
susitarimui.

David Martin,    autorius. – Pone pirmininke, kalbėsiu trumpai. Manau, kad šiuo klausimu
beveik, o iš tiesų visiškai, sutinku su Komisijos nariu.

Pirma, kartoju, svarbu, kad pasirašytume laikinąjį EPS, nes jei nepasirašysime, esamų
prekybos lengvatų, taikomų Papua Naujajai Gvinėjai, PPO nutarimu neliks. Laikinasis EPS
būtent toks ir yra: tai yra laikina priemonė, todėl sutinku su visais savo kolegomis, kurie
sako, kad ilgainiui mūsų tikslas turėtų būti visas ir visapusiškas EPS su visomis Ramiojo
vandenyno šalimis, kuriuo būtų skatinama Ramiojo vandenyno regiono regioninė
integracija. Tačiau šiuo metu privalome žengti šį žingsnį siekdami užtikrinti tolesnį lengvatų
galiojimą dviem didžiausioms Ramiojo vandenyno regiono šalims.

Žvejybos klausimu Komisija labai aiškiai pareiškė, kad šiuo atveju turime išimtį. Tai bus
vienintelė laikinoji išimtis. Nėra kitų pasaulio dalių, kurioms ketintume suteikti tokią išimtį.
Kodėl išimtį suteikiame Papua Naujajai Gvinėjai? Aš jums pasakysiu: todėl, kad Papua
Naujoji Gvinėja tiesiogine prasme yra kitoje pasaulio pusėje, ir dėl to labai maža tikimybė,
kad ES žvejybos laivynai plačiu mastu eksploatuotų šį rajoną, nors jie turi teisę tai daryti.
Nėra nieko, kas trukdytų ES žvejybos laivynams žvejoti Papua Naujosios Gvinėjos vandenyse
ir savo sugautas žuvis iškrauti ir konservuoti Papua Naujojoje Gvinėjoje, – tai, kaip buvo
anksčiau sakyta, būtų labai gerai plėtrai, todėl iš tiesų turėtume tai skatinti.

Tačiau dabartinėje situacijoje Kinijos laivai, Tailando laivai ir kitų Azijos valstybių laivai
žvejoja Papua Naujosios Gvinėjos vandenyse ir sugautas žuvis iškrauna savo šalyse, todėl
Papua Naujajai Gvinėjai nesuteikia plėtros galimybių.

Joje yra plėtros galimybių darbo vietų suteikimo, ypač moterims, srityje. Dažnai
skundžiamės, kad savo plėtros politikoje nepakankamai darome siekdami paskatinti į
apačią nukreiptą veiklą. Šiuo atveju iš tiesų darome kai ką teigiama dėl į apačią nukreiptos
veiklos. Kaip sakė Komisijos narys, siekiant įgyti teisę, žuvys vis dar turi atitikti visus
standartus pagal reglamentą dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos
žvejybos. Jos turi atitikti visas mūsų sanitarijos ir fitosanitarijos sąlygas. Tai neabejotinai
svarbu. Šiuo metu Papua Naujojoje Gvinėjoje yra trys gamyklos, atitinkančios šiuos
standartus ir teikiančios tinkamas darbo vietas. Jeigu susidursime su netikėtų gamyklų
skaičiaus didėjimu ir netikėtu importo iš Papua Naujosios Gvinėjos augimu, neabejotinai
turėsime persvarstyti padėtį ir, galimas daiktas, imtis veiksmų.

Tačiau šiuo metu statistika kalba pati už save. Šis susitarimas veikė nuo 2008 m. Šiuo
laikotarpiu nebuvo jokio augimo. Todėl nėra jokios grėsmės Europos tunų pramonei.
Būdamas pranešėju susitikau su Ispanijos tunų pramonės lyderiais, kurie patys man pasakė,
kad šiuo metu grėsmės nėra. Jie nerimauja tik dėl ateities. Jie pripažįsta, kad šiuo metu ES
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pramonei jokios rimtos grėsmės nėra. Taigi, neperdėkime padėties rimtumo. Neverskime
skurdžios besivystančios šalies susimokėti už mūsų rūpinimąsi savo interesais.

Pirmininkas.   – Gavau vieną pasiūlymą dėl rezoliucijos, pateiktą pagal Darbo tvarkos
taisyklių 115 straipsnio 5 dalį.

Diskusija baigta.

Balsavimas vyks trečiadienį, 2011 m. sausio 19 d.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Helmut Scholz (GUE/NGL),    raštu. – (DE) Europos bendrijos ir Fidžio bei Papua Naujosios
Gvinėjos laikinasis partnerystės susitarimas teigiamai veikia komplikuotą ir sudėtingą
Ramiojo vandenyno regiono integracijos procesą. Deja, jame nenumatoma beveik jokios
plėtros pagalbos nė vienai iš šių dviejų valstybių. Norėčiau jums priminti, kad Europos
Parlamentas, Taryba ir Komisija vieningai pasmerkė 2006 m. Fidžyje įvykusį karinį
perversmą. Sudarius šį prekybos susitarimą diktatūra, kuri veikia iki šiol, bus pripažinta
tam tikra sutarties šalimi. Šiuo susitarimu bus pakenkta mūsų Australijos, Naujosios
Zelandijos ir kitų regiono šalių partnerių pastangoms atkurti demokratiją Fidžyje. Kai mūsų
Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje kritikavau Fidžio kariškių vykdomą demokratijos
slopinimą, komiteto atstovų atsakymas buvo toks: „Juk mes kontroliuojame padėtį!“ Tai,
ką laikau visišku cinizmu, dabar, atrodo, atitinka Komisijos reikalavimus, taikomus su ja
susitariančiųjų šalių teisėtumui. Mano frakcija balsuos prieš šį susitarimą. Pritariu šio
susitarimo galiojimo sustabdymui, kol Fidžyje bus atkurta demokratija.

18. Tarptautinis įvaikinimas Europos Sąjungoje (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – diskusijos dėl žodinio R. Angelilli klausimo Komisijai
dėl tarptautinio įvaikinimo Europos Sąjungoje (O-0193/2010 – B7-0670/2010).

Roberta Angelilli,    autorė. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, bėgant metams mes,
daugelis mano kolegų Parlamento narių ir aš, sužinojome apie pamestinukų, našlaičių ir
gatvės vaikų problemą. Tarp su manimi susisiekusių asociacijų buvo ir Amici dell’adozione.

Daug pamestinukų yra ne tik besivystančiajame pasaulyje, bet ir Europoje. Tai yra vaikai,
kurie tampa nepastebimi ir galiausiai patenka į žiaurų skurdo ir socialinės atskirties ciklą
arba, dar blogiau, juos išnaudoja organizuoto nusikalstamumo atstovai išmaldos prašymo,
neteisėto darbo, prostitucijos, prekybos organais arba nelegalaus įvaikinimo tikslais. Dažnai
šie vaikai savo jaunystę praleidžia kursuodami tarp socialinių darbuotojų ir našlaičių
prieglaudų.

Privalome šiems vaikams garantuoti teisę būti įvaikintiems ir teisę turėti šeimą. Įstaigoje
vaikas turėtų praleisti kuo mažiau laiko. Akivaizdu, kad tikslas – svarbiausi vaiko interesai,
todėl galimybė būti įvaikintam būtinai turi būti suteikiama atsargiai, kruopščiai prižiūrint
kompetentingoms vidaus institucijoms. Tačiau tada, kai yra tinkamos sąlygos, vaikai turi
teisę būti įvaikinti visų pirma savo šalyje, tačiau taip pat galimas tarptautinis įvaikinimas
Europos Sąjungoje.

Žinau, kad Komisija tai supranta, nors tai yra išimtinai nacionalinės kompetencijos
klausimas. Tačiau būtų pageidautinas tam tikras Komisijos ir valstybių narių
bendradarbiavimas siekiant užtikrinti gerąją praktiką ir strategines priemones, kuriomis
būtų galima ne tik užtikrinti didžiausią skaidrumą ir užkirsti kelią galimiems neteisėtiems
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ir atsitiktiniams įvaikinimams, bet ir aukščiausią valstybių narių bendradarbiavimo lygį
užtikrinant įvaikinimo teisę ir užkertant kelią vaikus palikti likimo valiai arba, kaip sakiau
anksčiau, palikti institucijoms.

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, dėkoju, kad pateikėte šį svarbų
klausimą. Vaiko teisių apsauga ir propagavimas – Komisijos prioritetas, ypač nuo tada, kai
2006 m. buvo paskelbtas komunikatas „ES vaiko teisių strategijos kūrimas“. Vaiko teisių
strategijoje didžiausias dėmesys skiriamas pagrindinėms vaikų teisėms, įskaitant svarbiausių
vaiko interesų apsaugą, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

Komisija yra pasiryžusi užtikrinti, kad visuose ES veiksmuose, tiek teisėkūros, tiek su teisės
aktais nesusijusioje veikloje, būtų tinkamai atsižvelgiama į visas į chartiją įtrauktas
pagrindines teises. Ši praktika bus palaikoma ir toliau tobulinama būsimame komunikate
dėl vaiko teisių, kurį Komisija skelbs šiais metais. Pradėdama šiais 2011 m. Komisija taip
pat kasmet teiks pažangos, pasiektą taikant ES pagrindinių teisių chartiją.

Turime nepamiršti, kad šios chartijos nuostatos skirtos Europos Sąjungos institucijoms,
įstaigoms ir organams, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms
narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Europos Sąjungos teisę. Todėl turime nepamiršti,
kad šiuo metu nėra jokio Europos Sąjungos teisės akto dėl tarptautinio įvaikinimo. Šis
klausimas reglamentuojamas 1993 m. gegužės 29 d. Hagos konvencija dėl vaikų apsaugos
ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje, taip pat nacionaliniais įstatymais.
Visos valstybės narės yra tos konvencijos šalys, o ES nėra. Ja siekiama įgyvendinti JT vaiko
teisių konvenciją, dėl to nustatant apsaugos priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad
tarpvalstybiniai įvaikinimai būtų vykdomi geriausiais vaiko interesais ir kad būtų
atsižvelgiama į pagrindines vaiko teises.

Tarptautiniu lygiu trečiųjų šalių prisijungimą prie 1993 m. Hagos konvencijos dėl
tarptautinio įvaikinimo ir teisingą jos įgyvendinimą Komisija remia dalyvaudama
atitinkamuose susitariančiųjų šalių susitikimuose. Komisija nemano, kad būtina turėti
konkrečias įvaikinimų ES viduje taisykles, nes visos 27 valstybės narės yra Hagos
konvencijos šalys. Be to, Komisija atidžiai stebi tarptautinį įvaikinimą Europos Sąjungoje
atsižvelgdama į įvaikinimo ir vaiko teisių ryšį. Komisija ėmėsi veiksmų siekdama išsiaiškinti,
kaip šalys įgyvendina konvenciją dėl įvaikinimo, ir 2009 m. lapkričio mėn. įsteigė forumą,
kad būtų galima pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu.

2010 m. gruodžio 14 d. paskelbtoje Komisijos žaliojoje knygoje dėl laisvo viešųjų
dokumentų judėjimo atkreipiamas dėmesys į įvaikinimo sprendimų, kaip civilinio statuso
aktų, savitarpio pripažinimo tarp valstybių narių stoką ir to poveikį ES piliečių judėjimo
laisvei. Tai yra konkretus veiksmas, kuriuo sprendžiamas šiandien iškeltas klausimas.

Salvatore Iacolino,    PPE frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, pone Komisijos nary,
ponios ir ponai, nekyla abejonių, kad tarptautinio įvaikinimo klausimas yra ypač svarbus,
todėl R. Angelilli gerai padarė, kad šiame posėdyje atkreipė Europos Parlamento dėmesį į
jį.

Mums reikia veiksmingesnių ir paprastesnių procedūrų. Dabartinės įvaikinimo išlaidos
yra labai didelės ir svyruoja nuo 20 000 iki 30 000 EUR vienam įvaikinimui, taip pat yra
sunkumų užtikrinant realią reakciją į šeimos ir pradedančiųjų tėvų poreikį tiesiog tapti
tokiems. Kalbame apie pažeidžiamus ir dažnai paliktus vaikus, kurie kartais dingsta iš
akiračio. Visų pirma kalbu apie neteisėtų imigrantų srautus ir daugelį vaikų, kurie,
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apgyvendinti imigracijos centruose, priversti patirti gėdingas vergų darbo sąlygas, į kuriais
tiek daug jų patenka.

Mums reikia remti šeimą. Galima sekti Italijos ir kitų vietų pavyzdžiu. Mums reikia mažinti
išlaidas, susijusias su tarptautiniu įvaikinimu, teikti palankias bankų paskolas, įdiegti
veiksmingesnes ir paprastesnes procedūras, kurias jau minėjau, kartu su priežiūros
mechanizmais, skirtais stebėti, kas vyksta valstybėse narėse, užtikrinti realią prekybos
žmonėmis prevenciją, dėl kurios neseniai Parlamentas įsikišo pateikdamas konkretų
dokumentų rinkinį, imtis veiksmų kovojant su neteisėtais įvaikinimais ir užtikrinti
skaidrumą.

Be to, jei norime atkurti pagrindinį šeimos vaidmenį, – kaip dažnai sakome šiame
Parlamente, – privalome užtikrinti, kad asociacijos, kurios labai dažnai yra pagrindinės šių
įvaikinimų priemonės, būtų apibūdinamos pagal ypač aukštus garantijų standartus.

Ponia Komisijos nare K. Georgieva, norėčiau baigdama pasakyti, kad jeigu reikėtų pateikti
pasiūlymą, jis būtų toks: kodėl nenustačius šių asociacijų Europos akreditacijos sistemos
ir neužtikrinus, kad jos dirbtų skaidriai, aiškiai ir praktiškai ir kartu suteiktų aukšto lygio
garantijas, kuriomis būtų siekiama iš tiesų apsaugoti neatimamas ir neliečiamas vaiko
teises?

Monika Flašíková Beňová,    S&D frakcijos vardu. – (SK) Pone pirmininke, šį vakarą čia
kalbame labai opiu klausimu, nes kalbame apie mažiausius visuomenės narius – apie tuos,
kuriems reikia meilės ir mūsų priežiūros.

Paliktų vaikų problema Europoje tampa vis didesnė. Šiandien susidariusią padėtį daugiausia
lėmė tiesioginė aplinka. Pasinaudojant teisės aktu dėl vaikų įvaikinimo tarptautiniu mastu
galima išvengti situacijos, kai daugelis vaikų yra priversti gyventi vaikų namuose, kuriuose,
nors jais labai rūpinamasi, jie niekada nejaučia tikros motinos meilės arba tėvo glamonių.

Todėl reikia padidinti įvaikinimo sistemos veiksmingumą, kad mažiausieji palikti vaikai
galėtų rasti pakaitinę šeimą. Pvz., reikia apriboti teises biologiniams tėvams, kurie tam tikrą
laikotarpį nerodo nuoširdaus domėjimosi vaiku. Taip būtų sutrumpintas laikotarpis, kurį
vaikas praleidžia vaikų namuose, nes vaikas, taip sakant, nėra teisiškai laisvas. Šitaip taip
pat būtų galima iš dalies panaikinti nereikalingą delsimą bendrame įvaikinimo procese.

Daugelyje susitarimų dėl nepilnamečių apsaugos numatomas teisinis pagrindas
kompetentingų institucijų pastangoms veikti šių vaikų naudai ir interesais. Vaiko teisių
apsauga taip pat yra vienas pagrindinių Europos Sąjungos tikslų. Todėl būtina toliau imtis
atitinkamų veiksmų siekiant visų pirma užtikrinti, kad visomis aplinkybėmis būtų ginami
svarbiausi vaiko interesai.

Cecilia Wikström,    ALDE frakcijos vardu. – (SV) Pone pirmininke, norėčiau pradėti
padėkodama R. Angelilli už šią iniciatyvą ir Komisijos narei K. Georgievai už jos atsakymą.
Tai svarbi diskusija.

Labai daug vaikų visoje Europoje šiandien neturi namų, kuriuos galėtų vadinti savais, ir
šeimos, kuri juos gintų ir laikytų šiuos pažeidžiamus mažus vaikus šiltai ir saugiai. Tai yra
tų vaikų, kurie auga vaikų įstaigose, svajonė.

Dabar mes visi turime padaryti viską, ką galime, kad našlaičiai arba palikti vaikai augtų ne
vaikų namuose ir kitose įstaigose, o šeimose, kuriose jie gautų meilės, kuri galėtų lydėti
juos iki pat suaugusiųjų gyvenimo, kad jie taptų sveiki, o ne suluošinti suaugusieji.
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Savo valstybėse narėse nesutariame dėl to, kas gali sudaryti šeimą. Vis dėlto manau, jog
visi galėtume sutarti, kad nors šeima gali atrodyti skirtingai, svarbu, kad vaikas gautų meilės
ir kad juo būtų rūpinamasi.

Tikiuosi, kad taip pat galėsime sutarti dėl bendradarbiavimo tarptautinių įvaikinimų
politinės strategijos ir priemonių klausimais svarbos. Manau, kad šiame darbe Komisija
imsis lyderės vaidmens. Taip pat nekantriai laukiu, kada galėsiu dirbti kartu su savo
kolegomis Parlamento nariais ir parengti bendrą rezoliuciją šiuo klausimu. Jeigu sugebėsime
padėti sujungti paliktą našlaitį ir šeimą, kuri trokšta vaikų, būsime įdėję labai svarų indėlį.

Taip pat turime nepamiršti, kaip svarbu, kad būtų tinkamai elgiamasi su mūsų mažiausiais
broliais ir seserimis. Jeigu jiems suteiksime meilės, šiek tiek prašviesinsime gyvenimą šioje
planetoje. Manau, kad kažką panašaus mes visi turime daryti visą savo gyvenimą, kad ir
koks būtų mūsų vaidmuo visuomenėje.

Marina Yannakoudakis,    ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, įvaikinimas yra teigiamas
būdas suteikti naują šeimą vaikams, kurių negali auginti jų biologiniai tėvai, arba vaikams,
kurie netenka savo tėvų. Norint JK įsivaikinti vaiką, taikomos griežtos patikros ir tinkamumo
tikrinimo procedūros, o perspektyvius tėvus turi pripažinti įvaikinimo agentūra. Vaiko
gerovė yra ir turėtų būti įvaikinimo proceso pagrindas.

Tarptautinio įvaikinimo klausimas yra daug sudėtingesnis negu nacionalinio įvaikinimo
klausimas, tačiau esu labai dėkinga PPE frakcijai, kad kelia šį klausimą. Nors reikėtų gerai
įvertinti tai, kad bandome toliau veikti šiuo klausimu, esu susirūpinusi, kad tarptautinis
įvaikinimas kelia pavojų – pavojų, kuris jau buvo minėtas, pvz., išnaudojimo ir neteisėtų
veiksmų, kuriais kenkiama vaiko gerovei.

Todėl manau, kad visos valstybės narės turi užtikrinti, kad jų įvaikinimo įstatymai būtų
reglamentuoti taip, kad būtų propaguojami vaiko interesai. Valstybės narės turi dirbti išvien
siekdamos užtikrinti, kad įvaikinimo teisinis procesas tarp išduodančiosios ir priimančiosios
šalių būtų skaidrus ir patikimas, o jo prioritetas būtų vaiko gerovė.

Slavi Binev (NI).   – (BG) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare K. Georgieva, ponios ir
ponai, norėčiau kaip pavyzdį nurodyti Bulgariją, kurioje paliktų vaikų problema tampa
vis didesnė, todėl, norint ištaisyti šią padėtį, reikia rimtų ir skubių priemonių. Tokios
sistemos kaip Bulgarijos, pagal kurias didelė procentinė vaikų dalis atiduodama
tarptautiniam įvaikinimui, yra žalingos.

Kita vertus, esant tokioms vaikų priežiūros sistemoms, kokios yra, tarptautinis įvaikinimas
daugeliui vaikų namuose augančių vaikų gali būti vienintelė galimybė turėti šeimą ir
normalų gyvenimą. Tobulindami visą sistemą turėtume būti atsargūs, kad iš jų neatimtume
šios galimybės. Mums reikia priemonių, kuriomis ne tik bus palengvinta tarptautinio
įvaikinimo procedūra, bet ir užtikrinami mūsų vaikų interesai, taip pat tai, kad vadinamieji
įtėviai nesivaikytų Europos pilietybės, kaip šiuo metu yra įmanoma.

Ne mano darbas klausti, ar jie tai daro altruistiniais sumetimais, ar dėl naudos sau. Šis
darbas yra tų, kurie rengia įvaikinimo pokalbius ir kurie turės ginti mūsų vaikų interesus.
JT vaiko teisių konvencija ir jos filosofija turi būti Europos Sąjungoje veikiančių tarptautinio
įvaikinimo teisės aktų pagrindas.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, džiaugiuosi savo kolegų Parlamento narių
iš Italijos parodytu susidomėjimu paliktais vaikais, kurį mes visi iš tiesų palaikome. Vis
dėlto šis klausimas priklauso tik nacionalinei jurisdikcijai. Paprašiau leisti dalyvauti šioje
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diskusijoje, nes esu iš šalies, kuriai daromas spaudimas atnaujinti tarptautinius įvaikinimus
ir iš dalies pakeisti šiuo metu galiojančius įstatymus. Tačiau Rumunijoje šeimų, norinčių
įsivaikinti, yra daugiau negu vaikų, kuriuos galima įsivaikinti. Mūsų įstatymai, į kurių
rengimą buvo įtraukta ir daug tarptautinių ekspertų, visiškai atitinka Europos teisės aktus.

Dabar pereidama prie rezoliucijos privalau pasakyti, kad frazė „vaiko teisė būti įvaikintam
tarptautiniu mastu“, kaip ji apibrėžiama 4 punkte, pagal JT ir Hagos konvencijas nėra
pripažinta. Tarptautinis įvaikinimas tėra viena galimybė. Šie vaikai šioje sistemoje atsiduria
dėl nesaugios šeimų, iš kurių jie yra kilę, padėties, o tai pagal tarptautinę teisę ir konvencijas
neturėtų būti įvaikinimo pagrindas. Tuo paaiškinamas didelis slaugos namuose esančių
vaikų skaičius. Vis dėlto 22 966 vaikai neturi tėvų. Rumunijos įstatymuose panaikinti tėvų
teises numatyta tik piktnaudžiavimo atveju. Todėl šie vaikai negali būti įvaikinti. Tai taip
pat galioja 22 285 globojamiems vaikams. Argumentuojant rezoliuciją daugiausia dėmesio
turi būti skiriama svarbiausiems vaiko interesams, kaip sakė ir prieš mane kalbėję mano
kolegos Parlamento nariai, o ne įtėvių. Kiekvienos valstybės, o ne kieno nors kito, pareiga
parinkti tinkamiausius padarinius savo vaikams.

Galiausiai rekomenduoju kiekvienam geriau susipažinti su nacionaliniais įstatymais. Tuo
atkreipiu dėmesį į, pvz., keletą Italijos vaikų teismų, kurie, visiškai nepaisydami mūsų
įstatymų, 2009 m. paskelbė septynis įvaikinimo sprendimus, susijusius su vaikais iš
Rumunijos.

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, pritariu šiai diskusijai, vykstančiai
Europos Parlamento plenariniame posėdyje, ir pradedu nuo prielaidos, kad vaiko teisių
apsauga yra ir turi būti visų mūsų Europos Sąjungos valstybių narių prioritetas. Galutinis
kiekvieno šio pasėdžių salėje dalyvaujančiojo tikslas – rūpintis vaiko interesais.

Visiškai akivaizdu, jog reikia, kad valstybės narės įgyvendintų bendrus griežtus kriterijus
siekdamos pagerinti gyvenančių įstaigose ir paliktų vaikų priežiūros ir gyvenimo sąlygas
ir užtikrinti jų apsaugą juos įvaikinant, ypač dabartinėmis aplinkybėmis, kai griežtas
biudžeto taupymas, atrodo, yra vienintelė idėja, kurią turi Europos Sąjungos dešiniosios
pakraipos vyriausybės. Todėl pirmas žingsnis – tinkamai pasirūpinti šiais vaikais. Antras
žingsnis – kovoti su prekyba vaikais ir prostitucija. Trečias žingsnis – mums nepamiršti,
kad vaikų labui prioritetas turi būti teikiamas šeimos narių vykdomiems įvaikinimams ir
nacionaliniams įvaikinimams. Ketvirtas žingsnis – tik po to turėtų būti svarstomi
tarptautiniai įvaikinimai.

Šiuo atveju galime tik pasimokyti iš praeities pamokų, kai dėl atvertų galimybių
tarptautiniams įvaikinimams Rumunijoje susikūrė neturintys precedento prekybos vaikais
tinklai ir būta atvejų, kai vaikai buvo grobiami ir, bendradarbiaujant su Europos ir
tarptautinėmis organizacijomis, parduodami į Vakarus. 1997–2000 m., ponia Komisijos
nare, Rumunija „eksportavo“ 9 150 vaikų. Mano šalis niekada nebepritars tokiai bjaurasčiai.

Galiausiai norėčiau, pasinaudodamas jūsų geranoriškumu, paprašyti Komisijos narės
V. Reding paaiškinti teiginius, pasirodžiusius Rumunijos ir tarptautinėje žiniasklaidoje,
apie Europos tarptautinių įvaikinimų stebėjimo agentūrą – pasiūlymą, kuris, atrodo,
iškeliamas ir Europos Komisijos užsakytame tyrime. Kolega Parlamento narys vis dar laukia,
kada Komisijos narė V. Reding atsakys į klausimą.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Pone pirmininke, visai neseniai didelėje mūsų
Parlamento pastato, esančio Briuselyje, salėje surengėme tarptautinį seminarą tėvų
atsakomybės ir vaikų apsaugos klausimu, kuriam turėjau garbės vadovauti. Europoje yra

17-01-2011Europos Parlamento debataiLT64



vis daugiau pažeidžiamų ir paliktų vaikų, kurie neturėtų nuolat gyventi našlaičių
prieglaudose. Todėl mūsų, kaip teisės aktų leidėjų, pareiga – stiprinti teisę į tarptautinį
įvaikinimą ES, kad padėtume šiems vaikams. To taip pat reikalaujama Pagrindinių teisių
chartijos 24 straipsnyje, kai jame teigiama: „Vaikai turi teisę į jų gerovei užtikrinti būtiną
apsaugą ir globą.“

Nors turime Hagos įvaikinimo konvenciją ir Europos Tarybos konvenciją, jų nepakanka.
Praktikoje vis dar kyla didelių teisinių problemų, susijusių su tarptautiniais įvaikinimais.
Šiais atvejais gali padėti tik tarptautiniai reglamentai, kuriais būtų pašalinti vis dar esantys
nacionalinių reglamentų skirtumai ir kuriais šie reglamentai būtų pakeisti aiškiais ir
paprastais principais. Šiuo klausimu ir su vis savo aitra teisėkūrai turime neišleisti iš akių
to, kad ES privalo bendradarbiauti su Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija,
kad užtikrintų koordinuotą procedūrą. Taigi, šioje srityje ES nereikėtų išradinėti rato. Šiuo
požiūriu pritariu Komisijos narės pareiškimams.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, tai yra ne tik svarbus, bet ir opus
klausimas. Kaip žinote, per praėjusią Parlamento kadenciją svarstėme Izraelyje gyvenančių
tėvų įvaikinamų Rumunijos vaikų klausimą ir dėl to kilo rimtų problemų, įskaitant politines.
Dabar turime kitą iniciatyvą. Manau, kad ji pagrįsta gerais ketinimais, tačiau, kaip galima
pastebėti, dėl jos kyla daug emocijų. Manau, šiuo atveju mums reikia būti labai atsargiems,
kad, norėdami vaikui gero, nepadarytume jam blogo ir kad, mums besirūpinant geru
būsimu vaikų gyvenimu, nesusiklostytų tokia padėtis, kad pasirinktume trumpiausią kelią,
atvertume duris skubotiems įvaikinimams ir iš esmės leistume vaikus atimti iš jų tėvų.
Norėčiau griežtai įspėti jus šitaip nesielgti.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, esu patenkintas, kad
tarptautinis įvaikinimas ir palikti vaikai buvo įtraukti į Europos Parlamento darbotvarkę.
Manau, jog nepaprastai svarbu, kad Europos Parlamente, taip pat Europos Sąjungoje visiems
vaiko apsaugos klausimams būtų suteikiamas didelis prioritetas. Kai kalbama apie paliktus
ir neprižiūrimus vaikus, mes visi privalome rodyti pavyzdį. Jie taip pat turi teisę užaugti ir
tapti ir kūnu, ir dvasia sveikais suaugusiais žmonėmis. Norint tai pasiekti būtina, kad šie
palikti, neprižiūrėti arba tapę našlaičiais vaikai augtų šeimoje ir sveikoje aplinkoje. Turime
daryti viską, kas nuo mūsų priklauso, siekdami užtikrinti, kad kuo mažiau vaikų atsidurtų
našlaičių prieglaudose. Paliktų vaikų klausimas tampa ypač aktualus, kai galvojame apie
senėjančią Europą, kurioje kiekvienas vaikas taip pat yra mūsų pačių ateities kertinis akmuo.

Edit Bauer (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, norėčiau padėkoti už
išsamų atsakymą. Nors žinome, kad Hagos konvencijoje iš esmės reglamentuojamas
tarptautinis įvaikinimas, taip pat žinome, kad 26 iš 27 valstybių narių yra ją pasirašiusios
šalys. Taip pat esate teisi sakydama, jog tai, kaip bus įgyvendinta ši tarptautinė konvencija,
yra subsidiarumo klausimas. Kartu manau, kad negalime sau leisti būti dviprasmiškiems.
Gyvenimas verčia mums rūpintis šiuo vaikų klausimu ne tik tada, kai kyla skandalai arba
kai išsiaiškinama, kad šimtai vaikų buvo parduota vienur arba keli šimtai ar daugiau nei
tūkstantis vaikų buvo parduota kitur. Kita medalio pusė – tai, kad privalome užtikrinti,
kad tūkstančiai vaikų, apie kuriuos Europos Sąjungoje žinome, gali būti atiduoti įvaikinti.
Šio klausimo negalime išvengti, nes Europos Sąjungos pareiga – ginti vaikų teises, nors
kartu taip pat matome, kad įvaikinimo klausimais, o iš esmės tai reiškia – ir tarptautiniuose
teisės aktuose bei tarptautinėje praktikoje, neproporcingai išpučiamos tam tikros teisės,
todėl vaikų įvaikinimas tampa neįmanomas ir dėl to kartu ribojamos kitos jų teisės. Ponia
Komisijos nare, iš tiesų norėčiau paprašyti, kad žengtume į priekį pastabų, pateiktų įžangoje,
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dėl tarptautinio teisės akto dėl įvaikinimo dokumentų pripažinimo valstybėse narėse, kuris
Europos Sąjungoje jau galėtų būti, nebuvimo klausimu.

Zita Gurmai (S&D).   – (HU) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai,
tarptautinio įvaikinimo klausimas yra ne mažiau svarbus nei tarpvalstybinių ištuokų
klausimas, todėl taip pat nusipelno tokio pat dėmesio, ypač dėl to, kad jis dažniausiai yra
susijęs su vaikais, kurie emociškai, finansiškai ir visais kitais požiūriais yra priklausomi
nuo suaugusiųjų priimtų sprendimų. Šie vaikai nusipelno aukščiausio Bendrijos apsaugos
lygio.

Tų, kurie pateikė žodinius klausimus tarptautinio įvaikinimo klausimu, interesai pirmiausia
buvo susiję su teisine aplinka. Praktikos apžvalga yra ne mažiau svarbi nei teisės aktai.
Naują arba net gerą politinį sprendimą priimti ir naują teisės aplinką sukurti galima tik
turint galimybę naudotis patikimais duomenimis ir statistika, taip pat faktine praktika.
Nustatyti, ar yra būtina netgi užsiminti apie teisės aktus, galima tik pasikliaunant tiksliais
duomenimis, todėl manau, kad mano kolegų Parlamento narių iškeltas klausimas bus itin
svarbus. Tačiau, mano nuomone, kai kurie klausimai turi būti vertinami tikrai visapusiškai,
todėl norėčiau žengti dar vieną žingsnį atgal, kitaip nei tie, kurie uždavė klausimą.

Norėčiau užduoti Komisijai šiuos klausimus: ar turime tikslius statistinius duomenis apie
tarptautinio įvaikinimo atvejus ES arba susijusius su trečiosiomis šalimis? Kokius tiksliai
renkame duomenis šiuo klausimu? Kokius metodus taikome? Kas renka duomenis ir, jei
tai daro valstybės narės, ar jos taiko tą pačią metodiką? Jeigu vyksta tarptautinis įvaikinimas,
kai jis vyksta ES arba kai vyksta dalyvaujant trečiajai šaliai, koks yra vaikų ir tėvų atrankos
ir parengimo procesas? Kaip prižiūrime parengimo procesą? Ar turime bendras taisykles
šiam atvejui? Kokie yra valstybių narių praktikos skirtumai? Ar yra kokia nors amžiaus
riba, taikoma vaikui arba įtėviams? Ar įtėviai gauna nuolatinę profesinę paramą? Ar
numatytos patikimos ir reguliarios tolesnės priemonės? Ar žinome, kaip dažnai įtėviai
susiduria su problemomis ir kokios yra tos problemos? Kokią paramą teikia valstybės narės
sunkiais atvejais? Ačiū jums už dėmesį ir dėkoju jums, ponia Komisijos nare, už jūsų dar
nebaigtą darbą.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, jau ne vienus metus
daugelis Italijos šeimų, kaip ir daugelis Rumunijos vaikų, kentėjo nuo Rumunijos daromų
kliūčių tarptautiniams įvaikinimams pasekmių.

Hagos konvencija yra lyginamosios analizės sistema, kurią reikia vienodai įgyvendinti
visose Europos Sąjungos šalyse, todėl Rumunijai reikia stengtis prisiderinti prie jos. Jeigu
Rumunija mano, kad trukdymas tarptautiniam įvaikinimui pasiteisina siekiant apsaugoti
vaikus, – pvz., nuo rizikos, kad galėtų būti sukurta neteisėtos prekybos vaikais rinka, – ji
taip pat privalo spręsti šią problemą padedama Europos Sąjungos, griežtindama kontrolės
priemones ir nustatydama griežtus reglamentus. Tačiau mums reikia dėti pastangas siekiant
užtikrinti, kad daug garbingų šeimų galėtų įsivaikinti vaikus, kurie trokšta antros laimingos
vaikystės galimybės.

Todėl Komisijos klausiu, kaip ji ketina remti galimą Rumunijos įsipareigojimą panaikinti
tarptautinių įvaikinimų moratoriumą, ir, be to, norėčiau sužinoti Komisijos poziciją dėl
galimybės įsteigti Europos įvaikinimo agentūrą, kartu atsižvelgiant į atliktus tyrimus.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, įvaikinimu galima prisidėti ir
dažnai prisidedama prie vaiko gerovės, tačiau dėl su įvaikinimu susijusių procedūrų gali
atsirasti tokių piktnaudžiavimų, kaip prekyba vaikais ir įvaikinti skirtų vaikų paėmimas iš
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šeimų, kurios visiškai nepaliko savo vaikų, tačiau dažnai dėl skurdo nesugeba savo vaikams
sudaryti tinkamų sąlygų. Daugybė našlaičių prieglaudose esančių vaikų, apie kuriuos
kalbame šiandienos diskusijoje, dažnai yra ne palikti vaikai, o iš esmės neturtingų tėvų,
neįstengiančių rasti išeities iš savo sunkios asmeninės padėties, vaikai. Tokioms šeimoms
reikėtų padėti. Valstybės institucijos galėtų padėti šioms šeimoms už daug mažesnes pinigų
sumas išvis neatiduodamos jų į našlaičių prieglaudas, taigi ir neatiduodamos jų įvaikinti.
Turėtume patvirtinti nedviprasmišką principą – Europos Sąjungoje jis turėtų būti
privalomas – niekada nepaimti vaikų iš savo šeimų dėl skurdo. Suteikite pagalbą ir
nepaimkite vaikų iš savo šeimų. Skurdas neturi būti priežastis atimti vaiką iš savo biologinės
šeimos.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir
ponai, šiandien diskutuojame apie šiurpią Europos Sąjungos, kuri siekia užtikrinti visišką
judėjimo laisvę savo piliečiams ir darbuotis dėl jų poreikių, priešingybę. Ši priešingybė
atskleidžia kai kurių žmonių tikrą pagalbos poreikį ir kitų nesugebėjimą suteikti prašomos
pagalbą.

Sunkumų ir kliūčių paradoksas, kuris trukdo tarptautiniam įvaikinimui, virsta tūkstančių
Europos Sąjungos vaikų ir šeimų tragedija. Daugybė tarptautinių konvencijų parodė, kad
jomis galima tik iš dalies išspręsti problemas, susijusias su įvaikinimu. Viena vertus, tai
priklauso nuo konkrečių kiekvienos konvencijos nuostatų ir jų išskirtinumo. Tačiau, kita
vertus, iki šiol dėtos ribotos pastangos yra esamų sprendimų priėmimo struktūrų ir procesų
tarpvyriausybinio pobūdžio rezultatas.

Šiandien Lisabonos sutartimi ir Pagrindinių teisių chartija formuojamos teisinės gairės ir,
žinoma, keičiasi politinis požiūris. Vaikų apsauga ir gerovė – vienas iš Europos Sąjungos
užtikrinamų teisių kertinių akmenų. Tai yra šiandienos diskusijos ir pateikto žodinio
klausimo pagrindas, kuriuo sudaromas fonas platesnei diskusijai, turinčiai būti labai miela
Parlamento sielai, todėl šis Parlamentas turėtų surengti ją greitai bei rūpestingai ir sekti
atkakliai, kaip R. Angelilli.

Leiskite man priminti Antoine de Saint-Exupéry, kuris pasakė: „Visi suaugusieji kažkada
buvo vaikai. (Tik nedaugelis jų tai prisimena.)“

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, žodiniu klausimu, kuriuo
sudarytas pagrindas rezoliucijai dėl tarptautinių įvaikinimų, į Europos Parlamento
darbotvarkę įtraukiamas didžiulę reikšmę turintis punktas.

Tarptautinis įvaikinimas gali būti svarstomas kaip alternatyva tik išnaudojus visas
nacionalinio įvaikinimo organizavimo priemones. Dėl tarptautinio įvaikinimo taip pat
kyla daug specifinių klausimų ir sunkumų, kurie daugiausia kyla dėl riboto vaiko ir įtėvių
bendravimo laikotarpiu iki įvaikinimo, taip pat dėl su kalbiniu ir kultūriniu prisitaikymu
susijusių problemų, su kuriomis vaikas susiduria po įvaikinimo. Veikimo užtikrinant
svarbiausius vaiko, o ne įtėvių, interesus principas, kaip nustatyta JT ir Hagos konvencijose,
turi sudaryti pagrindą Europos Parlamento rezoliucijai, kurioje daugiausia dėmesio būtų
skiriama vaiko ugdymui šeimos aplinkoje, užtikrinančioje vaiko auklėjimo nuoseklumą
atsižvelgiant į vaiko etninę, religinę, kultūrinę ir kalbinę kilmę.

Nagrinėjant įvaikinimų klausimą ir rengiant rezoliuciją lemiamas argumentas yra vaiko
reintegravimo iš apsaugos sistemos į biologinę arba didelę šeimą principas. Norėčiau
pabrėžti, kad dažnai painiojamas vaikų, atskirtų nuo savo tėvų, bet esančių apsaugos
sistemos priežiūroje, skaičius ir galimų įvaikinti vaikų skaičius. Nuo savo tėvų atskirti vaikai
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ribotu laikotarpiu naudojasi valstybės apsauga ir jų negalima įvaikinti. Manau, kad mums
kontrolės mechanizmų nereikia ir kad esami tarptautiniu mastu taikomi principai, susiję
su jais, yra tinkami.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, šįvakar leidomės į diskusiją,
kuri iš dalies yra darbo vaisius, sukurtas daugelio viso žemyno ir Europos Sąjungos
asociacijų, kurios kreipėsi į mus būtent siekdamos išspręsti šį subtilų klausimą, kurį inicijavo
R. Angelilli ir kurį pavertėme šiuo žodiniu klausimu.

Vertinant dialektiniu požiūriu, jos mums iškėlė labai paprastą arba tokia atrodančią
problemą. Visose Europos įstaigose yra daug vaikų, taip pat yra daug šeimų, kurios nori
įsivaikinti vaikus. Tačiau atrodo, kad šie du keliai nedažnai susikerta, todėl vaikai lieka
priežiūros įstaigose, o šeimos lieka bevaikės.

Aišku, šie vaikai yra mūsų prioritetas. Jie sulaukia mūsų dėmesio ir jiems reikia, kad
imtumėmės visų atsargumo priemonių, kurių reikia susiklosčiusioje situacijoje. Tačiau kai
šie vaikai pernelyg ilgai lieka priežiūros įstaigose, į juos dažnai nusitaiko prostitucijos
verteivos, taip pat šie nauji vergų pirkliai nusitaiko į juos dėl prekybos organais.

Visa tai vyksta nepaisant to, kad tuo tarpu daugelis šeimų norėtų šiems vaikams atverti
savo namų duris. Todėl man labai malonu girdėti, kaip Komisijos narė išdėsto priemones,
kurias ji ketina patvirtinti. Tačiau taip pat turime pridurti, kad yra galimybė valstybėms
narėms glaudžiau bendradarbiauti bendradarbiavimo tarptautinių įvaikinimų srityje, taip
pat, aišku, įvaikintų vaikų apsaugos priežiūros klausimais.

Todėl prašome labiau optimizuotų procedūrų šeimoms ir vaikams, nes kelerių metų
laikotarpiu šie buvę vaikai ir jauni žmonės taps vyrais ir moterimis ir patys paklaus, kodėl
Europa, kurioje apstu galinčių priimti šeimų, paliko juos šioje padėtyje.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Pone pirmininke, norėčiau pateikti šiek tiek kitokį požiūrį
į įvaikinimą. Vaikai nusipelno to, kad geriausia. Pirmiausia tai reiškia, kad jie nusipelno
šeimos. Jie nusipelno savo šeimos arba pakaitinės šeimos ir kartu mylinčios motinos ir
tėvo. Nei Europos Sąjunga, nei nacionalinės sienos neturi trukdyti tokiai šeimai. Nors
įvaikinimo klausimais valstybės narės turi galutinio žodžio teisę, mūsų pareiga palengvinti
šį procesą.

Tačiau neturime pamiršti, kad pirmiausia pastangos dedamos dėl vaiko gerovės. Tai reiškia
pastangas padėti vaiko tėvams, kai jie susiduria su sunkumais. Socialinė tėvų padėtis neturi
būti priežastis sprendžiant, ar jų vaikus reikėtų įvaikinti. Atimti vaiką iš nuskurdusių tėvų
yra paprasta, tačiau kartu tai yra blogiausias dalykas, kurį galime padaryti vaikui. Tai dukart
griežčiau taikoma tarptautiniams įvaikinimams.

Būdama viena iš tų, kurie pasirašė mūsų Komisijai teikiamą klausimą dėl tarptautinių
įvaikinimų, esu patenkinta, kad daugelis Parlamento narių domisi šia tema. Būčiau dar
labiau patenkinta, jeigu galėtume tokią pat energiją ir skubumą panaudoti šeimų gerovės
ir jų poreikių labui dalyvaudami visose Europos politinėse priemonėse.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, tarptautinis
įvaikinimas, kuriam įkvėpė vaiko interesų viršenybės ir pagarbos pagrindinėms jo teisėms
principai, yra tinkamas būdas surasti šeimą vaikams, kuriems šeimos negalima rasti jų
kilmės šalyje.

Prekyba žmonėmis, seksualinis išnaudojimas ir darbo vergovė – baisi tikrovė, turinti poveikį
šimtams milijonų nepilnamečių. Pažvelkime į kai kuriuos statistinius duomenis: pasaulyje
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yra daugiau nei 145 mln. paliktų vaikų; vien Rusijoje daugiau nei 600 000 vaikų gyvena
gatvėse; nuo 1980 m. daugiau nei 2 mln. vaikų žuvo per ginkluotus konfliktus; daugiau
nei 600 mln. vaikų gyvena itin dideliame skurde; kiekvienais metais miršta daugiau nei
5 mln. vaikų; daugiau nei 130 mln. besivystančiųjų šalių vaikų, iš kurių 60 proc. yra
mergaitės, auga neturėdami galimybės dėl savo skurdo įgyti pagrindinio išsilavinimo;
7 mln. vaikų visame pasaulyje patiria seksualinę vergiją.

Dėl visų šių priežasčių privalome stiprinti mechanizmus, skirtus vaikų apsaugos įkvėptai
tarptautinio įvaikinimo priemonei propaguoti, suderindami įvairius reikalavimus ir
procedūras, nustatytas valstybių narių įstatymuose, ir visų pirma taikydami Europos vaikų
teisų chartijos 21 straipsnį ir atsižvelgdami į mūsų Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai,
pasirašiau R. Angelilli pateiktą žodinį klausimą, nes manau, kad Europos Sąjunga negali
nepadaryti vaikų apsaugos vienu iš savo prioritetų, ypač atsižvelgdama į Lisabonos sutartį.

Mano nuomone, įvaikinimo procedūros tėra socialinio klausimo, kurį pagal pareigas
privalome spręsti ir kuriuo privalome nustatyti tam tikras ribas, lakmuso popierėlis.
Geriausiu atveju šie vaikai tampa ne tik komercinių mainų objektais, dėl ko tikrai
užgaunamas mūsų orumas, bet ir, deja, dažnai tampa išnaudojimo ir smurto aukomis.

Be vadinamųjų vaikų vaiduoklių reiškinio, – kalbama apie neteisėtai pagimdytus arba
paliktus ir niekada sistemos nepaimtus vaikus, – neaišku, kiek yra vaikų, kuriuos būtų
galima įvaikinti ir kurių skaičius prilygsta porų, turinčių vilčių įsivaikinti, skaičiui, tačiau
jų keliai niekada nesusikerta dėl teisės aktų aiškinimo ir tam tikros biurokratijos.

Jungtinių Tautų Vaikų fondas neseniai paskelbė tyrimą, kuriame pateikiami kai kurie nerimą
keliantys skaičiai, įskaitant susijusius su daugeliu Europos šalių. Kaip Peticijų komiteto
pirmininkas, dažnai susidurdavau su teisiniais valstybių narių konfliktais, kurie turėdavo
neigiamų arba net tragiškų pasekmių vien vaikams.

Sudėtingos procedūros, taikomos daugelyje nacionalinių sistemų, ne visada pasirodė
esančios naudingos vaikui. Ilgi su jomis susiję laikotarpiai prieštarauja būtinybei vaiką
apgyvendinti pirmaisiais jo gyvenimo metais siekiant sumažinti didžiulio pokyčio traumą
ir išvengti ilgalaikio buvimo našlaičių prieglaudoje, taip pat dėl to, kad turėtume atsižvelgti
į tai, kad viršijus tam tikrą amžių, deja, rinkos paklausa yra mažesnė.

Atsižvelgdama į šiuos skaičius manau, kad turėtų būti pritarta seniai skelbiamai būtinybei
nacionalinius įstatymus koordinuoti Europos mastu, nes taip būtų padedama supaprastinti
Europos vidaus įvaikinimo procedūras ir, antra, užtikrinama, kad būtų laikomasi pagrindinių
įvaikinimo principų tada, kai įvaikinami vaikai yra iš trečiųjų šalių.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai,
šiltai sveikinu R. Angelilli laiku pateikus šį žodinį klausimą. Esu vienas iš tų, kurie mano,
kad mums reikia formuoti daug veiksmingesnę vaiko apsaugos politiką siekiant išvengti
skurdo, piktnaudžiavimo ir vaikų palikimo atvejų ir numatyti jų uždarymo įstaigose
alternatyvas, tarp kurių įvaikinimas turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį.

UNICEF pripažįsta, jog tai, kad vaikų skaičius įstaigose nesumažėjo, o įvaikinimų skaičiaus
didėjimas gerokai atsilieka nuo į įstaigas priimtų vaikų skaičius didėjimo, aiškiai rodo, kad
mums reikia gerai ir griežtai pasižiūrėti į save. Itin svarbu, kad atliktume bendrą su esamais
įvairių valstybių narių įvaikinimo procesais susijusių teisės aktų ir administracinės bei
teisinės praktikos vertinimą, kad nustatytume bet ką, kas joms trukdo tinkamai dirbti.
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Be to, ES nepriklausančių šalių atveju mums reikia stebėti netaisyklingo ir neteisėto
įvaikinimo problemą, kuri daugiausia pasitaiko skurdžiausiuose regionuose. Kaip pavyzdį
imkime Bisau Gvinėją, kurioje neužregistruota daugiau nei 50 proc. vaikų. Taip aiškiai
sukuriama palankesnė aplinka vaikais prekiaujantiems tinklams plėsti nusikalstamą veiklą.

Todėl manau, kad reikalinga Europos vaikų interesų apsaugos tarptautinio įvaikinimo
procedūrų srityje strategija, kuri padėtų išvengti žmonių grobimo, pardavinėjimo ir
prekybos jais bei užkirsti tam kelią.

Mairead McGuinness (PPE).   – Pone pirmininke, Airijoje Tarptautinės įvaikinimo
asociacijos šūkis – šeimos kuriamos įvairiais būdais. Šio vakaro diskusijoje atsispindi
interesai, kurių yra įvaikinimo srityje. Yra daugiau nei 1 200 šios asociacijos narių: daugelis
jų įsivaikino ir kai kurie jų nori įsivaikinti.

Mūsų požiūris į įvaikinimą visiškai pasikeitė. Airijoje praeityje iš motinų – ypač vienišų
motinų – vaikai buvo atimami ir atiduodami kitiems įsivaikinti. Tai nėra gera istorija, tačiau
ji tikrai yra tokia, kuri dabar turi įtakos mūsų nuomonei apie įvaikinimą: įvaikinant
svarbiausia turi būti vaikas. Iš tiesų visais šiais atvejais vaikus pagimdžiusios šeimos yra
labai svarbios.

Lygiai taip pat privalome visiems savo vaikams suteikti pačius geriausius namus ir esame
už tai atsakingi. Kiekviena valstybė narė – tai yra lygis, kurio paisydami turėtume veikti, –
privalo apsaugoti vaikus savo viduje. Europa turėtų užtikrinti koordinavimo funkciją.

Tikiuosi, kad Airijoje vaiko teisių klausimu bus surengtas referendumas. Mes apie tai labai
daug kalbame, tačiau iš tiesų nesame tokie veiksmingi, kad šį klausimą išspręstume. Tikiuosi,
kad šis referendumas įvyks. Tuomet padėtis tikrai pagerės. Tai tikrai buvo naudingos
diskusijos, todėl kolegoms dėkoju už jas.

Seán Kelly (PPE).   – Pone pirmininke, didžiausia dovana, kurią galime įteikti bet kuriam
vaikui, yra laimingos šeimos židinys. Dauguma vaikų jį atranda savo namuose su savo
tikrais tėvais. Tačiau daug jų jį įgyja kartu su savo įtėviais.

Abu šie atvejai yra geresni nei gyvenimas įstaigoje, jei, žinoma, jis nėra siejamas su korupcija
arba išnaudojimu.

Rasti pusiausvyrą sunku, tačiau manau, kad mums reikia, – nors ir atsižvelgiant į Hagos
konvenciją ir kt., – kai yra galimi tėvai, kurie yra bona fide ir nepriekaištingi, padėti jiems
daugiau įteikiant laimingos šeimos židinio dovaną vaikui, kuris kitaip jos negautų, ir jų
neapsunkinti ilgais, brangiais ir ištęstais procesais.

Mums reikia rasti pusiausvyrą tiesiog dėl to, kad aš, kaip mokytojas, sutikau daug įvaikintų
vaikų, kurių didžioji dauguma gyveno labai geruose namuose.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponia R. Angelilli,
ponios ir ponai, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai vaikų apsauga ir priežiūra tampa viena
pagrindinių teisių, kurią Europa yra teisiškai įpareigota apsaugoti. Vis dėlto Europoje vis
dar yra pernelyg daug atvejų, kai paliekami vaikai, kurie, pagal optimistinį scenarijų,
atsiduria našlaičių prieglaudose. Tai tragiška padėtis, kurios mūsų demokratinės valstybės
negali toleruoti.

Štai kodėl mums reikia dėti visas pastangas, kurių reikia norint neleisti šiai padėčiai tapti
nevaldomai, ir patvirtinti strategiją, kuria būtų siekiama pakelti sąmoningumo lygį ir
parodyti kuo didesnį palankumą teisei įvaikinti vaikus tarptautiniu lygiu.
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Kad tai įvyktų, visų pirma mums reikia tikslaus padėties visose valstybėse narėse vaizdo ir
kartu pastovaus stebėjimo, kuris taip pat galėtų būti atliekamas įsteigiant nuolatinę vaiko
teisių reikalų observatoriją. Be to, mums reikia išsamios esamų priemonių, kurių imasi
Europos Sąjunga, ir tų, kurias būtų galima sukurti siekiant kuo geriau apsaugoti vaikus,
kuriems reikalingas Europos piliečių įvaikinimas, apžvalgos.

Catherine Bearder (ALDE).   – Pone pirmininke, dėl daugybės priemonių, kuriomis šiuo
metu reglamentuojami tarptautiniai įvaikinimai, buvo susipainiota, kieno funkcija yra
saugoti vaikų, kurie įvaikinami tarptautiniu mastu, teises. Komisijai reikia ir toliau didžiausią
dėmesį skirti kompetentingoms institucijoms ir užtikrinti, kad šios institucijos,
reguliuojančios įsivaikinančių tėvų ir įvaikintų vaikų teises, užtikrintų, kad būtų laikomasi
pagrindinių būtinų standartų ir kad ilgainiui vaikas galėtų išsaugoti ryšį su savo gimtąja
šalimi ir savo kultūra.

Ypač skubių priemonių reikia imtis siekiant reaguoti į piktnaudžiavimą ir prekybą vaikais,
kuri, kaip šiandien rodo mano šalyje paskelbta ataskaita, vis labiau plinta tiek Europoje,
tiek už jos ribų. Prekyba vaikais ir vaikų „plovimas“ – vagiami vaikai, kurie paskui
parduodami įtėviams kaip teisėti našlaičiai, – yra reiškinys, kuriam tarptautiniu lygiu
neskiriama pakankamai dėmesio.

Norėčiau paraginti Komisiją atlikti aktyvesnį vaidmenį tarptautinio įvaikinimo srityje, imtis
konkrečių veiksmų siekiant patobulinti sudėtingą ir painią teisinę sistemą, pagal kurią ES
reglamentuojamas tarptautinis įvaikinimas, ir apsaugoti šiuos pažeidžiamiausius jaunus
asmenis.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Pone pirmininke, šiuo metu kalbame apie tarptautinius
įvaikinimus, nes kiekvienoje šalyje yra vaikų, kurie dėl įvairių priežasčių negali būti
apgyvendinti tos pačios šalies veikiančiose šeimose arba pakaitinėse šeimose.

Nepriimtina, kad pasikartotų atvejis, kurio liudininkai buvome dar visai neseniai, kai tokia
įtakingesnė šalis, kaip Italija, pasinaudojo didesnėmis galimybėmis įvaikinti vaikus iš ne
tokios įtakingos Rumunijos. Be abejo, kaip šįvakar jau sakė keletas narių, skurdas negali
būti pakankama priežastis paimti vaiką iš šeimos ir leisti atiduoti jį tarptautiniam
įvaikinimui.

Norėčiau aiškiai pabrėžti, jog šioje situacijoje privalome tinkamai pasirūpinti, kad būtų
laikomasi ne tik nacionalinių, bet ir tarptautinių teisės aktų, kad išvengtume
piktnaudžiavimo ir prekybos vaikais bei jų grobimo rizikos.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį
į JT konvenciją, kurioje tvirtinama, kad tarptautiniai įvaikinimai gali būti siūlomi kaip
alternatyvus būdas remti vaiką, kai vaiko negalima apgyvendinti įvaikinančioje šeimoje
arba juo negalima tinkamai pasirūpinti jo kilmės šalyje.

Tarptautinio įvaikinimo liberalizavimas susijęs su daugybe rizikų. Viena vertus, didėja
prekybos vaikais ir vaikų išnaudojimo tikimybė dėl finansinių interesų ir sunkumų, su
kuriais susiduriama kontroliuojant padėtį po įvaikinimo. Kita vertus, vaikų atskyrimas nuo
biologinių tėvų ir kilmės vietos gali turėti neigiamų psichologinių, socialinių ir su auklėjimu
susijusių padarinių. Mums svarstant įvaikinimą mūsų pagrindinis argumentas turi būti
vaiko gerovės užtikrinimas. Todėl siekiant liberalizuoti tarptautinį įvaikinimą neturi būti
daromas spaudimas ES valstybėms narėms, turinčioms skirtingas tradicijas ir teisines
procedūras, susijusias su įvaikinimu.
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Antonyia Parvanova (ALDE).   – Pone pirmininke, norėčiau dar kartą atkreipti jūsų
dėmesį į neteisėto įvaikinimo praktiką. Europoje yra organizuotų nusikaltėlių tinklas, –
ypač Pietryčių Europoje, – kuris ja užsiima. Neteisėtai įvaikinami arba atiduodami prekybai
šimtai vaikų.

Po visko, ką mums pavyko nuveikti čia, Parlamente, direktyvoje dėl prekybos žmonėmis
neturėtų būti tik viena maža konstatuojamoji dalis šiuo klausimu. Raginu Komisiją imtis
specialių priemonių siekiant užkirsti kelią šiam siaubingam nusikaltimui ir, be to, nubausti
nusikaltėlius. Atskirose šalyse nacionaliniu lygiu su šia piktavališka praktika susitvarkyti
negalėtume. Tai yra organizuotas nusikalstamumas, todėl primygtinai reikalauju juo
užsiimti ES lygiu.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, rezoliucijoje dėl tarptautinio
įvaikinimo ES turi būti aiškiai paminėti šie klausimai: šeimos, ketinančios ryžtis
tarptautiniam įvaikinimui, privalo gauti vaikų kilmės šalies kompetentingos nacionalinės
institucijos nuomonę, o tarptautinis įvaikinimas turi būti vykdomas dviejų, šeimos ir vaiko,
valstybių narių kompetentingų institucijų atsakomybe.

Be to, pagal tarptautinio įvaikinimo procedūrą įvaikintų vaikų priežiūrą privalo vykdyti
atitinkamus įgaliojimus turinti nacionalinė institucija. Galiausiai ne mažiau svarbu tai, kad
kompetentingos institucijos privalo vaiko įvaikinimo pagal tarptautinę įvaikinimo
procedūrą pirminei valstybei narei teikti reguliarias ataskaitas apie vaiko pažangą.

Catherine Stihler (S&D).   – Pone pirmininke, tik norėjau kai ką pridurti apie giminaičių
priežiūrą ir palaikyti globėjus giminaičius.

Dauguma globėjų giminaičių yra seneliai, kuriems tenka būti pagrindiniais savo vaikaičių
globėjais paprastai dėl to, kad tėvai yra priklausomi nuo narkotikų arba yra mirę nuo šios
priklausomybės narkotikams.

Klausimas, į kurį norėjau atkreipti šio Parlamento dėmesį, yra geras darbas, kurį daro
kuratorė JK globėjų giminaičių teisių klausimu. Kai kurie globėjai giminaičiai įsivaikina
savo vaikaičius. Kiti to nedaro, tačiau palaiko globėjiškus ryšius su šiais vaikais ir jiems
suteikia stabilius ir saugius namus. Tačiau vaikų giminaičių teisės dažnai iš tiesų yra
mažesnės negu vaikų, kuriais deramai rūpinamasi. Kaip tik apie tai, mano manymu, šioje
diskusijoje užsiminė žmonės, tačiau norėčiau jus paraginti, jeigu esate suinteresuoti globėjų
giminaičių klausimu, išnagrinėti kuratorės JK veiklą ir pagalbą, kuri suteikiama globėjams
giminaičiams įvairiose šalyse.

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, leiskite man pritarti tų, kurie
padėkojo R. Angelilli už labai turiningos diskusijos inicijavimą šįvakar, nuomonėms.
Apibendrindama šią diskusiją turėsiu pakalbėti apie penkis dalykus.

Pirmiausia Komisija visiškai pritarė nuomonei, kuri buvo pareikšta dėl vaikų teisių apsaugos
ir propagavimo tarptautinių įvaikinimų srityje svarbos. Tai yra ir toliau bus pagrindinis
Komisijos tikslas mums dalyvaujant diskusijose šiuo klausimu tiek Hagos konvencijos
požiūriu, tiek savo veikloje vaikų teisių Europoje klausimais.

Šiuo klausimu norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad būsimame komunikate dėl vaikų teisių
bus pateikti veiksmai, kuriais bus siekiama propaguoti vaiko teises 2011–2014 m.
laikotarpiu. Jie apims ir veiksmus, kuriais bus siekiama padidinti paramą, kurią Komisija
teikia valstybėms narėms įgyvendinant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją. Kaip jau
minėjau kalbėdama apie žaliąją knygą, mes taip pat imamės veiksmų, kad palengvintume
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civilinio statuso aktų, kaip įvaikinimo sprendimų, apykaitą, kitaip tariant, nacionalinių
įvaikinimo sprendimų savitarpio pripažinimą ES.

Dėl Parlamento narių nuogąstavimų, kad klausimas yra opus ir turėtų būti nagrinėjamas
atsižvelgiant į nacionalinius poreikius ir nacionalinius teisės aktus, Komisija norėtų pabrėžti,
kad Rumunijos tarptautinių įvaikinimų įstatymai priklauso išimtinei Rumunijos vyriausybės
kompetencijai. Priemonės, kurių reikia imtis, turi būti vertinamos kartu su buvusiais
piktnaudžiavimais Rumunijos tarptautinio įvaikinimo srityje. Komisija atidžiai stebi
pokyčius Rumunijos įstatymų leidybos srityje, tačiau dar kartą norėčiau pabrėžti, kad
tolesnis šio įstatymo tobulinimas priklauso išimtinei Rumunijos kompetencijai.

Dėl priežiūros esame tvirtai įsitikinę, kad tinkama institucija yra speciali Hagos konvencijos
dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje komisija. Komisija
dalyvauja šios priežiūros institucijos veikloje. Svarstydami, kaip dalyvausime šios institucijos
veikloje, atsižvelgsime į daugelį šįvakar minėtų dalykų.

Komisija mano, kad akreditavimas turi būti nacionalinės institucijos reikalas. Jis susijęs su
šeimos įstatymais, kuriuos turi tobulinti ir tobulina valstybės narės, todėl tikslinga šį
klausimą spręsti šiuo lygiu.

Galiausiai perduosiu pirmininko pavaduotojai V. Reding šįvakar čia išsakytas nuomones,
įskaitant klausimą, kurį iškėlė vienas narys ir į kurį tikimasi sulaukti atsakymo.

Kaip įvaikinto berniuko krikštamotė, mačiau, koks emocionalus ir sunkus gali būti
įvaikinimo klausimas ir kiek daug yra su sprendimu įvaikinti susijusių veiksnių. Šįvakar
klausiausi šios diskusijos ne tik su dideliu susidomėjimu, bet ir jausdama, kad tai yra ne tik
teisėkūros, bet ir širdies ir proto klausimas. Todėl pasimelskime, kad širdis ir protas būtų
panaudoti taip, kaip būtų geriausia tiek mūsų vaikų, tiek kitų šalių vaikų interesams
apsaugoti.

Pirmininkas.   – Gavau penkis pasiūlymus dėl rezoliucijų, pateiktus pagal Darbo tvarkos
taisyklių 115 straipsnio 5 dalį.

Diskusija baigta.

Balsavimas vyks trečiadienį, 2011 m. sausio 19 d.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

John Attard-Montalto (S&D),    raštu. – Svarstomoje rezoliucijoje iš esmės išdėstomi
pagrindiniai įvaikintinų vaikų teisių principai ir jų gerovės apsaugos priemonės. Pateikiant
konkrečius pasiūlymus pasigendama siekio įvaikinimo procedūras padaryti veiksmingesnes
ir mažiau biurokratiškas ir kartu nekelti pavojaus apsaugos priemonėms. Yra tūkstančiai
našlaičių ir paliktų vaikų, kurie gyvena standartų neatitinkančiomis sąlygomis. Yra
tūkstančiai bevaikių šeimų, kurios galėtų užtikrinti šiems vaikams ateitį. Nepakanka raginti
ES institucijas atlikti aktyvų vaidmenį Hagos konferencijoje siekiant daryti spaudimą, kad
būtų patobulintos, optimizuotos ir palengvintos tarptautinio įvaikinimo procedūros. Tai
daryti būtų tikslingiau, jeigu būtų pateikti konkretūs pasiūlymai, kaip optimizuoti ir
palengvinti tarptautinio įvaikinimo procedūras. Būtų puiku, jeigu tarptautinių įvaikinimų
klausimas būtų vertinamas platesnių paties įvaikinimo aspektu. Nacionalinės vyriausybės
turi leisti įstatymus taip, kad suteiktų naują akstiną išleisti atitinkamus įstatymus ir sudaryti
sąlygas įvaikinti savo tėvų paliktus vaikus. Daugelyje teisės aktų vis dar yra būtinas biologinių
tėvų sutikimas, net jei šie visiškai paliko savo vaikus.
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Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) Mūsų visuomenėje vaikai yra tarp tų, kuriems
labiausiai reikalinga apsauga, ypač tada, kai jie yra našlaičiai, pažeidžiami arba išnaudojami
vaikai. Tarptautinių įvaikinimų atveju vaikai paimami iš aplinkos, kurioje jie paprastai
dažnai patiria didelę žalą. Todėl pirmenybė visada turi būti teikiama vaiko gerovei. Būtent
į tai taip pat turi atsižvelgti Jungtinės Tautos. Praėjusiais metais Meksike buvo pradėta
metro bilietų kampanija, kuria buvo siekiama propaguoti homoseksualių porų teisę
įsivaikinti. Pasak žiniasklaidos pranešimų, šią kampaniją rėmė Jungtinės Tautos, nors
psichologai patvirtina, kad augimas su tėvu IR motina, kaip sektinais pavyzdžiais, yra itin
svarbus vaiko vystymuisi. Stabilūs šeimos santykiai įvaikintiems vaikams, kurių gyvenimo
pradžia iš esmės jau nebuvo geriausia, yra ypač svarbūs. Sunkumų gali patirti bet kuri
partnerystė, tačiau vaikų gerovės labui neturėtume sudaryti problemų nuo pat pradžių
daroma skubota išvada.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    raštu. – (PL) Labai džiaugiuosi, kad šiandien
Europos Parlamentas svarsto įvaikinimo Europos Sąjungoje klausimą, nes tai yra kai kas
man ypač brangu. Dėl tam tikrų nuorodų į vaikus Pagrindinių teisių chartijoje ir Europos
Sąjungos sutarties 3 straipsnyje turime galimybę imtis šio klausimo, taip pat jomis esame
įpareigojami tai daryti. Tarptautinis įvaikinimas gali reikšti normalaus gyvenimo ir laimingos
šeimos galimybę daugeliui paliktų vaikų, kurie dėl savo amžiaus arba sveikatos neturėjo
galimybės būti įvaikinti savo šalyje. Šiandien Europoje susiklostė situacija, kad šalyse,
kuriose nėštumo nutraukimas pripažintas ir laisvai prieinamas, nėra daug įvaikintinų vaikų,
o kitose šalyse, kuriose yra daug tokių vaikų, jie, išskyrus pačius jauniausius, neturi galimybės
susirasti savo šeimos. Be to, vis daugėja porų, kurioms sunku turėti savo vaikų arba kurios
kenčia dėl nevaisingumo, kurio negalima išgydyti. Taigi, labai entuziastiškai vertinu Europos
Komisijos veiklą šioje srityje. Valstybės narės turėtų susitarti procedūrų supaprastinimo
klausimu, kad jos nebūtų pernelyg sudėtingos arba ilgos. Tačiau turime nepamiršti įdiegti
apsaugos ir kontrolės sistemų, kad būtų užkirstas kelias prekybai vaikais.

19. Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – vienos minutės kalbos politiškai svarbiais klausimais.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Pone pirmininke, dabar jau praėjo 19 mėnesių nuo tada,
kai Kanada staiga ir vienašališkai nustatė vizos reikalavimus Čekijos Respublikos piliečiams,
tačiau jai, kaip ES narei, neleidžiama nustatyti abipusiško vizos reikalavimo visiems
kanadiečiams. Pirmininkas J. M. Barroso iškart pareiškė, kad tai Europos Sąjungos, o ne
dvišalis klausimas, tačiau Komisijos narė C. Malmström, deja, jo nesprendžia pirmumo
tvarka, o tik pasyviai stebi dvišales derybas. Reaguodama į mano kalbą Taryba pareiškė,
kad Europos Sąjunga nesvarsto abipusiškumo, nes ji iš Komisijos narės dar negavo jokių
pasiūlymų. Todėl Čekijos piliečiai de facto yra antrarūšiai ES piliečiai, kalbant apie jų teises,
todėl stebina tai, kad kanadiečiai toliau keliauja į Čekijos Respubliką be vizų.

Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad dėl Komisijos vangumo taip pat didėja rizika, kad
Čekijos Respublika atidės Europos Sąjungos ir Kanados susitarimų ratifikavimą. Nėra kitos
galimybės ginti savo piliečių teisių, nes ES nespaudžia Kanados. Todėl norėčiau kartu su
jumis pareikalauti, kad Komisijos narė nedelsdama spręstų klausimus su Kanada, taip pat
gintų Rumuniją ir Bulgariją. Ar bendra vizų politika ir solidarumo principas nebėra Europos
vertybės? Ar Komisijos narė žino, kuo šiandien rizikuojama?

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, psichotropinės ir psichoaktyvios
medžiagos, kurios paprastai priklauso pilkajai teisės aktų leidybos zonai, turi daug
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kenksmingesnį poveikį negu šiuo metu žinomi narkotikai. Su šiomis medžiagomis dažnai
susiduriama Europos „svajonių parduotuvėse“ ir jos vadinamos „etnobotanikais“ – terminu,
sugalvotu siekiant, kad prekyba narkotikais ir jų vartojimas atrodytų nekenksmingi.

Tokios šalys, kaip Lenkija, Izraelis, Švedija, Danija, Jungtinė Karalystė ir Vokietija, jau
uždraudė gana daug medžiagų, laikomų psichotropinėmis ir psichoaktyviomis. Rinkoje
esančias medžiagas, nors neįtrauktas į draudžiamų medžiagų sąrašą, labai sunku
kontroliuoti, todėl medicinos darbuotojams neįmanoma suteikti paramos, nes naudojamų
cheminių derinių reakcijos yra nežinomos. Vienintelė priemonė, kurios galima imtis, –
uždrausti šioms parduotuvėms vykdyti veiklą, paskui mums reikia siekti sustabdyti
internetinę prekybą šiomis medžiagomis.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Pone pirmininke, dėl euro zonoje tebesitęsiančios krizės
mes visi – Europos institucijos, valstybės narės ir politiniai lyderiai – buvome priversti
atsakingai pažvelgti į savo atsakomybę. Turime perimti iniciatyvą iš rinkų; turime integruotai
ir įtikinamai reaguoti į krizę ir papildyti – ne pakeisti arba peržiūrėti – atsakomybę, kurią
valstybės narės privalo prisiimti siekdamos vykdyti savo įsipareigojimus. Šiomis
aplinkybėmis populiarūs europiečiai, politinės partijos ir visuomenė savo pareiškimuose
ir Europos profesinės sąjungos įrodinėja, kad euroobligacijos gali atlikti svarbų vaidmenį
įveikiant skolų krizę ir užtikrinant euro stabilumą.

Todėl norėčiau pabrėžti, kad Tarybai reikia nedelsiant reaguoti į Europos Parlamento savo
2010 m. gruodžio 16 d. rezoliucijoje suformuluotą reikalavimą ir Europos Komisijai duoti
aiškų ženklą, kad ji galėtų nuodugniai išnagrinėti šį klausimą ir pateikti konkrečius
pasiūlymus.

Graham Watson (ALDE).   – Pone pirmininke, atsistojau tam, kad padaryčiau pareiškimą
dėl šimtų tūkstančių oro transporto bendrovių keleivių padėties Europoje likus 10 dienų
iki Kalėdų ir chaoso organizuojant jų ir jų bagažo vežimą į jų numatytas paskirties vietas.
Dėl mūsų oro transporto bendrovių ir mūsų oro uostų nesugebėjimo susitvarkyti su kelių
centimetrų storio sniegu keliose valstybėse narėse transportas neįtikėtinai vėlavo ir sutriko,
o keleiviai puolė į neviltį.

Raginu Parlamento Transporto ir turizmo komitetą, Europos Sąjungos Komisijos narį,
atsakingą už transportą, Tarybos transporto ministrus atlikti sutrikimo tyrimą, pasirūpinti,
kad būtų išvengta jo pasikartojimo, užtikrinti, kad būtų tinkamai kompensuota
nukentėjusiems asmenims, ir išnagrinėti būsimą kompensavimo naštos pasidalijimą tarp
oro transporto bendrovių ir kitų susijusių subjektų, pvz., oro uostų veiklos vykdytojų.

Neįprastą iškritusio sniego kiekį ir neįprastai žemą temperatūrą, kaip 2009 m. numatė
Potsdamo institutas, lėmė Arktikos ledynų tirpimas. Tokie atvejai taps dažnesni. Negalime
jiems užkirsti kelio, kad ir kaip bandytume juos apriboti, tačiau galime – ir privalome –
būti jiems pasirengę.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, speciali komisija, tirianti Lenkijos
lėktuvo sudužimo prie Rusijos Smolensko miesto praėjusių metų balandžio 10 d. priežastį,
Maskvoje paskelbė savo ataskaitos išvadas. Šioje katastrofoje žuvo Lenkijos Prezidentas
kartu su kitais 96 keleiviais, įskaitant daugelį svarbiausių šalies žmonių. Ši ataskaita
neabejotinai yra skandalinga. Joje apstu melo ir atsakomybė už katastrofą aiškiai perkeliama
Lenkijos pusei, visiškai neatsižvelgiant į rimtas Rusijos pusės padarytas klaidas, pvz.,
netinkamą būdą, kuriuo Smolensko kontrolės bokšto skrydžio vadovai valdė lėktuvą jam
leidžiantis. Ataskaitoje Rusijos pusė neatsižvelgė į labai daug Lenkijos pastabų – 20 puslapių
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pastabų paprasčiausiai buvo nepaisoma. Tai yra visiškai nepatenkinama padėtis, todėl
Europos Sąjunga turėtų ją išnagrinėti.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, 2010 m., kurie buvo paskelbti Europos
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais, baigėsi. Tai buvo metai, kuriais Europos
Sąjunga su precedento neturinčiu cinizmu ir veidmainyste įgyvendino politikos priemones
ir gaires, dėl kurių, kaip šiandien galime matyti, gerokai padidėjo skurdas ir socialinė
atskirtis.

2011 m. Portugalijos valstybės biudžetu, parengtu ir patvirtintu Europos Sąjungai darant
didžiulį spaudimą ir pritariant, šalyje bus paskatintas ekonomikos nuosmukis bei visiška
atžanga socialiniu lygmeniu ir kartu iki rekordinių aukštumų išaugs nedarbas ir plačiai
paplis skurdas ir socialinė atskirtis.

Prie viso to prisideda nepriimtino masto spaudimas ir šantažas, kurį šalis patyrė per
pastarąsias kelias savaites ir kuriam čia griežtai prieštaraujame: vis labiau bauginančiam
finansinio kapitalizmo ir jam tarnaujančių institucijų tonui siekiant šalį ir jos gyventojus
priversti nusileisti ir sutikti su neteisingumu ir plėšikavimu bei sutikti su šalies išteklių
nutekinimu į finansų kapitalistų pinigines.

Viena aišku: jeigu toliau eisime tuo keliu, galime tikėtis didžiulės kovos metų.

Angelika Werthmann (NI).   – Pone pirmininke, vadovaujantis Visuotinės žmogaus teisių
deklaracijos 18 straipsniu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10 straipsniu
buvau informuota, kad okupuoto Rizokarpaso miesto Šv. Sinezijaus bažnyčioje vyko
masinis religijos laisvės pažeidinėjimas.

Turkijos remiamos vadinamosios valdžios institucijos nutraukė sekmadienines pamaldas,
motyvuodamos tuo, kad nebuvo pateiktas prašymas tą dieną laikyti mišias, nors, kaip
teigia Kipro bažnyčia, tokio leidimo buvo paprašyta gruodžio mėn. pradžioje, kaip buvo
daroma pastaruosius 36 metus.

Pone pirmininke, primygtinai raginu jus imtis atitinkamų veiksmų siekiant užtikrinti
religijos laisvę Europos Sąjungos valstybės narės žemėje.

Ioannis Kasoulides (PPE).   – Pone pirmininke, Kalėdų dieną Turkijos saugumo pajėgos
okupuotos Kipro dalies Rizokarpaso mieste jėga nutraukė Kalėdų mišias, kuriose dalyvavo
keletas čia likusių – pagyvenusių, – krikščionių, išvarė kunigus iš bažnyčios ir liepė
parapijiečiams išeiti. Dingstis buvo ta, kad jiems buvo duotas leidimas sekmadieninėms
mišioms, o Kalėdos buvo šeštadienį.

Raštiško leidimo mišioms laikyti prašymas savaime yra religijos laisvės ribojimas, o ką jau
kalbėti apie Kalėdų dienos mišių nutraukimą nereikšminga biurokratine dingstimi – visa
tai vyko Europos Sąjungos valstybėje narėje, siekiančios į ES įstoti šalies įsakymu.

Pagal Vienos susitarimą 12 000 Kipro graikų anklavo gyventojų, gyvenančių Karpazo
pusiasalyje, po Turkijos invazijos buvo leista čia gyventi. Šiandien jų yra 300. Dabar
suprantate, kodėl.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Pone pirmininke, manau, kad būtų ypač verta ES pradėti
religinių grupių dialogą nuo aukščiausio lygio. Norėčiau, kad ES pabandytų įtikinti Turkija
surengti tokį dialogą savo šalyje. Visi žinome, kaip su krikščionimis elgiamasi visame
pasaulyje, – įvairiose Artimųjų Rytų vietose, su koptais Egipte, krikščionimis irakiečiais
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Irake ir t. t. Laikausi tvirtos nuomonės, kad negalime paprasčiausiai pranešti apie tai,
klausytis apie tai ir stebėti, kaip tai vyksta; privalome daryti ką nors konkretaus.

Pirmas dalykas, kurį, mano supratimu, mums reikia padaryti, – pradėti dialogą. Labai
apsimokėtų, jei Turkija, paisydama ryšių stiprinimo dvasios, kuri, nepaisant nieko, manau,
joje yra, sugebėtų surengti tokį dialogą savo šalyje. Kalbama apie žydus, krikščionis ir
musulmonus. Pradėkime platų religinių grupių dialogą, globojamą ES.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, Irake ir Egipte krikščionys sako, kad jie iš
tiesų kenčia. Greitai, ponai ir ponios, žemėse, kuriose atsirado krikščionybė, nebeliks nė
vieno krikščionio. Kaip jau buvo ką tik sakyta, Turkijoje, pasaulietinėje musulmonų šalyje,
kuri beldžiasi į mūsų duris, prieš 100 metų 20 proc. gyventojų buvo krikščionys; šiandien
šis skaičius yra mažesnis nei 1 proc.

Dinamika, kurią matome, iš esmės yra banguojanti. Arabų ir musulmonų pasaulis persekioja
savo krikščionis, juos smerkia, kliudo jiems atsiversti, juos baudžia ir žudo. Aiškiai matėme,
kaip islamas tapo valstybine religija. Šiuo atveju rezultatą mato kiekvienas – krikščionybė
yra pasaulyje labiausiai persekiojama religija.

Tačiau, ponios ir ponai, ginant Artimųjų Rytų krikščionis didėja tikimybė, kad vis daugiau
nusvers islamo ekstremizmas. Krikščionių buvimas visur yra balansą užtikrinantis veiksnys.
Todėl tikrai privalome juos ginti.

Tikrai noriu žinoti, ponai ir ponios, kur dingo žmogaus teisių gynėjai, kurie džiaugiasi,
kaip ir mes, kad Vakarai yra pasaulietiški ir pliuralistiniai, ir kurie gėdingai nukreipia žvilgsnį
nuo Artimųjų Rytų, po truputį paliekamų vienintelei religijai.

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai, baigiantis 2010 m.
Vengrijos vyriausybė nusprendė baigti subsidijuoti mažiems vaikams skirtą institutą, kurį
Budapešte įsteigė E. Pikler.

Ši Vengrijos mokslininkė įsteigė centrą labai mažiems vaikams skirtiems moksliškai
pagristiems metodams kurti. Šių metodų veiksmingumas vaikų psichomotoriniam
vystymuisi pripažintas tarptautiniu mastu. Šiuo modeliu grindžiamos mažiems vaikams
skirtos institucijos paplito visoje Europoje, įskaitant mano Belgijos miestą.

Gėda, kad Europos kovos su skurdu – ypač vaikų skurdu – metų pabaigoje Vengrija rodo
tokį ženklą. Žinant, kokia yra tarptautinė E. Pikler instituto įtaka, ir tai, kad Vengrijos
administracinės valdžios įstaigos pasakė norinčios, kad jis toliau veiktų, šis sprendimas
yra nelauktas. Todėl noriu žinoti, nors man nedaroma jokia įtaka, motyvus, kuriais
grindžiamas šis Vengrijos vyriausybės sprendimas.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE).   – Pone pirmininke, norėčiau išreikšti susirūpinimą
dėl ES ir Maroko susitarimo. Jeigu šis susitarimas liks toks, koks yra dabar, jis turės labai
neigiamą poveikį Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių žemės ūkio sektorių ateičiai.

Privalome atverti savo sienas ir susitarti kartu su Europos žemės ūkio sektoriais, o ne slapta
nuo jų. Komisija atliko tyrimus, kurie aiškiai rodo, kad ES ir Maroko susitarimas didžiausią
neigiamą poveikį turės ES ir Viduržemio jūros regiono šalims.

Neratifikuočiau šio susitarimo į jį neįtraukęs tam tikrų sąlygų, susijusių su darbo rinka,
socialiniu aspektu ir Maroko aplinka. Jeigu nieko nedarysime, būtent mūsų ūkininkavimo
veiklos ir maisto grandinės pramonės sektoriai rizikuos patirti nesėkmę, ypač Europoje ir
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Viduržemio jūros regiono šalyse. Tokie yra nuogąstavimai, kuriais šįvakar norėjau pasidalyti
su jumis.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, kaip ir keletas mano kolegų narių,
norėjau atkreipti dėmesį į krikščionių persekiojimo visame pasaulyje, ypač jų persekiojimo
Artimuosiuose Rytuose, problemą.

Man nebūtina jums priminti neseniai įvykdytų siaubingų aktų. Norėčiau dar kartą gana
iškilmingai pareikšti, kad krikščionių gynimas Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje
bei raginimas užtikrinti religijos laisvę ir įsitikinimų įvairovę reiškia raginimą užtikrinti
laisvę, demokratiją ir žmogaus teises, kurios yra Europos projekto pagrindas ir kurios taip
pat neabejotinai yra visuotinės vertybės – arba bent jau visi čia esantieji taip mano.

Iš tiesų dabar metas atsisakyti piktinimosi, emocijų ir iškilmingo pasmerkimo; laikas pereiti
nuo žodžių prie darbų. Todėl raginu Europos Sąjungos valdžios institucijas – ne tik
vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, bet ir visus mūsų lyderius ir
užsienio reikalų ministrus, – imtis konkrečių priemonių ir įgyvendinti specifinių ir konkrečių
veiksmų planą siekiant prioritetu padaryti religijų įvairovę ir kovą su visų formų religiniu
persekiojimu.

Tamás Deutsch (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, iki pastarojo gegužės
mėnesio aštuonerius metus Vengrijoje valdžioje buvo socialistų ir liberalų koalicija. Per
tuos aštuonerius metus toliau silpnėjo demokratija, žmogaus teisių pažeidimai tapo įprasti
ir buvo vis labiau varžoma spaudos laisvė. Nei Europos socialistai, nei Europos liberalai
nieko negalėjo apie tai pasakyti. Pastarąjį gegužės mėn. didžioji Vengrijos piliečių dauguma
balsavo prieš šią socialistų ir liberalų vyriausybę ir Europoje precedento neturinčia
rinkimuose pasiekta pergale didele balsų dauguma į valdžią išrinko partijos „Fidesz“ ir
krikščionių demokratų vyriausybę. Praėjusių metų pabaigoje ši vyriausybė priėmė naują
žiniasklaidos įstatymą, kuriuo užtikrinama spaudos laisvė. Tokios yra aplinkybės, kuriomis
Vengrija ir Vengrijos vyriausybė, šiuo metu pirmininkaujanti ES, yra nuožmiai puolamos.
Šie dvigubi standartai negali būti suderinami su Europos vertybėmis, todėl privalome
kritikuoti tai.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Pone pirmininke, prieš trejus metus Šengeno erdvė buvo
išplėsta siekiant įtraukti naujas valstybes nares. Tačiau senųjų ir naujųjų valstybių narių
pasienio zonoje vis dar taikomos ribojamosios priemonės.

Pvz., Rusovce ir Kittsee sienos kirtimo punktui, kuris yra greitkelio tarp Slovakijos ir
Austrijos sienos kirtimo punktas, austrai taiko griežtą 30 km/val. greičio apribojimą. Be
to, šis kirtimo punktas iki šiol yra smarkiai susiaurintas betonine užtvara.

Jokiu būdu nėra neįprasta šiame pasienio rajone pravažiuojančioms transporto priemonėms
taikyti reguliarius greičio patikrinimus, taip pat dažnus policijos atliekamus dokumentų
ir transporto priemonių bagažo patikrinimus.

Šengeno narystė tikrai reiškia laisvą žmonių ir prekių judėjimą. Kad kerta ES valstybės
narės sieną, asmuo turėtų pastebėti tik iš standartinės informacinės lentos. Minėtas elgesys,
nederantis Austrijai, yra Šengeno taisyklių pažeidimas, todėl Europos Komisija turėtų
parengti principingą atsaką į tai.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, pirmesni kalbėtojai kalbėjo apie
krikščionių diskriminavimą. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie tam tikrą kai kurių Europos
šalių smerkimo formą. Per pastarąsias keletą savaičių, nuo pat Vengrijos pirmininkavimo
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ES pradžios, labai daug kritikos žodžių buvo pasakyta apie vengrus, tačiau dažnai šie žodžiai
buvo nepagrįsti ir nepateisinami. Deja, be Liuksemburgo užsienio reikalų ministro žodžių,
kiti žodžiai, kurie taip pat buvo labai neteisingi ir kurie, manau, buvo įžeidžiantys vengrus,
buvo pasakyti šio Parlamento politikų, įskaitant M. Schulzą, lūpomis. Manau, kad tai yra
tam tikro įsitikinimo, kad Europos Sąjungos valstybės narės skirstomos į „geresniųjų“ ir
„blogesniųjų“ kategorijas, požymis. Geresnės valstybės yra tos, kurios dabar joje yra ilgą
laiką, o blogesnės yra tos, kurios joje yra tik nuo 2004 m.

Manau, kad reikia baigti tokią diskriminaciją ir kad visi turi priprasti prie to, kad naujosios
valstybės narės yra visateisės Europos Sąjungos narės – tai visų pirma būtina padaryti šiame
Parlamente. Todėl norėčiau paprašyti, kad tie šioje posėdžių salėje esantys žmonės, kurie
sau leidžia tokią diskriminaciją, būtų drausminami ir baudžiami.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, kartu su daugeliu kitų taip pat palankiai
vertinu Vengrijos pirmininkavimą ES. Mane užplūsta pasididžiavimas, kad ši Vidurio
Europos valstybė narė yra trečioji iš 2004 m. įstojusių valstybių, turėjusių galimybę atlikti
šią garbingą ir atsakingą misiją. Nėra abejonių, kad Vengrija visada buvo kovos dėl
demokratijos priekinėse pozicijose. Kam galėtų kada nors kilti abejonių dėl 1956, 1989 m.
arba 2006 m. rudens? Štai kodėl mane nepaprastai sukrėtė neigiama kampanija, tam tikrų
politinių jėgų pradėta prieš dabartinį ES Pirmininką, taip pat Vengrijos žiniasklaidos įstatymo
dingstimi. Visiškai akivaizdu, kad tai ne įstatymo klausimas, o politinių pralaimėtojų
išpuolis. Būtent jie bando sunaikinti suvienytos Europos dvasią. Dėl Vengrijos žemėlapio,
pavaizduoto ant kultūros istorijos kilimo, tenorėčiau pasakyti, kad tie, kurie negali pripažinti
istorijos, taip pat negali aiškiai matyti ateities. Kaip Prancūzijos, Vokietijos arba Lenkijos
žmonės gali kalbėti apie savo tautų praeitį, taip ir Vengrijos žmonės gali tai daryti. Manau,
kad siekis diskredituoti mūsų pirmininkaujančią šalį yra neatsakingas ir pavojingas poelgis,
ypač tuo metu, kai labiau nei kada nors anksčiau reikalingas kuo glaudesnis
bendradarbiavimas.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pone pirmininke, ponios ir ponai, neteisėtiems
imigrantams Graikija yra pagrindiniai vartai į visą Europą. FRONTEX duomenimis, 90 proc.
į Europą atvykstančių neteisėtų imigrantų atvyksta per Graikiją.

Todėl Graikija patiria didžiulę krizę dėl šios problemos. Neseniai Graikijos vyriausybė
paskelbė apie savo ketinimą palei mūsų sieną su Turkija statyti tvorą. Kai kas pats savęs
klausia, ar tokio sprendimo, kaip padedančios spręsti šią problemą strategijos, pakanka.
Žinoma, jo nepakanka. Kad ir kiek daug tvorų pastatytume, kad ir kokias pastangas dėtume,
mums reikia visuotinės strategijos ir Europos valstybių solidarumo. Jeigu norime sėkmingai
pradėti, pirmas dalykas, kurį mums reikia padaryti, – šiais klausimais pradėti glaudų
bendradarbiavimą su Turkija, kaip pagrindine kilmės šalimi.

Vis dar laukiame, kol bus pasirašytas ES ir Turkijos susitarimas. Kaip visi žinome, kad
susitarimas būtų sudarytas ir paskui būtų pradėta jį taikyti, prireiks nuo aštuoniolikos
mėnesių iki dvejų metų; todėl iki to laiko taikykime dvišalį susitarimą, kuris nuo 2002 m.
veikia su Graikija, kaip padarė kitos pietuose esančios šalys siekdamos išspręsti problemą.

Catherine Stihler (S&D).   – Pone pirmininke, kitą savaitę visame pasaulyje žmonės minės
nacionalinio Škotijos poeto R. Burnso gimtadienį. Kaip daugelis iš jūsų žino, svarbiausia
R. Burnso vakarienės dalis buvo hagis.

Šiuo metu JAV draudžiama importuoti škotišką hagį, tačiau kas trečias amerikietis tvirtina
esąs kilęs iš Škotijos, todėl norėtų šiek tiek paragauti autentiško škotiško hagio. Kokių
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veiksmų Komisija ir Taryba gali imtis per savo transatlantinius dialogus, kad škotišką hagį
sugrąžintų ne tik į darbotvarkę, bet ir į valgiaraštį, kai kalbama apie tradicinę Amerikos
škotų vakarienę, tokia kaip R. Burnso?

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Pone pirmininke, ponai ir ponios, sausio 13 ir 14 d. „Fiat“
gamykloje „Mirafiori“ buvo surengtas referendumas, kuriame tiek darbininkų, tiek tarnautojų
buvo paprašyta balsuoti už arba prieš Turine esančios gamyklos atgaivinimo planą.

Planas grindžiamas nauja kolektyvine sutartimi, kuria kėsinamasi į pagrindines darbuotojų
teises, susijusias su liga ir streikų veiksmais, ir net į vidurdienio pertrauką aštuonias valandas
darbint prie surinkimo linijos. Šis referendumas yra neteisėtas, nes pagrindinis vykdomasis
direktorius S. Marchionne darbuotojams grasino, kad atmetus sutartį verslas tikriausiai
atsisakys gamybos Italijoje ir persikels kitur.

Nežaboto kapitalizmo baimės strategijai, kurioje neatsižvelgiama į taisykles ir teises, pritarė
vyriausybė ir net demokratų partijos, kurios šaknys yra Italijos komunistų partijoje,
dauguma. Vienintelės profesinės sąjungos, kurios priešinosi sutarčiai, buvo Italijos
metalininkų federacija (FIOM) ir visuotinė Italijos darbo konfederacija (CGIL), tačiau joms
buvo neleista atstovauti profesinei sąjungai.

Šiaip ar taip, vos 54 proc. balsų referendumo tikslas buvo pasiektas. Dėl šios sutarties
darbuotų teisės Italijoje buvo sugrąžintos kelius dešimtmečius atgal. Europa turėtų tai
žinoti ir to nepamiršti.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Pone pirmininke, norėčiau iškelti nerimą
keliančios padėties Viduržemio jūros regiono šalyse partnerėse ir poveikio, kurį ši padėtis
gali turėti mūsų santykiams ir regiono saugumui bei klestėjimui, klausimą.

Šią popietę svarstėme didžiulius Tunise vykstančius pokyčius. Magribo ir Mašreko šalyse
kilo socialiniai neramumai, kartu Libane atsinaujino politinis nestabilumas ir neišeinama
iš taikos proceso aklavietės. Šiai padėčiai privalome skirti didelį dėmesį, nes Viduržemio
jūros regiono šalys yra šalys partnerės, o ne tik kaimyninės šalys.

Galiu jums priminti, kad nuo 1995 m. Tunisas gavo 1 mlrd. EUR tiesioginės pagalbos, o
ką jau kalbėti apie lengvatines paskolas iš Europos investicijų banko, ir kad dideles tiesioginės
pagalbos sumas esame suplanavę skirti iki pat 2013 m.

Norėčiau pateikti pasiūlymą. Mums reikia daugiašalių diskusijų, kad galėtume kritiškai
įvertinti savo santykius ir apsvarstyti perspektyvas bei procedūras, kurių mums reikia
laikytis, todėl raginu vyriausiąją įgaliotinę pristatyti kompleksinį kaimynystės planą
Viduržemio jūros šalių sąjungoje, kad su šiomis krizėmis būtų galima kovoti kartu su
šalimis partnerėmis.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Pone pirmininke, gruodžio mėn. Komisijos Pirmininkas
laišku man pranešė, kad jo praėjusių metų spalio mėn. susitikimas su prezidentu
N. Nazarbajevu turėtų padėti Kazachstane siekti pažangos žmogaus teisių srityje. Tas pats
buvo pasakyta apie teisės 2010 m. pirmininkauti ESBO ir gruodžio mėn. Astanoje surengti
svarbų ESBO aukščiausiojo lygio susitikimą suteikimą Kazachstanui. Tačiau vos tik pasaulio
lyderiai išvyko iš šio susitikimo, buvo paskelbta, kad kovo mėn. bus surengtas referendumas
siekiant atšaukti 2012 m. prezidento rinkimus ir taip N. Nazarbajevą palikti valdžioje iki
2020 m.

17-01-2011Europos Parlamento debataiLT80



Buvo suintensyvintas opozicijos spaudos ir žmogaus teisių gynėjų persekiojimas.
Puldinėjami ir sodinami į kalėjimą kairiosios pakraipos judėjimo „Kazachstanas 2012“
aktyvistai.

Reikalauju, kad ES liautųsi skatinusi N. Nazarbajevo diktatūrą. Būtina visapusiškai remti
Kazachstano nepriklausomą profesinę sąjungą ir socialinius judėjimus, kad jie galėtų
vadovauti mobilizacijai siekiant panaikinti šią diktatūrą – lygiai taip pat, kaip Tuniso liaudies
valdžia panaikino Beno Alio diktatūrą, – ir sukurti struktūras, kurios padėtų Kazachstano
turtus paversti demokratine daugumos nuosavybe.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) (kalbėtojos mikrofonas buvo išjungtas, todėl sakinio pradžios
nesigirdėjo) ...neeilinis Komisijos posėdis. Tema galėjo būti tik Vengrijos žiniasklaidos
įstatymas. Negalėjau patikėti savo ausimis išgirdusi, kaip įtakingi Parlamento nariai
socialistai ir liberalai reikalauja, kad ES pradėtų vadinamąsias šiurkščių pažeidimų
nagrinėjimo procedūras – pačias griežčiausias galimas sankcijas – prieš šiuo metu ES
pirmininkaujančią Vengriją. Nei ši, nei kokia nors kita sankcija nebuvo skirta
2002–2010 m., kai Vengrijos socialistų ir liberalų režimas smurtu nutraukė visus iki vieno
protestus, be ceremonijų įkalino šimtus žmonių, šaudė kulkomis žmonėms į akis ir sunkiai
juos sužeidė. Jeigu po viso to Europos Sąjunga pradės pažeidimo procedūras prieš dabartinę
Vengrijos vyriausybę ir valstybę, ji galutinai atvers akis tiems, kurie kada nors turėjo kokių
nors iliuzijų dėl Europos Sąjungos požiūrio į Vengriją, todėl manau, kad vengrų tauta
pareikalaus mūsų atsiskyrimo nuo Europos Sąjungos, taip pat bus kitų šalių, kurios paseks
mūsų pavyzdžiu.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – Pone pirmininke, taip pat norėčiau iškelti religinės
laisvės užtikrinimo visiems be jokios diskriminacijos, nes tai yra pagrindinė žmogaus teisė,
klausimą.

Ši žmogaus teisė mano šalyje buvo pažeista keliems krikščionims, dalyvavusiems Kalėdų
mišiose, vykusiose okupuoto Rizokarpaso kaimo Šv. Sinezijaus bažnyčioje.

Vadinamoji Turkijos okupacinio režimo policija įžengė į bažnyčią, privertė kunigą nutraukti
Kalėdų pamaldas ir privertė graikų anklavui priklausančius kipriečius, dalyvavusius mišiose,
palikti bažnyčią.

Europos Parlamentas privalo griežtai pasmerkti tokius veiksmus, kurie parodo Turkijos
vykdomos šiaurinės Kipro dalies okupacijos atgrasumą ir despotiškumą ir kuriais
pažeidžiama Europos teisė ir žmogaus teisės, taip pat 1975 m. Trečiasis Vienos susitarimas.

ES privalo sutrukdyti Turkijai ir jai pavaldžiai vietos administracijai okupuotoje Kipro
dalyje daryti tokius pažeidimus ir tęsti likusių 300 Kipro graikų krikščionių etninį valymą.

Seán Kelly (PPE).   – Pone pirmininke, direktyva dėl maisto papildų buvo patvirtinta
2002 m., tačiau, praėjus beveik devyneriems metams ji vis dar nėra iki galo įgyvendinta.
Komisija vis dar turi parengti pasiūlymą suderinti maksimalų vitaminų ir mineralų, kuriuos
galima dėti į maisto papildus, kiekį, kaip reikalaujama direktyvoje. Ši nesėkmė reiškia, kad
įmonės, siekdamos laikytis skirtingų nacionalinių įstatymų, turi sukurti daugybę produkto
formulių. Tai yra nesąžininga ir brangu, ypač tada, kai yra mokslinis maksimalių kiekių
nustatymo modelis. Pati Komisija tai citavo savo 2006 m. dokumente.

Todėl kyla klausimas, kodėl pasiūlymas nebuvo parengtas? Galbūt perfrazuosiu R. Burnsą,
kurį kažkas ką tik minėjo: „Geriausiai sukurpti mirtingųjų ir nekontroliuojamos Komisijos
šutvės planai.“ Reikia, kad tai būtų padaryta labai greitai, nes ES teisės aktas skirtas tam,
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kad standartizavus reikalavimus būtų sudarytos geresnės sąlygos įmonėms konkuruoti
vidaus rinkoje. Kuo greičiau tai bus padaryta, tuo geriau. Raginu Komisiją paskubėti.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Pone pirmininke, ponios ir ponai, Bulgarijos visuomenė
neseniai matė keletą publikacijų apie specialios sekimo įrangos, skirtos aukštas pareigas
vyriausybėje einantiems žmonėms slapta klausytis, naudojimą. Kas atskleidė šią informaciją,
iš kur ji atsirado ir ar ji yra teisinga, vis dar nežinoma ir niekas neprisiėmė atsakomybės už
jos paskelbimą.

Vyriausybės aiškiai pareikštas noras imtis pertvarkos ir kovoti su organizuotu
nusikalstamumu, jos nenoras būti veikiamai ankstesnės valstybės saugumo tarnybos ir tai,
kad šiais metas Bulgarijoje bus rengiami prezidento ir vietos rinkimai, buvo pretekstas
pradėti šią kampaniją, dėl kurios kilo įtampa ir išplito nepasitikėjimas esančiais valdžioje
asmenimis. Vienintelės grupės, kurios buvo suinteresuotos tokia padėtimi, yra tos, kurios
maitinosi ir turėjo naudos iš neryškaus skirtumo tarp nusikalstamumo ir valstybės. Dabar
jos siekia atkeršyti už savo pažeistus interesus.

Norėčiau jus užtikrinti, kad Bulgarija valdoma pagal teisinės valstybės principus, kad tokius
metodus valdžios institucijos taiko nepažeisdamos įstatymų ir kad valdančioji koalicija
toliau žengs savo keliu į pertvarką ir neleis neteisėtiems suinteresuotiesiems sluoksniams
pakenkti kovai su nusikalstamumu.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Pone pirmininke, pastaraisiais mėnesiais Bulgarijoje
didėjo susirūpinimas dėl specialių sekimo metodų taikymo eskalavimo. Tačiau yra ir kitas
šios problemos aspektas: slaptas klausymasis tampa kai kurių politikų ir aukštesnio rango
dabartinių specialiųjų tarnybų pareigūnų manija.

Nebuvo jokio kovos su nusikalstamumu veiksmingumo padidėjimo. Tuo labiau yra
nepriimtina klestinti paranoja dėl naudojimosi tokiu slaptu klausymusi. Neaišku, kas yra
šios bakchanalijos kurstytojai: ar tai yra saugumo sektoriaus lyderiai arba jų buvę kolegos,
ar pogrindinės struktūros, kurių tikslas – destabilizuoti padėtį. Žiniasklaidoje paslaptingai
plinta įrašytų pokalbių turinys. Viename iš įrašytų pokalbių minimas ir Bulgarijos ministras
pirmininkas. Turinys buvo diskredituojantis, tačiau, jo teigimu, suklastotas.

Be šių precedento neturinčių faktų, bulgarai laikosi požiūrio, kad jų institucijos veikia
netinkamai ir yra brutaliai pažeidžiamos žmogaus teisės. Dėl šių priežasčių Bulgarijai, kaip
naujai Europos Sąjungos narei, reikia padėti pertvarkyti savo specialiąsias tarnybas.

Pirmininkas.   – Šio klausimo svarstymas baigtas.

20. Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos (trumpas pristatymas)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – M. Striffler pranešimas Vystymosi komiteto vardu dėl
Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos įgyvendinimo: veiksmų plano laikotarpio
vidurio peržiūra ir tolesni veiksmai [2010/2101(INI)].

Michèle Striffler,    pranešėja. – (FR) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir
ponai, visuotinė humanitarinė padėtis pablogėjo; humanitariniai iššūkiai ir poreikiai yra
didžiuliai, todėl dabar yra be galo daug sričių, kuriose reikalinga intervencija.

Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos yra pagrindinė priemonė, kuri šiomis
permainingomis humanitarinėmis aplinkybėmis kaip niekada aktuali. Griežtai taikydami
šį konsensusą ir su juo susijusį veiksmų planą galime reaguoti į šiuos humanitarinius
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iššūkius. Tačiau, be humanitarinių partnerių, pernelyg daug žmonių iki šiol nežino apie šį
konsensusą. Todėl turėtume stengtis didinti jo matomumą ir gerinti jo įvaizdį tarp valstybių
narių ir su tuo susijusių subjektų. Privalome paprašyti, kad šis konsensusas būtų platinamas,
suprantamas ir taikomas Europos išorės veiksmų tarnyboje, taip pat karinio personalo.

2009 m. Taryboje buvo sudaryta Humanitarinės pagalbos ir pagalbos maistu darbo grupė.
Ji tapo svarbiu forumu, tačiau jos vaidmenį reikėtų didinti valstybių narių koordinavimo
ir šio konsensuso įgyvendinimo priežiūros požiūriu, taip pat humanitarinės pagalbos
propagavimo kitoms Politinio ir saugumo komiteto darbo grupėms požiūriu.

Veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūra yra unikali galimybė suaktyvinti veiksmus
daugiau dėmesio nusipelnančiose srityse, pvz., pirma, humanitarinių principų ir tarptautinės
humanitarinės teisės propagavimo srityje, nes humanitarinė pagalba yra ne krizių valdymo
priemonė, todėl turėtume apgailestauti dėl didėjančio humanitarinės pagalbos politizavimo
ir jo pasekmių vadinamajai humanitarinės pagalbos erdvei. Antra sritis yra susijusi su ES
humanitarinės pagalbos teikimo kokybės, koordinavimo ir nuoseklumo klausimais, o
trečiasis aspektas yra karinių ir civilinių apsaugos pajėgumų naudojimo remiantis
Humanitariniu konsensusu ir Jungtinių Tautų gairėmis išaiškinimas.

Būtina išsaugoti labai aiškų karinių ir humanitarinių institucijų kompetencijų skirtumą,
taip pat, siekiant paskatinti savitarpio supratimą, būtina palaikyti karinių ir humanitarinių
institucijų dialogą.

Be to, savo pranešime Europos Komisijos paprašiau pateikti keletą labai plataus užmojo
teisės aktų dėl Europos gynybos pajėgų sukūrimo pasiūlymų ir esu patenkinta naujausiu
Komisijos komunikatu dėl Europos Sąjungos reagavimo į nelaimes pajėgumų didinimo.

Galiausiai privalome didinti nelaimių rizikos mažinimo mastą ir stiprinti neatidėliotinos
pagalbos, atstatymo ir plėtros ryšį.

Lisabonos sutartimi įteigta Europos išorės veiksmų tarnyba. Todėl vykstant deryboms
siekėme apginti Humanitarinės pagalbos generalinio direktorato nepriklausomumą ir
užkirsti kelią bet kokiems bandymams humanitarinę pagalbą naudoti užsienio politikos
tikslais. Todėl būtina nustatyti griežtas ir skaidrias Europos išorės veiksmų tarnybos ir
Komisijos bendradarbiavimo ir koordinavimo valdant didelio masto krizes taisykles.

Galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į lytinės prievartos plitimą ir į sistemingą lyčių ir
reprodukcinės sveikatos klausimo įtraukimą į humanitarinės reakcijos skubios sveikatos
priežiūros sritį svarbą.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, sveikinu M. Striffler su jos pranešimu.
Tačiau jame neužsimenama apie veikėjus, kurių dalyvavimas grindžiamas religija, ypač
krikščionybe. Europos konsensuso tekste minimas Raudonasis Kryžius, tačiau ignoruojami
kiti veikėjai, kurie pagal tarptautinę teisę turi tokį pat statusą, tačiau yra paremti
krikščionybe, pvz., Maltos ordinas.

Todėl šis pranešimas yra naujas abejingumo, su kuriuo Europos institucijos pritaria veikėjų
krikščionių dalyvavimui humanitarinėse intervencijose, įrodymas. Religijos turi ne tik
prievolę, bet ir reikalingą kompetenciją krizių ir gaivalinių nelaimių atvejais greitai įsikišti.

Prašau pranešėją pateikti žodinį pakeitimą, kuriuo būtų siekiama pripažinti veikėjų, savo
veiklą grindžiančių krikščionių tikėjimu, naudingumą ir veiksmingumą.
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Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Pone pirmininke, Europos Sąjunga ir jos valstybės
narės yra didžiausios humanitarinės pagalbos donorės. Tai – mūsų moralinė pareiga.

Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos tapo reikšminga gaire, o šį faktą patvirtina
humanitarinės pagalbos įgyvendinimo veiksmų plano analizė. Tačiau pranešime taip pat
nurodomi konkretūs sistemos trūkumai ir kitos kliūtys, trukdančios veiksmingam ir greitam
humanitarinių prekių ir paslaugų, skirtų pažeidžiamiausiems krizių zonų žmonėms,
judėjimui.

Tikiuosi, kad Lisabonos sutartis, kuria įnešama daug naujovių į ES humanitarinės pagalbos
sritį ir kuri dabar yra atskira politikos sritis, bus tinkamai ir nedelsiant panaudota siekiant
apčiuopiamų rezultatų remiantis pagarba žmogaus orumui ir žmogiškosioms vertybėms
bei griežtu žmogaus teisių laikymusi, kaip nustatyta tarptautinėje teisėje, pvz., greitai
reaguojant į nelaimes.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Pone pirmininke, dėl vis didėjančio humanitarinių
nelaimių, kurios, be kita ko, taip pat yra klimato kaitos rezultatas, trečiosiose šalyse skaičiaus
ir masto reikia tiek didinti humanitarinės pagalbos kiekį, tiek gerinti jos kokybę. Todėl
visiškai pritariu šiame pranešime minimoms priemonėms, įskaitant valstybių narių civilinės
gynybos pertvarkymą, kad ji taip pat galėtų teikti veiksmingą ir suderintą ES pagalbą.
Žinoma, taip pat laikau skubiai spręstinu klausimu humanitarinių darbuotojų saugumo
didinimą. Mano nuomone, Komisija taip pat turėtų skirti išteklių informacijai skleisti, ypač
Haityje, kad nukentėję gyventojai galėtų suprasti savo nelaimės priežastis ir dėl jos
susiklosčiusias aplinkybes, ir padėti užtikrinti humanitarinių darbuotojų saugumą, kitaip
nei yra dabar. Kitaip bus būtina – nors nė kiek nepageidautina – panaudoti ginkluotųjų
pajėgų apsaugą.

Seán Kelly (PPE).   – Pone pirmininke, norėčiau trumpai užduoti keletą klausimų. Kalbant
apie Europos Sąjungą, žinau, kad puikiai elgiamės, skirdami pagalbą ten, kur jos reikia,
tačiau ji dažnai skiriama per NVO. Ar yra kokių nors NVO, kurios nebūtų nepriekaištingos,
dėl kurių būtų skundžiamasi šalyse, kuriose jos veikia, arba dėl kurių pati Europos Sąjunga
galėtų turėti abejonių? Kitaip tariant, ar tiesiog kasmet teikiame pagalbą ir priedus –
išdėstykime tai taip – NVO? O kur yra atskaitomybė?

Atsižvelgdamas į kai kurias programas, kurias neseniai mačiau, buvau gerokai sunerimęs
dėl pateiktų įtarimų dėl to, ką NVO darė, ir dėl jų atskaitomybės nebuvimo. Kita vertus,
žinau, kad didžioji jų dauguma daro gerą darbą ir yra tinkamai motyvuotos.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad šiandien
čia, šiame Parlamente, galėjome apsvarstyti šią problemą. Turiu dar dvi pastabas arba
klausimus, kurie visada man rūpi, kai kalbama apie humanitarinę pagalbą. Pirma, aiškiai
yra neginčijama ir svarbu, kad turėtume suteikta pagalbą, jei žmonėms jos reikia, tačiau –
kaip jau sakė ankstesnis kalbėtojas – privalome visada užduoti klausimą: ar šios lėšos bus
panaudotos deramai ir tinkamai?

Antra, yra dar kai kas, ko neturėtume nepaisyti. Teisinga teikti humanitarinę pagalbą
žmonėms, kuriems jos reikia. Tai galėtų būti gaivalinių nelaimių padarinys, tačiau vis
dažniau tai taip pat yra pačių žmonių sukeltų nelaimių padarinys. Prie jų visų pirma
priskiriami politiniai arba ginkluoti konfliktai. Mums reikia nepamiršti, kad, nors
humanitarine pagalba užtikrinamas skubus padėties sušvelninimas, kartu taip pat privalome
šalinti priežastis, būtent politinius smurto veiksmus.
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Kristalina Georgieva,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, labai palankiai vertinu M. Striffler
pranešimą, taip pat Parlamento dalyvavimą Europos humanitarinėje veikloje ir nuolatinį
aktyvų jos propagavimą.

Šis konsensusas patvirtintas 2007 m. Juo ES suteikiamas svarbus bendras politinis
pagrindas – bendra vizija, prie kurios pridedamas veiksmų planas. Tiek valstybės narės,
tiek Komisija turi bendrą pareigą užtikrinti, kad šis konsensusas būtų tinkamai įgyvendintas.

Noriu pabrėžti, jog iš pranešimo tampa labai aiški mintis, kad mūsų veikloje konsensuso
klausimu daugiausia dėmesio turi būti skiriama humanitariniams principams, tarptautinei
humanitarinei teisei ir humanitarinės pagalbos erdvės apsaugai. Keturi penktadaliai mūsų
humanitarinės pagalbos skiriama žmonėms, kuriems jos reikia, su konfliktų susijusiais ir
dėl žmogaus veiklos susiklosčiusios padėties atvejais. Kad galėtume pasiekti šiuos žmones,
mums itin svarbu, kad mūsų pagalba būtų nepriklausoma ir neutrali ir kad ji taip ir būtų
suvokiama.

Norėčiau jums pateikti vieną pavyzdį apie tai. Ką tik grįžau iš Jemeno, kuriame kartu su JT
vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru A. Gutierrezu ir su aukšto lygio vyriausybės
pareigūnais bei maištininkų judėjimo „al-Houthi“ atstovais sprendėme humanitarinės
pagalbos patekimo klausimą. Pirmą kartą gavome jų šalies įsipareigojimą, vadovaujantis
humanitariniais neutralumo ir nepriklausomumo principais, palengvinti humanitarinės
pagalbos patekimą ir užtikrinti pagalbos pristatymą visiems Jemeno gyventojams, kuriems
jos reikia. Praleidusi ne vieną valandą su Kalašnikovo automatais ginkluotais vyrais, norėčiau
pažymėti, kad mes Europoje užtikriname šį neutralumą, kuris yra tiltas pas žmones, kuriems
reikia pagalbos. Jemeno atveju yra daugiau nei 300 00 šalies viduje perkeltų žmonių ir dar
daugiau šimtų tūkstančių žmonių, Jemeno šiaurinėje dalyje nukentėjusių nuo šešių karų
per šešerius metus.

Be abejo, dėl ilgalaikio poveikio humanitarinė pagalba nėra tinkama priemonė. Pagrindą
ilgalaikei taikai galima padėti plėtra. Mes Komisijoje užbaigėme metus trukusią Europos
konsensuso veiksmų plano peržiūrą glaudžiai bendradarbiaudami su savo valstybėmis
narėmis ir humanitariniais partneriais. Gruodžio 8 d. Komisija patvirtino komunikatą šiuo
klausimu. Ši peržiūra rodo, kad per pastaruosius trejus metus nemažai prisidėjome prie
humanitarinio atsako stiprinimo propagavimo ir humanitarinės veiklos požiūriu, taip pat
sujungdami humanitarinę pagalbą ir civilinę apsaugą.

Taip pat padarėme įvadą, kad trijose srityse yra tolesnio tobulinimo galimybė.

Pirma, mums reikia pagalbos kokybę ir veiksmingumą skatinti tinkamu vertinimu, gerai
suderinta reakcija ir investicijomis į nelaimės rizikos mažinimą ir vietos pajėgumus. Tuo
metu, kai poreikiai didėja ir biudžetai yra riboti, tai daryti pavojinga.

Tiesiog leiskite čia atsakyti į klausimą dėl atskaitomybės. Akivaizdu, kad mums reikia
visiškai išnaudoti kiekvieną eurą ir jį pristatyti kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Siekdami
užtikrinti, kad mūsų partneriai – JT agentūros ir NVO – būtų atskaitingos, kiekvienais
metais peržiūrime trečdalį visų partnerių ir trečdalį visų projektų. Dėl didėjančių
humanitarinių poreikių visuose karštuosiuose planetos rajonuose, įskaitant Jemeną, turime
savo humanitarinės pagalbos įstaigas, turinčias būti mūsų mokesčių mokėtojų ausimis ir
akimis. Neseniai čia nukirpome savo humanitarinės pagalbos įstaigos kaspiną.

Kitas klausimas, kuriuo galime matyti tobulinimo galimybių, yra Europos balso stiprinimas.
Esame didžiausi donorai, todėl privalome užtikrinti, kad kalbėtume labai aiškiai ir vienu
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balsu. Taip pat privalome ištiesti ranką kitiems donorams, kad galėtume atlikti savo lyderių
vaidmenį ne tik tradicinių donorų atžvilgiu, bet ir įtraukdami naujus donorus.

Trečia, mums reikia užtikrinti darnumą, kuris reiškia darbą kartu su Išorės veiksmų tarnyba
ir kariniais veikėjais siekiant užtikrinti, kad principinis humanitarinis požiūris būtų
išsaugotas ir kad Europoje jis būtų propaguojamas.

Leiskite užbaigti dar kartą padėkojant M. Striffler už jos darbą šiuo klausimu ir paraginti
Parlamentą tęsti diskusijas šia tema. Pasaulis pasikeitė. Deja, bus vis daugiau gaivalinių ir
žmogaus sukeltų nelaimių. Tai, kokių veiksmų imsimės, nulems ne tik nukentėjusių žmonių
gyvenimą, bet ir moralinį ES autoritetą ir pajėgumą būti pasaulio lydere.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2011 m. sausio 18 d., antradienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Artur Zasada (PPE),    raštu. – (PL) Humanitarinė pagalba yra visuotinio žmonių solidarumo
išraiška ir mūsų moralinė pareiga. Šiandien matome sistemingą humanitarinės pagalbos
poreikio didėjimą, nes mūsų dėmesį patraukia didėjantis gaivalinių nelaimių skaičius. Iš
dalies taip yra dėl klimato kaitos, tačiau ir dėl technologijų plėtros, dėl kurios turime
galimybę suprasti, kad katastrofa įvyko, ir pranešti apie jos įvykimo faktą. Svarbūs
humanitarinės pagalbos teikimo kriterijai turėtų būti greitis, atsakomybė ir kuo mažesnės
administracinės išlaidos. Transporto plėtra yra veiksnys, kuris palengvina pagalbos
pristatymą. Tai reiškia, kad galime aukas pasiekti greičiau ir suteikti pagalbą daug daugiau
žmonių. Štai kodėl taip svarbu įtraukti įmones. Kalbu ne tik apie korporacijas ir koncernus,
bet ir apie mažas įmones, tačiau ne tik apie veikiančias transporto ir logistikos srityje. Mums
reikia kurti subjektų, dirbančių kartu konkrečioje geografinėje zonoje, tinklus, kad galėtume
veiksmingai pristatyti pagalbą ir patobulinti greito reagavimo į gresiančias krizes sistemą.
Remiantis įvairių sektorių įmonių, organizacijų ir institucijų partnerystėmis būtų galima
įsteigti bazes, specialius padalinius ir įstaigas, turinčias lėšų, sandėliavimo erdvės, savanorių,
maisto, svarbiausių medžiagų ir įrangos bei transporto priemonių. Toks bendradarbiavimas
gali duoti gana daug naudos susidūrus su žmonių tragedija, ypač tada, kai reikia reaguoti
greitai, o ne iš pradžių pradėti rinkti pinigus.

21. Žemės ūkio pripažinimas strateginiu sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimo
maistu saugumą (trumpas pristatymas)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – D. O. Sârbu pranešimas Žemės ūkio ir kaimo plėtros
komiteto vardu dėl Žemės ūkio pripažinimo strateginiu sektoriumi atsižvelgiant į
aprūpinimo maistu saugumą [2010/2112(INI)].

Daciana Octavia Sârbu,    pranešėja. – (RO) Pone pirmininke, man garbė jums pristatyti
savo pranešimą, kuriame sprendžiamas strateginės žemės ūkio reikšmės užtikrinant Europos
Sąjungos apsirūpinimo maistu saugumo klausimas. Diskusijose dėl Europos Sąjungos
strategijos ir ateities žemės ūkis yra pamirštama tema. Šiame pranešime bus įrodyta, kad
Europa nepasiekė apsirūpinimo maistu saugumo tikslo, kad ūkininkams ir ištisoms kaimo
vietovėms gresia pavojus išnykti ir kad dėl naujų iššūkių, pvz., klimato kaitos, taps nestabilūs
jau mažėjantys ne tik Europos, bet ir pasaulio maisto ištekliai.

Tokiomis aplinkybėmis, kai, siekiant patenkinti pasaulio gyventojų maisto paklausą, iki
2050 m. maisto gamybą reikia padidinti ne mažiau nei 70 proc., rengiamose tiek pasaulio,
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tiek Europos lygmens diskusijose apsirūpinimo maistu saugumui turi būti skiriamas
didžiausias dėmesys. Europos Sąjunga turi ryžtingai reaguoti į šiuos iššūkius, todėl šis
pranešimas yra mūsų bandymas šiandien pasiūlyti keletą konkrečių veiksmų krypčių.

Visų pirma mums reikia tvirtos bendros žemės ūkio politikos, kuria būtų siekiama
apsirūpinimo maistu saugumą užtikrinti kiek įmanoma daugiau ES piliečių, taip pat padėti
užtikrinti visuotinį apsirūpinimo maistu saugumą esant ribotiems ištekliams ir klimato
kaitos poveikiui. Negalime kalbėti apie aprūpinimo maistu saugumą, jeigu nesprendžiame
dviejų itin svarbių problemų, būtent: rinkos ir kainų svyravimo ir mažėjančių pasaulio
maisto išteklių.

Kainų svyravimo klausimu paraginau Komisiją, iš dalies vykdant naują BŽŪP, padidinti
intervencijos į rinką priemonių vaidmenį ir patvirtinti nuoseklesnes priemones, skirtas
spekuliacijai žemės ūkio rinkose apriboti. Dabar pasaulinės maisto atsargos yra daug
ribotesnės nei anksčiau. Remiantis skaičiavimais, jais pasaulio maisto poreikius galima
tenkinti tik pusantro mėnesio. Štai kodėl manau, kad būtų naudinga sukurti pasaulinę
maisto atsargų sistemą, apimančią tiek nenumatytiems atvejams skirtas atsargas badui
mažinti, tiek atsargas, kurios būtų naudojamos žemės ūkio rinkų kainoms reguliuoti, kuri
priklausytų tarptautinei apsaugai ir kuri būtų remiama pagal tokių esamų institucijų, kaip
JT arba FAO, kompetenciją. Manau, kad Europos Sąjunga privalo inicijuoti šią veiklą, ir
būtent dėl to paprašiau Komisijos imtis šio vaidmens.

Kitas svarbus šiame pranešime aptartas klausimas – jaunųjų ūkininkų padėtis. Jeigu
galvojame apie Europos žemės ūkio ateitį, jauniesiems ūkininkams turime skirti daugiau
dėmesio. Tik 7 proc. visos Europos ūkininkų yra jaunesni kaip 35 metų. Štai kodėl paprašiau
Komisijos numatyti jiems skatinti skirtas priemones.

Kita vertus, pabrėžiau, kad reikia išsaugoti Europos žemės ūkio įvairovę. Atsižvelgdama į
tai minėjau, kad, siekiant apsirūpinimo maistu saugumo, labai vertinga gali būti tradicinė
žemės ūkio praktika, šeimos ūkiai, smulkūs ūkiai ir ekologinė žemdirbystė. Taip pat
paraginau kurti ES lygmens programas, skirtas šiems žemės ūkio būdams remti. Tačiau
turime nepamiršti, kad Europos Sąjungoje išlieka skurdas ir badas ir kad šią žiemą milijonai
europiečių iš ES prašė pagalbos maistu. Todėl, esant dabartinei ekonomikos krizei,
nepaprastai svarbu ES finansavimą naudoti ES programai „Pagalba maistu labiausiai
nepasiturintiems asmenims“ remti.

Galiausiai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems savo kolegoms iš Žemės
ūkio ir kaimo plėtros komiteto, taip pat Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto sekretoriatui
už puikų bendradarbiavimą ir indėlį, kurį jie įdėjo rengiant šį pranešimą. Tikiuosi, kad rytoj
drauge patvirtinsime pranešimą, kuris atitiks Europos piliečių lūkesčius.

Mairead McGuinness (PPE).   – Pone pirmininke, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai
D. O. Sârbu už jos puikų darbą, atliktą rengiant šį pranešimą, ir bendradarbiavimą su visais
šešėliniais pranešėjais. Juo tęsiamas darbas, kurį, turėdama ankstesnius įgaliojimus, atlikau
dėl bendros žemės ūkio politikos ir pasaulinio aprūpinimo maistu saugumo.

Apgailestauju, kad šį pranešimą svarstome prieš pat vidurnaktį. Galbūt iki vidurnakčio bus
likusi minutė, kai Europa ir pasaulis suvoks, kokie tikrovėje esame nesaugūs, kai kalbama
apie maisto gamybą.

Šis pranešimas itin palankiai vertinamas mūsų bendrose diskusijose šiuo klausimu ir
vykstant mūsų diskusijai dėl bendros žemės ūkio politikos reformos.
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Turėjau kai kurių nuogąstavimų, tačiau, mano manymu, galutiniame tekste į juos atsižvelgta.
Mintis, kad viena gamybos sistemos forma geresnė nei kita, – t. y. ekologinė, smulki ir
vietinė, – nėra tinkamas argumentas. Norint prisidėti prie savo aprūpinimo maistu saugumo,
mums reikia visų gamybos sistemų. Mums reikia spręsti rinkos nestabilumo ir spekuliacijos
klausimą, tačiau nemanau, kad jau turime visus atsakymus.

Viena svarbiausių problemų, susijusių su žemės ūkiu, yra mažos ūkininkų pajamos. Jaunieji
ūkininkai nedirbs veltui, todėl, jeigu norime aprūpinimo maistu saugumo, turime spręsti
šią mažų pajamų problemą.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Pone pirmininke, dėl pastovaus gyventojų skaičiaus
didėjimo esame įsipareigoję pasirinkti aktyvesnį aprūpinimo maistu problemos sprendimo
būdą ir suteikti galimybę pasinaudoti pakankama, sveika ir maistinga dieta.

Norint užtikrinti aprūpinimo maistu saugumą būtina didinti skaidrumą ir sąžiningumą
tikrojoje maisto grandinėje, kad ūkininkams galėtume užtikrinti sąžiningą grąžą, o kartu –
pelną bei kainos kontrolę, ir perspektyvų žemės ūkio sektorių.

Mano nuomone, itin svarbu taikyti ryžtingą kaimo plėtros politiką, kuria galėtume išsaugoti
kaimiškosios Europos perspektyvumą ir paskatinti žemės ūkio konkurencingumą, remti
inovacijas, o galiausiai ir užimtumą.

Žemės ūkis yra nepaprastai svarbus, ypač nepalankioje padėtyje esančiose vietovėse, todėl
būtina patvirtinti skatinimo priemones, kuriomis būtų galima remti kaimo vietovių žemės
ūkį, pritraukti daugiau jaunimo į žemės ūkį ir padėti mažinti regionų skirtumus bei užtikrinti
tvarią plėtrą.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Pone pirmininke, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti savo
kolegę D. O. Sârbu su puikiu darbu, atliktu rengiant šį pranešimą. Primygtinai rekomenduoju
Komisijai visų pirma atsižvelgti į tuos aspektus, kuriais dėl kompleksinio žemės ūkio
problemų dydžio  – gerokai viršijančio siauras paties žemės ūkio ribas – reikia įtraukti kitas
sritis, pvz., konkurenciją vidaus rinkoje ir finansų reguliavimą, ir kurie nusipelno dėmesio
arenose, esančiose už ES ribų, pvz., Didžiajame dvidešimtuke (G 20) arba Pasaulio prekybos
organizacijoje (PPO).

Itin svarbius ir lemtingus žemės ūkiui, ūkininkams ir Europos bei likusios pasaulio dalies
žmonių aprūpinimui pakankamai geros kokybės maistu klausimus bus galima iš tiesų
išspręsti tik tada, jeigu į juos bus atsižvelgiama visais aspektais. Plataus užmojo bendros
žemės ūkio politikos reformos tikslus bus galima pasiekti tik tada, kai reformomis bus
peržengtos siauros žemės ūkio ribos ir kai tiksluose taip pat bus atsižvelgta į veiksmus,
reikalingus kitoms politikos sritims ir kitoms pasaulinėms institucijoms.

Iš šio pranešimo tai tampa visiškai aišku, todėl rodau jam didžiulį palankumą dėl to, kad
jame tai daroma.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, taip pat norėčiau pasveikinti
D. O. Sârbu su puikiu pranešimu, kurį laikau vienu svarbiausių šioje Parlamento kadencijoje.

Pasaulyje žmonių daugėja, o ariamosios žemės mažėja. Maistas vis dažniau tampa strateginiu
produktu. Šiuo metu, kai žalią naftą galima pakeisti saulės arba branduoline energija, nėra
nieko, kuo galėtume pakeisti maistą, pagaminamą mūsų planetoje. Europos Sąjungoje
kartais elgiamės taip, tartum nuolat kovotume su maisto perprodukcijos problema.
Pastaraisiais metais visa Europos Sąjungos žemės ūkio politika buvo grindžiama žemės
ūkio gamybos ribojimo ir mažinimo metodais. Šiandien horizonte jau galime matyti, kad
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artėja laikas, kai truks maisto. Labai gerai, kad iš Parlamento atėjo šis signalas, toks kaip
D. O. Sârbu pranešimas, kuriame tvirtinama, kad padėtis pasikeitė ir kad Europos Sąjungos
žemės ūkio politika taip pat turi būti keičiama. Žemės ūkį turime tausoti – juo užtikrinamas
mūsų aprūpinimo maistu saugumas.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, šiuo atveju politikoje yra taip, kaip kasdieniame
gyvenime: ne visai suprantame, ką turime. Todėl taip pat aiškiai atrodo, kad šiuo atveju
Europos Sąjungoje turime maisto perteklių ir, žinoma, jo visada yra gausu prekyboje. Jeigu
kompensuotume gyvulių pašaro eksportą, Europos Sąjungoje turėtume 88 proc.
apsirūpinimo lygį. Tai reiškia, jog Europos Sąjungoje taip pat turime stengtis užtikrinti,
kad išlaikytume apsirūpinimo lygį žemės ūkio produktų ir maisto produktų požiūriu.

Todėl esu labai dėkingas pranešėjai D. O. Sârbu už tai, kad dar kartą atkreipė dėmesį į šią
problemą. Europos Sąjungoje mums taip pat reikalinga bendra žemės ūkio politika, kurią
vykdant būtų galima savo piliečius aprūpinti pakankamu maisto kiekiu. Įvertinus didėjantį
pasaulio gyventojų skaičių, klimato kaitos poveikį ir didėjančias energijos kainas tampa
aišku, kad ateityje vieni Europos ūkininkai nesugebės su tuo susitvarkyti. Tam mums taip
pat reikia strateginio koordinavimo pasaulio mastu.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Pone pirmininke, ateinančiais dešimtmečiais ES
apsirūpinimo maistu saugumas bus vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo bus susidurta
vykdant saugumo politiką. Čia slypi didžiausia D. O. Sârbu pranešimo, kuriame pabrėžiama,
kad per vieną ar du dešimtmečius maistas ir tyras vanduo taps tokiais pat strateginiais
produktais, kokiais šiandien yra žalia nafta ir gamtinės dujos, vertė. Šiam pranešimui
parinktas laikas yra ypač palankus, nes šiuo metu vyksta diskusijos dėl bendros žemės ūkio
politikos ateities, planuojamas biudžetas po 2014 m. ir daugelis stengiasi sumažinti bendros
žemės ūkio politikos biudžetą. Labai svarbu, kad ateityje ši bendra žemės ūkio politika
turėtų pakankamus išteklius, o norint garantuoti, kad taip ir būtų, reikia finansų ministrus
ir sprendimus priimančius asmenis įtikinti, kad Europos Sąjungos žemės ūkis gamina ne
tik maistą, bet ir viešąsias gėrybes, įskaitant viešąsias aplinkos apsaugos gėrybes, kurių be
žemės ūkio nesugebėtume užtikrinti arba sukurti.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Pone pirmininke, kalbant aprūpinimo maistu saugumo
klausimu mane trikdė tai, kad šiuo pranešimu keliama grėsmė ES šalims kaip vienai
integruotai visumai. Naujosiose valstybėse narėse padėtis yra visiškai kitokia nei senosiose.
Pvz., norėčiau užduoti vieną klausimą dėl Vengrijos: kaip gali būti, kad kalbame apie
vaikystėje patiriamą badavimą šalyje, turinčioje išskirtinius žemės ūkio išteklius? Lygiai
taip pat suaugusieji ir vaikai badauja Europos Sąjungos viduryje. Kitas mano klausimas:
kaip gali būti, kad mūsų žemės ūkis padarė tokį disfunkcinį posūkį, kai gaminame žemės
ūkio produktų žaliavą didžiuliuose rajonuose pramoniniu lygiu, pirmiausia tam tikru –
atleiskite man už pasakymą, – kolonijiniu būdu tik tam, kad ji būtų perdirbta užsienyje,
kuriame uždirbamas pelnas, o tada produktus grąžiname į Vengriją, kurioje jie parduodami
aukštomis kainomis? Čia kažkas iš esmės yra blogai.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, kaip ir kiti kalbėtojai, noriu pasveikinti
pranešėją D. O. Sârbu su puikiu darbu šia tema.

Per keturias minutes D. O. Sârbu aptarė daugybę klausimų. Neketinu vardyti visų dalykų,
kuriuos ji minėjo, tačiau norėčiau pakartoti dvi mintis. Pirma, reikalinga gerai finansuojama
BŽŪP. Tikiuosi, jog šis Parlamentas atliks svarbų vaidmenį užtikrinant, kad BŽŪP anaiptol
nebūtų žeminama arba menkinama. Antra, mums reikia užtikrinti, kad jaunimas būtų
skatinamas į ūkininkavimą žiūrėti kaip į pragyvenimo šaltinį.
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Be to, turime energetinių augalų auginimo žemės ūkio paskirties žemėje skatinimo politiką.
Ar, atsižvelgdami į tai, kad gyventojų skaičiui didėjant 80 mln. per metus greičiu galime
susidurti su maisto trūkumu pasaulio mastu, neturėtume persvarstyti šios politikos? Ar
apiplėšiame Peterį, kad sumokėtume Pauliui, arba galbūt apiplėšiame ir Paulių, ir Peterį,
galiausiai nieko nepasiekiame? Štai kokį klausimą norėčiau užduoti.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, iš pranešimo aišku, kad
reikalai žemės ūkyje taip pat negali toliau klostytis taip, kaip jie klostosi dabar. Mes, arba
veikiau stambios įmonės, negalime toliau žemės ūkio produktų vežti iš vieno pasaulio galo
į kitą. Žinoma, galime toliau be jokios įtikinamos logikos vežti obuolius, kriaušes,
pomidorus ir mėsos produktus į Europą, įskaitant Vengriją, – tačiau dažniausiai ne iš
Ispanijos arba Nyderlandų, o iš Kinijos ir Brazilijos. Iš tiesų galėtume toliau žengti šiuo
keliu, tačiau produktus reikia pakrauti į transportavimo įrangą, pvz., laivus, kuriuose jie
keliauja kelias savaites arba mėnesius. Šie produktai turi būti išlaikomi švieži naudojant
įvairius konservantus, kurie, vartojami dideliais kiekiais, yra nuodingi. Dabar žmonės šiuos
produktus perka didelėse prekybos grandinėse, o paskui stebisi, iš kur atsiranda visos šios
ligos, vėžiai ir augliai. Žinoma, akivaizdu, kad juos sukelia maisto dažikliai ir dirbtiniai
priedai. Privalau pridurti, kad, užuot rėmę daugiašales įmones, turime remti smulkiuosius
ūkininkus, jie galėtų būti Europos gyvybės gelbėtojais didėjant maisto krizei.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, žemės ūkio pripažinimas strateginiu
sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimą maistu, apie kurį kalbama šiame pranešime, yra
neatsiejamas nuo apsirūpinimo maistu savarankiškumo koncepcijos pripažinimo ir
propagavimo. Kuo didesnis šalies priklausomumas nuo maisto ir kuo joje didesnė maisto
stoka, tuo sunkiau garantuoti pakankamą jos gyventojų aprūpinimą maistu tiek kiekybės,
tiek kokybės požiūriu.

Savarankiškas apsirūpinimas maistu yra geriausias apsidraudimas nuo maisto produktų
kainų svyravimo ir yra klausimas, kuris ryškiai vėl pasirodė darbų programoje. Šio
svyravimo ištakos iš esmės yra finansinė spekuliacija, vykdoma maisto produktų srityje,
kuriai spekuliantai, investiciniai fondai, pensijų fondai ir stambios bankininkystės institucijos
skyrė tiek daug dėmesio, kad turi išdžiūti arba sprogti kiti spekuliaciniai burbulai.

Vienintelis būdas sustabdyti šią spekuliaciją – atsikratyti priemonių, dėl kurių konkrečiai
tampa perspektyvūs tam tikri finansiniai produktai, pvz., nebiržinės išvestinės finansinės
priemonės.

Liūdna, kad Europos Sąjungos šioje srityje patvirtintomis priemonėmis ne visai sugebama
sustabdyti šią pragaištingą spekuliacijos bangą ir jos nežmoniškas pasekmes – kaip
pripažinta pastarojoje Jungtinių Tautų ataskaitoje, kurios autorius buvo specialusis
pranešėjas teisės į maistą klausimu.

Lívia Járóka (PPE).   – Pone pirmininke, aptariame skurdžiausiuosius iš skurdžiausiųjų –
Europos romus – ir visi kartu su neseniai ES pirmininkaujančia Vengrija užsiimame Europos
romų strategija.

Tarp tarpsektorinių problemų, kurios siejamos su skurdžiausiaisiais iš skurdžiausiųjų,
žemės ūkio problema yra labai retai sprendžiama, ypač dėl to, kad Europos skurdžiausieji
iš skurdžiausiųjų neturi nuosavos žemės. Taigi, kalbame ne tik apie aprūpinimo maistu
saugumą, bet ir apie maistą ant stalo. Kaip jau sakė vienas iš mano kolegų, šiandien tai ES
yra svarbiausias klausimas. Manau, kad žemės ūkio sektorius – ir Komisijos veikla rengiant
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šiuos dokumentus – turi atitikti visus ES mikroregionų plėtros projektus, kurie siejami su
kova su skurdu ir užtikrinimu, kad ateities kartos turėtų maisto ant stalo.

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, Komisija labai palankiai vertina
šį laiku pateiktą pranešimą, nes maisto kainos sparčiai kyla daugiausia ne tik dėl nepastovių
oro sąlygų ir gaivalinių nelaimių, bet ir dėl energijos kainų kilimo, turinčio įtakos maisto
savikainai.

Todėl noriu padėkoti pranešėjai D. O. Sârbu ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
nariams už jų pastangas.

Aprūpinimo maistu saugumas yra nepaprastai svarbus ne tik beveik vienam milijardui
viso pasaulio gyventojų, kurie iki šiol kenčia nuo bado, bet ir svarbus pažeidžiamiems visos
Europos gyventojams. Jiems bendra žemės ūkio politika iš tiesų turi skirtumą. BŽŪP –
kartais kritikuojama – pavyko ES piliečius aprūpinti maistu prieinamomis kainomis ir
buvo užtikrintas Europos aprūpinimo maistu saugumas. Tai turi būti tęsiama toliau.
Komunikate dėl bendros žemės ūkio politikos artėjant 2020 m., kurį Komisija patvirtino
lapkričio 18 d., aprūpinimo maistu saugumas buvo pripažintas svarbiausiu klausimu.

Pranešime, kurį mums pateikė D. O. Sârbu, pabrėžiama pernelyg didelio kainų svyravimo,
kuris dėl savo poveikio ūkininkams ir vartotojams yra glaudžiai susijęs su aprūpinimo
maistu saugumu, problema.

Komisija visiškai sutinka, kad pernelyg didelio kainų svyravimo problemą reikia spręsti.
Norėdami spręsti rinkos problemas privalome kolektyviai ieškoti, kaip užtikrinti geresnį
reguliavimą ir priežiūrą bei didesnį skaidrumą, o tam reikia ne tik geresnio finansų
reguliavimo, bet ir gerokai didesnio skaidrumo rinkoje.

Pranešime rekomenduojama sukurti pasaulinę maisto sistemą. Nelengvas dalykas. Turėjome
patirties prekių tarybų praeityje. Ji pasirodė esanti nesėkminga, todėl šia tema neabejotinai
reikalingos išsamesnės diskusijos. Be to, šia tema reikia išanalizuoti patirtį, kurią įgijome,
pvz., iš 2008 m. Komisijos patvirtintos 1 mlrd. EUR maisto priemonės ir iš veiklos, kuria
Komisija užsiima glaudžiai bendradarbiaudama su FAO ir Pasaulio maisto programa ir
kuria siekiama užtikrinti, kad, siekiant sušvelninti didėjančių kainų smūgį, iš anksto būtų
sudarytos didžiulės atsargos.

Visas šias pastangas bus galima didinti tada, kai G 20 nuodugniai išnagrinės atsargų klausimą
ir jūs galėsite užtikrinti, kad Europos Komisija bus aktyvi dalyvė su šiuo klausimu
susijusiuose svarstymuose, vyksiančiuose artimiausiomis savaitėmis.

Pranešime pateiktas raginimas, kurį šį vakarą kartojo daugelis jūsų, imtis tvirtos Europos
žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos, kuria būtų galima visiems užtikrinti aprūpinimo
maistu saugumą remiantis moksliniais tyrimais ir inovacijomis, kad būtų galima spręsti
tokius uždavinius, kaip pagaminti daugiau turint mažiau išteklių nei turime ir turėsime.

Komisija visiškai su tuo sutinka. Daugiau nėra tinkamesnių priemonių šiems tikslams
pasiekti nei tvirta bendra žemės ūkio politika, kuria būtų galima užtikrinti ekonominį ir
ekologinį žemės ūkio konkurencingumą ir – kaip sakė kai kurie iš jūsų – kuria būtų galima
įtraukti jaunimą į Europos žemės ūkio sektorių.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2011 m. sausio 18 d., antradienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)
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Sergio Berlato (PPE),    raštu. – (IT) Aprūpinimo maistu saugumas yra politinis prioritetas
tiek Europos, tiek pasaulio lygmeniu. Maisto grandinės globalizacija reiškia, kad nuolat
iškyla naujų iššūkių – o kartais grėsmių sveikatai ir vartotojų interesams.

Vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo turės susidurti Europos Sąjunga, bus žemės ūkio ir
maisto sektorių pertvarkos plėtojimas siekiant patenkinti pasaulio gyventojų poreikius.
Naujausiais duomenimis, pasaulio gyventojų skaičius nuolat didėja ir manoma, kad iki
2050 m. jis padidės apytikriai 40 proc., todėl padidės maisto paklausa, kuri, manoma,
dvigubai viršys dabartinius poreikius.

Kad susitvarkytų su spartėjančiu pasaulio žemės ūkio produktų ir maisto produktų
paklausos didėjimu, valstybėms narėms ir Europos Sąjungai reikės užtikrinti apsirūpinimo
maistu saugumą. Kad pasiektų šį tikslą, ES turės užtikrinti maisto produktų saugumą, turint
omenyje jų specifines charakteristikas, ir kartu užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą.

Galiausiai norėčiau paprašyti Komisijos išnagrinėti visas galimas priemones, skirtas jaunimo
mokymui darbo vietoje tobulinti, ir sudaryti galimybes dirbti aprūpinimo maistu saugumo
srities diplomuotiems specialistams, siekiant pagrindinio tikslo – prisidėti prie užimtumo
žemės ūkio sektoriuje.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    raštu. – (CS) Visiškai teisinga pabrėžti aprūpinimo maistu
saugumo svarbą ES gyventojams, nes tai yra jų pagrindinė žmogaus teisė. Todėl ES privalo
stengtis užtikrinti, kad sveikas ir maistingas maistas būtų finansiškai ir fiziškai prieinamas
visiems ES piliečiams ir taip jiems būtų suteikta galimybė gyventi aktyvų ir sveiką gyvenimą.
Privalome griežtai kontroliuoti, kad būtų laikomasi aukščiausių standartų, taikomų maisto
ir žemės ūkio produktams, maisto produktų saugumui ir kokybei, taip pat ekologiniam
tvarumui. Nepaisant to, šiomis aplinkybėmis taip pat būtina pabrėžti, kad labai reikalingi
panašūs kokybės ir saugumo standartai, kurie, siekiant apsaugoti Europos ūkininkų
konkurencingumą, būtų taikomi iš trečiųjų šalių importuojamiems maisto produktams.
Taip pat norėčiau pritarti priemonėms, kuriomis ūkininkai bus skatinami didinti energijos
vartojimo efektyvumą, nes išlaidos energijai yra pagrindinis ūkininkavimo veiklos
pelningumo veiksnys. Mano nuomone, svarbiausias viso pranešimo aspektas yra
pabrėžiamas prašymas Komisijai visuomenės interesais ir bendradarbiaujant su valstybėmis
narėmis užtikrinti visuomenės teisę susipažinti su informacija apie maisto saugos stebėjimo
rezultatus, visų pirma greitai perduodant šią informaciją tarp valstybių narių. Paprasčiausiai
negalime leisti patirti kitą nesėkmę, pvz., patirtą parduodant mėsą, turinčią dioksino
pėdsakų, kaip dabar yra Vokietijoje, kai kitoms valstybėms narėms buvo teikiama
nepakankama arba pavėluota informacija apie susidariusią padėtį.

Nessa Childers (S&D),    raštu. – Kai pradedame svarstyti, kokia bus galutinė BŽŪP po
2013 m. sandara, vis dažniau į pirmą vietą iškyla aprūpinimo maistu saugumo, maisto
trūkumo ir tvarumo temos. Tai yra kažkas, ką pripažins beveik kiekvienas, kuris yra šiame
Parlamente, ir kiekvienas, kuris bus įtrauktas į teisės akto projekto rengimą. Prieš kelerius
metus buvęs biodegalų pakilimas kartu su 2009 m. pasauline maisto krize mums parodė,
kokios menkos pradeda darytis maisto atsargos. Iš esmės mūsų vizija turi būti susiaurinta:
pirmaeilė reikšmė turi būti teikiama maisto tvarumui ir tų, kurie neturi savaiminio priėjimo
prie maisto, poreikiams; ūkininkavimo praktikos ir inovacijos turėtų būti orientuotos į
didesnį maisto kiekį ir tinkamas kultūras; rengdami naują teisės akto dėl BŽŪP projektą
galiausiai turėtume užtikrinti, kad nauja BŽŪP būtų siekiama anglies dioksido neišskiriančios
Europos ir kad ji būtų tokia, kuria nebūtų didinama dabartinė anglies dioksido problema.
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Robert Dušek (S&D),    raštu. – (CS) Manome, kad apsirūpinimo maistu saugumas bus
viena pagrindinių žmogaus teisių. Šiandieniniame pasaulyje yra 900 mln. žmonių, dėl
skurdo kenčiančių nuolatinį badą. Pasaulio gyventojų skaičius iki 2050 m. gali viršyti
9 mlrd., todėl pasaulio maisto gamyba turės išaugti iki 70 proc. Žemės ūkis turės, viena
vertus, didinti produkcijos išeigą ir, kita vertus, atlaikyti dideles energijos sąnaudas,
neužterštos žemės ploto nuolatinį mažėjimą ir klimato kaitos pasekmes. Turime spręsti
nestabilumo ir kainų svyravimo dėl spekuliacijos prekių rinkoje ir mažėjančių maisto
atsargų problemą. Dėl būsimo aprūpinimo pagrindiniais maisto produktais saugumo
reikalinga tvirta bendra žemės ūkio politika (BŽŪP). Vykdant BŽŪP aprūpinimo maistu
saugumas turi būti didinamas didinant produktyvumą ir remiant tiek ekologiškai tvarią
maisto gamybą, tiek tradicinį žemės ūkį, smulkiuosius ūkininkus, ekologinius ūkius ir
vietinį bei regioninį maisto produktų paskirstymą. Šiais žemės ūkio modeliais prisidedama
prie aprūpinimo maistu saugumo, nes jais taikomi metodai ir procedūros, pasitvirtinusios
atskirų ES regionų kartoms. Žemės ūkis yra strategiškiausia ES politika, kurios sėkmė padės
užtikrinti Europos gyventojų išlikimą maisto krizės laikais. Siekiant, kad šia BŽŪP būtų
galima kovoti su klimato kaitos poveikiu, išlaikyti priimtino lygio maisto kainas ir padidinti
sveikų maisto produktų tiekimą, būtina, kad būtų išlaikytas bent jau dabartinio lygio jos
biudžetas.

Sandra Kalniete (PPE)  , raštu. – (LV) Europos žemės ūkis yra vienas iš Europos Sąjungos
strategiškai svarbiausių sektorių, nes maisto atsargomis aprūpina daugiau nei 500 mln.
gyventojų. Tam, kad Europos žemės ūkio politika galėtų atlikti savo svarbiausią užduotį,
t. y. sveiku ir kokybišku maistu priimtinomis kainomis aprūpinti Europos gyventojus ir
kartu užtikrinti pajamas ūkininkams, ji turi būti konkurencinga pasaulio rinkoje, taip pat
turi būti užtikrinta sąžininga konkurencija Europos vidaus rinkoje. Taigi, vykdydami BŽŪP
pertvarką privalome visiems Europos ūkininkams užtikrinti vienodas sąlygas. ES valstybės
su aprūpinimo maistu saugumo problemomis nesusidūrė. Vis dėlto ateityje toks pavojus
bus, todėl turime atitinkamai reaguoti anksčiau, nei tai įvyks. Privalome atsižvelgti į tai,
kad ūkininkai jau dabar turi dirbti dėl minimalių pajamų arba net nuostolingai, o tai turi
neigiamą poveikį jų gebėjimui išlaikyti gamybą. Be to, tiesa yra tai, kad gaivalinės nelaimės
turi poveikį parduotuvėse esančio maisto kainoms, taigi ir tam, kiek maistas prieinamas
gyventojams. Privalome pripažinti žemės ūkio strateginę reikšmę Europos Sąjungoje ir
daryti viską, ką galime, siekdami užtikrinti, kad ateityje Europos žmonės neturėtų patirti
maisto trūkumo dėl ES politikų ir vyriausybių nesugebėjimo laiku pastebėti pavojų ir jų
išvengti. Žemės ūkio pripažinimas strategiškai svarbiu aprūpinimo maistu saugumui
sektoriumi yra svarbus žingsnis siekiant ateityje išvengti aprūpinimo maistu saugumo
problemų.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. – (DE) Šiame pranešime savo iniciatyva pripažįstama,
kad žemės ūkis yra strategiškai svarbus pasaulio aprūpinimo maistu saugumo aspektu.
Pažvelgus į ateitį matyti, koks neatidėliotinas yra veiksmų poreikis. Ekspertų skaičiavimais,
iki 2050 m. pasaulio maisto paklausa padvigubės. Žemės ūkis turi turėti galimybę būti
pajėgus patenkinti daugėjančių gyventojų saugaus ir pakankamo maisto poreikius. Kartu
reikia šalinti kliūtis, atsirandančiais dėl gamtinių išteklių ribotumo, aukštų energijos kainų
ir klimato kaitos. Pritariau šiam pranešimui, kuris aiškiai rodo, kad aprūpinimo maistu
saugumas taip pat yra svarbiausias Europos Sąjungos rūpestis ir kad jam reikalingas atskirų
politikos sričių koordinavimas. Teigiamų poslinkių būtų galima pasiekti tik tuo atveju,
jeigu žemės ūkio politika, plėtros politika, prekybos politika, finansų politika ir energetikos
politika veiktų kartu. Todėl pagrindiniais bendros žemės ūkio politikos tikslais turi būti
ūkininkų pajamų užtikrinimas ir pakankamas kokybiško maisto tiekimas. Labai
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svyruojančios žemės ūkio sektoriaus rinkos kainos yra prasto derliaus, spekuliacijos ir
prekybos koncentracijos, kaip reikšmingų netikrumo veiksnių, rezultatas. Intervencijos ir
atsargų kaupimas yra krizių valdymo mechanizmai, kuriais bus sustabdyti piktnaudžiavimas
rinka ir spekuliacinių sandorių sudarymas. Svarbu, kad būsimoje bendroje žemės ūkio
politikoje šie kišimosi į rinką mechanizmai atliktų pagrindinį vaidmenį. Kitas svarbus
punktas yra rekomendavimas kurti pasaulinę maisto atsargų ir atsargų nenumatytiems
atvejams sistemą.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    raštu. – (PL) Europai reikia bendros žemės
ūkio politikos, kuria būtų užtikrinta Europos žemės ūkio plėtra, o ne stagnacija. Žemės
ūkio politika turi būti reaguojama į Europos ir pasaulio iššūkius, ypač tada, kai įvertiname
tai, kad, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, maisto gamyba
turi padidėti bent 70 proc., kad būtų patenkinti pasaulio gyventojų, kurių skaičius iki
2050 m. turi galimybę viršyti 9 mlrd., poreikiai. Tuomet galima suprasti, kad vykdant
bendrą žemės ūkio politiką aprūpinimo maistu saugumą reikia didinti didinant efektyvumą
ir kartu remiant ekologiškai tvarią maisto politiką. Norėčiau pažymėti, kad šios srities
reglamentai turėtų būti skaidrūs. Vertinu iniciatyvas, kuriose rekomenduojama propaguoti
žemės ūkio įvairovę ir naudoti tradicinį ir ekologinį žemės ūkį. Be to, svarbu užtikrinti,
kad jaunieji ūkininkai turėtų galimybę naudotis žeme ir paskolomis, kad būtų pasiekti
BŽŪP tikslai, pvz., inovacijos, modernizacija, konkurencingumo didinimas ir visų pirma
modernus žemės ūkis.

Véronique Mathieu (PPE),    raštu. – (FR) Europos bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP)
ir pasaulio aprūpinimo maistu saugumo sąsaja yra svarbi tema, į kurią reikia atsižvelgti
vykstant BŽŪP po 2013 m. rengimo procesui. Iš tiesų BŽŪP prioritetai turi būti vertinami
atsižvelgiant ne tik į šiuolaikinės visuomenės aspiracijas, bet ir į apribojimus, kurie ateityje
mums bus primesti visame pasaulyje. Kaip teigia Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio
organizacija, maisto gamyba turi padidėti bent 70 proc., kad būtų patenkinti didėjantys
pasaulio gyventojų poreikiai. Europa privalo atsižvelgti į pasaulio aprūpinimo maistu
saugumą ir padidinti savo gamybą siekdama apriboti importą. Be to, pritariu pasiūlymui
persvarstyti mūsų finansų teisės aktus siekiant įveikti kainų svyravimą, kuris atsirado
daugiausia dėl spekuliacijos. Tačiau norint, kad šis persvarstymas būtų veiksmingas, jis
turi būti atliktas tuo pat metu ir tarptautiniu lygiu. Esu patenkinta, kad vienas iš G 20
pirmininkaujančios Prancūzijos šios srities prioritetų yra kova su maisto ir prekių kainų
svyravimu.

Iosif Matula (PPE),    raštu. – (RO) Pasaulio maisto paklausos didėjimas dėl didėjančio
planetos gyventojų skaičiaus neabejotinai turės poveikį natūralioms maisto atsargoms ir
reikš, kad reikia naujų aprūpinimo maistu saugumo taisyklių ir atsargumo priemonių.
Pirmaeilis ES uždavinys – valstybėms narėms užtikrinti teisę į aprūpinimo maistu saugumą
ir remti besivystančias šalis siekiant pakankamo aprūpinimo maistu saugumo lygio. Manau,
kad svarbu propaguoti vietos tradicinių maisto produktų gamybą ir pardavimą. Iš regioninių
maisto produktų galima gauti įvairios naudos: užsitikrinti mažesnes transporto išlaidas ir
mažesnę maisto sugadinimo riziką. Yra daugybė regionų, turinčių gana didelį žemės ūkio
potencialą, kuris liko nepanaudotas dėl socialinės arba ekonominės pusiausvyros nebuvimo
nuolat senėjant kaimo gyventojams arba vykstant industrializacijai. Iš tiesų, dideli
dirbamosios žemės plotai naudojami neveiksmingai. Regioninės valdžios institucijos gali
atlikti labai svarbų vaidmenį aprūpinimo maistu saugumo srityje remdamos šį potencialą
turinčių regionų žemės ūkio pajėgumus. ES yra viena iš pasaulio lyderių mokslinių tyrimų
ir inovacijų, įskaitant įgyvendinamus žemės sektoriuje, srityje. Dėl pastovaus miesto
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gyventojų daugumos didėjimo iškyla naujas klausimas: kiek pirmaeilis yra miesto vietovių
žemės ūkio vystymasis siekiant užtikrinti aprūpinimo maistu saugumą naudojant įvairius
modelius, pvz., vertikalųjį miesto vietovių žemės ūkį?

Tiziano Motti (PPE),    raštu. – (IT) Pritariu požiūriui, pasiūlytam šiandien šiame Parlamente
patvirtintoje rezoliucijoje: aprūpinimo maistu saugumas yra pagrindinė žmogaus teisė, o
ji pasiekiama, kai visi žmonės visą laiką turi fizinių ir ekonominių galimybių gauti tinkamo,
saugaus ir maistingo maisto. Šiandien Europos Sąjungoje apie 80 mln. žmonių vis dar
gyvena žemiau skurdo ribos ir daugeliui jų padedama pagalbos maistu programomis.
Tinkama mityba neišvengiamai yra labai svarbus mūsų sveikatos veiksnys, o mokslinės
bendruomenės dalis vis dar kelia pernelyg daug abejonių dėl genetiškai modifikuotų
organizmų. Dėl šios priežasties esu prieš šio teksto atvirumą GMO, ypač daliai, kurioje
numatoma pailginti tvirtinimo procesą, taikomą iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą
importuojamiems genetiškai modifikuotiems maisto produktams. Paisydamas nuoseklumo
nemanau, kad galime uždrausti savo ūkininkams taikyti būdą, kurį paskui toleruojame
importuojamoje produkcijoje. Tačiau pritariu priemonėms, kuriomis siekiama skatinti
jaunuosius ūkininkus, šiuo metu sudarančius tik 7 proc. visų ūkininkų, įrengimo
priemokomis, subsidijuojamomis paskolų palūkanų normomis ir kitomis paskatomis,
kurias valstybės narės įgyvendino pasinaudodamos savo kaimo plėtros biudžetais,
užtikrintai žinodamas, kad Europos žemės ūkio gamyba gali išlaikyti savo dabartinį aukštą
kokybės ir saugumo lygį.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    raštu. – (RO) Pritariu pranešimui dėl žemės ūkio
pripažinimo strateginiu sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimo maistu saugumą. Tačiau
taip pat noriu išreikšti nuogąstavimą dėl to, kad Parlamentas nusprendė skirti tiek mažai
laiko jam apsvarstyti. Ši tema yra ypač aktuali dabartiniu metu, kai suvokėme, kiek maisto
krizė gali paveikti valstybių stabilumą. Viena iš maišto Tunise priežasčių buvo padidėjusios
maisto kainos. Alžyras, Indija ir Bangladešas taip pat yra valstybės, kuriose dėl didėjančių
maisto kainų atsirado didelė įtampa. Didėjantis biokurui skirtų kultūrų auginimas, finansinė
spekuliacija, labai greitai prie pelningesnių kultūrų pereinantys gamintojai ir, ne mažiau
svarbu, daugelio valstybių piliečių mitybos įpročių pasikeitimas taip pat yra naujos temos,
glaudžiai susijusios su šiandienos pranešimo tema.

Noriu pasakyti paskutinę pastabą. Japonijos banko pateikiamame indeksų sąraše,
rodančiame pažeidžiamumą, kurį lemia didėjančios maisto kainos, keturios iš
keturiasdešimties labiausiai pažeidžiamų šalių yra Europos Sąjungos valstybės narės, be
to, dar viena tokia valstybė netrukus taps ES nare ir trys tokios valstybės yra artimiausios
ES kaimynės. Tai yra įdomus indeksų sąrašas, kuris turi suteikti mums peno pamąstymams.

Pavel Poc (S&D),    raštu. – (CS) Jeigu žemės ūkį laikome strategine sritimi, būtina sąlyga
siekiant užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą Europos Sąjungai būtų būti nepriklausomai
bent jau pagrindinių maisto produktų ir gyvulių pašarų gamybos srityje. Dėl ES
priklausomumo nuo žemės ūkio produktų importo didėja maisto kainos ir pardavimo
grandinėje nukenčia tiesioginiai ES gamintojai. Kaip teigia JT Maisto ir žemės ūkio
organizacija (FAO), maisto ir gyvulių pašarų paklausa iki 2050 m. galėtų išaugti iki 70 proc.
Todėl būtina naudoti visas įmanomas žemės ūkio formas ir teikti stipriai remti finansines
investicijas į šios srities mokslinius tyrimus. Siekiant veiksmingai išnaudoti tradicinio žemės
ūkio įvairovę, būdingą tam tikriems regionams, taip pat reikalinga didesnė parama ir
visuomenės suinteresuotumas. Pvz., vartotojas lengvai supranta aplinkos poveikio maisto
gamybai ir transportavimo atstumų vertinimą. Dabartinis natūralių nuostolių lygis, kuris
bendroje produkcijos grandinėje siekia iki 50 proc., ir neproporcingas krovininio transporto
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skaičiaus didėjimas nėra veiksniai, suderinami su apsirūpinimo maistu saugumo
užtikrinimu. Negalime pretenduoti užtikrinti aprūpinimo maistu saugumo ir apsaugoti
aplinkos, kartu toleruodami priklausomumą nuo produktų, auginamų kitame žemyne ir
importuojamų tūkstančius kilometrų. Tokia praktika palieka didžiulį ekologinį pėdsaką
ir kartu priverčia besivystančias šalis importuoti beveik visus būtinus maisto produktus,
ir taip jos tampa priklausomos, griaunama jų ekonomika, skurdinami jų gyventojai ir
naikinama jų aplinka.

22. Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)

23. Posėdžio pabaiga

(Posėdis baigtas 23.30 val.)
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