
LUNI, 17 IANUARIE 2011

PREZIDEAZĂ: JERZY BUZEK
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Președinte.   – Declar redeschisă sesiunea Parlamentului European întreruptă joi, 16
decembrie 2010.

(Ședința a fost deschisă la ora 17.00)

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente: a se vedea procesul-verbal

3. Declarația Președinției

Președinte.   – Aș dori să spun câteva lucruri la începutul acestei ședințe. Sunt cinci puncte
concise.

Joi, 27 ianuarie, se vor comemora 66 de ani de la eliberarea deținuților din lagărul german
nazist de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau. În fiecare an, cu ocazia acestei
zile, onorăm memoria a peste 1 milion de persoane ucise în acest lagăr. Acest lucru ne dă
puterea necesară pentru a depune împreună eforturi în vederea clădirii unui viitor pașnic
pentru o Europă unită, o Europă care să nu se mai confrunte niciodată cu astfel de coșmaruri.

În al doilea rând, la 13 ianuarie, poporul lituanian a comemorat 20 de ani de la „Bloody
Sunday” (Duminica sângeroasă), când armata sovietică a încercat să răstoarne de la putere
guvernul Lituaniei independente, care fusese ales în mod democrat. Lituanienii și-au apărat
libertatea, iar astăzi se bucură de aceleași drepturi ca și comunitatea euro-atlantică. În
memoria acestei aniversări, o aniversare importantă pentru Europa, ne exprimăm, astăzi,
solidaritatea față de poporul belarus care, de asemenea, ne este și vecin și care încă mai
așteaptă ca și țara lor să se bucure în cele din urmă de libertate și democrație.

În al treilea rând, la 23 decembrie 2010, Uniunea Europeană a ratificat Convenția Națiunilor
Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Convenția împreună cu strategia Comisiei
Europene privind persoanele cu handicap vor permite, până în 2020, garantarea de drepturi
civice, politice și economice egale pentru aproximativ 80 de milioane de cetățeni care se
confruntă cu diferite dizabilități, din cadrul Uniunii.

În al patrulea rând, doresc, de asemenea, să repet faptul că suntem cu adevărat preocupați
de dispariția avocatului chinez, Gao Zhisheng. Potrivit ultimelor rapoarte, acesta este supus
abuzurilor și torturii. Parlamentul European a început deja, în repetate rânduri, să lucreze
la cazul dlui Zhisheng. Astăzi, doresc să solicit autorităților chineze să dezvăluie locul în
care este deținut dl Zhisheng și să ofere detalii cu privire la starea de sănătate a acestuia.

În cele din urmă, de la ultima noastră reuniune de dinainte de Crăciun, mandatul președinției
belgiene s-a încheiat, iar conducerea Consiliului Uniunii Europene a fost preluată de Ungaria.
În cadrul acestei ședințe parlamentare vom discuta despre ambele președinții. De asemenea,
de la ultima noastră reuniune, au avut loc evenimente politice importante. Mă refer la
alegerile din Belarus și la conflictele recente din Tunisia. Aceste două chestiuni se numără
printre punctele pe care le vom dezbate în cadrul ședinței plenare. De asemenea, doresc să
reamintesc tuturor faptul că, în ultimele săptămâni ale sărbătorilor de Crăciun, s-au
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înregistrat o serie de dezastre naturale grave. Ne exprimăm simpatia față de familiile
victimelor și dorim să le transmitem condoleanțe acestora și guvernelor statelor afectate.

4. Componența comisiilor și delegațiilor: consultați procesul-verbal

5. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal

6. Petiții: a se vedea procesul-verbal

7. Continuări ale avizelor și rezoluțiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal

8. Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal

9. Ordinea lucrărilor

Președinte.   – A fost distribuit proiectul de ordine de zi întocmit de Conferința președinților
în cadrul reuniunii sale de joi, 13 ianuarie 2011, în conformitate cu articolul 137 din
Regulamentul de procedură. Au fost propuse următoarele amendamente.

Potito Salatto (PPE).   – (IT) Dle Președinte, doamnelor și domnilor, doresc să profit de
oportunitatea oferită de ordinea lucrărilor și să o invit în mod oficial pe baroneasa Ashton
să vină în sala de ședințe a Parlamentului European pentru a ne informa cu privire la acțiunile
adoptate sau pe care urmează să le adopte, cu privire la situația cu care se confruntă creștinii
din întreaga lume. Dorim ca dumneaei să elaboreze un raport, astfel încât Parlamentul să
fie informat în detaliu cu privire la toate aspectele.

Președinte.   – Îmi pare rău, dle Salatto. Miercuri la ora 15.00 va avea loc o dezbatere
oficială cu privire la acest aspect.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Dle Președinte, doresc să fac referire la
articolul 137 privind respectarea Regulamentului de procedură, în vederea evidențierii
faptului că articolul 116 din Regulamentul de procedură a fost încălcat deoarece aceasta
este cea de a treia ședință plenară consecutivă a Parlamentului European pe a cărei ordine
de zi nu a fost inclusă o sesiune de întrebări cu Consiliul, conform prevederilor din cadrul
articolului 116 din Regulamentul de procedură. Puteți, vă rog, să explicați motivul acestei
situații și să vă asigurați pe viitor că protejați dreptul Parlamentului European și al deputaților
din cadrul acestuia de a exercita control parlamentar asupra Consiliului?

Președinte.   – Vom adopta cât de curând o decizie în acest sens. Această situație privește
Tratatul de la Lisabona și noile relații dintre Parlamentul European și Consiliu. La momentul
actual avem un parlament bicameral în cadrul Uniunii Europene. Parlamentul European
și Consiliul legiferează în condiții egale. Relațiile din cadrul Uniunii s-au schimbat însă
propun să nu continuăm cu această discuție, deoarece această chestiune va fi clarificată în
viitorul apropiat. Vă mulțumesc, dle Chountis, pentru că ne-ați atras atenția asupra acestui
fapt. Această chestiune va fi clarificată cât de curând.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Dle Președinte, consider îndoielnic faptul că, în vederea unor
posibile viitoare schimbări, un drept parlamentar - și anume sesiunea de întrebări - este
eliminat fără niciun fel de fundament. După cum ați specificat chiar dvs., nu s-a adoptat
încă nicio decizie în acest sens. Având în vedere acest aspect, ar trebui să continuăm cu
sesiunea de întrebări până la adoptarea unei decizii, mai degrabă decât să acceptăm preventiv
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o decizie care nu a fost încă adoptată. Voi fi sincer și vă voi spune că, după părerea mea,
acest fapt este greșit deoarece, în ceea ce privește chestiuni referitoare la politica externă
și la politica de extindere, Consiliul nu reprezintă un al doilea Parlament, ci un organism
pe care trebuie să îl supunem în mod clar controlului parlamentar.

(Aplauze)

Președinte.   – Aș dori să vă mulțumesc amândurora pentru că ați adus în discuție această
chestiune. Doresc să vă asigur că voi aduce în discuție acest aspect în cadrul următoarei
reuniuni a Conferinței președinților care va avea loc joia aceasta. După cum știți, ordinea
lucrărilor se stabilește în cadrul acestor reuniuni. Vom decide modalitatea gestionării acestei
chestiuni pe viitor. Conferința președinților este responsabilă pentru ordinea lucrărilor și
vom dezbate această chestiune joia aceasta. Vă mulțumesc.

Vom prezenta ordinea lucrărilor.

Luni

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană a solicitat ca dezbaterea privind situația Tunisiei
să fie și mai mult angrenată prin adoptarea unei rezoluții, aspect pe care nu l-am planificat.
Prin urmare, există propunerea de a adopta o rezoluție în această privință. Înțeleg că
dl Cohn-Bendit dorește să menționeze câteva aspecte cu privire la această solicitare.

Daniel Cohn-Bendit,    în numele Grupului Verts/ALE. – (FR) Dle Președinte, sunteți conștient
de faptul că evenimentele din Tunisia au scăpat de sub control și, de asemenea, că putem
fi încântați că dl Ben Ali a părăsit țara. Prin urmare, în următoarele câteva săptămâni situația
din Tunisia va fi foarte tensionată. Cred că Parlamentul trebuie să elaboreze o scurtă rezoluție
pentru a solicita Consiliului și Comisiei câteva aspecte foarte specifice. Sunteți conștient
de faptul că este posibil ca alegerile să aibă loc peste șase-opt săptămâni, prin urmare, nu
avem timp să așteptăm până în februarie.

Uniunea trebuie să acționeze, noi trebuie să acționăm acum, iar acțiunile noastre trebuie
să se bazeze pe o rezoluție cu privire la care ar trebui să votăm joi la prânz. Înțeleg că, având
în vedere situația, acest Parlament va fi foarte entuziast de faptul că va putea, în sfârșit, să
aprobe o rezoluție privind Tunisia.

Francesco Enrico Speroni,    în numele Grupului EFD. – (IT) Dle Președinte, doamnelor și
domnilor, nu cred că rezoluția va schimba situația din Tunisia, și, prin urmare, sunt
împotriva acesteia.

(Parlamentul a respins cererea)

Joi

Președinte.   – Având în vedere dezbaterile derulate în temeiul articolului 122 din
Regulamentul de procedură, Grupul Confederal al Stângii Unite Europene⁄ Stânga Verde
Nordică a prezentat o cerere în vederea eliminării de pe ordinea de zi a rezoluției „Brazilia:
extrădarea lui Cesare Battisti”. Dl Tavares ar dori să prezinte această solicitare. Dle Tavares,
aveți cuvântul.

Rui Tavares,    în numele Grupului GUE/NGL. – Dle Președinte, câțiva colegi au luat inițiativa
de a elabora o rezoluție de urgență privind ordinea de zi referitoare la refuzul Braziliei de
a îl extrăda pe Cesare Battisti în Italia. Le înțeleg motivele însă voi demonstra că, la momentul
actual, acesta nu reprezintă un caz referitor la drepturile omului. Nu este un caz urgent și
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nici măcar nu reprezintă un caz de încălcare a statului de drept. În plus, acest caz s-a petrecut
într-un moment teribil în care Brazilia se confruntă cu cel mai mare dezastru natural din
istorie.

Cesare Battisti se află la închisoare. Acesta așteaptă decizia Curții Supreme braziliene, iar
la momentul actual, în timpul vacanței de vară a emisferei sudice, Curtea Supremă nu se
reunește în sesiune. Nu există niciun motiv pentru a crede că decizia nu va fi independentă.
Mi-am exprimat solidaritatea față de familiile victimelor în cazul de față și, în continuare,
nu mă declar un simpatizant al violenței politice nici de stânga, nici de dreapta, însă ar
trebui să profităm de urgențe pentru a dezbate situația Sudanului de Sud, cazul lui Buchtar
Tabuni din Indonezia sau cazul palestinianului împușcat mortal în propriul său pat.

Va aloca Parlamentul președintei Dilma Rousseff, imediat după alegerea revoluționară a
acesteia și fără niciun motiv formal concret, tipul de dezbatere pe care de obicei o rezervăm
cetățenilor precum Mugabe? V-aș ruga să eliminați Brazilia de pe lista urgențelor din cadrul
ordinii de zi.

Mario Mauro,    în numele Grupului PPE. – (IT) Dle Președinte, doamnelor și domnilor, în
numele Grupului meu și, cred că și în numele întregului Parlament, aș dori să accentuez
compasiunea pe care o avem față de poporul și guvernul brazilian pentru suferința reală
a acestora cauzată de inundațiile produse de curând. Sute de oameni și-au pierdut viețile
și am dori să ne exprimăm compasiunea față de acest popor.

În același timp, în numele inițiatorilor de propuneri, și sper că în numele întregului
Parlament, reiterez intenția fermă pe care o avem de a dezbate această chestiune, deoarece
cererea în vederea dreptății nu s-a făcut încă auzită, iar chestiunea cu privire la Cesare Battisti
trebuie deliberată în continuare de către Parlamentul European, care trebuie să se facă auzit
pe scena internațională.

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Dle Președinte, aș dori să sprijin cererea prezentată
de dl Tavares deoarece această chestiune nu este urgentă. Dl Battisti se află la închisoare și
nu avem motive să credem că acesta va fi eliberat în viitorul apropiat. După părerea mea,
nu ar trebui să intervenim în chestiunile personale ale cetățenilor împotriva cărora se află
încă deschise acțiuni penale.

(Parlamentul a respins cererea)

(Ordinea lucrărilor a fost adoptată)  (1)

10. Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal

11. Declarație a Președintelui Parlamentului European cu privire la situația din
Tunisia

Jerzy Buzek,    Președinte. – Doamnelor și domnilor, am privit cu mare neliniște, dar și cu
mare speranță, evenimentele care au avut loc în Tunisia în ultimele săptămâni. Demonstrații
pașnice de apărare a cererilor legitime care s-au transformat în conflicte sângeroase - pe
care le deplângem - în momentul în care autoritățile tunisiene s-au răzvrătit împotriva
propriilor lor cetățeni. Astăzi, le aducem omagii victimelor acestor evenimente. Ne
exprimăm compasiunea profundă față de toți cei care și-au pierdut familiile sau prietenii.

(1) Alte modificări privind ordinea lucrărilor: vă rugăm să consultați procesul-verbal
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Îndeosebi, ne amintim de prima victimă a conflictelor - un tânăr pe nume Mohamed
Bouazizi. Gestul tragic al acestuia a devenit pentru totdeauna un simbol al valului de
sentimente democratice ale societății tunisiene. Vă rog să ținem un minut de reculegere în
memoria prietenilor noștri tunisieni. Vă rog să vă ridicați în picioare.

(Deputații din Parlament s-au ridicat și au ținut un minut de reculegere)

Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, „revoluția de iasomie” (Jasmine Revolution) din
Tunisia continuă. Din multe puncte de vedere, perioada actuală reprezintă o perioadă
istorică în adevăratul sens al cuvântului. Doresc să îmi exprim respectul profund față de
curajul și fermitatea cetățenilor tunisieni. Aceștia se află la baza tuturor schimbărilor. Totuși,
acesta nu este decât începutul unui drum lung. Ca europeni, împărtășim aspirațiile
tunisienilor și dorim să îi însoțim pe drumul către îndeplinirea în totalitate a acestor aspirații.
Europenii sunt deosebit de sensibili când vine vorba despre justiție socială, șanse egale,
libertate de exprimare, democrație, pluralism veritabil și abilitatea de modelare individuală
a propriului viitor politic. Acesta este motivul pentru care nu rămânem indiferenți în
momentul de față. În plus, solicităm ca schimbările să fie pașnice. Acestea trebuie să
servească justiția și statul de drept. În plus, avem câteva cereri fundamentale. În primul
rând, eliberarea tuturor celor arestați în mod arbitrar. În al doilea rând, realizarea de
investigații independente cu privire la cazurile grave de corupție și, de asemenea, cu privire
la cazurile care au implicat decese și abuz de putere. În al treilea rând, alegeri parlamentare
și prezidențiale transparente și cu adevărat democrate, monitorizate de către observatori
locali și externi; în al patrulea rând, sprijinim eforturile în vederea creării unui guvern al
unității naționale care să reprezinte întreg poporul tunisian.

Uniunea Europeană și Tunisia sunt legate de mulți ani printr-un parteneriat - Tunisia este
statul nostru vecin de peste Marea Mediterană. În primul rând, parteneriatul trebuie să fie
în interesul cetățenilor noștri - tunisieni și europeni. Pentru a fi credibil și semnificativ,
parteneriatul nostru trebuie să sprijine tunisienii pe drumul acestora în vederea unei
schimbări profunde. Trebuie să sprijinim Tunisia să realizeze ceea ce și-a propus. Doamnelor
și domnilor, haideți să îi sprijinim pe tunisieni.

Štefan Füle,    membru al Comisiei. – Dle Președinte, recenta revoltă a poporului din Tunisia
este fără precedent în istoria modernă a statului. La 17 decembrie 2010, un tânăr absolvent
de universitate și-a dat foc din disperare după ce poliția i-a confiscat fructele și legumele
pe care acesta le comercializa pentru a-și câștiga existența. La mai puțin de o lună după
acest eveniment, proteste organizate la nivelul întregii națiuni au condus la plecarea
definitivă a președintelui Ben Ali.

Uniunea Europeană a condamnat violența represiunii din ultimele zile ale regimului. Și la
momentul actual situația privind securitatea rămâne instabilă. Încă se mai raportează jafuri
și violențe. Tunisia se află în continuare într-o situație delicată, deși încep să apară primele
știri privind formarea unui guvern al unității naționale.

În ciuda unor incertitudini, mesajul poporului tunisian este clar și răspicat: Tunisia dorește
să devină o democrație stabilă, care să respecte în totalitate drepturile și libertățile
fundamentale. Aceasta dorește alegeri globale, libere și corecte. Poporul tunisian dorește
să scrie o nouă pagină în istoria sa, iar noi dorim să îl sprijinim în eforturile depuse. Respectul
față de Constituție și măsurile adoptate la momentul actual în vederea unui guvern bazat
pe solidaritate națională reprezintă mișcări în direcția corectă.
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Bineînțeles, acesta nu este decât începutul. Uniunea Europeană nu a încetat niciodată să îi
reamintească Tunisiei de obligațiile internaționale ale acesteia în domeniul drepturilor
omului și al libertăților fundamentale. Încă de la începutul mandatului meu - de fapt, de la
audierea mea înaintea acestui Parlament - am repetat faptul că un statut consolidat reprezintă
în mod clar angajamente sporite în toate domeniile relației noastre, inclusiv cu privire la
libertățile fundamentale și la drepturile omului.

Am subliniat în cadrul tuturor reuniunilor cu autoritățile tunisiene, în numele Comisiei
Europene, că acestea trebuie să își ducă la îndeplinire angajamentele democratice și cu
privire la drepturile omului. Chiar în cadrul primei sesiuni de negocieri ce viza planul de
acțiune referitor la un statut avancé, eu, personal, am insistat într-un mod fără precedent și
extrem de clar, că vom considera orice utilizare a noului articol 61a din Codul Penal ca
fiind incompatibilă cu respectivul statut avancé și cu valorile noastre comune.

Și, fiindcă a venit vorba, dacă încă mai există sceptici de ambele părți care cred că aceste
valori sunt comune doar din punct de vedere teoretic, aceștia ar trebui să asculte iar și iar
vocea tunisienilor ieșiți în stradă din ultimele zile și săptămâni. Ce au reprezentat aceste
acțiuni dacă nu o solicitare solemnă în vederea democrației și a unei justiții mai economice?

După cum și eu și Catherine Ashton am afirmat în această dimineață, Uniunea Europeană
este gata să sprijine un proces electoral cu adevărat global cu garanții adecvate. Sperăm ca
modalitățile de realizare a acestuia să poată fi anunțate cât mai curând posibil, de îndată
ce guvernul unității naționale va fi stabilit și își va începe activitatea. Suntem gata să furnizăm
asistență imediată în vederea pregătirii și organizării procesului electoral, precum și sprijin
de durată în vederea unei tranziții democratice reale.

De asemenea, lucrăm la un pachet mai vast în vederea sprijinirii - de îndată ce situația se
stabilizează - printre altele, a dezvoltării economice, a acordării unei atenții sporite
problemelor sociale cu care se confruntă tinerii tunisieni și a consolidării statului de drept
și a sistemului judiciar.

Bineînțeles, vom continua să consultăm îndeaproape acest Parlament și statele membre
cu privire la acest proces.

Politica europeană de vecinătate se bazează pe valorile esențiale comune ale Uniunii
Europene și ale partenerilor săi: democrație, drepturile omului și o economie de piață
deschisă, în vederea creării în colaborare a unei zone democratice, de stabilitate și de
prosperitate comune. Comisia a subliniat întotdeauna faptul că aceste valori au reprezentat
o componentă esențială a politicii noastre de vecinătate cu privire atât la vecinii noștri din
sud, cât și la cei din est.

Cu o clasă de mijloc puternică, un nivel sporit al educației, o asociere strânsă cu Europa și
o moderație globală, Tunisia deține toate mijloacele necesare pentru a trece la democrația
pe care cetățenii au solicitat-o printr-o forță și un curaj de proporții și cred că toată lumea
ar trebui să fie de acord cu faptul că și Uniunea Europeană are, de asemenea, un interes
semnificativ față de o Tunisie democratică, prosperă și stabilă. Avem o relație de lungă
durată și solidă cu Tunisia, iar între popoarele noastre și comunitățile noastre de afaceri
există legături strânse. Este ambiția mea, și a vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, ca la momentul
actual să ne consolidăm relațiile bilaterale pe baza noilor angajamente asumate de partenerii
noștri cu privire la guvernare, la respectarea statului de drept și a libertăților fundamentale
și la reformele economice și sociale.
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Vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a sprijini poporul tunisian să își ducă la
îndeplinire aspirațiile.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    în numele Grupului PPE. – (ES) Dle Președinte,
evenimentele recente din Tunisia ar trebui să ne încurajeze să reflectăm, cu un simț al
responsabilității, asupra a cel puțin două chestiuni. În primul rând, dacă politicile în vederea
sprijinirii status quo-ului în state care nu se bucură de libertăți democratice contribuie cu
adevărat la stabilitate, în acest caz, din imediata noastră vecinătate.

În al doilea rând, dle Președinte, ar trebui să ne gândim dacă dispariția dlui Ben Ali de pe
scena politică este suficientă pentru a garanta o tranziție democratică reală.

După părerea mea, dle Președinte, răspunsul la aceste două chestiuni este nu. Prin urmare,
dle Füle, trebuie să reflectăm temeinic cu privire la motivul care stă la baza faptului că
politica de vecinătate, în spiritul Procesului de la Barcelona, nu a înregistrat efectele
democratice scontate și la modalitatea în care am putea sau ar trebui să ajustăm această
politică.

În al doilea rând, am învățat din experiență în repetate rânduri că, acolo unde există un vid
de putere, cele mai radicale și mai extremiste partide înlocuiesc procesul, îl monopolizează
și încearcă să îl distrugă.

Dle Președinte, dacă este vorba numai despre protejarea libertății, extremismul nu este un
viciu; dacă este vizată numai protejarea justiției, moderația nu este o virtute. Aceste
imperative etice îndeamnă Uniunea Europeană să își mobilizeze toate eforturile pentru a
garanta că acest proces nu este subminat.

Salut afirmația dlui Füle cu privire la furnizarea de sprijin electoral Tunisiei însă consider
că este mai important să mergem chiar mai departe și să sprijinim Tunisia prin intermediul
unei misiuni a UE de observare electorală. Dle Președinte, nu ar trebui să facem acest lucru
doar determinați de acest imperativ etic întipărit în codul genetic al Uniunii Europene, ci
și pentru propriul nostru interes: deoarece nu are rost să călătorești la clasa întâi dacă la
clasa a doua există un pasager cu o bombă în servietă.

Pier Antonio Panzeri,    în numele Grupului S&D. – (IT) Dle Președinte, doamnelor și
domnilor, suntem preocupați de situația din Tunisia și ne exprimăm tristețea în legătură
cu numărul mare de cetățeni care și-au pierdut viețile în timpul protestelor.

Situația nouă și confuză care s-a ivit după plecarea fostului președinte, dl Ben Ali, trebuie
să conducă acum la obiectivul solicitat de mulți: începutul reformelor economice și sociale
pentru a se ridica la așteptările marii majorități a populației și deschiderea de forumuri
democratice pentru a garanta faptul că societatea civilă și diferitele forțe ale opoziției sunt
din ce în ce mai implicate în viața publică și în guvernare.

Bineînțeles, toate statele au dreptul de a își stabili propriul drum însă noi dorim realizarea
acestor reforme și dorim ca schimbările să fie reale, nu numai de ochii lumii. Evenimentele
din Tunisia pun la momentul actual probleme pentru noi toți și pentru Europa, date fiind
toate întârzierile și greșelile comise.

În 1995, Uniunea Europeană a lansat programul de parteneriat cu Mediterana la Barcelona.
Acesta trebuia să includă cooperare economică, politică, militară și chiar socială și umană
însă nu a fost atinsă nici măcar cu privire la cele două obiective-cheie. În ceea ce privește
economia, s-a înregistrat o reducere drastică a proiectelor regionale și de infrastructură
deoarece statele membre nu au contribuit cu fonduri, iar fondurile din partea Comisiei
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rămân în standby. Zona de liber schimb promisă nu există însă cel mai evident eșec se
înregistrează la nivel politic și trebuie să fim pe deplin conștienți de acest fapt, dle comisar.

Uniunea pentru Mediterana a fost lansată în 2008 însă rămâne doar o fațadă. Summitul
care trebuia să se organizeze în noiembrie 2010 a fost amânat pe termen nedefinit. Problema
constă în faptul că diferitele guverne europene nu sunt interesate de o cooperare reală.
Acestea preferă să mențină relații cu regimuri dubioase care sunt devotate protejării
resurselor lor naționale gestionate în mod nedemocratic, în timp ce milioane de tineri
trăiesc fără a avea o altă perspectivă de viitor decât emigrarea, care este din ce în ce mai
grea.

Prin urmare, nu este o surpriză faptul că, impulsionate de criza economică și socială,
protestele din Tunisia s-au transformat într-un tsunami capabil de a afecta puternic actualul
regim aflat la putere. Realismul politic european nu mai este util ca urmare a fricii de
fundamentalismul islamic și poate că a venit vremea de a renunța, în cele din urmă, la
atitudinea postcolonială care tinde să reapară din când în când în relațiile cu statele
nord-africane.

Într-adevăr, dacă luăm Barcelona ca punct de plecare, Europa are nevoie de o viziune nouă
asupra regiunilor sale sudice și a celor din zona Mediteranei, care trebuie să fie mai credibilă
decât până acum. Acest fapt implică un control complet asupra parteneriatului și asupra
politicilor de vecinătate urmate până acum și insist să luați parte la acest demers, dle comisar.
Nu putem ascunde faptul că, atât Comisia, cât și Consiliul au fost gata chiar să demareze
dezbaterile cu Tunisia în vederea unui acord privind statutul avansat. Încă mai trebuie
lămurit pe baza căror criterii s-a considerat că acest lucru este posibil.

Trebuie să schimbăm direcția - să schimbăm orientarea - și le comunicăm Comisiei și
Consiliului că acest fapt poate fi atins dacă dăm dovadă de mai multă convingere oferind
Parlamentului un rol în elaborarea și aplicarea unei noi idei de parteneriat cu statele din
regiunea mediteraneeană. Toate acestea nu sunt numai în interesul acestor state, ci, în
primul rând, sunt în interesul Europei.

Multe dintre problemele cu care pare să se confrunte Europa pot fi abordate și soluționate
numai printr-o relație productivă și morală cu toate țările din Maghreb. Sprijinirea
reformelor economice și democratice, precum și aplicarea, în mod simultan, a tuturor
antidoturilor împotriva fundamentalismului și a terorismului, reprezintă un drum dificil
însă este singurul care trebuie urmat.

Avem motive să credem că lecția tragică și amară transmisă de Tunisia poate fi utilă pentru
a ne face pe noi toți să înțelegem, într-o mai mare măsură, ce trebuie făcut și ce trebuie
schimbat cu privire la acțiunile Europei.

Marietje Schaake,    în numele Grupului ALDE. – Dle Președinte, doresc să felicit poporul
tunisian pentru curajul și persistența acestuia în vederea obținerii oportunităților și a
libertății și sper că se vor putea abține cu toții să mai utilizeze violența și că, în curând, se
vor organiza alegeri libere și echitabile.

Cetățenii s-au pronunțat împotriva unui regim tiranic care a recurs la gloanțe și și-a ucis
tinerii. Numai guvernele slabe apelează la astfel de mijloace pentru a-și păstra puterea și
averea corupte, obținute în mod artificial. Regimurile își obțin legitimitatea din asigurarea
bunăstării cetățenilor lor, nu din închiderea universităților și anularea accesului la informare
și la comunicare liberă.
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Cu privire la accesul la informare, opoziția din Tunisia a utilizat internetul, iar internetul
devine din ce în ce mai important pentru o opoziție pașnică în întreaga lume. Am aflat
informații despre revolta cetățenilor din Tunisia de pe internet și din declarațiile martorilor
oculari postate pe internet însă a durat aproximativ o lună de conflicte stradale înainte ca
mijloacele media dominante și liderii politici să realizeze gravitatea acestor acțiuni.

În aceeași săptămână - săptămâna trecută - ministrul afacerilor externe al Franței a oferit
guvernului Tunisiei drept sprijin forțe de poliție de tip „riot police” și asistență în vederea
menținerii ordinii. Care este reacția Comisiei la această ofertă și unde este sprijinul acordat
cetățenilor în vederea susținerii drepturilor acestora?

(Aplauze)

Confruntarea dintre guvernul tunisian și cetățenii acestuia a avut loc atât în mod virtual,
pe internet, cât și pe străzi. Guvernul tunisian este cunoscut ca fiind drept unul cele mai
avansate guverne din punctul de vedere al utilizării filtrelor și softurilor de cenzurare, iar
în ultima lună, nu a depus niciun efort pentru a opri cetățenii prin intermediul acestor
tehnologii. Regimuri restrictive din întreaga lume continuă să utilizeze tehnologiile pentru
a îngrădi libertatea de exprimare.

Astăzi este Ziua lui Martin Luther King, iar Martin Luther King a fost cel care a afirmat că
vine o vreme în care tăcerea trădează. Dle comisar Füle, a sosit acea vreme. Statele Unite
și-au pierdut în mod semnificativ credibilitatea în cadrul luptei pentru obținerea statutului
de lider în ceea ce privește libertatea pe internet.

UE are de dus o luptă, despre care vom discuta în această seară, cu privire la legislația
maghiară viitoare. Însă tânăra generație din întreaga lume, care iubește libertatea, privește
exemplul simbolic dat de Tunisia și așteaptă un sprijin din partea UE și nu există niciun
motiv pentru care nu ar trebui să fim noi liderii în protejarea libertăților cetățenilor, inclusiv
pe internet.

Daniel Cohn-Bendit,    în numele Grupului Verts/ALE. – (FR) Dle Președinte, doamnelor și
domnilor, recunosc că mi-ar fi plăcut ca acest Parlament să se ridice la înălțimea orgoliului
tunisienilor care au reușit să îl înfrângă pe dictatorul Ben Ali.

Doamnelor și domnilor, dictatorul a căzut, însă regimul dictatorial, structura dictatorială
încă există în Tunisia. Acum trebuie să fim foarte atenți. Guvernele europene și majoritatea
din acest Parlament au sprijinit timp de mulți ani structura dictatorială și pe dictatorul
tunisian. Chiar săptămâna trecută, majoritatea grupurilor au respins o dezbatere privind
Tunisia și au refuzat să îl condamne pe Ben Ali.

Acțiunile ministrului de externe francez reprezintă ultimul exemplu de complicitate a
Vestului. De ce? Din cauza fricii; deoarece cetățenii se tem de islamism. Este bine că ne
temem de dictatura islamistă însă ce legătură au cu islamismul acești tineri, acești tunisieni
care în mod cert nu erau islamiști și care s-au luptat pentru libertate? Dl Bouazizi, care s-a
sacrificat, este Jan Palach al Tunisiei și, în momentul în care Jan Palach s-a sacrificat, acest
întreg Parlament l-a sprijinit. Nici măcar nu suntem capabili să îl sprijinim pe dl Bouazizi
- acesta este adevărul cu privire la acest Parlament.

Acum Comisia trebuie să ia măsuri. Trebuie să spună un singur lucru; trebuie să le spună
tunisienilor faptul că nu se vor putea organiza alegeri democratice în doar două luni într-un
stat care abia a scăpat de dictatură. În acel stat nu există niciun fundament democratic. Nu
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există libertate de exprimare și nu există libertatea mass-mediei, a radioului sau a televiziunii.
Nu există decât o tipografie națională.

Acesta este motivul pentru care solicit Comisiei să utilizeze banii aferenți acordului de
asociere în vederea sprijinirii libertății de exprimare în Tunisia și nu în vederea sprijinirii
organizațiilor guvernamentale tunisiene.

În al doilea rând, guvernul de tranziție nu este un guvern de unitate națională. De ce?
Deoarece majoritatea celor care au luptat sau a celor care se află în exil nu s-au întors încă
și nu sunt recunoscuți. Prin urmare, este nevoie de timp pentru ca forțele democratice - nu
forțele „recunoscute” de Ben Ali, ci adevăratele forțe democratice - să se poată dezvolta.

Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că, pentru noi, evenimentele din Tunisia
reprezintă cheia înțelegerii și a speranței pentru toate statele arabe. Democrația și islamul
sunt compatibile și, dacă suntem capabili să sprijinim această democrație tunisiană novice,
vom vedea că în Egipt, Iordania și Siria, și peste tot în lume, cetățenii și popoarele se vor
ridica împotriva dictatorilor.

Toți cei de aici avem o responsabilitate deoarece, la urma urmei, tunisienii - care fac parte
din lumea arabă - ne demonstrează că speranța privind libertatea pe care am văzut-o în
1989 în blocul de răsărit se naște acum într-o țară precum Tunisia. În scurt timp, aceasta
va ajunge și în Algeria și apoi în Egipt și Iordania.

Prin urmare, acesta este motivul pentru care este de neconceput ca acest Parlament să nu
adopte nicio măsură în acest sens și să spună: „Da, probabil; nu știm”. Nu am știut în 1989
cum va reuși Polonia. Nu am știut nici cum Rusia va reuși cu Gorbaciov. Dacă cerem
asigurări de fiecare dată când cetățenii solicită libertate - adică, dacă le cerem acestora să
ne spună că situația va înregistra în mod cert progrese într-o anumită direcție - nu vom
sprijini niciodată libertatea și acesta este motivul pentru care invit Comisia să depună
eforturi, să adopte măsuri, să le arate tunisienilor că realpolitik acum nu mai este politica
de sprijinire a structurii dictatoriale, ci a democrației.

(Aplauze)

Charles Tannock,    în numele Grupului ECR. – Dle Președinte, revoluția din Tunisia reflectă,
fără îndoială, frustrarea cetățenilor din cauza stagnării politice și economice relative a
statului. Corupția flagrantă și bunăstarea elitei familiilor care reprezintă clasa conducătoare
contrastează profund cu nivelurile ridicate de sărăcie și șomaj din rândul cetățenilor
obișnuiți.

Fostul președinte Ben Ali a plătit prețul suprem pentru neîndeplinirea așteptărilor și a
aspirațiilor poporului pe care l-a condus însă nu sunt de acord cu anumite evaluări, îndeosebi
ale unor membri din Grupul Verzilor, privind faptul că acest guvern a fost unul dintre cele
mai represive din lumea arabă. Din anumite puncte de vedere, Tunisia a fost un exemplu
de stat arab modern, secular și progresiv. De exemplu, poligamia și vălurile au fost interzise,
iar investițiile străine directe și turismul au fost încurajate.

Tunisia a reușit să reziste în fața eforturilor adepților jihadului care au încercat cu violență
să submineze integritatea societății sale seculare. Prin urmare, este esențial ca liderii politici
ai Tunisiei - noii lideri care vor prelua puterea de acum înainte - să protejeze această
moștenire, deoarece extremiștii adepți ai salafismului vor încerca, fără îndoială, să profite
de haosul și de revoltele care vor oferi un imbold acțiunilor periculoase plănuite de aceștia,
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fapt care, în mod evident, amenință, de asemenea, obiectivele politice europene, inclusiv
obiectivele politicii externe.

Totodată, noii lideri politici ai Tunisiei trebuie să înțeleagă că o guvernanță precară și
inegalitățile din punctul de vedere al veniturilor constituie un focar al radicalismului violent.
Sunt încurajat de promisiunea conducerii interimare privind organizarea unor reforme
substanțiale deoarece astfel de măsuri vor consolida într-o mare măsură relația Tunisiei cu
Uniunea Europeană. Între timp, grupul pe care îl reprezint solicită limitarea la maximum
a forțelor de securitate și arestarea și judecarea celor care s-au aflat la conducerea gărzii
prezidențiale a acelui ancien regime și care sunt responsabili pentru împușcarea, în ultimele
câteva zile, a unor simpli spectatori inocenți, într-o încercare zadarnică de a destabiliza
statul. Felicit armata pentru profesionalismul de care a dat dovadă în vederea protejării
instituțiilor Republicii.

Noi, cei din UE, trebuie să oferim tot sprijinul noului guvern tunisian al unității și, de
asemenea, cetățenilor Uniunii Europene, inclusiv cetățenilor britanici care se află în vacanță
în Tunisia, fiind astfel victime ale revoltelor.

Marie-Christine Vergiat,    în numele Grupului GUE/NGL. – (FR) Dle Președinte, doamnelor
și domnilor, sunt mândră, dar și foarte emoționată, să iau astăzi cuvântul în cadrul acestei
sesiuni parlamentare în numele grupului pe care îl reprezint, Grupul Confederal al Stângii
Unite Europene⁄Stânga Verde Nordică.

Motivul este că foarte puțini dintre noi, cei din cadrul acestui Parlament, am denunțat
abuzurile regimului tunisian și toate chinurile prin care au trebuit să treacă cetățenii care
au îndrăznit, în pofida oricăror dificultăți, să critice și să denunțe practicile acestuia și,
îndeosebi, tortura apărătorilor drepturilor omului.

A fost nevoie de sacrificiul unui tânăr de 26 de ani pentru ca poporul tunisian să se revolte
și să nu se mai teamă de regim, deoarece se simțea foarte singur. Atunci s-a născut speranța
de libertate. A fost nevoie de peste 50 de decese pentru ca Uniunea Europeană să
îndrăznească să facă o declarație timidă solicitând limitarea utilizării forței însă fără a aduce
în discuție parteneriatul sacru UE-Tunisia și fără a condamna violența, dle Füle, până
sâmbătă. Dorim să menționăm cel puțin că, de la numirea în funcție, de-abia v-ați făcut
auzit în fața regimului tunisian.

Aceste cuvinte privind „limitarea utilizării forței” mi-au rămas înțepenite în gât. Parlamentul
European a fost mut, cu excepția unei declarații timide a delegației pentru relațiile cu țările
din Maghreb. De-abia sâmbătă ați atins acest subiect, dle Președinte, iar astăzi o majoritate
din Parlamentul European a respins o rezoluție scrisă. Totuși, autoritățile europene au
reușit să se facă auzite într-o mai mare măsură în fața altor regimuri. În calitate de francez,
cunosc responsabilitățile guvernului francez și nu voi revedea propunerile ministrului
nostru de externe. În mod evident, pentru anumite popoare, era colonialismului nu s-a
încheiat încă, însă haideți să sperăm că toate acestea vor fi lăsate trecutului.

Datorită curajului poporului tunisian, miracolul tunisian, atât de drag câtorva dintre cei
prezenți aici, s-a spulberat în câteva zile și și-a arătat adevărata față. Astăzi, Uniunea
Europeană are o responsabilitate enormă de a sprijini poporul tunisian în vederea tranziției
democratice a acestuia însă fără a se implica. Uniunea Europeană trebuie să monitorizeze
procesul electoral și să se asigure că o comisie de investigare independentă va reuși să afle
ce s-a întâmplat în mod concret - cu privire la violență și la corupție. Poporul tunisian nu
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trebuie să mai fie jefuit. Bunurile familiilor Ben Ali și Trabelsi nu trebuie să fie numai
monitorizate; ele trebuie sechestrate.

Uniunea Europeană a eșuat. Este un drum lung de parcurs până când tunisienii vor avea
iar încredere. La momentul actual lucrurile încă sunt dificile, este adevărat, iar evenimentele
din țară pot constitui un exemplu bun pentru regiunea Maghreb. Știm că pot avea loc astfel
de revolte în toate statele în care Vestul încă își mai plasează propriile interese mai presus
de interesele cetățenilor. În Algeria, Egipt și Mauritania deja au existat persoane care s-au
sacrificat. Este momentul să trecem de la vorbe la fapte concrete în ceea ce privește
democrația și drepturile omului. Este timpul ca Uniunea Europeană să își consolideze
parteneriatele cu statele sudice și să le clădească în cele din urmă pe baza unor cerințe
democratice, pe baza respectului față de drepturile omului și față de egalitate, în caz contrar
asigurând cale liberă adepților fundamentalismului.

Gerard Batten,    în numele Grupului EFD. – Dle Președinte, la începutul dezbaterii ați făcut
câteva observații cu privire la alegerile libere și echitabile și la un guvern reprezentativ bun
și ne-ați rugat să sprijinim poporul tunisian.

Niciun democrat nu ar putea să nu fie de acord. Cetățenii vor tolera multe din partea unor
guverne incompetente, corupte însă dacă totul este dus la extreme, aceștia se vor răzvrăti.
Serviciile securității interne au o doctrină potrivit căreia, din momentul în care proviziile
alimentare se epuizează, orice populație rezistă doar trei zile înainte de a porni o revoltă.

Există vreun paralelism între evenimentele din Tunisia și Uniunea Europeană? Guvernul
UE este nedemocratic și incompetent. UE are o clasă politică din ce în ce mai detașată de
dorințele cetățenilor săi. În multe state din Europa se înregistrează un șomaj sporit în rândul
tinerilor, ca rezultat direct al politicilor UE. În Grecia deja există revolte și conflicte civile
din cauza angajamentului pur ideologic al acesteia față de moneda unică europeană. State
precum Spania, Portugalia și Irlanda pot urma cât de curând soarta Greciei deoarece
economiile acestora devin imposibil de ținut în cămașa de forță a monedei euro.

Să nu credeți că țările europene nu riscă să se confrunte cu astfel de evenimente. În
momentul în care guvernele devin dușmanii propriilor lor cetățeni, oamenii se răzvrătesc
în cele din urmă.

Sunt de acord cu ceea ce ați menționat la început însă haideți să vedem acele principii
aplicate și în Europa, la fel ca și în alte state ale lumii.

Președinte.   – Declar închis acest punct.

12. Condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție
(dezbatere)

Președinte.   – Următorul punct pe ordinea de zi este recomandarea pentru a doua lectură
de către dna Stihler, în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorului,
cu privire la poziția Consiliului în prima lectură în vederea adoptării unui regulament al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru
comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a
Consiliului [10753/3/2010 – C70267/2010 – 2008/0098(COD)] (A70343/2010).

Catherine Stihler,    raportoare. – Dle Președinte, este un mod bun de a începe noul an cu
această dezbatere și cu votul de mâine referitor la înțelegerea încheiată pe durata mandatului
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Președinției belgiene cu privire la acest raport important legat de produsele pentru
construcții.

Doresc să încep prin a le mulțumi tuturor colegilor care au făcut acest lucru posibil, pentru
munca depusă și pentru seriozitatea și angajamentul de care au dat dovadă în vederea
concretizării acestei propuneri. De asemenea, doresc să transmit mulțumiri Secretariatului
IMCO și Președinției belgiene, îndeosebi dlui Vertessen și dlui Haerynck, pentru toate
eforturile depuse în acest sens.

După cum am menționat în cadrul raportului meu, citându-l pe poetul Robert Frost - „gard
trainic, vecini pe măsură” (cu un semnul întrebării subînțeles). Este important să menținem
dinamica în vederea realizării pieței interne și a depășirii barierelor care stau în calea
comerțului. După cum menționează Mario Monti în cadrul raportului său privind piața
unică, Europa se află încă într-o etapă de „construire a pieței” care necesită eliminarea
barierelor din calea activității transfrontaliere, eliminarea personalului inutil din cadrul
administrațiilor naționale și a barierelor de ordin tehnic și depășirea rezistenței corporative.

Prin această propunere am încercat să sporim eficiența pieței unice și claritatea și
transparența actualelor sisteme, astfel încât produsele plasate pe piață să întrunească cele
mai înalte standarde, iar industria construcțiilor să beneficieze de o piață mai echitabilă.

La momentul actual, industria construcțiilor se confruntă cu provocări economice cauzate
de criza financiară globală din 2008 și intensificate de redresarea economică lentă din
cadrul UE. Nu ar trebui să uităm niciodată importanța industriei construcțiilor - acest sector
asigură locuri de muncă pentru 12 milioane de cetățeni ai UE, iar alte 26 de milioane de
cetățeni ai UE depind de acesta - în total, 38 de milioane de persoane care se bazează pe
acest sector. În vederea creșterii economice, sectorul construcțiilor este esențial din punctul
de vedere al locurilor de muncă pe care le oferă.

Totuși se numără și printre cele mai periculoase sectoare din punctul de vedere al siguranței
la locul de muncă. Dacă luăm de exemplu Germania, care deține recordul în ceea ce privește
siguranța la locul de muncă, unul din 5 000 de lucrători din domeniul construcțiilor suferă
un accident fatal pe parcursul vieții. Sănătatea și siguranța celor care lucrează direct pe
șantiere ar trebui întotdeauna amintită și este important ca acest fapt să fie recunoscut în
cadrul raportului.

Având în vedere aceste aspecte, am reușit cu succes să ajungem la un acord, de ambele
părți, cu privire la etichetarea substanțelor periculoase, astfel încât raportul să fie în
conformitate cu REACH, dar, de asemenea, să vină și în sprijinul celor care lucrează cu
produse care, în trecut, au provocat afecțiuni cronice sau chiar decese - afecțiuni precum
mezoteliomul cauzat de expunerea la azbest și, într-o anumită măsură, bronhopneumopatia
cronică obstructivă cauzată de condițiile de lucru și de inhalarea de praf.

Etichetarea adecvată a substanțelor periculoase poate veni în sprijinul celor care suferă de
astfel de afecțiuni pulmonare și demonstrează cât de interconectată este munca noastră
depusă în acest sens. Sunt mândră de faptul că acest raport a fost elaborat și încheiat în
Anul european al plămânului. Sănătatea plămânilor este atât de des neglijată și am fost
încântată că, în cadrul acestui Parlament, noi i-am recunoscut importanța.

De asemenea, aș dori să comentez pe scurt câteva aspecte privind IMM-urile. În Parlament,
suntem îndemnați să „gândim mai întâi la scară mică”, iar acest principiu ar trebui să se
regăsească în întreaga noastră activitate. De aceea am reușit să creăm un al doilea flux
pentru ca întreprinderile mai mici să își plaseze produsele pe piața internă, iar sistemul ar
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trebui să faciliteze accesul IMM-urilor pe o piață mai mare, reducând costurile, fapt care
nu poate decât să sporească potențialul comercial al acestora.

Cu privire la chestiunea separată referitoare la transparența legată de modalitatea de
funcționare a organismelor tehnice, consider că am asigurat, pentru organismele
responsabile cu aprobarea produselor, o evoluție mai amplă decât fusese prevăzut inițial.
Transparența proceselor și aprobarea produselor pot ajuta în vederea eliminării barierelor
care stau în calea Uniunii Europene la momentul actual. Acest fapt ar trebui să ajute
companiile din UE și, îndeosebi, condițiile speciale stabilite cu privire la microîntreprinderi
sunt, de asemenea, utile, având în vedere situația economică dificilă de la momentul actual.

În Uniunea Europeană ar trebui să depunem întotdeauna eforturi în vederea unei
reglementări mai bune. Împreună cu raportorii alternativi, am modificat secțiunile raportului
care nu mai sunt relevante sau care erau atât de neclare încât nimeni nu le putea respecta
sau nu putea asigura punerea lor în aplicare. În cadrul unei industrii precum sectorul
construcțiilor este imperativ ca normele să fie clare și aștept cu nerăbdare să observ
diferențele pe care le vor aduce aceste schimbări specifice.

Dimensiunea acestora este uriașă, iar provocările sunt nenumărate însă astăzi, aceste noi
norme care vor intra în vigoare în statele membre în următoarele 24 de luni vor sprijini
sectorul construcțiilor deoarece noi încercăm să stimulăm creșterea economică și, astfel,
să creăm locuri de muncă.

Antonio Tajani,    vicepreședinte al Comisiei. – (IT) Dle Președinte, doamnelor și domnilor,
mai întâi aș dori să îi mulțumesc dlui Președinte, care ne face onoarea de a prezida o
dezbatere cu privire la o chestiune atât de importantă pentru politica industrială și pentru
piața internă. De asemenea, doresc să îi mulțumesc dnei raportoare, dna Stihler, care a
depus eforturi mari cu privire la această propunere și care, datorită angajamentului său,
ne-a ajutat să ajungem la un acord la a doua lectură.

De asemenea, doresc să le transmit sincerele mele mulțumiri tuturor raportorilor alternativi
și președintelui Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, dl Harbour.
Eforturile colective depuse de dvs. au fost cruciale în vederea atingerii unui punct de cotitură
în cadrul negocierilor dintre instituțiile europene cu privire la acest dosar extrem de tehnic.

Comisia salută compromisul făcut în a doua lectură de Parlament și Consiliu deoarece, în
pofida naturii sale tehnice, acest dosar are o importanță fundamentală. Adoptarea
regulamentului privind produsele pentru construcții reprezintă un progres extraordinar
pentru întregul sector al construcțiilor din Europa. Produsele pentru construcții reprezintă
3 % din produsul intern brut al Europei și, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă,
activitățile legate de sectorul construcțiilor contribuie cu 6,5 % la PIB-ul Europei și justifică
7,5 % din locurile de muncă. Toate acestea însumează 10 % din economia europeană,
procent de care se face responsabil sectorul construcțiilor, după cum a consemnat
raportoarea în discursul său.

În plus, adoptarea regulamentului privind produsele pentru construcții constituie un
progres important în ceea ce privește simplificarea și îmbunătățirea legislației, și, în același
timp, consolidarea pieței interne pentru produsele pentru construcții. Această măsură a
constituit, de asemenea, prima punere în aplicare concretă a principiilor prevăzute în Actul
privind întreprinderile mici („Small Business Act”). De fapt, legislația UE va furniza în cele
din urmă întreprinderilor europene - și îndeosebi microîntreprinderilor - instrumente care
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să le sprijine, nu să le încurce, adică formulare care trebuie completate, proceduri birocratice
și obligații suplimentare.

Nu pot decât să mă declar mulțumit de acest rezultat, îndeosebi cu privire la soluțiile
furnizate pentru trei chestiuni care, în trecut, erau considerate mai complicate. În primul
rând, cu privire la chestiunea legată de substanțele periculoase, Comisia va elabora un
proiect de raport în acest sens, informând în mod regulat Parlamentul și, în cazul în care
este necesar, prezentând propuneri legislative suplimentare.

În al doilea rând, este vorba despre tratamentul special rezervat microîntreprinderilor, care
întotdeauna a fost considerat esențial în vederea protejării principiilor din Actul privind
întreprinderile mici („Small Business Act”). Rezultatele obținute satisfac acest criteriu
deoarece oferă posibilitatea unor proceduri simplificate pentru microîntreprinderi.

În cele din urmă, în mai multe părți ale raportului este recunoscută nevoia de reducere a
obligațiilor administrative și de testare ale întreprinderilor, într-o anumită măsură prin
introducerea unor proceduri simplificate pentru marca CE, dar și prin menținerea
caracterului opțional al utilizării Evaluărilor tehnice europene.

În orice caz, conform Declarației Comisiei Europene anexate la poziția în primă lectură a
Consiliului, va trebui să verificăm dacă soluțiile alese sunt cu adevărat cele mai potrivite
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor existente. În special, va trebui să evităm să supunem
întreprinderile - și, îndeosebi, microîntreprinderile - la obligații administrative nejustificate
sau, în orice caz, inutile. Intenționăm să monitorizăm acest aspect cu atenție și vom adăuga
concluziile noastre la raportul Parlamentului European și al Consiliului, care va fi elaborat
la cinci ani după intrarea în vigoare a acestui regulament.

Aș dori, de asemenea, să clarific faptul că Comisia intenționează să lucreze în strânsă
colaborare cu Parlamentul European și, bineînțeles, cu Consiliul, cu privire la punerea în
aplicare a acestui regulament. În acest scop, am solicitat serviciilor mele - cărora le
mulțumesc pentru contribuția pe care o aduc întotdeauna la activitatea legislativă a Comisiei
- să elaboreze o foaie de parcurs în vederea punerii în aplicare, pe care intenționez să v-o
trimit cât mai repede. Acest fapt privește, în special, așa-numitele aspecte de comitologie.
Parlamentul este un partener-cheie al Comisiei și vă pot garanta că intenționăm să
continuăm să lucrăm în strânsă colaborare cu dvs., inclusiv cu privire la următoarea etapă
a procesului de adoptare. În plus, 14 ani în cadrul acestui Parlament nu s-au dus pe apa
sâmbetei.

În cele din urmă, Comisia a considerat necesară depunerea unei declarații privind abaterea
de la acordul comun încheiat între instituții, referitor la termenul-limită de depunere a unei
obiecții cu privire la actele delegate. Comisia dorește să sublinieze faptul că principiul
prevăzut de proiectul de acord comun pune la dispoziție un termen de două luni pentru
depunerea obiecțiilor, termen care poate fi prelungit cu încă două luni.

În acest caz, Comisia este de părere că nu există circumstanțe deosebite care să justifice
încălcarea acestui principiu. Comisia regretă nerespectarea principiului convenit în cadrul
proiectului de acord comun și subliniază, în cadrul declarației sale, că situația privind
produsele pentru construcții nu poate constitui un precedent.

Doresc să mulțumesc Parlamentului - inclusiv prin intermediul dlui Președinte, căruia îi
mulțumesc din nou pentru participarea în cadrul acestei dezbateri - pentru interesul cu
care a examinat această propunere de simplificare. În concluzie, doresc să evidențiez
avantajele pe care le putem avea de pe urma acestei noi reglementări, precum și avantajele
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de care vor beneficia producătorii și utilizatorii de produse pentru construcții, precum și
administrațiile naționale.

De asemenea, confirmăm dorința Comisiei de a adera la obligațiile prevăzute de acest
regulament, îndeosebi, de a elabora rapoartele solicitate.

Vă mulțumesc încă o dată, dle Președinte, și vă mulțumesc, distinși deputați, pentru
angajamentul și cooperarea de care ați dat dovadă.

Andreas Schwab,    în numele Grupului PPE. – (DE) Dle Președinte, dle Tajani, doamnelor
și domnilor, și eu aș dori să încep prin a mulțumi cu sinceritate tuturor celor care au luat
parte activ pentru a aduce acest regulament în a doua lectură. Acest regulament - după
cum sugerează și titlul - reprezintă o îmbunătățire a directivei existente. În trecut, bineînțeles,
elaborarea de regulamente reprezenta, într-o oarecare măsură, un domeniu central al
autonomiei naționale. Faptul că am reușit să scoatem din impas piața internă europeană
cu ajutorul unui regulament reprezintă un lucru pozitiv.

În al doilea rând, îndeosebi cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, regulamentul conține
o serie de simplificări care vor facilita activitatea economică a acestora și demersurile lor
în cadrul pieței interne europene. În cele din urmă, și consumatorii vor beneficia, bineînțeles,
de pe urma acestui regulament, deoarece acesta va îmbunătăți considerabil siguranța și
fiabilitatea produselor pentru construcții.

De asemenea, pot vorbi și în numele raportorului nostru alternativ, dl profesor Mayer,
care, din cauza unor chestiuni legate de electorat, a fost nevoit, din păcate, să rămână în
circumscripția sa electorală. Acesta m-a rugat să menționez că, în cele din urmă, în a doua
lectură, acest regulament reprezintă un compromis, un compromis bun în opinia sa, dar
că totuși mai există câteva aspecte care vor necesita eforturi suplimentare. Îi sunt foarte
recunoscător dlui Tajani pentru faptul că a subliniat că Parlamentul va fi, de asemenea,
implicat în activitatea de monitorizare care rămâne a fi derulată. După cum consideră si
raportorul alternativ, dl profesor Mayer, nu este suficientă reglementarea comportamentului
producătorilor de produse pentru construcții și a comercializării produselor acestora; acest
regulament trebuie însoțit de o legislație care să stabilească principii și norme practice
privind utilizarea și instalarea produselor pentru construcții. În acest sens, profesorul Mayer
consideră că Comisia ar trebui să aibă în vedere acordarea unui mandat Comitetului
European pentru Standardizare (CEN) pentru a elabora un regulament european
standardizat.

Dl Mayer ar dori, de asemenea, să sublinieze faptul că Comisia trebuie să monitorizeze
dacă noul Regulament privind produsele pentru construcții determină o armonizare
adecvată în toate domeniile și nu dă naștere unor noi probleme de siguranță și unei
concurențe neloiale. Cu toate acestea, după ce am ascultat afirmațiile dlui comisar Tajani,
sunt sigur că împreună vom atinge aceste obiective.

PREZIDEAZĂ: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreședintă

Evelyne Gebhardt,    în numele Grupului S&D. – (DE) Dnă președintă, doamnelor și
domnilor, aș dori să îmi exprim mulțumirile foarte sincere adresate raportoarei, dna Stihler,
care a desfășurat o activitate foarte importantă în acest domeniu extrem de tehnic.
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Acesta nu este doar un raport tehnic; este, de asemenea, un raport extrem de politic – un
raport în care a fost necesar ca standardele politice ridicate să fie, de asemenea, respectate.
A fost necesară echilibrarea diferitelor interese ale industriei, de siguranță și de protecție a
lucrătorilor și, din punctul de vedere al Parlamentului European și al Grupului S&D din
Parlamentul European, raportoarea a reușit în mod admirabil acest lucru.

A fost esențial să se respecte interesele industriei și să se identifice unde sunt problemele
acestora în acest domeniu al produselor de construcție. De asemenea, a fost important să
se găsească un echilibru între întreprinderile mari și cele mici și mijlocii. În opinia noastră,
Comisia a avut dreptate atunci când a sugerat că întreprinderile mici au nevoie de mai
puține norme. Totuși aceasta nu înseamnă – iar aici propunerea Comisiei a fost îmbunătățită
– că ar trebui să fie permis un nivel mai scăzut de siguranță. Nivelul standardelor trebuie
să fie, de asemenea, cu adevărat ridicat, lucru pe care am reușit să îl realizăm în acest
domeniu.

Desigur, este de asemenea important să punem siguranța pe primul loc. Acest lucru este
de o importanță deosebită pentru consumatori, deoarece, în cazul în care un produs de
construcție este fabricat și pus în funcțiune, trebuie să se asigure că utilizatorul produsului
este protejat, la final, de același nivel de siguranță ca și aceia care au lucrat, în prealabil, cu
produsul.

Al treilea punct care a fost deosebit de important pentru noi, ca social-democrați, a fost
îmbunătățirea protecției lucrătorilor și faptul că acest lucru a fost, de asemenea, încorporat
în mod explicit încă o dată. În remarcile sale, dna Stihler a acordat, de asemenea, o mare
importanță acestui lucru. În fond, aceste produse de construcție implică adesea lucrul cu
substanțe și materiale periculoase. Este deosebit de important să se asigure că cel mai înalt
nivel posibil de protecție este atins cu adevărat în acest domeniu. Acest nivel de protecție
va trebui, de asemenea, să fie luat în considerare mai târziu – iar acesta este un aspect pentru
care, probabil, trebuie să mai depunem eforturi, dle Tajani – în legătură cu eliminarea
acestor produse odată ce nu mai sunt necesare.

Aș dori să exprim încă o dată cele mai sincere mulțumiri raportoarei pentru munca sa cu
adevărat splendidă.

Heide Rühle,    în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dnă președintă, aș dori, de asemenea,
să mulțumesc dnei Stihler și tuturor raportorilor alternativi. Consider că am realizat un
bun compromis în această a doua lectură, chiar dacă – așa cum se întâmplă întotdeauna
în cazul compromisurilor, desigur – nu toate părțile sunt mulțumite.

Aș dori în mod special să mă axez pe observațiile dlui profesor Meyer, astfel cum au fost
comunicate de dl Schwab. Cred că mai avem încă de depus eforturi cu privire la etichetare.
Dispunem acum de o armonizare bună a produselor de construcție, și mă refer la fabricarea
produselor de construcție. Cu toate acestea, domeniul în care trebuie încă să depunem
eforturi este cel al instalării și al utilizării produselor de construcție. Una dintre opțiuni este
să își continue Comisia activitatea în această privință în domeniul Eurocodurilor și, de
asemenea, să existe un mandat pentru acest lucru în domeniul Eurocodurilor, în vederea
înregistrării unor progrese.

Cealaltă opțiune este să armonizăm domeniul de aplicare și utilizare, astfel încât să nu ne
întoarcem din nou la nivelul național în această privință, și să dispunem de armonizare la
nivel european numai în legătură cu produsele în sine și nu în raport cu utilizarea lor.
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Trebuie să depunem mai multe eforturi în această privință, iar Comisia va primi, de
asemenea, sprijinul nostru deplin în cazul în care sunt necesare măsuri suplimentare.

Aș dori să menționez încă un aspect important în dezbaterea privind votul pentru sau
împotrivă. Din nefericire, președinția belgiană a făcut o eroare în timpul negocierilor. În
urma primei lecturi, a introdus noi domenii în a doua lectură – articolul 8 alineatul (3) și
articolul 8 alineatul (6) – fără consimțământul deplin al Parlamentului. Președinția maghiară
a abordat acum acest lucru într-o scrisoare. Cu toate acestea, nu cred că Președinția maghiară
a înțeles cu adevărat conflictul. Aș dori să subliniez încă o dată că, pe viitor, în cazul în care
introduce elemente noi în a doua lectură, aștept din partea Consiliului să abordeze de fapt
Parlamentul și să încerce să ajungă la un compromis bun cu noi.

Cu toate acestea, având în vedere rezultatul, nu credem că ar avea sens să respingem acest
compromis pe baza unei erori de procedură de acest fel. Vom vota în favoarea acestui
compromis, deoarece credem că este un pas important spre o armonizare suplimentară a
sectorului, un sector de o importanță economică majoră. Compromisul primește, prin
urmare, sprijinul nostru în această a doua lectură.

Emma McClarkin,    în numele Grupului ECR. – Dnă președintă, aș dori să mulțumesc dnei
Stihler pentru activitatea intensă desfășurată. A fost un drum foarte lung.

În prezent, în Europa sectorul construcțiilor angajează în mod direct 12 milioane de cetățeni
ai UE. În plus, aproximativ 92 % dintre producătorii de materiale de construcție sunt
întreprinderi mici și mijlocii – acest procent reprezintă peste 65 000 de întreprinderi
individuale. În mod evident, sectorul construcțiilor este vital pentru economia europeană
și avem o responsabilitate față de industrie să contribuim la susținerea acesteia, mai ales
în urma crizei economice.

Mai multe aspecte ale acestui raport, cum ar fi natura legislației UE, au creat un anumit
impas pentru mulți dintre noi. Nu este perfect, este un compromis. Printre aspectele-cheie
s-a numărat declarația de performanță sau marcajul CE, în cazul cărora a fost realizat un
acord de succes pentru a asigura că microîntreprinderile nu se confruntă cu aceleași sarcini
ca și societățile mai mari. În ceea ce privește combaterea și identificarea substanțelor
periculoase în produsele de construcție, am reușit să negociem un compromis care să
asigure lipsa conflictelor cu reglementările REACH existente.

Sper că acest acord în a doua lectură va avea rezultate reale și va încuraja libera circulație
a produselor de construcție, va îmbunătăți standardele de pe teritoriul UE și va promova
reciclarea produselor de construcție pe viitor, fără ca, cel mai important, să sporească
sarcinile birocratice pentru întreprinderi sau să semene confuzie în rândul consumatorilor.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Dnă președintă, doamnelor și domnilor, salut compromisul la
care s-a ajuns în ceea ce privește anumite puncte specifice pe care le consider de o importanță
esențială pentru a atinge, în mod eficient, obiectivele pe care propunem să le realizăm în
conformitate cu prezenta propunere legislativă.

Mă refer la menținerea normelor privind procedurile simplificate, care sunt cu siguranță
concepute pentru a ușura sarcinile și pentru a reduce costurile suportate de întreprinderi
și, în special, de întreprinderile mici și mijlocii. Într-adevăr, cred că în contextul unei situații
economice negative precum cea actuală, este absolut esențial să se recunoască importanța
rolului jucat de întreprinderile mici și mijlocii, care constituie una dintre pietrele de temelie
pe care economia noastră se bazează.
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În plus, prin introducerea unor mecanisme procedurale simplificate și, în special, prin
reducerea timpului necesar pentru introducerea pe piață a noilor produse, noul regulament
favorizează cu siguranță inovarea. În același timp, protejează, de asemenea, consumatorii,
permițându-le să obțină mai repede acces la produse inovatoare, fără a renunța la garanțiile
de calitate și siguranță care trebuie să fie asigurate prin marcajul CE.

Prin urmare, în opinia mea, acordul la care s-a ajuns reprezintă un compromis excelent
care va asigura echilibrul dintre necesitățile producătorilor și cele ale consumatorilor,
garantând astfel buna funcționare a pieței într-un sector care este cu adevărat forța motrice
a economiei noastre europene.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Dnă președintă, trebuie să mulțumesc dnei Stihler pentru
activitatea sa excelentă. Am vorbit cu toții despre o chestiune de natură tehnică. Din fericire,
dna Gebhardt, în numele Grupului S&D din Parlamentul European, a subliniat faptul că
aceasta nu este doar o chestiune tehnică; este, de asemenea, o chestiune profund politică
și economică. Știm cu toții că sectorul construcțiilor este un pilon de bază al economiei.
Știm cu toții că întreprinderile mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a economiei noastre,
o economie care, în cadrul Uniunii Europene, se află într-o situație extrem de dificilă. Astfel,
raportul dnei Stihler are, de asemenea, o mare importanță politică, iar aceasta a desfășurat
o activitate excelentă în această privință.

Am reușit să realizăm un compromis, un compromis bun pentru toți. Am reușit să găsim
un echilibru care ne va oferi proceduri simple, care pot fi aplicate fără a compromite
standardele întreprinderilor mici și mijlocii și, în același timp, cele mai bune rezultate
posibil.

Am reușit să soluționăm problema substanțelor periculoase. Ne amintim cu toții – iar cei
mai în vârstă de aici își amintesc foarte bine – problema contaminării cu azbest a clădirii
Berlaymont, care a fost închisă timp de cinci sau șase ani. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla
unor state întregi din Uniunea Europeană dacă nu am fi putut soluționa problema
substanțelor periculoase.

În cele din urmă, încă mai trebuie să abordăm problema siguranței și a transparenței. Aici,
de asemenea, cred că dna Stihler a realizat o muncă excelentă în raportul său și prin
compromisul obținut.

Pentru a încheia, am încredere că vom aborda, de asemenea, construcția statului european,
așa cum am făcut cu sectorul construcțiilor.

Malcolm Harbour (ECR).   – Dnă președintă, în calitate de președinte al Comisiei pentru
piața internă și protecția consumatorilor, doresc să subscriu unui număr mare de remarci
– de fapt, tuturor remarcilor, cred – pe care lumea le-a făcut cu privire la activitatea
desfășurată de Catherine Stihler. Consider că preluarea unu dosar complex pentru cea de
a doua lectură și faptul că a venit în comisia noastră pentru acest lucru a fost o sarcină
dificilă, pe care aceasta a desfășurat-o foarte bine.

Aș dori să remarc că acest fapt denotă importanța procedurii celei de a doua lecturi în
această Cameră, întrucât am reușit să aducem îmbunătățiri semnificative la textul poziției
pe care am primit-o de la Consiliu. Astfel cum a subliniat dna Rühle în special, am avut
unele neînțelegeri cu aceștia. Am primit o scrisoare din partea Președinției maghiare privind
unele dintre problemele detaliate care vor fi publicate cu procesul-verbal.
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Vreau doar să fac două observații finale privind aprobarea acestui acord. Prima este să vă
spun, dle comisar, mulțumindu-vă pentru munca dvs. alături de noi, că trebuie să conlucrăm
foarte îndeaproape cu privire la punerea în aplicare a acestei propuneri. După cum ați
subliniat, există aspecte importante de comitologie aici, iar comisia mea trebuie să
urmărească aceste propuneri foarte serios.

În al doilea rând, cred că acesta este un sector absolut esențial și trebuie să îl analizăm în
continuare, astfel cum au declarat mulți colegi, pentru a ne asigura că nu există, de fapt,
bariere de piață care îl vor împiedica să contribuie în mod esențial la economia europeană.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Dnă președintă, sunt foarte mulțumită de textul Directivei
privind produsele de construcție convenit între raportori și comisarii de foarte mare ajutor,
dl Tajani și dl Barnier, pentru cea de a doua lectură de astăzi. Acest lucru ar trebui să
simplifice piața produselor de construcție. Se unifică cu entuziasm, simplifică documentația
și elimină diverse practici birocratice inutile. Opinia potrivit căreia construirea de clădiri
constituie furnizarea de servicii de construcție și nu comercializarea produselor, și că
activitatea de construcție include, de asemenea, încorporarea într-o clădire a oricărei
componente fabricate care nu este de serie, a prevalat în cele din urmă, fapt pe care îl salut.
Firmele din Republica Cehă aplaudă, de asemenea, această reformă mică, deoarece directiva
veche a crescut costurile acestora fără a aduce îmbunătățiri la nivelul calității. Comisia
IMCO, a cărei membră sunt, s-a reunit și a adoptat textul în unanimitate, inclusiv
simplificările pentru microîntreprinderi. Am încredere că întregul Parlament va face mâine
același lucru. Acesta va fi un alt semn că mediul juridic din UE se îmbunătățește într-un
mod care va sprijini piață unificată.

Anja Weisgerber (PPE).   – (DE) Dnă președintă, nu sunt convinsă cu privire la toate
aspectele compromisului, dar știu că noul regulament reprezintă o îmbunătățire certă cu
privire la situația juridică actuală. În primul rând, vom obține un limbaj tehnic european
standardizat pentru performanța produselor de construcție și procedurile raționalizate și
simplificate. Am făcut progrese cu piața internă europeană și, în acest fel, au beneficiat și
întreprinderile și, de asemenea, prin cerințele de siguranță standardizate, și consumatorii.
În principiu, consider că scutirea de la reglementările birocratice pentru microîntreprinderi
este importantă și sensibilă. Cu toate acestea, trebuie, de asemenea, să ținem seama de
faptul că microîntreprinderile care prelucrează produsele de construcție sunt, de asemenea,
utilizatori, și trebuie, de asemenea, protejate.

Prin urmare, sunt mulțumită că propunerea mea a fost inclusă în compromis. Aceasta
prevede proceduri simplificate pentru microîntreprinderi în legătură cu evaluarea
caracteristicilor de performanță ale produselor de construcție. Cu toate acestea, în cazul
în care aplică o astfel de procedură, acestea trebuie să demonstreze echivalența procedurii
folosite cu procedura care este prevăzută, de fapt, în toată Europa. Aceasta este singura
modalitate de a se asigura că detaliile privind caracteristicile de performanță sunt, de
asemenea, precise și fiabile, și că siguranța clădirilor este, de asemenea, garantată în toată
Europa.

Antonio Tajani,    vicepreședinte al Comisiei. – (IT) Dnă președintă, doamnelor și domnilor,
sprijin cuvintele dlui Harbour atunci când subliniază importanța textului pe care îl dezbatem
și care va fi adoptat datorită acestui acord din partea Parlamentului. Acest lucru se datorează
faptului că este un nou act legislativ care va oferi îndrumare importantă pentru piață și va
stabili, în același timp, norme bune pentru a permite întreprinderilor mici și mijlocii să se
extindă, mai presus de toate, în această fază finală a crizei actuale, în care trebuie să facem
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tot posibilul pentru a ne asigura că întreprinderile mici și mijlocii pot crea noi locuri de
muncă și pot să crească. Acesta este scopul Comisiei Europene, care este susținut de
angajamentul real al Parlamentului European, parțial ca urmare a punerii în aplicare și a
elaborării Actului privind întreprinderile mici („Small Business Act”).

Întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de simplificare, inclusiv o reducere a birocrației.
Cu toate acestea, astfel cum a declarat dna Gebhardt în discursul său, aceste norme pentru
liberalizarea și dezvoltarea pieței furnizează, de asemenea, îndrumări reale privind siguranța,
care sunt de mare importanță pentru lucrătorii din sectorul construcțiilor, dar și pentru
consumatori.

Cred că acest raport se îndreaptă în direcția bună. Cu toate acestea, Comisia nu intenționează
să se oprească cu adoptarea legislației care a rezultat din acord și compromisul dintre
Consiliu și Parlament. Vrem ca în următorii ani să lucrăm în continuare la aceasta și aș dori,
de asemenea, să îl asigur pe dl Harbour – care a subliniat necesitatea de a merge mai departe
– de angajamentul nostru de a produce o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare, pe
care o voi transmite cât mai curând posibil.

În cursul acestei dezbateri, mulți dintre distinșii deputați în Parlamentul European au vorbit
despre armonizarea în sectorul construcțiilor, în special în ceea ce privește siguranța. Sunt
pe deplin preocupat și conștient de problemă și mă bucur că am elaborat Eurocodurile cu
Organizația pentru standarde europene, întrucât acestea sunt norme armonizate în special
referitoare la siguranța construcțiilor. După cum știți, Comisia pregătește în prezent o
comunicare privind standardizarea, care va fi prezentată Parlamentului European și
Consiliului în termen de câteva săptămâni. Prin urmare, dnă președintă, distinși deputați
în Parlamentul European, cred că astăzi și mâine facem un important pas înainte.

Pentru a reitera, nu este doar o chestiune de norme tehnice, deși aș dori să mulțumesc
raportoarei pentru răbdarea sa în abordarea normelor tehnice, care, în orice caz, reprezintă
o imagine concisă a unui angajament politic major. În spatele detaliilor tehnice se ascunde
o alegere economică importantă care favorizează întreprinderile mici și mijlocii, care pot
crea noi locuri de muncă în următorii ani, și care favorizează, de asemenea, o jumătate de
miliard de cetățeni europeni.

Catherine Stihler,    raportoare. – Dnă președintă, mulțumesc tuturor colegilor care au
vorbit în această după-amiază și seară.

Cred că observațiile dlui comisar Tajani cu privire la munca în parteneriat, foaia de parcurs
și problema Eurocodurilor, pe care dna Rühle și (cred) dl Schwab le-au menționat sunt, de
asemenea, importante, și că ducem mai departe buna colaborare pe care am avut-o. Este
un compromis la care am ajuns și există unele lucruri pe care colegii le-ar fi dorit în acest
compromis și pe care nu am reușit să le introducem, dar Parlamentul a reușit să obțină
75 % din amendamentele pe care le-am considerat importante în acest text, iar aceasta este
o mare realizare.

Există ceva care m-a frapat în toată această dezbatere. Sectorul construcțiilor este de o
importanță atât de esențială pentru economiile noastre în ceea ce privește creșterea
economică viitoare și locurile de muncă, întrucât aș dori să o întreb pe dna președintă dacă
ne putem asigura că există o dezbatere anuală în această Cameră cu privire la sectorul
construcțiilor, pentru a impulsiona cooperarea pe care dl comisar ne-a oferit-o și pentru
a ne asigura că acordăm întotdeauna importanță sectorului construcțiilor, așa cum această

21Dezbateri al Uniunii EuropeneRO17-01-2011



Cameră ar trebui să facă, dat fiind faptul că 38 de milioane de persoane se bazează pe
sectorul construcțiilor pentru locurile lor de muncă.

Așadar, vă mulțumesc, dă președintă, vă mulțumesc, dl comisar, și aștept cu nerăbdare
săptămânile, lunile și anii ce vor veni, pentru că dezbaterea privind construcțiile va continua
în cadrul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, iar eu, cu siguranță, o
voi urmări.

Președintă.   – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc joi, 18 ianuarie 2011.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

George Becali (NI),    în scris.  – Vreau să o felicit pe doamna raportor pentru conținutul
raportului său. Construcțiile reprezintă un domeniu în egală măsură sensibil și important
al economiei europene și avem nevoie de armonizare. Spun sensibil nu doar din perspectiva
modului în care acest sector a reacționat la criză, ci mai ales din cea a numărului mare de
lucrători, 12 milioane, și de IMM-uri, circa 65 000. Susțin puternic ideea că trebuie să
recunoaștem pentru construcții necesitatea unui nivel ridicat de siguranță și de sănătate a
muncii. Mă refer în mod egal și clar la accidentele de muncă, destul de frecvente, dar și la
substanțele periculoase utilizate în proces. În încheiere, adaug un singur lucru: piața unică
în domeniul construcțiilor are nevoie de sprijin potrivit importanței și specificității sale,
dar și pentru aspectele sensibile de care vorbeam la începutul intervenției mele.

13. Consecințele în Uniunea Europeană ale incidentului privind hrana pentru animale
contaminată cu dioxină (dezbatere)

Președintă.   – Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei referitoare la
incidentul privind hrana pentru animale contaminată cu dioxină și impactul acestuia în
Uniunea Europeană.

John Dalli,    membru al Comisiei. – Dnă președintă, după cum bine știți, Anul Nou a început
cu un incident grav de contaminare cu dioxină a hranei pentru animale în Germania.
Serviciile Comisiei au monitorizat îndeaproape evoluția și în deplină cooperare cu
autoritățile germane competente.

Am început deja să luăm în considerare posibile măsuri care vor garanta că sistemul nostru
de siguranță de înaltă calitate privind alimentele și hrana pentru animale va deveni și mai
eficient. Dar permiteți-mi să încep cu faptele incidentului: incidentul a fost descoperit
atunci când un producător de hrană pentru animale combinată a notificat autoritățile
germane competente, la 22 decembrie 2010, după ce a primit rezultatul analitic de la un
laborator, că un eșantion s-a dovedit a fi neconform cu legislația UE în urma testelor de
autocontrol.

Între mijlocul lunii noiembrie și mijlocul lunii decembrie a anului trecut, un producător
de biomotorină a livrat șapte loturi de acizi grași destinați uzului industrial unui producător
de grăsime comestibilă care produce, de asemenea, grăsimi de uz industrial. Această societate
din urmă era, în același timp, producător înregistrat de grăsime comestibilă; aparent, a avut
loc un amestec de grăsimi comestibile și grăsimi industriale. Patru dintre aceste loturile
livrate în a doua jumătate a lunii noiembrie s-au dovedit mai târziu a fi contaminate cu
dioxină. Celelalte trei loturi livrate fabricilor de hrană pentru animale în prima jumătate a
lunii decembrie 2010 nu au fost contaminate.
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Cu toate acestea, până când acest lucru a fost verificat și din motive de precauție, toate
loturile au fost considerate și tratate ca potențial contaminate. Un total de aproximativ
2 300 de tone de grăsime comestibilă potențial contaminată a fost livrată către 25 de
producători de hrană pentru animale din Germania. Nu au fost efectuate livrări de grăsimi
comestibile în afara Germaniei.

Între 100 000 și 200 000 de tone de hrană pentru animale conținând între 2 % și 10 %
din grăsimea potențial contaminată au fost livrate către aproximativ 4 800 de ferme din
Germania. Ca o măsură strict de precauție, toate fermele au fost blocate; activităților lor
comerciale au fost suspendate; acestea erau ferme de găini ouătoare, de păsări de curte
pentru îngrășare, de gâște, de porci, de vaci de lapte, de bovine și de iepuri. În Franța și
Danemarca au fost livrate, de asemenea, furaje potențial contaminate pentru găinile de
reproducție.

Până la deblocarea fermelor nu pot fi introduse pe piață produse alimentare de origine
animală din fermele blocate. Aceasta se poate întâmpla doar după ce se asigură prin
rezultatele analizelor și investigațiilor că fermele nu sunt contaminate la niveluri superioare
celor prevăzute de legislația UE. În prezent, dintre aceste 4 800 de ferme care au fost inițial
blocate, 939 de ferme – majoritatea unități de păsări și de porci – rămân blocate. Se pare
că nu au fost comercializate sau exportate alimente contaminate din Germania de la
notificarea incidentului, cu câteva excepții.

În final, rezultatele analitice au arătat că produsele au fost conforme cu legislația UE. Acesta
este un exemplu al eficienței sistemului de trasabilitate al UE și vom continua să fim vigilenți
în acest sens.

Elementul norocos al acestui incident este că nivelurile de dioxină observate în produsele
alimentare în care au fost depășite limitele UE nu au fost foarte ridicate, ceea ce înseamnă
că nu este așteptat niciun risc imediat pentru consumatori ca urmare a consumului, dacă
este cazul, de produse contaminate într-o perioadă scurtă de timp.

Ce a făcut Comisia pentru a ajuta la gestionarea incidentului? Serviciile mele au fost în
contact permanent cu autoritățile germane și au transmis imediat toate informațiile către
statele membre, prin intermediul Sistemului de alertă rapidă pentru alimente și hrana
pentru animale. Acestea au fost de asemenea în legătură cu autoritățile competente din
țările terțe, oferind o imagine clară a incidentului pentru partenerii noștri comerciali. Mai
mult, oficiali ai Comisiei s-au întâlnit cu părțile interesate din industria grăsimilor și cea a
uleiurilor pentru a explora noi modalități de consolidare suplimentară a monitorizării
dioxinelor în hrana pentru animale.

La data de 6 ianuarie, am contactat personal ministrul federal german al alimentației,
agriculturii și protecției consumatorului, dna Ilse Aigner, și am schimbat opinii cu privire
la ceea ce trebuie făcut pentru a evita contaminarea și incidente similare pe viitor. Astăzi,
am contactat din nou ministrul german, întrucât am fost preocupat de știrile recente din
weekendul trecut, potrivit cărora un producător de hrană pentru animale nu a furnizat o
listă completă a fermelor care au primit hrana pentru animale potențial contaminată, și a
furnizat informații incorecte în ceea ce privește utilizarea grăsimii comestibile în hrana
pentru animale combinată, rezultând o blocare suplimentară a câteva sute de ferme.

Această situație vizează încălcarea foarte gravă a dispozițiilor UE privind siguranța
alimentelor. Permiteți-mi să spun clar: autoritățile germane sunt pe deplin angajate în
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abordarea acestei contaminări și fac tot posibilul pentru a trata urgent și decisiv această
situație.

Sunt informat că acestea pun la dispoziție o capacitate suplimentară pentru testare, astfel
încât acest lucru să fie realizat și finalizat în cel mai scurt timp posibil. Cu toate acestea,
este important ca implicațiile mai ample privind abordarea siguranței alimentelor pentru
animale la nivelul UE să fie, de asemenea, soluționate urgent. Din acest motiv, o echipă de
la Oficiul Alimentar și Veterinar va vizita Germania săptămâna viitoare pentru a asista
autoritățile germane și pentru a obține informații care să ne ajute să înțelegem modul în
care această contaminare s-a întâmplat și cum poate fi evitată pe viitor. Autoritățile germane
sunt informate și au fost de acord cu această vizită. Știu că putem conta pe cooperarea
deplină a colegilor noștri germani.

Acest incident va fi discutat, de asemenea, în cadrul Consiliului pentru Agricultură, care
va avea loc la Bruxelles lunea viitoare, la 24 ianuarie. După cum am menționat deja,
reflectăm cu privire la măsuri, inclusiv la cele legislative.

Incidentul a subliniat necesitatea de a asigura eficacitatea sistemelor naționale de control
care stau la baza încrederii tuturor statelor membre ale UE și a țărilor terțe în măsurile
noastre privind siguranța alimentelor și a furajelor. Pentru a soluționa această problemă,
explorez posibilitatea de a stabili o separare strictă a producției de grăsimi și uleiuri destinate
hranei pentru animale și produselor alimentare de producția de grăsimi și uleiuri pentru
uz industrial, și am în vedere posibilitatea introducerii unor cerințe legale privind controalele
consolidate cu privire la dioxine în diferite etape ale lanțurilor alimentare animale.

Sunt încrezător că aceste măsuri, atunci când sunt aprobate și adoptate, vor aduce
îmbunătățirile necesare sistemelor noastre, deja solide, de siguranță a alimentelor și a
furajelor.

Albert Deß,    în numele Grupului PPE. – (DE) Dnă președintă, dle comisar, vă mulțumesc
dle comisar pentru prezentarea bazată pe fapte a acestui scandal privind dioxina din
Germania. Mă face să mă simt extrem de supărat, inclusiv în calitatea mea de agricultor,
faptul că, din nou, ne confruntăm cu scandaluri de acest tip în care cauza poate fi atribuită
aparent neglijenței, dar și activității infracționale. Putem pune în aplicare oricât de multe
legi și regulamente dorim – în Europa avem unele dintre legile cele mai stricte privind
producția de produse alimentare și cele mai mici valori-limită pentru ingrediente care ar
putea dăuna sănătății consumatorilor noștri – dar încă nu suntem imuni la astfel de pericole.

De aceea, trebuie să existe, de asemenea, o cerință – și statele membre sunt, de asemenea,
responsabile pentru acest lucru – potrivit căreia, dacă procurorul stabilește că este implicată
o activitate infracțională, amploarea sancțiunii să fie crescută în mod substanțial. Astfel de
persoane nu trebuie să scape cu o amendă – se impun pedepse cu închisoarea aici. Acestea
trebuie să fie înlăturate, astfel încât să nu poată provoca din nou un astfel de dezastru.

Dle comisar, sunt foarte mulțumit că ați recunoscut că autoritățile germane au adoptat
măsurile corespunzătoare – aceasta a fost și impresia mea în Germania. A existat o anumită
agitație politică cu privire la faptul că această chestiune nu a fost abordată corect. Trebuie
cu toții să ne unim și, dacă este necesar, să completăm prevederile stricte pe care le avem
în vigoare.

Ați menționat o chestiune specială cu privire la care aveți sprijinul nostru deplin. Și eu –
și vorbesc și în numele grupului meu – sunt în favoarea introducerii separării stricte a
producției alimentare de producția de alte produse, pentru a preveni ca astfel de amestecuri
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să aibă loc. Aveți sprijinul nostru, dle comisar, atunci când vine vorba de îmbunătățirea
continuă a prevederilor și a regulamentelor noastre, care să ne permită să prevenim mai
bine astfel de scandaluri pe viitor.

Ulrike Rodust,    în numele Grupului S&D. – (DE) Dnă președintă, dle comisar, sunt destul
de surprinsă de observațiile dvs. Percepția mea asupra presei – cel puțin în Germania – este
oarecum diferită. Și eu sunt extrem de furioasă pentru că, încă o dată, ne confruntăm cu
scandaluri în domeniul siguranței produselor alimentare. Nu putem permite acest lucru.
Sunt conștientă că reglementările și legile singure nu pot împiedica activitățile criminale
în acest domeniu. Cu toate acestea, trebuie să facem tot ce putem pentru a le îngreuna cât
mai mult posibil situația celor responsabili. Comisia trebuie să solicite statelor membre să
revizuiască urgent nivelul sancțiunilor lor în acest domeniu. Manipularea intenționată și
neglijentă a alimentelor și a hranei pentru animale nu trebuie să fie pedepsită cu sancțiuni
minore. Adesea, amenda este atât de scăzută în comparație cu profitul obținut din banii
murdari.

De asemenea, este extrem de important ca numărul de inspectori de stat să crească. Exemplul
actual în Germania demonstrează foarte bine că principiul autoverificării are deficiențe
majore. Aș dori să subliniez faptul că principiul „poluatorul plătește” trebuie să fie aplicat
în mod consecvent pe parcursul întregului lanț – de la jgheab la masă. La urma urmei,
siguranța alimentelor noastre începe cu hrana pe care o dăm animalelor.

Persoanele nevinovate nu ar trebui să sufere consecințele comportamentului criminal al
altora. Până acum, nu este clar cine va plăti pentru pierderile suferite de agricultori ca
urmare a scandalului privind dioxina. Un lucru este sigur: nu vor fi poluatorii care au dat
faliment, întrucât nu a rămas absolut niciun ban acolo. Acest lucru este inacceptabil. În
această privință, ar trebui să fie avut în vedere un fond european la care toți producătorii
ar trebui să contribuie. Problemele care tot apar în legătură cu siguranța produselor
alimentare continuă să clarifice un lucru: pentru întregul lanț de producție, atât pentru
produse alimentare, cât și pentru furaje, trebuie să asigurăm trasabilitatea completă.
Reglementarea UE și cea națională trebuie să fie îmbunătățite în această privință.

Corinne Lepage,    în numele Grupului ALDE. – (FR) Dnă președintă, dle comisar, am
experimentat patru incidente de acest tip în Europa în termen de 10 de ani.

Deși trebuie să fim mulțumiți că sistemul nostru de alertă rapidă a funcționat în mod
corespunzător, este complet inacceptabil faptul că acest tip de incident a avut loc. Starea
de sănătate a consumatorilor europeni nu trebuie să fie variabila de ajustare într-un sistem
care acordă prioritate reducerii costurilor și care, în esență, încurajează în mod indirect
astfel de incidente atunci când sancțiunile sunt atât de mici ca în prezent.

Cu toate acestea, dle comisar, trebuie să avem încrederea concetățenilor noștri, după cum
știți mai bine decât oricine. Ce măsuri intenționați să luați, în acest caz? Tocmai ați vorbit
– iar acest lucru mă mulțumește – despre o cerință de a separa producția de uleiuri industriale
și de cea de uleiuri pentru consum alimentar. Aceasta trebuie să fie o obligație, dle comisar,
și nu doar o opțiune în procesul de fabricație; în acest fel, vom avea mult mai multă
certitudine.

În al doilea rând, este total nedrept că producătorii pot declara starea de insolvență în acest
fel. Ce măsuri putem lua, dle comisar, pentru a ne asigura că astfel de acte nu rămân
nepedepsite? Responsabilitatea este, în continuare, cel mai bun gardian al securității.
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În cele din urmă, ce măsuri intenționați să luați pentru a îmbunătăți supravegherea pusă
în aplicare de statele membre? Alerta a fost dată la aproape trei săptămâni după ce aceste
uleiuri au fost livrate. Desigur, nu este deloc vina Comisiei ci, pur și simplu, este o problemă
pentru consumatori între timp. Credeți că putem îmbunătăți situația în această privință,
dle comisar?

Martin Häusling,    în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dnă președintă, dle comisar,
doamnelor și domnilor, este clar că încrederea consumatorilor a fost din nou grav
zdruncinată și consumatorii se întreabă, în mod firesc, ce fac autoritățile naționale și ce
face UE pentru a pune capăt activității acestor contaminatori. Spre deosebire de dl comisar,
nu cred că a fost un accident sau o simplă întâmplare. Cred că în spatele acestei întâmplări
există un sistem prin care anumite companii câștigă milioane dintr-un amestec de substanțe
care nu aparțin de fapt hranei pentru animale. Acestea se sustrag apoi de la răspundere, iar
agricultorii și consumatorii plătesc prețul.

Cred că acesta trebuie să fie punctul nostru de plecare, iar noi, desigur, trebuie, de asemenea,
să ne întrebăm dacă controalele sunt efectuate în locul greșit? În Germania, există câteva
companii din sectorul hranei pentru animale care lucrează cu grăsimi. De ce nu aplicăm
controale-țintă acolo? De ce ne bazăm pe autocontroale și primim valori mai degrabă
aleatoriu, care necesită ulterior controale de stat care urmează să fie efectuate ex-post? Cu
alte cuvinte, avem nevoie de o formă de monitorizare pe bază de risc în toată Europa. Prin
urmare, dle comisar, întrebarea mea pentru dvs. este: ce face Autoritatea Europeană pentru
Siguranța Alimentară (AESA) în această privință? Este acesta un caz german sau există alte
cazuri în Europa care probabil încă trebuie să fie descoperite?

Cred că suntem de acord că avem nevoie de o listă pozitivă a ceea ce hrana pentru animale
poate să conțină. Avem nevoie de norme stricte de autorizare pentru companii și avem
nevoie de o obligație de răspundere și de separare a fluxurilor de mărfuri. Cu toate acestea,
consider – iar acest lucru trebuie să fie reiterat aici – că avem nevoie, de asemenea, de o
schimbare fundamentală, desigur, în multe domenii de politică, deoarece, la sfârșitul zilei,
hrana pentru animale trebuie să provină de pe câmpurile noastre, și nu de la întreprinderile
industriale. Agricultorii trebuie să știe ce hrană oferă animalelor lor și, de asemenea,
consumatorii trebuie să știe de unde provine hrana pentru animale. Trebuie să ne asigurăm
că așa este. Putem, și trebuie, să începem reforma agricolă aici, prin schimbarea acestei
situații încă o dată, deoarece, în cele din urmă, întreaga agricultură suferă ca urmare a
daunelor cauzate aici de câțiva infractori care contaminează hrana pentru animale, iar noi
trebuie să împiedicăm acest lucru, ca o chestiune de principiu.

James Nicholson,    în numele Grupului ECR. – Dnă președintă, împărtășesc în totalitate
poziția în care mulți agricultori germani se regăsesc în prezent.

Am avut această experiență cu aproximativ doi ani în urmă în Irlanda de Nord, când am
trecut printr-un exercițiu foarte asemănător. Persoanele care au suferit cu adevărat aici au
fost agricultorii care nu au fost, de fapt, implicați în niciun fel. Cred că a fost menționat
aici cuvântul „infractor”, și există persoane cu intenții criminale care au fost implicate în
aceasta. Trebuie să ne întrebăm de ce o fac, și dacă o fac pentru a câștiga o mulțime de bani
în plus, după cum afirmă dl Häusling. În cazul în care fac acest lucru, ar trebui să fie urmăriți
penal.

Însă noi ar trebui să clarificăm faptul că nu cei care produc alimentele sunt responsabili.
Responsabili sunt furnizorii de furaje ai celor care produc alimente. Trebuie să luăm măsuri
împotriva acestor persoane pentru a ne asigura că acest fapt nu se întâmplă și pentru a
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restabili încrederea consumatorilor. Pot să înțeleg bine de ce încrederea consumatorilor ar
trebui să fie zdruncinată în acest moment. După cum a spus cineva, acest lucru s-a întâmplat
înainte și nu ar trebui permis să se întâmple din nou. Haideți să nu atacăm pur și simplu
pe toate fronturile și să aducem o nouă legislație. Haideți să punem în aplicare ceea ce avem.

Sabine Wils,    în numele Grupului GUE/NGL. – (DE) Dnă președintă, măcinarea, amestecarea,
înșelăciunea – acestea sunt cele trei cuvinte-cheie din industria hranei pentru animale în
Germania. Începând cu anul 1999, numai în Germania au existat cinci scandaluri privind
dioxina. Producătorii de hrană pentru animale și companiile mari de alimente nu sunt în
mod evident preocupate de directivele UE și legislația națională atunci când vine vorba de
a face profituri mari cu alimente ieftine. Concurența pentru cel mai mic preț de pe piața
produselor alimentare este acerbă în Germania. Intenția este ca hrana pentru creșterea
intensivă a animalelor să fie, prin urmare, cât mai ieftină posibil. Controale de stat sunt
rareori efectuate asupra producătorilor de hrană pentru animale și de produse alimentare.
Statul s-a bazat tot mai mult pe autoverificare de către producător și s-a scutit de cheltuiala
angajării de personal calificat. În aceste condiții, deșeurile de grăsimi industriale contaminate
cu dioxină au reușit să găsească drumul în hrana pentru animale și lanțurile de produse
alimentare.

Actualul scandal privind dioxina ar fi putut fi prevenit dacă grăsimea ar fi fost testată pentru
dioxine înainte de a fi amestecată în hrana pentru animale. Contaminarea ar fi fost apoi
detectată la timp. Numeroși consumatori au fost contaminați acum încă o dată cu dioxină.
Optzeci la sută din aportul nostru de dioxine intră în corpurile noastre prin intermediul
produselor alimentare de origine animală – cu alte cuvinte, carne, lapte și ouă. Foodwatch
solicită, pe bună dreptate, ca producătorii de hrană pentru animale să fie supuși obligației
de a testa fiecare lot de ingrediente pentru hrana animalelor cu privire la existența dioxinelor
și a PCB-urilor, înainte de a amesteca respectiva hrană pentru animale. Absolut niciun
ingredient care nu este conform cu valorile-limită nu poate fi inclus în hrana pentru animale.
Loturile foarte contaminate trebuie să fie distruse, și trebuie să fie posibil să se dovedească
că acest lucru a fost făcut într-adevăr. Aceasta este singura modalitate de a preveni falsificarea
și diluarea în continuare a produselor care contaminează.

Laboratoarele trebuie să fie, de asemenea, supuse obligației de a raporta autorităților
naționale de supraveghere cazurile în care valorile-limită sunt depășite. Este necesar să
introducem o cerință de etichetare pentru carne pentru a permite trasabilitatea acesteia.
Scandalurile alimentare curente și anterioare din Germania au demonstrat că verificările
de rutină efectuate de stat asupra producătorilor de hrană pentru animale și a producătorilor
de animale sunt esențiale. Cum intenționați să puneți în aplicare acest lucru, dle comisar?

Peter Liese (PPE).   – (DE) Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor,
consumatorii și agricultorii trebuie să fie mai bine protejați împotriva falsificatorilor
iresponsabili de hrană pentru animale și grăsimi comestibile. Trebuie să punem capăt
activității acestor falsificatori în întreaga Europă. Unul dintre colegii deputați în Parlamentul
European tocmai a vorbit numai despre Germania, dar am avut, din păcate, scandaluri
privind dioxina și altele similare în trecut în alte state membre, de asemenea.

În primul rând, este o chestiune care ține de procurorul public, deoarece acestea sunt acte
criminale. Sper că procurorii din Germania și organizațiile din alte țări care ar putea fi,
probabil, încă implicate – au fost menționate, de asemenea, Țările de Jos ca fiind parte din
lanț – vor lucra mai repede decât procurorii din Irlanda. Acolo, persoanele responsabile
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pentru un scandal din 2008 au fost judecate doar acum. Trebuie să fim mai rapizi în această
privință, în general.

Aș dori să solicit ca acest scandal – și este un scandal – să fie pus în contextul adecvat.
Valorile au fost de maximum patru ori mai mari. Nu este bine, și există motive bune pentru
care avem un nivel de precauție care nu trebuie depășit. Cu toate acestea, nivelul de precauție
a fost ales în mod deliberat, astfel încât atingem intervalul în care prejudiciul pe termen
lung a fost observat la experimentele pe animale numai la un nivel de 100 de ori peste
această limită. Astfel, nu există niciun risc grav; este o chestiune de precauție.

În cazul scandalului din Belgia, în 1999, valorile au fost de 700 de ori mai mari decât
valoarea-limită curentă în UE. Am redus, de asemenea, contaminarea cu dioxină în mediul
înconjurător la o zecime din ceea ce a fost în 1990, prin măsuri luate de UE – de exemplu,
prin legislația privind substanțele chimice, standarde îmbunătățite în legătură cu instalațiile
de incinerare a deșeurilor etc. Cu toate acestea, avem nevoie de măsuri care trebuie luate
în lanțul produselor alimentare în toată Europa. Este necesar să monitorizăm dioxina, să
separăm grăsimile, în opinia mea, este necesară o cerință privind puritatea la nivelul UE
pentru hrana pentru animale și o mai bună protecție pentru agricultorii care nu sunt în
măsură să prevină repetarea unor astfel de neatenții și planuri criminale în lanțul produselor
alimentare.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Dnă președintă, nu pot sublinia îndeajuns
faptul că Europa are standarde de calitate fără îndoială mult mai riguroase pentru produsele
alimentare decât oriunde altundeva în lume. Consumatorii noștri, piețele noastre de export
și producătorii noștri, de asemenea, solicită toți să depunem un efort imens și investiții
semnificative pentru a menține aceste standarde.

În cazul în care contaminarea care a avut loc recent în Germania s-ar fi întâmplat în multe
alte părți ale lumii, sunt șanse să nici nu fi auzit de aceasta. Nu s-a întâmplat, totuși. S-a
întâmplat chiar aici, în Uniunea Europeană. Ceea ce s-a întâmplat în Germania este
inacceptabil, și nu numai că trebuie să fie investigat complet, dar autorii trebuie să fie, de
asemenea, trași la răspundere pentru ceea ce pare a fi o infracțiune, mai degrabă decât un
accident.

Originea contaminării rămâne încă neclară, iar acest lucru mi se pare foarte alarmant. Nu
pare să existe nicio definiție clară a răspunderii autorităților germane pentru orice eșec cu
privire la responsabilitățile lor de supraveghere. Se pare că faptul a ieșit la lumină ca urmare
a unei comunicări din partea unei societăți, și nu prin intermediul controalelor efectuate
de către autorități.

Persoanele responsabile de acest lucru nu au fost identificate, iar gravitatea situației cere
elucidarea obiectivă din partea Comisiei.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor,
actualul incident cu dioxină este mai mult decât un scandal. Oamenii din Europa au arătat
ce gândesc. Cât timp ne-am plâns că există o luptă extremă pentru prețuri și pentru
supraviețuire în agricultură, alimentată de cererea insațiabilă pentru alimente mereu mai
ieftine?

Pentru o lungă perioadă de timp, această luptă a fost mai mult decât pur și simplu un proces
de rezistență. Indivizii recurg tot mai des la mijloace și metode criminale. Cu toate acestea,
drept urmare, în final vom pierde cu toții. Putem adopta mai multe legi și directive, putem
efectua mai multe controale la costuri și mai mari, putem impune sancțiuni mai severe –
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niciunul dintre aceste lucruri nu va reuși împotriva energiei criminale alimentate de o astfel
de luptă grea pentru existență.

Trebuie să abordăm, în cele din urmă, cauzele acestei probleme. Trebuie să punem, în
sfârșit, capăt cererii constante de alimente mai multe și mai ieftine. Ca agricultor, am
experimentat neputința împotriva activităților infracționale ale anumitor persoane – la fel
ca în acest caz – chiar la ușa mea. Împreună cu colegii mei specialiști, m-am cutremurat la
gândul persoanei care va urma și va fi inocent trasă în acest maelstrom.

Aș dori, prin urmare, să adresez o întrebare Comisiei: ce intenționați dvs. și colegii dvs. să
faceți pentru a restabili valoarea alimentelor? Salut propunerile dvs., dar cu acestea nu veți
soluționa problema principală.

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor,
acest scandal îmi dă un sentiment de déjà vu, deoarece cursul luat de criză este, într-adevăr,
aproape identic cu cel din Belgia, în urmă cu doisprezece ani. Mult prea multe incidente
în ultimii zece ani au arătat că există câțiva jucători care operează în industria uleiurilor și
a grăsimilor pentru hrana animalelor care, din lăcomie fără scrupule și într-un mod criminal,
sunt pregătiți să comită fraude, fraude care sunt în detrimentul veniturilor agricultorilor
și al sănătății consumatorilor. Acest lucru este inacceptabil. Prin urmare, este într-adevăr
necesar ca legislația în vigoare să facă obiectul unui test de rezistență. Sper că în cadrul
Consiliului pentru agricultură vom dezbate acest lucru.

Cu toate acestea, există și o nevoie de monitorizare și supraveghere. Există încă o mare
parte de automonitorizare în industrie. Autoritățile naționale trebuie să efectueze controale
suplimentare și mai stricte cu privire la toate formele de automonitorizare. Acest lucru ar
trebui să fie realizat într-un mod proporțional. În al doilea rând, cred că Oficiul Alimentar
și Veterinar din Irlanda ar trebui să realizeze mai multe activități de monitorizare. Avem
nevoie de o monitorizare mai amplă a celor care efectuează monitorizarea. Am citit că, în
ultimii zece ani, OAV a efectuat doar trei misiuni. Sunt prea puține și trebuie să majorăm
numărul acestora. Dle comisar, veți instrui OAV să efectueze o serie de misiuni în ceea ce
privește problemele privind dioxina?

Jaroslav Paška,    în numele Grupului EFD. – (SK) Dnă președintă, de-a lungul anilor în care
a funcționat, Uniunea Europeană a creat o structură extrem de complexă de diferite norme
și reglementări, care ar trebui să dea publicului impresia că Uniunii îi pasă de puritatea și
calitatea alimentelor noastre. Pentru a consolida acest mesaj, aceasta a angajat numeroși
diverși specialiști, inspectori, medici veterinari și funcționari, dezvoltând un monstru
instituțional complex pentru a garanta calitatea produselor alimentare europene.

Doamnelor și domnilor, astăzi vedem cât de bine funcționează. Europa este inundată cu
alimente puternic contaminate, iar aparatul nostru birocratic în mod evident nu știe ce să
facă în această privință. Pentru a înțelege gravitatea situației, să ne amintim cu ce ne-a servit
această afacere cu alimente.

Comunitatea științifică consideră dioxinele ca fiind cele mai otrăvitoare produse chimice
pe care omul le-a produs vreodată. Acestea sunt cancerigene din categoria celor mai grave
și provoacă, de asemenea, scăderea imunității celulelor și a hormonilor, o mai mare
susceptibilitate la infecții, fertilitate redusă, mai multe avorturi, ovare disfuncționale,
probleme de naștere, mortalitate infantilă mai mare, probleme cu dezvoltarea sistemului
nervos central, modificări patologice la nivelul hormonilor steroizi și receptori și așa mai
departe.
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Acestea nu se descompun. Se acumulează în țesuturile organismelor vii, iar Organizația
Mondială a Sănătății precizează că, dacă o cantitate de dioxină egală cu un bob de orez
ajunge în circulație, aceasta este echivalentă cu limita anuală pentru un milion de persoane.

Astăzi aflăm, de asemenea, că societatea germană Harles și Jentzsch a adăugat dioxine la
hrana pentru animale, și a furnizat pe piață, din martie 2010, până la 3 000 de tone de
grăsimi contaminate cu dioxină. Conform descoperirilor curente, ouă contaminate au
ajuns în Țările de Jos și Regatul Unit, iar carnea contaminată a ajuns în Franța și Danemarca.

Aș dori, prin urmare, să întreb, dle comisar, cum este posibil ca o companie care furnizează
amestecuri de hrană pentru animale pentru mii de agricultori să nu fie înregistrată într-un
sistem de control reglementat? Ce fel de cooperare putem obține de la instituțiile de stat
din Germania atunci când o companie poate produce amestecuri de hrană pentru animale
fără ca, în același timp, să fie înregistrată într-un sistem de control? Ce fel de controale
sanitar-veterinare pot fi efectuate în exploatații, dacă inspectorii veterinari nu au reușit să
identifice contaminarea hranei pentru animale din martie 2010? Doamnelor și domnilor,
ce se întâmplă cu eliminarea acestor alimente? Vorbim despre ouăle și carnea eliminate și
ce ...

(Președinta l-a întrerupt pe vorbitor)

PREZIDEAZĂ: SILVANA KOCH-MEHRIN
Vicepreședintă

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Dnă președintă, ne confruntăm cu un scandal,
însă să îl numim scandal este prea puțin spus. Este o amenințare majoră pentru viața și
sănătatea a mii de persoane. Sper că cei care sunt responsabili vor fi identificați și pedepsiți
corespunzător, dar sper că această chestiune va declanșa, de asemenea, o reflecție asupra
modelului de agricultură care a apărut în Uniunea Europeană. Agricultura a devenit o
industrie. Nu mai avem creșterea și sănătatea animalelor – avem producția de carne. Avem
ferme uriașe, avem industria alimentației animale și avem animale crescute cu hrană pentru
animale – iar hrana pentru animale conține dioxine. Aceasta conține, de asemenea, materiale
modificate genetic care nu au fost pe deplin testate, iar acest model de agricultură nu
funcționează. Este un model care nu garantează siguranța alimentară.

Soluția este un respect sporit și mai multă considerație pentru aceste ferme pe care încă le
avem în Europa – în Polonia și în alte țări – care se bazează pe hrana pentru animale pe
care o produc acestea. Ar trebui să susținem acest lucru.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL).   – (NL) Dnă președintă, dle comisar, compania
responsabilă știa încă din martie 2010 că vindea produse cu niveluri de dioxină periculos
de ridicate. Cum este posibil că acest lucru nu a fost detectat de niciuna dintre inspecțiile
autorității naționale, astfel încât să poată fi luate măsuri în acel stadiu? Sunt mecanismele
actuale de monitorizare a siguranței alimentelor noastre într-adevăr adecvate? S-ar părea
că nu sunt, deoarece, dacă ar fi fost, această criză a dioxinei ar fi putut fi prevenită.

Se pare că există o serie de scandaluri alimentare. Nu doar criza dioxinei, gândiți-vă, de
asemenea, la produsele clonate care anul trecut au ajuns neobservate în magazinele noastre.
Avem destule norme, dar monitorizarea siguranței alimentare trebuie să fie mai eficientă
și mai frecventă și, în plus, rezultatele acestor inspecții ar trebui să fie făcute publice. Este
vorba despre siguranța alimentelor noastre și sănătatea cetățenilor noștri.
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În plus, invit Comisia să sprijine cererile de despăgubire introduse împotriva companiilor
responsabile de agricultorii înșelați care și-au otrăvit vitele fără să știe.

John Stuart Agnew (EFD).   – Dnă președintă, aș dori să anunț o preocupare: sunt
producător britanic de ouă.

Contaminarea cu dioxină pare să fie o consecință a incapacității de a adera la standarde de
prelucrare mai riguroase necesare pentru hrana pentru animale, spre deosebire de procesul
mai puțin solicitant utilizat pentru a transforma rapița în biocombustibil. Prin urmare,
entuziasmul UE pentru biocombustibili poate avea consecințe neprevăzute. Totuși, în
opinia mea, acest lucru nu este o chestiune ce ține de competența UE. Aceasta nu va fi
rezolvată prin – și cu siguranță nu are nevoie de – reglementări suplimentare. Germanii
au identificat o problemă, ne-au informat despre aceasta și iau măsurile necesare.

În Regatul Unit avem un sistem de asigurare cuprinzător numit „Lion Code”. Acesta acoperă
atât producția hranei pentru animale în fabrică, cât și producția de ouă la fermă, asigurând
astfel că incidente de acest gen sunt foarte puțin probabile. Așadar, dacă insistați asupra
ouălor de calitate superioară, „cereți Lion” și producătorii britanici vor fi încântați să vă
aprovizioneze.

Michel Dantin (PPE).   – (FR) Dnă președintă, dle comisar, în primul rând, cred că ar trebui
să fim mulțumiți, deoarece putem vorbi despre o criză astăzi, dar acest lucru este posibil
ca urmare a faptului că sistemul nostru a funcționat.

Avem cel mai puternic sistem de protecție a consumatorului din lume. Consumatorii
trebuie să aibă în vedere acest lucru chiar acum. Cu toate acestea, sistemul nu funcționează
corect, și înainte să înființăm altul, cred că trebuie să analizăm cu atenție și în detaliu
motivele pentru care problema a fost descoperită atât de târziu, și trebuie să ne întrebăm
cu privire la cauzele acestei întârzieri.

Cu toate acestea, cred că, în afară de denunțarea actului criminal în sine, trebuie să ne
întrebăm, de asemenea, de ce s-a întâmplat. Cred că, din cauza măsurilor noastre, sectorul
agricol și cel agroalimentar sunt într-o cursă spre costuri reduse și spre cele mai mici prețuri
pe partea de aprovizionare, și nu mai suntem protejați de abateri precum acest tip de
comportament inacceptabil.

Așadar, dle comisar, intenționați să măriți sancțiunile pentru astfel de acte? Cea de a doua
întrebare se referă la modul în care vom oferi sprijin imediat – și vreau să spun imediat –
crescătorilor în cauză. Acest lucru se datorează faptului că marjele sunt atât de slabe încât,
în cazul în care unele persoane nu primesc sprijin foarte repede, sau chiar avansuri pentru
sumele datorate acestora, acești crescători vor dispărea până în momentul în care procedura
ajunge la o concluzie, la ceea ce aș numi viteza „normală”.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Dnă președintă, aș putea să adresez antevorbitorului o
întrebare? Acesta a spus că, în esență, sistemul funcționează. Aș fi foarte interesat să aud
dacă acesta este conștient că nu sistemul, ci consumatorii au fost cei care au contribuit la
descoperirea a ceea ce s-a întâmplat aici.

În al doilea rând, în ceea ce privește informațiile pe care le deține antevorbitorul meu, aș
dori să îl întreb dacă este, de asemenea, conștient de faptul că există studii care arată că
cetățenii ar fi fericiți să plătească un pic mai mult dacă ar putea fi siguri că produsele sunt
de înaltă calitate și provin de la animale care au fost ținute într-un mod adecvat pentru
speciile lor.
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Michel Dantin (PPE).   – (FR) Dnă președintă, cred că deputatul în Parlamentul European
care a adresat o întrebare a trebuit, de fapt, să facă o observație cu privire la o situație, mai
degrabă decât să îmi adreseze mie o întrebare. Evident, știm că sistemul a funcționat greșit.
Cu toate acestea, în ceea ce privește consumatorii europeni, aș dori să subliniez cât de strict
este sistemul nostru de protecție. Nu putem lăsa afirmația că nimic nu a fost făcut să rămână
necontestat, dat fiind faptul că avem cele mai înalte standarde din lume.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor, în
primul rând, aș dori de asemenea să mulțumesc dlui comisar Dalli pentru că a venit astăzi
în Parlament să prezinte un raport referitor la acest caz, care este o sursă de mare îngrijorare
pentru consumatorii europeni.

Săptămâna viitoare, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, pe care am onoarea
să o prezidez, se va reuni, de asemenea, pentru a analiza în continuare dezbaterea cu privire
la consecințele acestui episod grav. În ciuda faptului că Europa este angajată foarte mult
față de siguranța alimentelor, sunt necesare eforturi suplimentare în termeni de transparență
și de control, pentru a evita viitoare cazuri de contaminare a alimentelor.

Aș dori să atrag atenția asupra faptului că anul trecut Parlamentul a adoptat un raport din
proprie inițiativă privind calitatea produselor agricole și, mai presus de toate, că această
Cameră a adoptat regulamentul privind informarea consumatorilor referitoare la produsele
alimentare în primă lectură, care introduce marcarea obligatorie pe etichetă a locului de
origine al produselor agricole. Din păcate, această evoluție importantă a stagnat la 8
decembrie în cadrul Consiliului pentru sănătate. Vom încerca să o reintroducem în a doua
lectură, întrucât este un obiectiv important pentru protecția și transparența în favoarea
consumatorilor europeni.

Prin urmare, Parlamentul se îndreaptă în direcția cea bună, arătând că este de partea
consumatorilor. Sperăm că Consiliul și Comisia vor adopta o atitudine similară.

Marit Paulsen (ALDE).   – (SV) Dnă președintă, dle comisar, sunt de acord cu ceea ce mai
mulți colegi deputați în Parlamentul European au spus deja, și anume că, într-o mare
măsură, legislația actuală funcționează. Nu aici se află problema. Problema se află în
sistemele de conformitate, de control și de sancțiuni. La nivelul UE nu avem dreptul de a
interveni în sistemele de sancționare, și trebuie să ne amintim că, dacă elaborăm legi dar
în același timp nu dispunem de sisteme de sancționare pentru acestea, adoptăm pur și
simplu un volum mare de legislație care va fi complet ineficientă. Acest lucru nu va
funcționa.

Cu toate acestea, dl comisar a menționat un lucru care este extrem de important. Am fost
raportor pentru reglementarea care formează baza pentru controalele hranei pentru
animale. Dl comisar a menționat problema separării stricte a materiilor prime destinate
pentru industria hranei pentru animale și a celor destinate pentru uz industrial, în acest
caz, grăsimile.

Propunerea mea de acum zece ani a fost ca toate produsele de origine incertă să fie colorate.
Sincer vorbind, cred că este o rușine foarte mare pentru agricultorii care sunt afectați din
nou și din nou de toxine în hrana pentru animale, dar se află în imposibilitatea de a face
ceva cu privire la aceasta.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Dnă președintă, doamnelor și domnilor, am vrut sa fiu unul
dintre semnatarii acestei întrebări cu solicitare de răspuns oral, deoarece cred că este esențial,
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după incidentul din ultimele săptămâni, să deschidem o dezbatere privind siguranța
alimentară.

În ce măsură sunt produsele pe care milioane de europeni le consumă zilnic sănătoase și
hrănitoare? Suntem cu adevărat siguri că produsele de pe mesele noastre din bucătărie sunt
sigure? Calitatea materiilor prime este esențială pentru a garanta autenticitatea produsului
final. Monitorizarea constantă, de la câmp până pe masă, este singurul mod de a evita
contaminarea produselor alimentare și de a identifica imediat riscurile potențiale.

Aceasta ultim incident în Germania confirmă necesitatea ca marcarea originii pe etichete
să devină obligatorie pentru toate produsele, inclusiv produsele prelucrate, după cum a
subliniat deja dl De Castro. Trebuie să protejăm dreptul consumatorului de a cunoaște
proveniența fiecărui produs cumpărat, iar siguranța alimentelor noastre poate fi garantată
doar dacă toți operatorii partajează responsabilitatea.

Este adevărat că legislația europeană actuală prevede deja controale și proceduri pentru a
garanta că produsele alimentare care ajung pe mesele noastre sunt potrivite pentru consum
și că riscurile de contaminare sunt reduse la minimum, însă trebuie să vizăm acum să
aducem o contribuție de zi cu zi la îmbunătățirea calității acestor măsuri.

Sunt mândru să subliniez faptul că mâine, parlamentul italian va aproba o lege care extinde
marcarea obligatorie a originii la toate produsele alimentare care nu o au deja. În sfârșit,
vom cunoaște proveniența produselor, cum ar fi carnea de porc, laptele cu o durată lungă
de viață, fructele, legumele și unele băuturi, cum ar fi sucul de portocale.

Sper că Europa se poate inspira din această lege. Voi face un angajament activ pentru a
asigura o mai mare transparență, informare și protecție a drepturilor consumatorilor, care
sunt instrumentele pe care le consider esențiale pentru a promova alimentele sănătoase și
hrănitoare.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Dnă președintă, întrebarea importantă acum este cum
putem evita scandaluri noi și situații noi de risc. Este un lucru pozitiv faptul că dl comisar
merge în Germania, și este evident faptul că Consiliul miniștrilor agriculturii trebuie să
discute problema. Ar fi fost un scandal în sine dacă nu ar fi făcut acest lucru. Există încă
lucruri care trebuie făcute în acest domeniu. Avem nevoie de sancțiuni puternice, astfel
încât statele membre să realizeze că trebuie să ia o decizie în acest sens.

Mai presus de toate, trebuie să punem capăt testelor de autocontrol. Pentru alte sectoare
și companii, este absolut evident că conformitatea cu legislația trebuie să fie monitorizată
de către autorități independente, însă acest lucru nu se aplică în sectorul care produce însăși
alimentele pe care le mâncăm.

Nu are absolut niciun rost să învinuim agricultura pe scară largă, concurența prețurilor și
orice altceva. În calitate de consumatori, nu vrem să mâncăm alimente contaminate. Trebuie
să ne asigurăm că consumatorii sunt informați cu privire la acest lucru atunci când se
întâmplă și că sunt conștienți de faptul că nu ar trebui să mănânce alimente contaminate.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Dnă președintă, contaminarea din decembrie din
Germania despre care discutăm astăzi și încălcarea flagrantă observată în lanțul nostru de
siguranță alimentară nu numai că pune serios în pericol sănătatea a mii de consumatori,
ci a dezvăluit, asemenea, deficiențe rămase în sistemul nostru de trasabilitate a alimentelor.
Este, într-adevăr, mai mult decât îngrijorător faptul că autoritățile germane, și Comisia
însăși, nu au fost în măsură să garanteze că niciunul dintre produsele contaminate prime,

33Dezbateri al Uniunii EuropeneRO17-01-2011



cum ar fi ouăle, nu a pătruns în lanțul alimentar prin includerea ca ingrediente în produsele
alimentare procesate.

Trasabilitatea este adesea văzută ca o povară pentru industria alimentară, dar se pare că
este esențială atunci când vine vorba despre o situație de urgență, cum ar fi cea discutată
astăzi și ar trebui să fie considerată drept o condiție prealabilă în protejarea sănătății și a
siguranței consumatorilor. Prin urmare, aș dori să adresez două întrebări Comisiei.

În primul rând, poate fi sigură acum și confirmă faptul că niciunul dintre ouăle contaminate
sau orice produs afectat nu a pătruns în lanțul alimentar prin utilizarea lor în alimentele
procesate?

În al doilea rând, intenționează să consolideze măsurile de trasabilitate și de informare
pentru a garanta o protecție optimă a consumatorilor în viitoare crize alimentare cu
implicații pentru sănătate?

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Dnă președintă, dle comisar, scandalul dioxinei germane
a zdruncinat încrederea consumatorilor europeni, iar aceștia solicită pe bună dreptate cel
mai înalt nivel de siguranță și trasabilitatea completă în producția de alimente. În cele din
urmă, reputația internațională a agriculturii a fost afectată de comportamentul neglijent
al marilor producători de hrană pentru animale. Fac apel la Comisie să restabilească urgent
încrederea în calitatea înaltă a producției agricole europene, care satisface cele mai înalte
standarde.

Identificarea tuturor celor responsabili și limitarea daunelor în scandalul dioxinei germane
sunt doar începutul. Măsuri rapide și globale trebuie să fie luate pentru a preveni pe viitor
astfel de practici ale producătorilor de hrană pentru animale. Lanțul hranei pentru animale
nu este un loc de eliminare a deșeurilor, iar deșeurile industriale nu au loc în hrana
animalelor. Solicit norme mai stricte la nivelul UE, în special în ceea ce privește transportul.
Chiar și o contaminare a hranei pentru animale este inacceptabilă. Cu toate acestea, mai
presus de toate, ceea ce este esențial este efectuarea unei inspecții complete și amănunțite
a acestor companii. Niciun agricultor care este inspectat de mai multe ori pe an nu poate
înțelege practica actuală cu privire la controalele marilor producători de hrană pentru
animale. Cu toate acestea, trebuie remarcat că, în cazul pe care tocmai l-am discutat, totul
a început ca urmare a raportării proprii, iar autoritățile competente au răspuns corect.

Cel mai important lucru, însă, este să ne îndreptăm atenția către agricultorii care au suferit
pe nedrept prejudicii. Aceștia au nevoie urgent de sprijin, deoarece daunele care au avut
loc nu trebuie, în niciun caz, să fie suportate de aceștia. Existența a mii de agricultori este
în prezent amenințată. Vinerea trecută, prețul de producător în sectorul de îngrășare a
porcilor a fost de 0,23 euro pe kilogram. Până la sfârșitul anului trecut, producătorii de
porci au fost nevoiți deja să facă față unei scăderi de 0,13 euro. Situația este agravată de
faptul că costul hranei pentru animale a crescut puternic în ultimele săptămâni. Trebuie
să găsim rapid soluții pentru acest lucru. Încrederea consumatorilor în produsele agricole
nu trebuie, în niciun caz, să fie pusă în pericol de lăcomie și de neglijență.

Catherine Stihler (S&D).   – Dnă președintă, după cum am auzit, dioxina este o substanță
chimică periculoasă care cauzează cancer și, în acest caz, a pătruns în lanțul alimentar
atunci când produse chimice destinate pentru utilizarea în biocombustibili au fost accidental
folosite în hrana pentru animale.

Unele rezultate ale testelor de la Ministerul Agriculturii în Schleswig-Holstein au arătat că
grăsimea din hrana pentru animale cuprindea de 77 de ori cantitatea de dioxină aprobată.
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Sistemul rapid de alertă pentru alimente și hrana pentru animale este conceput pentru a
proteja consumatorii europeni exact de aceste tipuri de contaminare. Până în momentul
în care alarma a fost declanșată, produsele contaminate existau peste tot în Germania și în
alte părți ale UE, chiar și în quiche-ul din Regatul Unit, care a fost eliminat de pe rafturile
supermarketurilor ca măsură de precauție.

Aceasta nu este prima alertă de contaminare cu dioxină. Am avut probleme cu mozzarella
din Italia, produse din carne de porc din Irlanda și produse din carne de vită din Irlanda de
Nord. Ceea ce vrem să știm de la Comisie este motivul pentru care acest sistem rapid de
alertă nu a reușit încă o dată să protejeze consumatorii, și ce va face Comisia pentru a
îndrepta acest lucru.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Dnă președintă, dle comisar, la doisprezece ani de la
scandalul dioxinei din Belgia au fost găsite dioxine în hrana pentru animale în Germania,
o țară cu o tradiție de disciplină și instituții de încredere. Aceasta înseamnă că sistemul de
control nu este suficient de strict, orientat, transparent și obiectiv și nu este însoțit de factori
de descurajare și sancțiuni adecvate. Aceste lacune trebuie să fie conectate cu un sentiment
serios de responsabilitate față de consumatori, în special într-un moment în care criza
economică încurajează oamenii să recurgă la soluții ilegale, cu scopul de a reduce costurile
de producție. Nu putem, în special în vremuri de condiții economice nefavorabile, să
așteptăm ca problemele să fie auto-reglementate pe baza unui sistem de valori morale.
Desigur, consumatorii trebuie să dispună de informații complete și imediate cu privire la
riscurile la care sunt expuși.

Uniunea Europeană este mândră de faptul că a adoptat termeni stricți pentru protejarea
sănătății publice și pentru protejarea mediului și a bunăstării animalelor. Cu toate acestea,
trebuie să se asigure, de asemenea, că acestea sunt aplicate fără derogare, dacă nu vrea ca
politica sa să se limiteze pur și simplu la ...

(Președinta a întrerupt vorbitorul)

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Dnă președintă, permiteți-mi să încep prin a spune că, în
ceea ce mă privește, aceasta nu este neglijență, aceasta este o infracțiune deliberată. De ce
avem nevoie? Există o serie de lucruri importante de care avem nevoie: în primul rând, o
cerință obligatorie la nivelul UE de etichetare, dar aceasta nu trebuie să indice numai locul
de sacrificare, ci și locul de origine. Consumatorii sunt în prezent în mod deliberat induși
în eroare. Studiile arată destul de clar că oamenii ar fi fericiți să plătească. Aceștia doresc
doar ca lanțul – de unde provine produsul și care este adevăratul loc de origine – să fie pe
deplin trasabil.

În al doilea rând, avem nevoie de controale mai severe. În cele din urmă, nu un inspector
alimentar sau o agenție UE privind siguranța alimentară a făcut descoperirea, ci compania
în sine.

În al treilea rând, avem nevoie de separarea clară a grăsimilor comestibile și a grăsimilor
de uz industrial. Sunt complet de acord cu Pitagora, care, încă o dată, pe bună dreptate a
spus: „tot ceea ce oamenii le fac animalelor se întoarce asupra lor”.

Mairead McGuinness (PPE).   – Dnă președintă, în Irlanda, în urmă cu doi ani, în decembrie
2008, am avut o problemă. Mă întreb ce a făcut Comisia în cei doi ani pentru a evita această
criză actuală.
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Am o întrebare specifică: autoritățile statelor membre se plâng de lipsa de linii directoare
adoptate de Direcția Generală Sănătate și Consumatori. În ceea ce privește regulamentele
privind igiena hranei pentru animale, aceștia își doresc orientare și ateliere de lucru. Vă veți
asuma, vă rog, un angajament în această seară pentru a le oferi ceea ce solicită?

Mai am trei lucruri de menționat. Trebuie să identificăm foarte clar produsele cu risc ridicat,
procesoarele cu risc ridicat și locația și numele producătorilor de mare risc și, cel puțin,
este necesară separarea totală a produselor care sunt destinate pentru lanțul alimentar
animal și, astfel, pentru lanțul alimentar uman. Nu este atât de complicat.

De asemenea, avem nevoie, după cum au spus alții, de controale astfel încât să îi depistăm
pe cei care continuă să încerce și încalcă normele pentru a face bani. Reducerea costurilor
înseamnă a face rabat la calitate. Problema este că aceasta costă Europa miliarde; înlătură
încrederea consumatorilor și ...

(Președinta a întrerupt-o pe vorbitoare)

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Dnă președintă, dle comisar, nu sunt o romantică a
agriculturii; cu alte cuvinte: nu cred sloganurile publicitare despre găinile și porcii fericiți,
deoarece experiența mea de zi cu zi este destul de diferită.

Cu toate acestea, cred că consumatorii din Europa au dreptul la hrană sigură. Prin urmare,
prima mea solicitare majoră este că avem nevoie de controale stricte și avem nevoie de
sancțiuni dure. Cu toate acestea, cred că discuția de astăzi a clarificat, de asemenea, faptul
că avem nevoie de o structură agricolă diferită în Europa. Dl comisar Dalli, care este
responsabil pentru sănătate, este cu noi astăzi și, într-o anumită măsură, este cel în linie
de tragere. De asemenea, trebuie să luăm lecțiile pe care le-am învățat din acest scandal și
să le utilizăm în reforma noastră agricolă pentru a oferi o structură pentru industria
agriculturii din Europa care, pe de o parte, răspunde nevoilor agriculturii și ale agricultorilor
și, pe de altă parte, garantează de asemenea siguranță pentru consumatori.

Aș dori să învățăm cu adevărat din acest scandal.

Richard Ashworth (ECR).   – Dnă președintă, am avut o serie de incidente ca acesta de-a
lungul anilor. Aș fi crezut că până acum importanța asigurării trasabilității și a calității ar
fi bine înțeleasă și că structurile și regulamentele ar trebui să fie puse în aplicare pentru a
preveni incidente ca acesta.

Acest fapt ridică o serie de probleme foarte grave. În primul rând, este extrem de dăunător
pentru încrederea consumatorilor în industria alimentară și, în al doilea rând, agricultorii
sunt întotdeauna părțile nevinovate. Agricultorii suferă întotdeauna un impact
disproporționat în raport cu consecințele pentru industria de prelucrare a produselor
alimentare.

Sunt mulțumit în mod rezonabil că autoritățile germane, și comisarul și echipa sa, au luat
măsuri rezonabile, corespunzătoare și rapide atunci când au avut la cunoștință faptul că
există o problemă. Cu toate acestea, o serie de întrebări foarte grave – întrebări cu privire
la comportamentul unor sectoare ale industriei de prelucrare în care, evident, trebuie
realizate mai multe prin intermediul prevenirii, trebuie realizate mai multe prin intermediul
competențelor punitive în cazul în care consecința acestei acțiuni ...

(Președinta a întrerupt vorbitorul)
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João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Dnă președintă, dle comisar, descoperirea produselor
contaminate cu dioxină și distribuția acestora prin diverse canale comerciale este o
întâmplare foarte gravă.

În pofida faptului că cei responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat trebuie să fie corect
identificați, consecințele clar stabilite și destinația produselor contaminate trasate corect,
acest incident ne impune, de asemenea, să reflectăm cu mai multă atenție asupra lipsei
totale a modelului de reglementare existent.

Avem aici un exemplu al consecințelor unei politici agricole comune orientate către piață,
care promovează modele de producție intensivă pentru export, care, la rândul său,
favorizează agro-industria la scară largă, în detrimentul agriculturii mici și mijlocii și al
agriculturii de familie. Aceasta face producția și consumul local complet neviabile în loc
să le promoveze, după cum este necesar, pentru a garanta un grad mult mai mare de
trasabilitate.

Acesta este încă un alt exemplu al necesității pentru o schimbare fundamentală în actuala
politică agricolă comună în interesul sănătății publice și al siguranței și calității alimentelor.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Dnă președintă, dle comisar, se observă o anumită
exasperare în legătură cu aceste crize repetate, din care a existat una în Belgia, în 1999, o
criză de mari dimensiuni, foarte asemănătoare cu cea actuală.

Este evident că măsurile pe care le avem sunt cele mai stricte din lume. Nu cred că trebuie
să le facem mai stricte. Pur și simplu trebuie să le facem să funcționeze mai bine. Probabil
una dintre primele măsuri pe care ar trebui să o adoptăm este de a crește sancțiunile impuse
acestor infractori, deoarece în mod evident nu este vorba de un intermediar stângace –
aceasta este o crimă organizată de către funcționari infractori care doresc să își maximizeze
profiturile.

În al doilea rând, o altă prioritate ar putea fi consolidarea controalelor și asigurarea că
acestea sunt mai în conformitate cu riscurile reprezentate. În al treilea rând, astfel cum a
afirmat dna Stihler, sistemul de schimb rapid RAPEX, care în mod normal are rolul de a
asigura că toate statele membre sunt avertizate cu privire la un risc potențial, a arătat
probabil anumite deficiențe în această privință.

Mi-ar fi plăcut opinia dvs. cu privire la această chestiune, dle comisar.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Dnă președintă, industria germană a alimentației animale are un
sistem bun de teste de auto-control. Cu toate acestea, acest sistem nu funcționează în cazul
activităților și planurilor criminale. Dacă cineva amestecă în mod intenționat sau ilegal
substanțe în hrana animalelor, această persoană va evita în mod intenționat, de asemenea,
aceste teste de auto-control.

Continuând ceea ce colegii mei deputați în Parlamentul European au spus, cred că există
trei concluzii principale mai importante: în primul rând, avem nevoie de mai multe
controale de stat. În al doilea rând, avem nevoie de o cerință de a raporta toate rezultatele
testelor privind hrana pentru animale, iar acestea trebuie să fie, de asemenea, produse în
timpul controalelor relevante. În al treilea rând, avem nevoie de sancțiuni mai dure pentru
infractori. Aceasta nu este o infracțiune minoră – a fost făcută cu intenție.

În cele din urmă, aș dori să subliniez faptul că, în acest scandal privind hrana pentru animale,
agricultorii sunt cei care suferă cel mai mult, deoarece în acest moment, aceștia nu sunt
capabili să își vândă deloc produsele sau, în cazul în care pot, o fac cu o mare pierdere.
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John Dalli,    membru al Comisiei. – (MT) Dnă președintă, când ascult observațiile care au
fost făcute – și aici aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbateri – mă
gândesc la criticile pe care le primim, nu doar în ceea ce privește această problemă, ci cu
privire la aproape tot ceea ce facem ca Europa; cu privire la birocrația suplimentară pe care
o impunem tuturor atunci când elaborăm regulamente și solicităm anumite proceduri de
control. Consumatorii, antreprenorii și oamenii de afaceri ne acuză cu toții de faptul că
impunem bariere care împiedică lucrurile să funcționeze fără probleme.

Totuși, atunci când apar cazuri ca acesta privind dioxinele reiese în mod clar, după cum
am auzit astăzi, că există, de fapt, o necesitate pentru anumite sisteme de control care sunt
în prezent în vigoare. Într-adevăr, am ajuns să realizăm cât de importante sunt acestea și
cât de perseverenți trebuie să fim în punerea în aplicare a acestora. În calitate de consumator,
aș fi extrem de nefericit să experimentez o situație de acest fel, cum ar fi toți consumatorii
europeni, deoarece aceasta amenință să zguduie încrederea noastră în siguranța produselor
europene. În plus, mă înfurie să aflu că acest lucru s-a întâmplat din cauza unor persoane
care au încălcat în mod intenționat legea, și că nu s-a întâmplat din pură greșeală.

De fapt, după cum tocmai a afirmat ultimul vorbitor, niciun sistem nu poate funcționa
acolo unde criminalitatea este prezentă. Acolo unde există persoane care doresc să încalce
legea, este imposibil să se garanteze un sistem care va funcționa fără probleme și fără
poticniri. Acesta este motivul pentru care trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura
că avem cele mai bune plase de siguranță posibile, țesute cu ochiuri cât mai mici posibil,
pentru a evita ca acești infractori să alunece printre găuri.

Am fost implicat în elaborarea legislației în țara mea începând din anul 1987. În cei 23 de
ani de experiență în domeniu, am constatat întotdeauna că cea mai mare provocare nu
este de a decide care clauze se introduc într-o legislație, ci încercarea de a anticipa modul
în care legea va fi încălcată și, prin urmare, încercarea de a contracara în prealabil. Cred că
aceasta este realitatea actuală a situației. Nu dorim ca o altă întâmplare de acest fel să aibă
loc și trebuie să facem tot ce putem pentru a garanta că sistemul nostru este cel puțin capabil
de a-i captura prompt pe cei care încearcă să se strecoare pe lângă normele care sunt deja
în vigoare, și cele pe care le elaborăm împreună.

Putem acționa numai atunci când știm ce se întâmplă, nu atunci când suntem în întuneric
cu privire la ceea ce se întâmplă. Aici, aș dori să fac niște observații cu privire la sistemul
rapid de alertă. Nu cred că acest sistem nu a funcționat – într-adevăr, a funcționat așa cum
ar trebui, pentru că de îndată ce am fost avertizați cu privire la situație, informația a fost
trimisă tuturor. Acesta este rolul sistemului rapid de alertă și, în această privință, a funcționat
foarte bine.

Trebuie, de asemenea, să consolidăm normele și reglementările noastre. Sunt de acord cu
ceea ce a spus dna McGuinness în ceea ce privește importanța de a stabili orientări și cerințe
care să asigure cel mai strict control asupra lanțurilor de produse alimentare care prezintă
riscuri de sănătate. În acest scop, unul dintre lucrurile pe care încercăm să îl facem, sau pe
care îl vom sugera, este să nu ne concentrăm exclusiv pe anumite elemente de risc și să
solicităm înregistrări simple ale companiilor, cum ar fi cele ale fabricilor de hrană pentru
animale, și să o lăsăm așa. În schimb, post-aprobarea ar trebui să fie acordată după efectuarea
anumitor exerciții de perseverență.

Trebuie să ne asigurăm că acest incident este ținut acum sub control. Sunt în contact
permanent cu autoritățile germane competente și sunt mulțumit că acestea fac tot ce le stă
în putere, nu numai să gestioneze situația cât mai repede posibil și să colecteze toate
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informațiile necesare pentru a forma o imagine clară și completă a situației, ci, de asemenea,
și în ceea ce privește măsurile pe care le iau.

Am fost informat, de exemplu, că producătorul de la fabrica pentru hrană pentru animale
care a transmis informații false susținând că a aprovizionat doar zece ferme când, de fapt,
aprovizionase nouă sute, este supus deja procedurilor care au fost inițiate de către autoritățile
de urmărire penală din Germania, deoarece aceste informații false ar fi putut avea consecințe
semnificative. Putem, de asemenea, să fim siguri de faptul că produsele exportate de
Germania, și care au fost destinate pentru piața de fabricare a alimentelor, cum ar fi ouăle,
au fost testate și s-a constatat că conțin niveluri foarte scăzute de dioxine, întrucât acestea
au fost amestecate cu alte produse de proveniență diferită de cea germană în procesul de
fabricare a alimentelor.

În acest moment, întrucât timpul meu de vorbit a luat sfârșit, aș dori să fac o ultimă
observație. Sunt pe deplin de acord că ar trebui să impunem sancțiuni mai dure asupra
celor care profită de sistem. Cu toate acestea, este necesar să se înțeleagă că aceste tipuri
de măsuri nu sunt ceva ce putem elabora sau stabili în capacitatea noastră de Comisie. Mai
degrabă, este la latitudinea statelor membre să decidă să le pună în aplicare la nivel național.

Președintă.   – Dezbaterea a fost închisă.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Luís Paulo Alves (S&D),    în scris. – (PT) UE ar trebui să solicite Germaniei și tuturor țărilor
implicate în această problemă să ia măsurile adecvate pentru a remedia situația prin
impunerea de sancțiuni și asigurarea faptului că toți cei implicați în criza dioxinei își asumă
responsabilitatea deplină pentru prejudiciul considerabil cauzat pentru sectorul agricol și
de fabricație, precum și pentru consumatori. Faptul că unii producători de hrană pentru
animale au fost conștienți de această contaminare cu dioxină din martie 2010 fără a o
denunța autorităților este complet inacceptabil. Prin urmare, solicit o transparență maximă
în informarea tuturor statelor membre și a țărilor terțe cu privire la toate detaliile referitoare
la hrana pentru animale potențial contaminată. Toate produsele alimentare care nu sunt
conforme cu legislația UE trebuie să fie identificate și retrase de pe piață. Este necesar să se
asigure că fiecare măsură este luată pentru a proteja sănătatea publică, și că informații
rapide și detaliate despre evoluția situației sunt disponibile; acestea trebuie să fie raportate
cu cea mai mare precizie și transparență, astfel încât să ne putem întoarce la normalitate
cât mai curând posibil și să restabilim încrederea esențială a consumatorilor în lanțul
alimentar.

14. Acordul UE-Camerun privind legislația în domeniul forestier - Acordul
UE-Republica Congo privind legislația în domeniul forestier - Acordurile de
parteneriat voluntar FLEGT (dezbatere)

Președintă.   − Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea comună privind legislația
în domeniul forestier (Camerun, Republica Congo)

– Acordul UE-Camerun privind legislația în domeniul forestier

Recomandarea elaborată de Yannick Jadot, în numele Comisiei pentru comerț internațional
(A7-0371/2010)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord
de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Camerun cu privire la

39Dezbateri al Uniunii EuropeneRO17-01-2011



aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu
lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

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

– Acordul UE-Republica Congo privind legislația în domeniul forestier

Recomandarea elaborată de Yannick Jadot, în numele Comisiei pentru comerț internațional
(A7-0370/2010)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord
de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Congo cu privire la aplicarea
legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și
produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

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

– Întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei [2010/3015 (RSP)] privind
acordurile de parteneriat voluntar FLEGT cu Congo și Camerun și alte acorduri de parteneriat
voluntar planificate, adresată de Yannick Jadot, Catherine Bearder, David Martin, Joe
Higgins, Daniel Caspary (O-0202/2010 - B7-0802/2010) în numele

Grupului Verts/ALE

Grupului ALDE

Grupului S&D

Grupului GUE/NGL

Grupului EEP

Yannick Jadot,    raportor. – (FR) Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor, aș
dori, în această etapă timpurie, să îmi exprim mulțumirile față de toți colegii deputați în
Parlamentul European pentru munca pe care am efectuat-o împreună cu privire la această
chestiune, care a permis tuturor grupurilor politice din acest Parlament să ajungă la o
poziție comună și le-a permis să prezinte o întrebare cu solicitare de răspuns oral și să
elaboreze o rezoluție care să însoțească acordurile de parteneriat voluntar.

Subiectul este unul important. După cum știți, pădurea se diminuează. La fiecare două
secunde, în întreaga lume, echivalentul unui teren de fotbal este distrus; în decurs de un
an, o suprafață de mărimea Greciei este defrișată. În mod evident, aceasta este o situație
tragică. Este tragică din punct de vedere al diversității: câteva mii de specii de plante și
animale sunt amenințate, iar pădurile care sunt cele mai afectate – pădurile tropicale –
conțin jumătate din biodiversitatea din lume. Este evident tragică, de asemenea, din
perspectiva schimbărilor climatice: defrișările sunt responsabile pentru 20 % din emisiile
de gaze cu efect de seră. În cele din urmă, defrișările pun câteva sute de milioane de persoane
în pericol – persoane care fie trăiesc în păduri, fie trăiesc din ele.

Exploatarea forestieră și industria forestieră sunt printre principalele cauze ale defrișărilor,
în special în zona pe care ne concentrăm astăzi: bazinul Congo. Se estimează că 20-40 %
din lemnul tăiat și comercializat în lume este ilegal. Problema pe care o dezbatem astăzi
este, prin urmare, una esențială.

Aceste acorduri de parteneriat voluntar au fost aprobate în cadrul aprobării procedurii din
cadrul Comisiei pentru comerț internațional. Grație Tratatului de la Lisabona, această
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procedură permite Parlamentului European să își exprime punctul de vedere. În același
timp, cu toate acestea, acesta poate doar să spună da sau nu. Prin urmare, dezbaterea este
extrem de importantă întrucât ne permite să facem o analiză mai detaliată și vă permite
dvs., dle comisar, în calitate de reprezentativ al Comisiei, să răspundeți la întrebările pe
care vi le adresează Parlamentul.

Aceste acorduri sunt importante; ne permit să asigurăm trasabilitatea lemnului. De
asemenea, ele pun în aplicare proceduri independente de verificare și suplimentează politicile
forestiere și guvernanța în țările în cauză. Astăzi, vorbim despre Republica Congo și
Camerun.

Cu toate acestea, aș dori să fac o remarcă inițială înainte de a discuta aceste acorduri și
întrebările Parlamentului: trebuie să diferențiem cu adevărat între lemn legal și lemn durabil.
Evident, avem de-a face cu legalitatea lemnului aici, însă lemnul legal nu înseamnă neapărat
exploatarea durabilă a pădurilor.

Prin urmare, prima întrebare generală pe care aș adresa-o Comisiei este: cum va acționa
Comisia pentru a asigura coerența generală cu privire la problema pădurilor – 2011 este
Anul internațional al pădurilor – ținând cont de ceea ce s-a spus în Nagoya și ceea ce a fost
decis în Cancún, în special, cu privire la mecanismul REDD+, și ținând seama, de asemenea,
de acordurile comerciale care au fost negociate, care sunt uneori responsabile de defrișări
prin liberalizarea comerțului cu lemn?

Apoi, așteptăm în continuare un răspuns din partea Comisiei Europene cu privire la
problema biocombustibilului și a schimbărilor indirecte ale utilizării terenului. După cum
știți, Parlamentul European a solicitat integrarea acestor probleme în criteriile de evaluare
a durabilității biocombustibililor.

Mai precis, în ceea ce privește acordurile de parteneriat voluntar, există multe elemente
pozitive: am apreciat foarte mult eforturile de negociere și, în special, implicarea membrilor
societății civile în Camerun și Republica Congo. Știm că nu este ușor și, din acest punct de
vedere, aceste acorduri de parteneriat voluntar au părut a fi un succes.

Cu toate acestea, așa cum tocmai spuneam, rămân o serie de întrebări și solicitări. Dle
comisar, sunteți dispus să veniți, de exemplu, la fiecare șase luni, sau la șase luni de la
semnarea unui acord, să ne prezentați actualizări privind punerea în aplicare a acordului?
Întreb pentru că este clar că negocierea și punerea în aplicare a acordului poate fi de o
calitate foarte diferită. Ne-am dori, prin urmare, să veniți și să ne spuneți dacă părțile în
cauză, în special membrii societății civile, continuă să fie implicate în punerea sa în aplicare.
În țările în care nu este încă ușor să formulezi plângeri, în special atunci când există corupție,
au fost prevăzute mecanisme de plângere – în special, cele independente – astfel încât acești
membri ai societății civile să se poată plânge cu privire la punerea în aplicare precară și să
raporteze că acestea nu mai sunt ascultate? În același mod, am dori să raportați periodic
cu privire la efectele punerii în aplicare a acestor acorduri, astfel încât să ne puteți spune
în ce stadiu am ajuns cu acestea, atât în ceea ce privește coerența de ansamblu a acțiunilor
Comisiei cu privire la păduri, cât și în ceea ce privește punerea în aplicare specifică a acestora
cu privire la problema legalității lemnului.

În sfârșit, un punct final: susțineți că nu există niciun buget în aceste acorduri. Cu toate
acestea, vom avea nevoie în mod evident de bugete pentru a sprijini aceste politici; așadar,
puteți clarifica problema bugetară în legătură cu aceste acorduri de parteneriat voluntar?
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Catherine Bearder,    autoare. – Dnă președintă, pădurile tropicale din Camerun și Congo
sunt prețioase și trebuie să salutăm acest acord voluntar pentru abordarea durabilității
recoltării lemnului pe care îl conțin.

Pădurile nu aparțin numai persoanelor din aceste țări, ci fac parte din ecosistemul planetei,
sunt esențiale pentru sistemele de susținere a vieții și conțin miliarde de tone de carbon.

Oprirea defrișărilor este una dintre modalitățile prin care ar trebui să abordăm problema
schimbărilor climatice, iar guvernele din întreaga lume au încercat să facă acest lucru de
ani de zile. Aceste două țări ar trebui să fie felicitate pentru curajul și previziunea în
implicarea în acorduri voluntare cu UE.

Cu toate acestea, reglementarea și aplicarea acestor acorduri se va dovedi a fi o provocare.
Evident, introducerea gestionării durabile a resurselor continentului nostru este destul de
grea. Însă există voință, și ar trebui să fim foarte mulțumiți de aceasta. Gestionarea atentă
poate reduce lemnul importat ilegal și nesustenabil.

În prezent, cantitatea de lemn recoltată ilegal și importată în UE constituie aproape o
cincime a produselor din lemn de pe piețele noastre, în pofida încercărilor Parlamentului
și a altora de a soluționa această problemă. Punerea în aplicare va fi mai ușoară cu implicarea
localnicilor și a societății civile din aceste țări, și trebuie să ne asigurăm că dreptul acestora
de a fi ascultați și implicați este menținut și ascultat. La urma urmei, aceștia au cel mai mult
de pierdut în cazul în care pădurile lor sunt eliminate.

Eliminarea pe scară largă a lemnului tropical este condusă de un apetit insațiabil de a ne
împodobi casele. Ar trebui să prețuim această resursă mai bine și să avem mai multă grijă
de resursa care nu numai că susține o întreagă serie de specii de plante și animale, ci și că
se dezvoltă lent și necesită mulți ani pentru a ajunge la maturitate.

Trebuie să avem grijă să nu subminăm propriile eforturi în lupta împotriva defrișărilor și
a schimbărilor climatice prin furnizarea celei mai mari piețe pentru produse din lemn ilegal
din lume.

Rezultatul acestor acorduri ar putea însemna că lemnul tropical ajunge la un preț mai mare,
și nu ar trebui să ne opunem acestui lucru. Nu este doar o resursă limitată, ci este singurul
lucru pe care localnicii îl pot vinde. Aceștia cunosc adevărata valoare a resurselor lor și,
odată cu acest acord, o vom cunoaște și noi.

Acești oameni sunt ochii și urechile noastre în pădure și avem nevoie de ajutorul lor pentru
a aplica acordurile. Aceștia au nevoie de noi pentru a sprijini capacitatea lor de a face
cunoscute eventualele preocupări. Aceste acorduri sunt un proces în ambele sensuri și ne
îndreptăm spre dvs., dle comisar, pentru a putea să îl punem în aplicare.

Acordurile de parteneriat voluntar sunt bune pentru planetă, bune pentru țările noastre
partenere și bune pentru UE. Trebuie să ne asigurăm că acordurile funcționează și că orice
încălcări sunt monitorizate și abordate. Trebuie, de asemenea, să ne îndreptăm atenția către
alte țări din Africa, Asia și America de Sud pentru a semna acorduri similare cât mai curând
posibil și aștept cu nerăbdare să lucrez cu dvs. și Comisia pentru a realiza acest lucru.

David Martin,    autor. – Dnă președintă, permiteți-mi să încep prin a-i mulțumi dlui
Yannick Jadot pentru cooperarea sa exemplară cu raportorii săi alternativi. Am lucrat cu
toții extrem de bine la acest raport și sunt încântat – după cum a spus acesta – că am reușit
să ajungem la un consens larg.
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Acordurile cu Congo și Camerun, luate împreună cu Ghana, înseamnă că unele dintre cele
mai vulnerabile păduri din Africa sunt în prezent acoperite de acorduri de parteneriat
voluntar. Existența acestor acorduri, după cum au afirmat cei doi antevorbitori, trebuie să
fie salutată călduros. Acestea furnizează un mecanism pentru combaterea comerțului masiv
cu lemn ilegal. Acestea furnizează o oportunitate pentru o mai bună gestionare a unei
resurse naturale vitale și, sperăm, vor aduce o mai mare transparență și ne vor ajuta să
combatem corupția în sectorul forestier, care, din păcate, în Africa, este endemică în acest
moment.

Dar, în timp ce salut aceste acorduri, împărtășesc totuși o serie de preocupări cu raportorul.
Aș dori doar să exprime trei în această seară.

În primul rând, pericolul – nu intenția, dar există un pericol – de a conveni un astfel de
cadru este faptul că este văzut ca oferind un cadru pentru exploatarea pe scară largă a
pădurilor noastre, ceea ce conduce la opusul scopului acordului, și anume, continuarea
degradării și a defrișărilor, contribuind astfel la distrugerea însăși a mediului la nivel global
pe care încercăm să o evităm. Ceea ce vrem este un acord care contribuie la conservarea și
gestionarea durabilă a resurselor biodiversității noastre. Sunt de acord cu raportorul că
acest lucru înseamnă că Comisia trebuie să monitorizeze constant situația și să raporteze
periodic cu privire la modul în care acordul progresează.

În al doilea rând, populația indigenă, care este atât de des victimă a exploatării mediului,
ar trebui să beneficieze de pe urma acestui acord. Promisiunea făcută de guvernul congolez
în acordul de parteneriat voluntar de a promova o lege care să asigure că drepturile
populației indigene sunt promovate și respectate trebuie realizată. Din nou, îndemn Comisia,
în contactul acestora cu guvernul, să insiste continuu asupra realizării acestei promisiuni
până când este inclusă în legislația din Congo.

În al treilea rând, trebuie să ne asigurăm – și sunt de acord cu Catherine Bearder care a
menționat acest lucru – că fondurile disponibile sunt adecvate pentru punerea în aplicare
în mod corespunzător a acestui acord. Indiferent de cât de bun este un acord pe hârtie, fără
resursele pentru a-l realiza, este o bucată de hârtie fără sens. După cum a fost indicat, nu
există pachete financiare referitoare la acordul însuși. Depinde de noi – atât de Comisie să
propună, cât și de Parlament și de Consiliu să includă în buget instrumentele bugetare
adecvate – pentru a face acest acord să funcționeze. Aceasta înseamnă că trebuie să avem
bani să verificăm legalitatea lemnului care ajunge în Uniunea Europeană, avem nevoie de
bani pentru a instrui, a echipa și a acorda expertiză tehnică celor care operează în țările
africane cu care avem acorduri de parteneriat voluntar și, de asemenea, avem nevoie de
resurse pentru a efectua monitorizarea pe care am menționat-o deja.

Așadar, trebuie să ne asigurăm că, în următoarele luni, furnizăm cadrul financiar pentru a
transforma într-un succes aceste acorduri. Repet că aceste acorduri sunt bune, dar, la fel
ca toate acordurile, vor depinde de bunăvoința și de vigilența persoanelor – a organizațiilor
neguvernamentale, a statelor membre, a guvernului congolez și a celui camerunez – de
a-și respecta promisiunile pentru a se asigura că aceste acorduri funcționează în practică.
Acestea ar trebui să conducă la o mai bună gestionare a pădurilor noastre și o mai bună
gestionare a resurselor globale vitale, dar, dacă sunt manipulate în mod eronat, ar putea
să ne conducă în direcția opusă. Invităm Comisia să țină un ochi scrutător pe progresul
care se desfășoară.

Joe Higgins,    autor. – Dnă președintă, suntem de acord cu abordarea generală a dlui
Yannick Jadot cu privire la această chestiune. Salut orice acord care garantează protecția
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pădurilor tropicale ale planetei noastre, în cazul în care astfel de acorduri avansează, de
asemenea, protecția populației indigene din pădure și oferă o viață mai bună pentru
majoritatea persoanelor din țările în cauză.

Trebuie spus de la început că atât Republica Congo, cât și Camerun, au guverne extrem de
represive. Camerun ocupă un loc ridicat în Indicele de percepție a corupției elaborat de
Transparency International, și în Republica Congo a existat o exploatare oribilă a unor
secțiuni a populației, și anume a populației pigmee, deși o nouă lege tocmai a fost
promulgată și oamenii vor aștepta să vadă ce face aceasta pentru a proteja indigenii.

Industria exploatării forestiere în aceste țări este implicată în corupție și în exploatarea
lucrătorilor, iar defrișarea implicată este o amenințare enormă la adresa mijloacelor de
existență ale populațiilor indigene. Din acest motiv rezoluția inițială a Grupului GUE/NGL
solicită ca industria exploatării forestiere să fie în proprietate publică și să se afle sub control
democratic, care implică în mod esențial lucrători din industrie și comunitățile indigene
din pădurile afectate de abataj.

Rezoluția grupului subliniază, de asemenea, faptul că exploatarea forestieră ilegală este
legată de nivelurile de sărăcie în țările în cauză. Aceasta poate oferi un venit pentru
persoanele fizice și familiile acestora, care ar suferi altfel de foame și, prin urmare, încetarea
exploatării forestiere ilegale este legată și de faptul de a pune capăt sărăciei și de privarea
multor comunități din țările în cauză.

Acest lucru nu va fi realizat de către elitele locale corupte, nici de către corporațiile
multinaționale europene a căror motivație-cheie este profitul privat, ci de către lucrătorii
din silvicultură și populațiile indigene în sine care își asumă responsabilitatea democratică
a resurselor lor. În acest sens, cetățenii din Africa subsahariană se pot inspira de la frații și
surorile lor din Tunisia în lupta lor eroică împotriva unei dictaturi corupte din ultimele
săptămâni.

Daniel Caspary,    autor. – (DE) Dnă președintă, doamnelor și domnilor, mai multe țări
care exportă lemn tropical au început să semneze acorduri de parteneriat voluntar cu UE
în cadrul Planului de acțiune privind aplicarea legislației, guvernanța și schimburile
comerciale în domeniul forestier (FLEGT). Uniunea Europeană va furniza sprijin pentru
reformele guvernanței din domeniul forestier și dezvoltarea capacităților, în special punerea
în aplicare a sistemelor de trasabilitate și de verificare a legalității pentru produsele pe bază
de lemn.

Există ceva ce consider a fi deosebit de important: în cazul în care contribuie la îmbunătățirea
transparenței și la prevenirea daunelor aduse mediului în legătură cu activitățile de
silvicultură, atunci este un lucru bun ca partenerii să se implice în modificarea și
îmbunătățirea dispozițiilor juridice actuale. De asemenea, salut în mod expres faptul că
Uniunea Europeană și-a luat angajamentul de a oferi sprijin pentru consolidarea capacităților
în țările producătoare de lemn, în special în legătură cu punerea în aplicare a sistemelor de
trasabilitate și de verificare a legalității lemnului și a produselor pe bază de lemn.

Mai sunt două puncte pe care aș dori să le menționez. Ideea din spatele acordurilor de
parteneriat voluntar este de a pune capăt comerțului cu lemn tăiat ilegal și produse realizate
din acest lemn și de a contribui la oprirea defrișărilor, a degradării pădurilor și a efectelor
acestora sub formă de emisii de CO2, precum și a pierderii biodiversității, în întreaga lume.

Exploatarea în continuare pe scară largă a pădurilor tropicale și, în special, a altor păduri
bogate în anumite specii cu o capacitate mare de stocare a carbonului este iresponsabilă
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și poate duce la defrișarea și degradarea suplimentară a pădurilor, cu consecințe devastatoare
pentru mediu la nivel mondial.

Aceste acorduri sunt, prin urmare, un pas mic, dar pozitiv, în direcția corectă. Sunt complet
de acord cu punctele ridicate de vorbitorii anteriori. Aș dori să mulțumesc raportorului
pentru cooperarea sa excelentă și aș fi foarte mulțumit dacă am putea înregistra progrese
reale cu aceste acorduri, cu scopul de a face lumea noastră un pic mai bună.

Andris Piebalgs,    membru al Comisiei. – Dnă președintă, aș dori să încep prin a mulțumi
raportorului, dl Jadot, pentru sprijinul său pentru acordurile de parteneriat voluntar privind
aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța si schimburile comerciale cu Congo
și Camerun. Sper că acest Parlament va urma recomandările pentru acordul de încheiere
a acestor două acorduri. Acest lucru ar încuraja, de asemenea, parlamentele atât din
Camerun, cât și din Congo, să își încheie reflecția.

Este important ca atât Uniunea Europeană, cât și țările noastre partenere, să aprobe
acordurile de parteneriat voluntar, deoarece exploatarea forestieră ilegală reprezintă o
problemă pentru toți. Știu că exploatarea forestieră ilegală este doar vârful vizibil al
aisbergului. Practic, vorbim despre începutul unei colaborări pentru gestionarea durabilă
a resurselor forestiere. Și, pentru a răspunde imediat la una dintre sugestiile raportorului,
am putea spune că, da, sunt gata să vin aici la fiecare șase luni, la invitația Parlamentului,
pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestor acorduri.

Este adevărat că acesta este un angajament. Există riscuri, dar aceasta este singura modalitate,
în opinia mea, pentru a obține gestionarea cu adevărat durabilă a acestei resurse, pentru
că dacă nu facem acest lucru, nu vom reuși să avem succes numai prin intermediul
declarațiilor.

Pentru țările noastre partenere, există o mulțime de angajamente, însă cred că un factor
important este pierderea care rezultă din exploatarea forestieră ilegală. În fiecare an, se
pierd 10-15 miliarde de dolari în venituri. Exploatarea forestieră ilegală are, de asemenea,
consecințe extrem de negative pentru populațiile indigene, pentru biodiversitate și în ceea
ce privește schimbările climatice.

În același timp, este de asemenea important să subliniem faptul că UE este una din cele mai
mari piețe pentru lemnul tropical. Aceasta înseamnă că abordarea noastră este extrem de
importantă în modul în care întreaga problemă este abordată. Din lemnul tropical care
ajunge în UE, 20 % provine din surse ilegale, astfel încât avem obligația de a ne asigura că
procurăm numai lemn legal.

Problema schimbărilor climatice este o altă preocupare pentru toată lumea, iar protecția
pădurilor trebuie să înceapă undeva. Este foarte simplu să spunem că trebuie să plătim
pentru protejarea pădurilor: este o formulă simplă, dar aplicarea acesteia necesită mulă
implicare din partea ambelor părți.

Voi încerca să răspund la câteva întrebări care mi-au fost adresate. Cu privire la punerea
în aplicare, acordul de parteneriat voluntar instituie un comitet comun pentru a monitoriza
punerea în aplicare a acordului. Acesta va stabili, de asemenea, un audit independent pentru
a analiza sistemul de asigurare a legalității și eficacitatea și eficiența acestuia. Există, de
asemenea, un mecanism de raportare anual, iar raportul anual va fi făcut public și va fi cu
siguranță pus la dispoziția Parlamentului European.
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Mai mult decât atât, în pregătirea pentru acordurile de parteneriat voluntar, am implicat
societatea civilă și populațiile indigene. Până acum, acestea au fost lăsate complet în afara
procesului, așa că am convenit, în conformitate cu noile acorduri, să înființăm un comitet
cu mai multe părți interesate pentru a monitoriza, sau ghida, procesul de punere în aplicare
acolo unde sunt implicate persoane indigene.

În plus, acordurile de parteneriat voluntar includ un mecanism de plângeri, iar auditorul
independent va avea acces și se va baza pe informații dintr-o gamă largă de surse, inclusiv
societatea civilă și comunitățile.

Există un cost definit în termeni de resurse. Între 2002 și 2008, UE a contribuit cu 544 de
milioane de euro la sectorul forestier, în general, în lumea în curs de dezvoltare, o parte
dintre aceștia fiind direcționați către activitățile FLEGT în țări individuale. Comisia a cheltuit
până în prezent o sumă suplimentară de 35 de milioane de euro pentru a sprijini FLEGT
mai general, și vom cheltui încă 35 de milioane de euro între 2011 și 2013. Aș sublinia,
de asemenea, că statele membre fac, de asemenea, contribuții fiscale.

Am dedicat, de asemenea, resurse umane pentru punerea în aplicare a FLEGT. Am șapte
funcționari publici care se ocupă de acest lucru, iar aceștia colaborează îndeaproape cu
Institutul Forestier European și autoritățile naționale din domeniul silviculturii.

Un efort suplimentar a fost făcut sub forma regulamentului privind lemnul ilegal, adoptat
în 2010, ca un element-cheie al planului de acțiune FLEGT, iar acest lucru va completa
abordarea acordurilor de parteneriat voluntar. Acesta va descuraja exploatarea
nereglementată și nedurabilă a pădurilor.

Recentul acord de la Cancún privind acțiunea pentru reducerea emisiilor din cauza
defrișărilor și a degradării pădurilor (cunoscut sub numele de „REDD”), va facilita și mai
mult sprijinul acordat de Comisie țărilor în curs de dezvoltare. Munca noastră viitoare
privind guvernanța în domeniul forestier prin acorduri de parteneriat voluntar va fi ajutată
de faptul că REDD prevede guvernanța și respectarea drepturilor populațiilor indigene și
a membrilor comunităților locale.

Am luat la cunoștință situația drepturilor omului în țările partenere. Sunt de acord cu
proiectul de propunere de rezoluție potrivit căruia Comisia ar trebui să continue să se
concentreze asupra acestor probleme. Pot să vă asigur că vom menține problema drepturilor
omului în centrul dialogului nostru politic cu țările partenere, și pot să vă asigur că lupta
împotriva corupției este una dintre problemele pe care le abordăm atunci când discutăm
cu țările partenere.

Dar aș sublinia un punct special, care reprezintă încurajarea pentru întregul proces: faptul
că țările partenere se simt implicate. Fără implicarea reală a țărilor partenere, având în
vedere toate punctele slabe la nivel administrativ, nu putem proteja pădurile într-un mod
mai eficient.

Știu că acesta este începutul procesului, dar este un început efectuat de către ambele părți,
și sunt mereu gata să vin în Parlament să prezint un raport privind modul în care punerea
în aplicare are loc. Cu toate acestea, în ceea ce privește FLEGT, cu siguranță nu facem un
pas greșit. Acesta este un pas în direcția cea bună: nu sporim riscul. Poate că nu furnizăm
în întregime soluții suficiente, însă cel puțin este un pas decent de care putem fi mândri.
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PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreședintă

15. Componența Parlamentului: consultați procesul-verbal

16. Acordul UE-Camerun privind legislația în domeniul forestier - Acordul
UE-Republica Congo privind legislația în domeniul forestier - Acordurile de
parteneriat voluntar FLEGT (continuarea dezbaterii)

Președinta.   – Revenim acum la dezbatere.

Eva Joly,    raportoare pentru aviz a Comisiei pentru dezvoltare. – (FR) Dnă președintă, dle
comisar, doamnelor și domnilor, aceste acorduri de parteneriat între Uniunea Europeană,
Camerun și Republica Congo ar trebui, în principiu, să se dovedească a fi o veste bună
pentru aceste populații, și o veste bună pentru biodiversitate. Totuși, aceasta este numai o
etapă într-un proces de lungă durată pe care Parlamentul European îl va urmări îndeaproape.

Dacă dorim ca acest acord să permită introducerea unui comerț cu lemn reglementat,
transparent și ecologic, de care să beneficieze populațiile locale, mai degrabă decât câteva
grupuri de legalitate îndoielnică, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că drepturile
populațiilor locale și indigene sunt pe deplin respectate și că acestea din urmă participă
efectiv la consultări. Acesta trebuie să contribuie la consolidarea capacităților tuturor celor
implicați; trebuie să contribuie la lupta împotriva corupției și la introducerea guvernanței
forestiere reale.

Acordurile nu trebuie să constituie un pretext pentru a continua jefuirea resurselor naturale
ale țărilor în curs de dezvoltare. Mai degrabă, acestea trebuie să contribuie la restabilirea
unui echilibru în relațiile dintre Uniunea Europeană și aceste țări.

Christofer Fjellner,    în numele Grupului PPE. – (SV) Dnă președintă, aceste acorduri privind
aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT)
pe care le vom supune la vot mâine cu privire la Congo și Camerun sunt instrumente
europene importante, sau arme, în lupta împotriva exploatării forestiere ilegale și, din acest
motiv, le salut.

Exploatarea forestieră ilegală este o problemă uriașă, atât în ceea ce privește mediul, cât și
din punct de vedere economic și social. În același timp, este important să ne amintim că
rareori problema în sine, în acest caz exploatarea forestieră ilegală, creează condițiile pentru
comerțul cu lemn ilegal. În schimb, acesta este un simptom și o consecință a multor alte
probleme care, în multe cazuri, sunt chiar mai grave – sărăcia, lipsa de drepturi de
proprietate, corupția și, în anumite cazuri, războiul.

Problemele sunt mai mari în unele dintre cele mai sărace țări ale lumii. Prin urmare, sunt
foarte mulțumit de faptul că Comisia a avut în vedere acest lucru atunci când a elaborat și
a negociat acordurile. Am putea spune că am furnizat comerț liber în schimbul unor eforturi
ale țărilor în cauză de a elabora reforme pentru a consolida drepturile de proprietate, a
combate corupția și a asigura introducerea unei legislații forestiere rezonabile.

Faptul că abordăm cauzele profunde, mai degrabă decât simptomele, este ceea ce ne oferă
cel mai bun indiciu că ceea ce vom face mâine este un pas în direcția cea bună. În același
timp, este important să ne reamintim, în special înainte de viitoarele negocieri cu alte țări,
că în lupta noastră împotriva comerțului cu lemn ilegal, nu trebuie să împiedicăm țările

47Dezbateri al Uniunii EuropeneRO17-01-2011



sărace să exporte una dintre cele mai valoroase materii prime ale acestora. Nu trebuie să
le îngreunăm utilizarea lemnului, care este un material natural fantastic. Bun nu este
dușmanul lui cel mai bun.

Aș dori să vă reamintesc că țara mea, Suedia, s-a îmbogățit la un moment dat tocmai din
exportul de lemn. Nu trebuie să împiedicăm țările sărace de astăzi să aibă această posibilitate.
Pe măsură ce mergeți mai departe și negociați acorduri, sper că veți continua să luptați în
mod specific împotriva lemnului tăiat ilegal și nu împotriva comerțului cu lemn.

George Sabin Cutaș,    în numele grupului S&D . – Comisia Europeană a început procesul
încheierii unor acorduri de parteneriat voluntare cu țări care exportă lemn în Uniunea
Europeană. În acest context, consider că este importantă elaborarea unei structuri de
participare activă a comunităților locale, atât pentru monitorizarea punerii în aplicare a
acordului, cât și pentru ameliorarea cadrului de guvernanță din sectorul forestier și, nu în
ultimul rând, cu scopul de a evita, pe cât posibil, corupția.

Implicarea societății civile în procesul de elaborare a acordului cu Camerun reprezintă un
semnal pozitiv în acest sens. Totodată, măsuri concrete sunt necesare pentru continuarea
acestui tip de dialog în toate țările semnatare. Trebuie urmărită, de asemenea, clădirea unei
industrii a lemnului durabile din punct de vedere social și de mediu, inclusiv prin reducerea
despăduririi și a degradării forestiere în aceste țări. Acordurile trebuie să respecte
angajamentele internaționale ale Uniunii Europene în ceea ce privește mediul și dezvoltarea
durabilă.

Chris Davies,    în numele Grupului ALDE. – Dnă președintă, dezbatem acorduri de
parteneriat voluntar. Acestea sunt cuvinte minunate, sunt cuvinte bune: reprezintă o Uniune
Europeană care nu încearcă să-și impună voința asupra națiunilor în curs de dezvoltare,
ci încearcă să dea o mână de ajutor pentru atingerea obiectivelor comune. Cu toate acestea,
aspectele practice ale unui acord cu un stat de dimensiunea Congo creează tot felul de
probleme descurajatoare.

Dimensiunea statului în sine este asemănătoare cu cea a Europei; guvernanța pentru o
parte considerabilă din acest stat este inexistentă; nivelurile corupției sunt extraordinare
– Transparency International plasează Republica Congo aproape la sfârșitul clasamentului
său.

Apoi, există o serie de membri ai personalului care am desfășurat activități pentru a ne
asigura că acest acord își realizează obiectivele – numai câteva persoane; profiturile
exploatării forestiere ilegale sunt absolut vaste și, probabil, mai mari decât orice putem
oferi cu titlu de despăgubire; iar piețele pentru lemn ilegal sunt în țări precum China, care
nu pot să acorde atenția pe care noi o acordăm, și respectul care ar trebui acordat, pentru
menținerea pădurilor.

Toate aceste probleme sugerează că parteneriatele voluntare, indiferent de cât sunt de bune
intențiile noastre, vor întâmpina dificultăți în realizarea obiectivelor. Deci ce asigurări ne
poate oferi Comisia privind faptul că se va adopta fiecare măsură posibilă pentru a se asigura
că ambițiile noastre mari de aici vor fi realizate cu adevărat, și că putem avea cu toții
încredere că aceste acorduri de parteneriat voluntar, așa cum le încheiem pe viitor, vor
contribui la realizarea obiectivelor pe care le-am stabilit?

Anna Rosbach,    în numele Grupului EFD. – (DA) Dnă președintă, pădurile Pământului
sunt plămânii planetei, și trebuie să facem tot ce putem pentru a le proteja. Într-o perioadă
de creștere rapidă a populației globale, care atrage după sine o necesitate în general tot mai
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mare de resurse, locuri de muncă ce se mută în colțuri îndepărtate ale lumii și o criză
economică, cred că în UE avem nevoie de mai mult lemn european, mai degrabă decât de
import de lemn exotic din țările în care este dificil să se controleze exploatarea forestieră
ilegală și în care nici nu putem controla corupția.

Prin defrișarea pădurilor tropicale reducem biodiversitatea în domeniile vizate și contribuim
la dispariția unei liste lungi de specii pe cale de dispariție. De asemenea, modificăm clima.
Acest lucru este complet inutil, în special atunci când există alternative foarte bune. Dacă
învățăm să plantăm din nou mai multă pădure în Europa și să utilizăm mai mult lemn
european, aceste probleme vor dispărea. De ce ar trebui să fie mesele noastre de grădină
făcute din lemn din pădurile tropicale și de ce pardoseala din parchet exotic este mai bună
decât pardoselile din lemn din UE?

Totuși, acestea fiind spuse, și pentru că nu pot împiedica cetățenii din cadrul UE să utilizeze
lemn exotic și tropical, este important ca aceste acorduri să fie adoptate. Este important să
contribuim la asigurarea faptului că există o îmbunătățire în ceea ce privește controlul
produselor din lemn și al lemnului pe care îl importăm. Trebuie să încercăm să ne protejăm
împotriva corupției, ceea ce este extrem de dificil, după cum se reflectă în acorduri. Prin
urmare, nu am iluzia că vom reuși să punem capăt tuturor exploatărilor forestiere ilegale
nici din Camerun, nici din Congo – din păcate. Aș fi preferat ca acordurile să fie obligatorii,
mai degrabă decât voluntare. Cu toate acestea, este în mod clar de preferat să avem acorduri
voluntare decât deloc și, prin urmare, le susțin.

În general, cu toate acestea, sper să văd mai multe inițiative pentru protejarea pădurilor
lumii, în special când vine vorba de acordurile UE cu țările din părți problematice ale lumii.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Dnă președintă, din punctul meu de vedere, deși acordul
de parteneriat cu Camerun în domeniul forestier este într-adevăr demn de laudă și vine în
timpul Anului Internațional al pădurilor, acesta este, de asemenea, și un mod foarte
convenabil pentru UE să își îmbunătățească imaginea. Cu toate acestea, din păcate, am
dubii într-o privință, și anume, dacă acordul valorează măcar cât hârtia pe care este scris.

La urma urmei, corupția este o temă de actualitate în Camerun. Acuzațiile aduse la adresa
statului de către organizațiile de mediu susțin că, în ciuda faptului că guvernul este foarte
bine conștient de crimele de mediu ale industriei forestiere, acesta împiedică monitorizarea
și urmăririle penale. La urma urmei, se presupune că întreprinderile străine controlează
peste 60 % din producția și prelucrarea lemnului și trei sferturi din exporturile de lemn.
Acest tip de acord va avea sens numai în cazul în care se poate garanta că întreprinderile
străine nu vor mai domina întreprinderile locale, care nu dețin deloc expertiză în domeniul
forestier și ecologic, și dacă Camerun înfruntă corupția. În ciuda acestei preocupări sporite
cu privire la distrugerea pădurilor tropicale, acest lucru nu trebuie să fie folosit ca o scuză
pentru a împiedica proprietarii de pădure din Europa să își exploateze propriile păduri,
pentru că gestionarea pădurilor în majoritatea statelor membre ale UE este exemplară.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Dnă președintă, în urmă cu o lună am fost în Republica
Congo cu delegația Comisiei pentru dezvoltare, unde discuțiile noastre cu reprezentanții
guvernului și cu experții organizațiilor neguvernamentale au cuprins, de asemenea, inițiativa
FLEGT.

Industria lemnului este una foarte importantă pentru țară. După petrolul brut, aceasta este
a doua sursă de venit din export. Trebuie amintit că ceea ce se întâmplă cu veniturile din
petrol brut și modul în care acesta este folosit nu este complet transparent sau clar pentru
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noi, sau, cel puțin, informațiile sunt transmise cu o întârziere prelungită. În același timp,
Guvernul Republicii Congo își exprimă îngrijorarea cu privire la viitorul zonelor sale
forestiere și planifică o campanie de împădurire de mare amploare. Desigur, încă nu știm
dacă acest program de împădurire va avea succes, dar trebuie, cu siguranță, să urăm
Guvernului Congo toate cele bune în eforturile sale. Acesta este motivul pentru care este
atât de important să se consolideze comerțul legal cu lemn. Este la fel de important ca
FLEGT să funcționeze în țările vecine, pentru că altfel, ca urmare a contrabandei, de exemplu,
acordul se poate dovedi a fi ineficient în practică.

Nici nu știm încă dacă standardele pe care le promovăm în comerțul legal cu lemn vor intra
în vigoare și vor funcționa la nivel global – unii vorbitori au atras deja atenția asupra acestei
probleme. Într-un fel sau altul, trebuie să încercăm să asigurăm eficiența sistemului. Trebuie
să contribuim, de asemenea, în a pune presiune asupra altor importatori, din afara Europei,
pentru a asigura eliminarea treptată a comerțului ilegal cu lemn.

Inițiativa FLEGT este importantă, atât pentru reducerea sărăciei, cât și pentru protecția
mediului – pentru controlarea fenomenului de defrișare și pentru dezvoltarea unei economii
diversificate în multe țări. În cazul Republicii Congo, aceasta merge mână în mână cu o
altă necesitate, și anume necesitatea de a dezvolta agricultura și de a reduce importurile de
alimente. Mulțumită FLEGT, comerțul internațional cu lemn poate deveni mai echitabil,
mai durabil și mai ecologic. Sperăm că așa va fi.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Dnă președintă, dle comisar, vă felicit pentru finalizarea,
din toate punctele de vedere, a negocierilor cu privire la aceste două acorduri. Cu toate
acestea, aș dori să-mi exprim îngrijorarea față de faptul că negocierile FLEGT cu Indonezia
și Malaezia se află într-un impas.

Dle comisar, Comisia are un instrument important în mâinile sale: regulamentul privind
lemnul. Acest regulament scutește țările cu care a fost încheiat un acord FLEGT de la
domeniul de aplicare al regulamentului. Este un instrument important pentru a da un nou
impuls negocierilor. Este cu adevărat necesar să încheiem acorduri FLEGT cu toate țările
care dețin păduri tropicale importante, fie din Asia, fie din America Latină, precum și cu
marii furnizori de lemn, cum ar fi Vietnam, Cambodgia, Laos, China și numeroase alte țări.

Aceste țări adoptă propria cale pentru a progresa; acestea adoptă proceduri proprii pentru
modernizarea și monitorizarea exploatării forestiere legale. Întrebarea este: facem ceea ce
trebuie să facem? Cele 27 de state membre iau decizii care reglementează importurile de
lemn din țările FLEGT?

În cele din urmă, o serie de acte delegate este necesară pentru reglementarea lemnului.
Avem doi ani până la aplicarea în întregime a regulamentului. Comisia trebuie să accelereze
procedurile, să emită acte delegate, astfel încât țările să cunoască detaliile și ce trebuie să
facă pentru a se adapta.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Dnă președintă, fără îndoială, aceasta este o chestiune mult mai
importantă decât publicitatea pe care o va primi.

Unul dintre marile scandaluri ale secolului XX a fost tăierea continuă și sistematică a
pădurilor, mai ales în lumea a treia, nu de către persoane care nu au știut ce altceva să facă
și care nu pot fi acuzate, ci de către întreprinderile mari și lacome și guvernele corupte.
Acesta este motivul pentru care prezentul acord este binevenit din toată inima și sper că
va fi pus în aplicare, deoarece, dacă nu va fi, nu va merita hârtia pe care este scris.
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Pe plan global, trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că și nici politici ale Uniunii Europene
nu contribuie la defrișarea continuă. Mă refer la acordul propus privind Mercosur, despre
care mulți oameni consideră că va încuraja agricultorii să taie pădurile în acele țări, astfel
încât să poată exporta produse agricole în Europa.

Deci trebuie să fim vigilenți.

(GA) Vă mulțumesc.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Dnă președintă, exploatarea forestieră ilegală în țările
din Africa Centrală, cum ar fi Camerun și Congo, constituie o amenințare pentru integritatea
resurselor de care comunitățile locale și populațiile indigene depind cu privire la existența
și modul lor de viață. Într-adevăr, reprezintă o amenințare pentru un ecosistem care
adăpostește o biodiversitate enormă și care joacă un rol foarte important în reglarea
ciclurilor biogeochimice.

Având în vedere distrugerea în stadiu avansat a pădurii tropicale în această regiune – și să
nu uităm că aceasta este alimentată de cererea operatorilor și a importatorilor din țările
industrializate, în special țările din Uniunea Europeană – soluția nu poate fi în niciun caz
de a legaliza ceea ce este ilegal astăzi, și anume, exploatarea nesustenabilă a pădurilor
tropicale, care nu ar reprezenta altceva decât o justificare a furtului de terenuri de la
comunitățile locale și ocuparea unor zone vaste de păduri tropicale de către întreprinderi
din industria lemnului, astfel cum s-a întâmplat.

Politicile de cooperare pentru dezvoltare și de ajutor ale Uniunii Europene au un rol foarte
important de jucat aici, în susținerea diversificării economiei acestor țări și inversarea
completă a unui model bazat foarte mult pe extracția și exportul unui număr mic de materii
prime în țările industrializate.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Dnă președintă, cred că subiectul lemnului ne va preocupa
într-o măsură și mai mare pe viitor. Pentru acest acord, prin urmare, este important să
oferim sprijin adecvat în domeniul cercetării și, mai presus de toate, în termeni de educație
și formare profesională, să ne asigurăm că întreprinderile mici și mijlocii din Camerun și
Congo au posibilitatea de a se dezvolta în continuare în ceea ce privește cunoștințele lor
de mediu în acest domeniu. Prin urmare, sunt foarte mulțumit că această dezbatere are loc.
Este important pentru noi toți, de asemenea, ca cererea de lemn să fie îndeplinită pe viitor.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Dnă președintă, 40 % din suprafața Camerunului este
acoperită de pădure. Cu toate acestea, trebuie să spunem că, deși Camerun este cel mai
mare exportator de lemn tropical din Africa, pădurile nu sunt defrișate într-o atât de mare
măsură în nicio altă țară.

Experții estimează că, în 10 - 15 ani, speciile de copaci importante din punct de vedere
ecologic din bazinul Congo vor dispărea dacă exploatarea forestieră continuă în acest ritm.
Ce putem face în legătură cu asta? Ceea ce este important pentru protecția pădurilor tropicale
din Camerun este, mai presus de toate, ca fenomenul corupției să fie combătut, atât la nivel
de funcționari cât și, de asemenea, în cazurile în care sunt implicați arendașii privați, ca
urmăririle penale eficiente să fie efectuate în continuare și, desigur, ca silvicultura durabilă
să fie practicată. Acolo unde sunt tăiați mulți copaci trebuie să existe, de asemenea, o
regenerare. Un aspect foarte important îl constituie formarea mai bună în domeniul
exploatării forestiere, pentru a evita deteriorarea prematură în timpul defrișărilor.

51Dezbateri al Uniunii EuropeneRO17-01-2011



Mai presus de toate, întreprinderile europene trebuie să își asume o parte din
responsabilitate, întrucât aproximativ 80 % din recoltă este livrată în Europa. UE trebuie
să acționeze, de asemenea, în consecință în această privință, prin adoptarea unor măsuri
directe și decisive. Un acord voluntar este bine-venit și optim, dar, în acest context, nu ne
va conduce nicăieri. Trebui să determinăm întreprinderile să își asume răspunderea.

Andris Piebalgs,    membru al Comisiei. – Dnă președintă, dezbaterea cu siguranță a mers
dincolo de sfera de aplicare a acestui acord de parteneriat voluntar. Nu numai comerțul
afectează pădurile: pădurea este o resursă de energie pentru aceste țări, iar creșterea
populației are, de asemenea, un impact asupra pădurii.

Așadar, aș dori să subliniez din nou că acesta este un prim pas în abordarea unei singure
zone de interes. Știu că nu este o soluție, dar abordarea problemelor trebuie să înceapă
undeva.

De asemenea, nu aș dori să vă descurajez cu privire la nivelul de implicare a țărilor în cauză.
Știu că uneori negocierile cu aceste țări nu sunt simple, dar acestea sunt țări cu o istorie
dificilă. Acestea au obținut independența acum 50 de ani, și nu exact în aceleași condiții
în care unele dintre țările noastre au obținut independența, așadar lucrurile necesită timp.
Este nevoie de timp pentru a stabili instituțiile de stat capabile să combată corupția sau să
stabilească gestionarea resurselor, iar acestea sunt pe calea cea bună. În Africa, în special,
acestea înregistrează creștere economică chiar și în vremuri de criză, iar acest lucru înseamnă
că devin mai puternice și că situația lor se îmbunătățește.

Am realizat că acest lucru este doar un indicator, dar, în general, au existat vești
încurajatoare, iar singurul mod de a îmbunătăți procesul este de a conlucra. Aici aducem
în discuție gestionarea durabilă a pădurilor: vorbim despre Congo-Brazzaville (Republica
Congo) și Camerun astăzi, dar lucrăm, de asemenea, și cu Republica Democratică Congo
și cu Indonezia. Suntem încă în negocieri, dar avem speranțe mari la o concluzie pozitivă.

Așadar, aș spune că aici riscurile sunt minime. Angajamentul este punctul de plecare și
privesc acest proces ca pe unul pozitiv.

Ar trebui, de asemenea, să luăm în considerare angajamentul global de combatere a
schimbărilor climatice. Cancún a dat asigurări că alte părți ale lumii iau de asemenea în
serios lucrurile în această privință. Nu suntem singurii care ar vrea ca lumea să fie echitabilă
și durabilă, iar alte părți ale lumii vor învăța de la noi.

Să luăm, de exemplu, eficiența energetică. Am fost primii care au adoptat măsuri în acest
sens, și alte părți ale lumii ne-au urmat. Același lucru se aplică utilizării eficiente a resurselor.
Daca putem folosi mai puțin lemn, atunci alte părți ale lumii vor învăța cu siguranță din
exemplul nostru. Cred că există o mulțime de moduri în care putem conduce.

Nu în ultimul rând, aș dori, din nou, să garantez că Comisia va efectua monitorizarea, nu
numai cu ajutorul personalul meu, dar, de asemenea, și prin intermediul delegațiilor UE și
al delegațiilor statelor membre pe care le avem. Acesta este unul dintre procesele în care
punem în comun eforturile noastre cu statele membre. Comisia nu funcționează pur și
simplu singură și, în multe privințe, experiența statelor membre a fost esențială în încheierea
acestui acord de parteneriat voluntar.

Aș dori să solicit acestei Camere într-adevăr foarte mult să se ocupe de acest proces, deoarece
consider că este un proces sănătos, care merge în direcția corectă dar care, în același timp,
nu oferă răspunsuri cu privire la toate problemele pe care le-ați menționat astăzi.
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Yannick Jadot,    raportor. – (FR) Dnă președintă, dle comisar, încă o dată, aș dori să
mulțumesc membrilor care au luat cuvântul. Cred că am vorbit aproape toți în aceleași
condiții: am menționat acest punct esențial despre acordurile de parteneriat voluntar, care
asigură legătura între dezvoltare, mediu și consolidarea societății civile.

Cred că, în cazul în care există un instrument pe care îl putem folosi astăzi pentru a introduce
dezvoltarea durabilă în aceste țări, în special în țările africane, acesta este, fără îndoială,
consolidarea societății civile. Atâta timp cât singura expresie sau expresia principală a
democrației în aceste țări este votul pentru alegerea președintelui, atunci, după cum am
văzut – după cum ne reamintește, din nefericire, istoria Côte d'Ivoire – nu vom înregistra
progrese suficiente.

Prin urmare, consolidarea societății civile – faptul că aceasta joacă un rol constant în punerea
în aplicare a acestor acorduri, în monitorizarea exploatării forestiere, în discuția cu privire
la condițiile acestei exploatări și în repartizarea veniturilor legate de această exploatare
forestieră – este esențială.

Tot prin această consolidare a societății civile vom răspunde cel mai bine la argumentul
pe care îl auzim adesea în ceea ce privește China: „De ce ar trebui să îndeplinim criteriile
pentru o cooperare strânsă cu Europa – criterii sociale, democratice și de mediu – când
China își bate joc de acestea în termeni de corupție și jefuire?” Ei bine, consolidarea societății
civile este cea mai bună apărare împotriva acestui sistem pe care China, în special, încearcă
să îl impună țărilor din sud.

Apoi, așa cum ați spus, dle comisar, Europa este o piață mare pentru lemn tropical, dar
este, de asemenea – și acest lucru este esențial pentru toți exploatatori și pentru toate
sectoarele industriei – o piață stabilă și profitabilă, iar acesta reprezintă, de asemenea, un
instrument foarte important în aceste țări.

Vă mulțumim pentru dorința dvs. de a lucra cu Parlamentul European. Suntem foarte
fericiți cu privire la această viitoare colaborare.

Președintă.   – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc miercuri (19 ianuarie 2011).

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Gaston Franco (PPE),    în scris. – (FR) Sunt încântat că, după cinci ani de negocieri,
acordurile de parteneriat voluntar (APV) privind aplicarea legislației în domeniul forestier,
guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT) au fost încheiate cu Camerun și cu Republica
Congo.

Aceste acorduri vor contribui la asigurarea bunei guvernanțe forestiere prin acordarea de
licențe FLEGT pentru produse din lemn din aceste țări, garantând astfel exploatarea și
gestionarea durabilă a pădurilor lor.

Este esențială existența unui sistem prin care să se monitorizeze circulația lemnului și a
produselor derivate de la dreptul de recoltare până la export. 20-30 % din producția de
lemn industrială mondială este ilegală, cum este 60 % din recoltarea care a avut loc în Africa
în ultimii 10 ani.

Aceste APV vor contribui, prin urmare, la conservarea pădurilor în aceste țări, prin
combaterea recoltării ilegale, care provoacă daune semnificative de mediu, economice și
sociale.
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Principalul avantaj al acestor APV este că se vor aplica tuturor exporturilor între UE și
aceste țări, împreună cu toate celelalte țări importatoare de lemn.

Sper că acest sistem APV va fi introdus rapid în alte țări forestiere.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    în scris. Acordurile de parteneriat voluntar FLEGT au
reprezentat o bază solidă pe care să se fondeze cooperarea internațională în vederea
abordării problemei despăduririi. Și continuă să își demonstreze relevanța și astăzi, în
special în contextul regulamentului de anul trecut privind lemnul ilegal. Țările care aderă
la astfel de sisteme voluntare pot oferi anumite asigurări cu privire la legalitate și la
sustenabilitatea mediului, în legătură cu sursele de lemn ale acestora. Există beneficii clare
din punctul de vedere al protecției mediului, deși ar trebui să acordăm atenție faptului că
schimburile comerciale cu lemn recoltat legal nu protejează, în mod necesar, nevoile
populației indigene. Dat fiind faptul că se încheie mai multe APV, este important ca efectele
acestora să fie îndeaproape urmărite, iar condițiile acestora să țină seama de nevoile și de
drepturile persoanelor care depind de păduri, dar care, adesea, nu își fac auzită vocea în
procesul de gestionare a acestor păduri.

17. Acordul interimar de parteneriat între CE și statele din Pacific - Acordul interimar
de parteneriat între CE și statele din Pacific (dezbatere)

Președintă.   Următorul punct este dezbaterea comună privind

– raportul elaborat de David Martin, în numele Comisiei pentru comerț internațional,
privind recomandarea referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea
Acordului interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele
din Pacific, pe de altă parte (05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))
(A7-0365/2010),

– întrebarea orală adresată Comisiei privind Acordul interimar de parteneriat între
Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte, adresată de
Vital Moreira, David Martin, în numele Comisiei pentru comerț internațional (O-0212/2010
- B7-0807/2010).

David Martin,    raportor. – Dnă președintă, în primul rând, aș dori să spun că știu că, din
motive temeinice, dl comisar De Gucht nu poate fi cu noi în această seară. Aș dori să îi
mulțumesc pentru faptul că s-a deranjat să mă contacteze săptămâna trecută și să îmi
explice de ce nu este în măsură să fie aici, și aș dori să îi mulțumesc acestuia și echipei sale
de la DG Comerț pentru cooperarea lor și, în special, dlui Martin Dihm pentru tot sprijinul
său.

Am încercat, în rolul meu în calitate de raportor, să continuu activitatea bună desfășurată
de raportorul anterior, fostul meu coleg, Glyn Ford. Sunt norocos că adoptarea rezoluției
Glyn în anul 2009 a însemnat că Parlamentul a avut deja o poziție clară privind Acordul
interimar de parteneriat economic CE-Pacific. Poziția oficială a Parlamentului, așadar, este
cea pe care am încercat să o urmez în raportul meu și să o abordez astăzi.

Aș dori să îi mulțumesc dnei Pribaz Donatella, care a fost administratorul responsabil al
comisiei. Acesta s-a dovedit a fi ultimul său raport elaborat pentru comisie înainte de
promovarea sa, așa că aș dori să îi urez numai bine la noul loc de muncă și să îi mulțumesc
pentru faptul că mi-a ușurat sarcina. În cele din urmă, în ceea ce privește mulțumirile, aș
dori, de asemenea, să salut prezența ambasadorului pentru Papua - Noua Guinee și să îi
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mulțumesc acestuia și personalului său pentru colaborarea lor strânsă. Perspectivele pe
care le-au furnizat mi-au permis să aduc o contribuție specifică la raport.

În primul rând, aș dori să fac câteva observații generale cu privire la acord și la contextul
regional. În al doilea rând, intenționez să discut trei aspecte specifice ale APE pe care cred
că este important să le evidențiez: și anume, ajutorul pentru comerț, situația politică din
Fiji și pescuitul. În al treilea rând, voi face observații cu privire la viitorul relațiilor comerciale
CE-Pacific.

În ceea ce privește integrarea de fond și regională, acest acord intermediar – sau numai
bunuri – APE a fost negociat cu două state din Pacific – Papua Noua Guinee și Fiji. Acestea
sunt cele două state insulare din Pacific care au cele mai înalte niveluri ale comerțului cu
UE și au exporturi-cheie destinate pentru piața UE: ton și, respectiv, zahăr.

APE oferă statelor Papua - Noua Guinee și Fiji acces fără taxe vamale și fără contingente la
piața UE, în schimbul liberalizării graduale a piețelor acestora pe o perioadă de 15 ani.
Papua - Noua Guinee s-a angajat să liberalizeze 88 % din importurile UE la data aplicării
prezentului acord, iar Fiji va liberaliza 87 % pe o perioadă de 15 ani.

Celelalte 12 state din Pacific fie beneficiază de acces fără taxe vamale și fără contingente
prin intermediul programului „Totul în afară de arme” fie, din cauza nivelului scăzut al
schimburilor comerciale cu UE, au un interes foarte scăzut pentru un APE interimar. Cu
toate acestea, cred este important ca, pe măsură ce ne îndreptăm spre un APE complet, să
urmărim obiectivul nostru de integrare regională și să continuăm să facem presiuni pentru
încheierea unui APE complet care să implice toate statele din Pacific.

În ceea ce privește conținutul rezoluției, Parlamentul trebuie să aprobe acest acord înainte
de a putea fi ratificat. Vom vota miercuri – așa cum ați precizat, dnă președintă – cu privire
la două rapoarte diferite, în primul rând, cu privire la acord, pe care recomand să îl dăm,
și în al doilea rând, cu privire la propunerea de rezoluție conexă. Există alte aspecte în
propunerea de rezoluție, dar, așa cum am spus, vreau să fac observații în special cu privire
la trei.

În primul rând, în ceea ce privește ajutorul pentru comerț, finanțarea pentru punerea în
aplicare este esențială pentru atingerea obiectivelor acordului privind diversificarea
economică și reducerea sărăciei. Este important ca o cotă corectă și echitabilă din cele
2 miliarde de euro rezervate în strategia privind ajutorul pentru comerț din 2007 să fie
direcționată către regiunea Pacificului. De asemenea, este important să subliniem faptul
că acest APE interimar a fost conceput ca o măsură pe termen scurt pentru a proteja
preferințele comerciale ale Pacificului ca urmare a hotărârii Organizației Mondiale a
Comerțului (OMC).

Având în vedere acest lucru, această chestiune nu ar trebui privită ca un semn al acceptării
de către UE a regimului politic din Fiji. Aș îndemna Guvernul Fiji să adopte măsuri în direcția
democrației. Sper că reformele necesare pot avea loc pentru a permite alocarea de sprijin
financiar pentru industria zahărului din Fiji.

Cu privire la pescuit, sectorul pescuitului joacă un rol-cheie în economia Papua - Noua
Guinee și – important – oferă locuri de muncă și venituri pentru cetățenii săi. În cele trei
fabrici de prelucrare a tonului care exportă către UE, există 5 700 de angajați, dintre care
majoritatea sunt femei. Aceasta este o țară în care este uneori dificil să se găsească locuri
de muncă bune pentru femei.
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Sprijin scopul normelor de origine flexibile în acest acord, și anume, de a dezvolta industria
de prelucrare, dar este esențial ca industria să se dezvolte într-o manieră durabilă.
Considerațiile de mediu sunt de maximă importanță și am solicitat Comisiei, în raportul
meu, să monitorizeze acest aspect și să raporteze periodic Parlamentului cu privire la
respectarea regulamentului privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat.

Apreciez faptul că există unele preocupări în această Cameră – și în special în cadrul
Comitetului pentru pescuit – cu privire la impactul potențial al importurilor de ton din
Papua - Noua Guinee asupra industriei UE. Cu toate acestea, atunci când analizăm cele mai
recente cifre, observăm că în perioada 2003-2009 importurile au constituit în jur de numai
2 % din totalul importurilor de pește conservat și preparat și în jur de numai 3 % din
importurile de ton conservat și preparat. Nu cred că acest nivel scăzut al importurilor va
pune în pericol industria internă a UE, mai ales dacă luăm în considerare capacitatea limitată
a flotelor de pescuit ale Pacificului și capacitatea limitată de prelucrare pe teren.

Cu toate acestea, este, desigur, indicat să continuăm să monitorizăm situația și, dacă se
înregistrează creșteri neașteptate privind produsele de pescuit provenite din Papua - Noua
Guinee, Comisia ar trebui să ia măsurile adecvate. După cum am menționat mai devreme,
sper că statele din Pacific pot conveni asupra unui APE regional cuprinzător.

În raportul meu, am recomandat includerea mai multor puncte de substanță în negocierile
viitoare, pe care sper că Comisia le va lua în considerare. Acestea includ proprietatea
intelectuală. Prea des, vorbim despre proprietate intelectuală dintr-o singură perspectivă,
dar sper că ne vom uita la proprietatea intelectuală în termeni de includere a cunoștințelor
tradiționale. Sper, de asemenea, că vom adăuga transparența în achizițiile guvernamentale,
precum și dispoziții pentru eliberarea de vize de lucru de până la 24 de luni.

Pe măsură ce ne îndreptăm spre un APE complet, sper că Comisia va implica toate statele
din Pacific, dar, în același timp, ne va permite să exercităm în continuare presiuni și să
elaborăm un APE interimar cu PNG și Fiji, care să se aplice ca o demonstrație a ceea ce
putem realiza pe viitor.

PREZIDEAZĂ: GIANNI PITTELLA
Vicepreședinte

Andris Piebalgs,    membru al Comisiei. – Dle președinte, aș dori să mulțumesc raportorului
pentru raportul său și, în special, pentru atitudinea sa pozitivă față de consimțământul
interimar la Acordul de parteneriat economic cu statele din Pacific – Papua Noua Guinee
și Fiji. Sper că acest Parlament va urma sfatul său.

Aprobarea de către Parlamentului European – pentru prima dată cu privire la un acord de
comerț în cadrul Tratatului de la Lisabona – are o semnificație politică importantă, deoarece
acesta este un acord comercial cu un accent pe dezvoltare pe termen lung și ca urmare a
impulsului pe care îl va oferi negocierilor în curs privind un APE cuprinzător cu regiunea
Pacificului.

În 2007, scopul imediat al acordului interimar a fost de a asigura accesul continuu la piața
UE pentru țările din regiunea Pacificului care depind de acesta, având în vedere expirarea
iminentă a regimului comercial de la Cotonou. Angajamentul Comisiei de a încheia
negocierile privind un APE cuprinzător cu întreaga regiune a Pacificului rămâne neschimbat,
și în prezent suntem angajați în negocierile cu partenerii noștri din Pacific.
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Putem merge mai departe doar dacă vom accepta natura specială a regiunii Pacific și vom
adapta APE în consecință. Vorbim despre state insulare mici și îndepărtate, a căror situație
economică, necesități de dezvoltare și relații cu UE diferă foarte mult. Unele țări au statut
de „țară cel mai puțin dezvoltată” și, prin urmare, sunt acoperite de regimul comercial
„Totul în afară de arme”; unele au prea puține schimburi comerciale cu Uniunea, sau chiar
deloc. Suntem, prin urmare, deschiși să intrăm în relații comerciale care sunt cele mai
adecvate pentru întreaga regiune a Pacificului, iar negocierile în curs vor informa alegerile
finale.

Indiferent de abordarea aleasă, este absolut esențial să se asigure că orice acord va contribui
într-adevăr la dezvoltarea țărilor în cauză. Acesta este motivul pentru care există, de
asemenea, asistență financiară pentru a spori capacitatea comerțului. Acesta este motivul
pentru care vom permite țărilor partenere din lumea în curs de dezvoltare să excludă mai
multe produse sensibile din acordurile comerciale: ceva ce nu am permite altor țări să facă.
În acest context, am luat în mod corespunzător la cunoștință preocupările exprimate cu
privire la derogarea APE interimar de la normele standard de origine pentru produsele
pescărești.

Tocmai din motive de dezvoltare am acordat această derogare și am făcut acest lucru pe
baza hotărârii noastre informate conform căreia cota de piață mică a Papua Noua Guinee
face puțin probabil ca exporturile sale de ton să dăuneze intereselor industriei UE. Uniunea
Europeană și Papua Noua Guinee au aplicat aceste norme cu titlu provizoriu din 2008 și,
întrucât cifrele de export au fluctuat, nu a fost detectată nicio tendință ascendentă.
Permiteți-mi să vă asigur, de asemenea, că Comisia nu intenționează să ofere acorduri
similare niciunei altei regiuni.

În orice caz, Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a derogării și va
prezenta rapoarte Parlamentului pe baza unui studiu care va fi pregătit până la sfârșitul
anului 2011.

Unii dintre voi au fost, de asemenea, prezenți în septembrie anul trecut, când actualul
prim-ministru s-a adresat Comisiei INTA. Acesta a exprimat disponibilitatea guvernului
său de a acorda nave UE și accesul investitorilor la apele Papua Noua Guinee. Luăm foarte
serios în considerare această declarație verbală și vom continua să ne angajăm cu partenerii
noștri până la obținerea de rezultate.

Aprobarea Parlamentului ne va permite să lansăm mecanisme de punere în aplicare
prevăzute pentru acord; unul dintre acestea este Comisia pentru comerț, care ar putea fi
convocată în această primăvară și care oferă o platformă pentru ridicarea tuturor
problemelor legate de obligații reciproce în conformitate cu APE interimar. Prin urmare,
votul dvs. este crucial pentru a ne ajuta să avansăm în această privință și în alte aspecte
importante.

În ceea ce privește Fiji, țara a semnat APE interimar, dar nu îl aplică cu titlu provizoriu.
Acest lucru face ca Papua Noua Guinee să fie în prezent singura țară care aplică provizoriu
APE interimar UE-Pacific. Fiji continuă, pentru moment, să aibă acces la piața UE în
conformitate cu regulamentul privind accesul pe piață, întrucât Consiliul nu a adoptat
sancțiuni comerciale. După cum știți, UE a decis să suspende ajutorul pentru dezvoltare
acordat Fiji, din cauza situației politice din țară. Reluarea ajutorului ar presupune progres
în guvernanță în Fiji și, în special, o revenire la principiile democratice de guvernare, dar
în acest moment, nu există progrese tangibile în Fiji în această privință.
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APE pe care l-am discutat astăzi este doar un acord interimar pentru a asigura că accesul
la piața UE nu este pierdut. Comisia este pe deplin angajată să continue negocierile privind
un APE cuprinzător cu regiunea Pacificului.

Carmen Fraga Estévez,    raportoare pentru aviz a Comisiei pentru pescuit. – (ES) Dle președinte,
dle comisar, derogarea de la normele de origine se bazează pe o eroare de calcul foarte
gravă din partea Comisiei cu privire la impactul acesteia, nu numai asupra sectorul tonului
din UE, ceea ce este foarte grav, ci, de asemenea, asupra regiunii Pacificului, pe care încercăm
să o ajutăm. Între timp, beneficiarii reali sunt aproape exclusiv flotele lacome din China și
Asia de Sud-Est și industria de prelucrare a acestora.

DG Comerț a stabilit această derogare pe baza faptului că Papua Noua Guinee nu are
capacitatea de pescuit pentru a-și exploata resursele. Cu toate acestea, potrivit celor mai
recente date de la Comisia pentru Pescuit în Pacificul Central și de Vest, există 41 de nave
de pescuit cu plasă pungă în Papua Noua Guinee care operează în zonă, care, în 2009, au
avut o captură de aproximativ 500 000 de tone. Din această captură, peste 75 000 de tone
au ajuns în Uniunea Europeană (semiprelucrate și prelucrate), ceea ce face ca Papua Noua
Guinee să fie unul dintre cei șase principali exportatori către Uniunea Europeană. Prin
urmare, nu este adevărat, după cum spuneți, că pentru a dezvolta sectorul pescuitului în
Papua Noua Guinee a fost necesar să se acorde acces liber altor flote.

În niciun caz nu poate Uniunea Europeană să se eschiveze de la angajamentul față de
dezvoltarea durabilă. Cu toate acestea, vedem că, sub protecția acestei derogări, și cu scopul
de a atrage investitori din Asia, Papua Noua Guinee și-a modificat legislația, astfel încât să
nu poată fi făcute reclamații cu privire la daunele aduse mediului, și a pus în aplicare normele
privind investițiile, care permit lucrătorilor locali și forței de muncă ieftine din Asia să fie
angajați, împreună cu cele mai grave standarde de muncă imaginabile.

Dacă adăugăm la aceasta faptul că, în organizația regională pentru pescuit pe care am
menționat-o, Papua Noua Guinee conduce alte țări în refuzul categoric de a adera la orice
norme internaționale pentru gestionarea și controlul în domeniul pescuitului, rezultatul
este că, în timp ce Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit merge până la capăt pentru
a combate pescuitul ilegal, alții deschid ușile pentru acesta. Dle comisar, tocmai m-am
întors de la Comisia pentru pescuit din Pacificul de Vest și Central, și sunt foarte conștientă
de poziția pe care Papua Noua Guinee a adoptat-o. Prin urmare, susțin poziția Comisiei
pentru pescuit de a solicita suspendarea derogării în cursul revizuirii acordului pe care îl
discutăm.

Laima Liucija Andrikienė,    în numele Grupului PPE. – Dle președinte, în calitate de
raportoare alternativă pentru Grupul PPE, aș dori să încep prin a spune că salutăm rolul
crescând al UE ca o putere comercială în fiecare regiune a lumii, inclusiv în regiunea
Pacificului.

Acordul, așa cum este acum, nu este unul perfect, nu în ultimul rând pentru că nu este un
APE complet, ci doar unul interimar. Sperăm că Comisia va fi în măsură să negocieze, în
timp util, un APE cuprinzător care să includă un număr mai mare de țări din regiune.

În al doilea rând, actualul acord se referă doar la o mică parte a comerțului UE, întrucât
ponderea comercială a UE reprezentată de întreaga regiune a Pacificului este de doar 0,06
%, și totuși unele zone ne-au produs îngrijorări, în special cu privire la problema derogării
de la normele de origine pentru produsele pescărești.
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În rezoluția noastră, menționăm îngrijorarea că o serie de țări, cum ar fi Filipine, Thailanda,
China, Statele Unite, Australia și altele, vor putea să profite de această derogare și eventual
să exporte cantitățile mari de produse de pescuit prelucrate către UE, posibil dăunând
intereselor industriei UE de prelucrare a peștelui și industriei conservelor.

Prin urmare, încurajăm Comisia să acționeze la cererea Parlamentului de a efectua un studiu
de evaluare a impactului și, în cazul în care evaluarea demonstrează un efect destabilizator
asupra industriei UE de prelucrare a peștelui și a industriei conservelor, să inițieze procedura
care duce la suspendarea aranjamentelor excepționale în acest acord în ceea ce privește
normele de origine.

George Sabin Cutaș,    în numele grupului S&D . – Actualul acord interimar de parteneriat
încheiat în noiembrie 2007 de Comisia Europeană și statele Papua-Noua Guinee și Fiji a
fost aspru criticat de către societatea civilă și de către politicienii din regiunea Pacificului.
Aceștia au subliniat consecințele negative pe care acordul le-a avut asupra nivelului de
solidaritate interregională și a dorinței politice de integrare economică în regiune.

Aceasta din urmă a fost divizată în grupuri care au negociat în mod individual și sub presiuni
obținerea unui acord intermediar cu Comisia Europeană. Totodată, se crede că acordarea
statutului de produs originar, derogare de la plata taxelor vamale în Uniune pentru produsele
piscicole de proveniență din Papua Noua Guinee și Fiji a condus la crearea unui centru de
procesare a acestor produse, inclusiv a unor produse neoriginare, de către firme din statele
vecine, cu scopul de a profita de avantajele derogării.

Acest proces ar avea efecte nefaste asupra industriei, lucrătorilor și veniturilor locale, ținând
cont de faptul că industria piscicolă este una dintre cele mai importante generatoare de
locuri de muncă în aceste țări. De asemenea, el ar reprezenta o concurență neloială pentru
produsele europene. Prin urmare, este posibil ca acordul să fi avut efecte contrare celor
dorite.

Astfel, Comisia Europeană trebuie să se asigure că viitorul acord de parteneriat va contribui
atât la dezvoltarea unei industrii piscicole locale sustenabile, creatoare de locuri de muncă,
cât și la o integrare regională mai strânsă, spre exemplu, prin negocierea viitorului acord
cu regiunea Pacificului în întregimea sa.

Isabella Lövin,    în numele Grupului Verts/ALE. – Dle președinte, unul dintre obiectivele
APE este de a promova integrarea regională. Ceea ce am văzut până acum este că acest
lucru nu se întâmplă. Dimpotrivă, în cazul Pacificului, UE subminează unitatea prin oferirea
de acorduri interimare unor țări ACP, cu condiții speciale.

Derogarea de la normele de origine pentru peștele prelucrat în Papua Noua Guinee și Fiji
este un exemplu. Cred că această derogare este potențial periculoasă și că trebuie să fie
evaluată în profunzime în 2011, astfel cum s-a convenit deja.

Spun acest lucru deoarece este important să avem fapte atunci când se discută această
chestiune. Care sunt efectele asupra stocurilor de pește la nivel mondial, asupra locurilor
de muncă și asupra mediului în Papua Noua Guinee? Care sunt condițiile sociale ale
lucrătorilor? Toate acestea trebuie să fie pe deplin și transparent evaluate, iar apoi derogarea
poate sau nu să fie eliminată pe această bază, și nu pe baza plângerilor din industria de
pescuit spaniolă, care, în sine, pescuiește în Papua Noua Guinee, dar niciodată nu debarcă
pește acolo – și, à propos, nu plătește taxe vamale atunci când vinde peștele ca european
pe piața europeană.
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Elie Hoarau,    în numele Grupului GUE/NGL. – (FR) Dle președinte, dle comisar, cred că
este o ușoară exagerare să numim Acordurile interimare de parteneriat economic „acordurile
Pacificului”, deoarece, din cele 15 state ACP din zonă, doar două sunt semnatare ale acestora.

Evident, aceste acorduri iau mai des forma unor acorduri bilaterale decât a unor acorduri
regionale autentice, acorduri bilaterale care se abat de la obiectivul atât de lăudat al APE,
și anume, integrarea regională. Este greu să nu vedem în aceasta o ilustrare cu privire
aspectul de care membrii societății civile se plâng, în Pacific, precum și în Africa, și anume,
faptul că o serie de țări ACP au fost forțate să semneze acorduri individuale, deoarece
Comisia nu a reușit să transforme APE într-un instrument veritabil de dezvoltare de
parteneriate.

Presiunile puternice exercitate asupra statelor ACP de către negociatorii europeni au fost
criticate de către însăși țările ACP în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Consiliului de Miniștri
ACP, care a avut loc la Bruxelles în perioada 8-12 noiembrie 2010. Realitatea APE negociate
de către Comisia Europeană este atât de tragică încât au eșuat chiar înainte de intrarea în
vigoare. Acestea au fost un eșec în așa măsură încât o serie de țări ACP solicită statelor
membre ale Uniunii Europene să examineze posibilitatea de revizuire a mandatului de
negociere acordat Comisiei Europene în iunie 2002.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Dle președinte, în legătură cu situația actuală a pieței,
reforma regimului pieței UE de zahăr va avea ca rezultat o scădere a prețului la zahărul UE
sub prețul internațional.

Cu această situație a prețului, angajamentele pe termen lung de furnizare cu producătorii
de trestie de zahăr din Africa, Caraibe și Pacific vor fi, probabil, foarte dificil de menținut.
Faptul că agricultorii din țările ACP ar prefera să își vândă produsele la prețuri mai ridicate
pe piața mondială în loc să le vândă ieftin în UE ar fi putut contribui la dificultățile
întâmpinate în legătură cu noile acorduri ACP. În cazul în care acest stimulent este eliminat
acum și, în același timp, aceștia trebuie să accepte o clauză a națiunii celei mai favorizate,
cuplate cu faptul că veniturile statului vor scădea, ca urmare a pierderii de venituri din taxe,
nu este de mirare faptul că țările ACP au fost atât de ezitante.

În acest sens, cu siguranță trebuie acordată atenție pescuitului, și nu numai dacă Papua
Noua Guinee și Fiji au acordat altor parteneri comerciali acces la apele lor de pescuit. Poate
că ar trebui să investigăm, de asemenea, dacă sunt corecte acuzațiile conform cărora, de
exemplu, ca urmare a restricțiilor UE și a cotelor de captură, flota de pescuit spaniolă s-a
mutat în Pacific și pescuiește acolo sub pavilion străin.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Dle președinte, aș dori, de asemenea, să îmi
exprim îngrijorarea cu privire la impactul prezentului acord asupra sectorului conservelor
de ton, care este foarte important în Spania și în special în Galicia, circumscripția mea.

Acest impact negativ are loc, după cum s-a spus, ca urmare a unei concesiuni fără precedent
și greșit fondate: derogarea de la normele de origine pentru produsele din pește prelucrate,
la cerere, ca urmare a insuficienței de materii prime indigene.

Acesta a fost primul lucru pe care Papua Noua Guinee l-a făcut, și derogarea se aplică.
Papua Noua Guinee devine astfel o platformă importantă pentru prelucrarea și exportul
de ton în rândul concurenților majori ai industriei europene: Filipine, Thailanda, China și
Statele Unite ale Americii. Aceștia sunt într-adevăr principalii beneficiari ai acordului.

17-01-2011Dezbateri al Uniunii EuropeneRO60



Se estimează că această producție de ton se va ridica în cele din urmă la 400 000 de tone
pe an, destinate pieței europene, care consumă în prezent un total de aproximativ 710 000
de tone. Impactul va fi foarte grav, deoarece prețurile tonului din Papua Noua Guinee sunt
cu o treime mai mici decât prețul de ton european, din cauza salariilor mici din țară și a
lipsei de standarde de mediu.

În regiunea mea, Galicia, acest lucru este considerat a fi concurență imbatabilă, care va
avea consecințe grave pentru ocuparea forței de muncă. Doresc ca evaluarea impactului
anunțată de către Comisia Europeană să fie cât mai riguroasă posibil și să ia în considerare
consecințele pe termen scurt și mediu ale acestei derogări de la normele de origine.

Sper că va pune capăt aplicării acestei derogări, cât mai curând posibil. Este o măsură
excepțională și temporară, dar se pare că în Papua Noua Guinee o consideră a fi una
permanentă: altfel, investițiile nu s-ar realiza. De asemenea, sper că această derogare să nu
fie inclusă în alte acorduri sau în acordul final. În prezent, cu toate acestea, există o problemă
cu acordul provizoriu, și trebuie să fie rectificată.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Dle președinte, după cum se spune aici, acordul de
parteneriat cu Papua Noua Guinee și Fiji include o derogare de la normele de origine. Așa
cum a spus raportorul, aceasta afectează în special tonul. Ce vrem de la acest acord? Vrem
ca sectorul pescuitului să se dezvolte și sărăcia să fie depășită în aceste arhipelaguri: cu alte
cuvinte, vrem ajutor pentru dezvoltare.

Cu toate acestea, ce efecte negative au loc ca urmare a faptului că țările terțe beneficiază de
acest tratament preferențial?

Aici, ascultăm plângerile care sunt făcute. Vrem o situație echilibrată. Comisia tocmai ne-a
spus că există cercetări clare, dar opinia exprimată aici este că acest lucru nu este cazul. În
2008, s-a spus că nu există nicio denaturare de orice fel, și ni s-a spus că ar exista o evaluare
a impactului.

Vrem o situație echilibrată. Vrem o revizuire, consultare și controale. Vrem să știm dacă
acest acord contribuie la dezvoltarea în acest arhipelag. De asemenea, vrem să știm dacă
măsurile de sănătate – care sunt foarte importante pentru produsele importate – sunt
respectate, împreună cu gestionarea durabilă a pescuitului, precum și cu combaterea
pescuitului ilegal, lucru care este esențial. Un alt element foarte important care ne-ar arăta
modul în care țările terțe se pot baza pe activitatea din Papua Noua Guinee este respectarea
normelor internaționale de ocupare a forței de muncă.

Vrem să menținem acest acord și să contribuim la îndeplinirea sa, dar vrem, de asemenea,
ca acest acord să fie folosit în beneficiul dezvoltării Papua Noua Guinee și Fiji, și nu pentru
a dăuna industriei spaniole.

Alain Cadec (PPE).   – (FR) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, doresc să
vă atrag atenția asupra derogării de la normele de origine acordate Papua Noua Guinee
privind produsele pescărești prelucrate, în special conservele de ton. Cred că derogarea
este extrem de periculoasă.

Această țară ACP beneficiază de acces preferențial pe piața europeană; adică, dintr-un total
de derogări de taxe vamale la tonul conservat pe care îl exportă către piața noastră. Nu pun
sub semnul întrebării politica de dezvoltare pusă în aplicare de acord. Cu toate acestea,
derogarea de la normele de origine cu privire la conservele de ton este complet inacceptabilă.
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Această derogare permite operatorilor externi să se stabilească în Papua Noua Guinee,
aducând astfel beneficii locurilor de muncă și populației locale doar într-o măsură foarte
limitată. Trebuie să permitem ajutorul pentru dezvoltare, dar ajutorul corect și eficient care
aduce beneficii regiunilor în cauză.

Importurile comunitare de ton au crescut de la 9 200 la 16 200 de tone între 2008 și 2009.
S-au dublat într-un singur an. Acest fenomen poate doar să se înrăutățească dacă această
derogare este menținută. Mai mult, aceste produse nu respectă aceleași standarde sociale,
de sănătate și de conservare pentru resursele care sunt impuse asupra produselor europene.
În special, este imposibil să se verifice originea capturilor.

Doamnelor și domnilor, Comisia Europeană nu a citit raportul meu cu privire la originea
importurilor de produse pescărești și de acvacultură în Uniunea Europeană?

Dacă nu, situația este fără speranță. Nu putem sacrifica locurile de muncă europene și
calitatea produselor vândute pe piața europeană în acest mod. Nu vreau să fie introdusă
pe termen nelimitat o situație care va avea un efect distructiv asupra industriei europene
de prelucrare.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, în
calitate de coordonator pentru Comisiei pentru pescuit, consider că aspectul pescuit din
acest acord interimar este deosebit de interesant. În această privință, au existat câteva
aspecte controversate la început în ceea ce privește relaxarea normelor de origine pentru
Papua Noua Guinee. Susțin ideea Comisiei de a utiliza această relaxare pentru a stimula
economia uneia dintre cele mai sărace țări din lume. Sunt convinsă că acest lucru este, de
asemenea, un lucru care ar trebui să fie de interes pentru aceia dintre noi implicați în politica
în domeniul pescuitului. În același timp, pot să înțeleg preocupările industriei europene,
dar sincer nu îmi pot imagina că flexibilizările acordate vor conduce Papua Noua Guinee
la a deveni un concurent serios al industriei noastre a conservelor.

Cu toate acestea, trebuie să fim vigilenți, deoarece în mod clar nu va ajuta pe nimeni dacă
mutăm jumătate din industria noastră de conserve în regiunea Pacificului. În această privință,
trebuie să spun, totuși, că în timpul dezbaterii privind acest acord, am fost confruntați cu
informații foarte contradictorii cu privire la problema măsurii în care investițiile sunt făcute
în Papua Noua Guinee și care state profită indirect de relaxarea normelor de origine. Prin
urmare, aș solicita urgent Comisiei să monitorizeze îndeaproape aplicarea acestei derogări
și să prezinte Parlamentului un raport în timp util cu privire la impactul asupra dezvoltării
Papua Noua Guinee și asupra industriei de conserve europene. În cazul în care acest acord
nu are efectul dorit în Papua Noua Guinee și implică pierderi inacceptabile pentru societățile
europene, vom avea de a face cu o decizie diferită atunci când venim să negociem acordul
final. Vă rugăm să ne țineți informați cu privire la evoluții.

Pablo Zalba Bidegain (PPE).   – (ES) Dle președinte, aș dori mai întâi să clarific faptul că
sunt în favoarea consolidării legăturilor comerciale între Uniunea Europeană și Papua Noua
Guinee care promovează dezvoltarea regiunii, dar trebuie să fie o dezvoltare durabilă.

Cred cu sinceritate că acest acord, în forma sa actuală, nu este unul bun. Sunt pe deplin
împotriva unei clauze a acordului, pe care o consider abuzivă: derogarea de la normele de
origine, deoarece nu numai că pune în pericol dezvoltarea durabilă a Papua Noua Guinee,
dar, după cum am auzit astăzi aici, pune în pericol o întreagă industrie europeană: industria
conservelor. Această concesie ar fi trebuit să fie absolut excepțională, și nu ar fi trebuit să
fie aplicată în cazul Papua Noua Guinee. Mai mult decât atât, să nu uităm un precedent
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grav pe care această măsură îl stabilește, și va stabili, pentru viitoarele negocieri ale Uniunii
Europene.

În opinia mea, trebuia să fie o rezoluție mult mai clară și mai fermă în această privință, care
să prevadă în mod categoric că, la următoarea revizuire a Acordului interimar de parteneriat,
derogarea de la normele de origine va fi suspendată permanent. Prin urmare, doresc să
solicit Comisiei să ia în considerare consecințele dramatice pe care această concesie le va
avea, în primul rând, pentru industria europeană a conservelor, și în al doilea rând, pentru
dezvoltarea durabilă a mediului și a resurselor naturale din Papua Noua Guinee, și
precedentul foarte negativ stabilit pentru viitoarele negocieri. Indiferent de cât de mult a
declarat Comisia că nu va exista un precedent, presiunea va fi acolo. Prin urmare, solicit
Comisiei să decidă să pună capăt derogării de la normele de origine, cât mai curând posibil.

Mairead McGuinness (PPE).   – Dle președinte, am coborât să particip la dezbaterea
următoare, dar am urmărit această dezbatere din biroul meu și mă preocupă, ca și pe alții
care au vorbit în dezbatere aici, ideea de flexibilitate privind normele de origine.

În ultimele șapte zile a existat un program la televiziunea britanică, parte dintr-o întreagă
serie a Channel Four despre industria pescuitului, în care, mă tem, politica Uniunii Europene
în domeniul pescuitului a fost supusă unor critici severe, și primim o mulțime de e-mailuri
din partea cetățenilor implicați.

Această problemă specifică nu a fost menționată, dar aș dori doar să mă ridic și să îi sprijin
pe acei colegi care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o propunere care se presupune
a fi pozitivă ca un instrument de dezvoltare, dar, de fapt, ar putea fi destul de negativă, nu
doar dintr-o perspectivă europeană, ci și pentru însăși țările pe care încercăm să le asistăm.

Andris Piebalgs,    membru al Comisiei. – Dle președinte, aceasta a fost o dezbatere extrem
de interesantă. Există sărăcie în lume. Trebuie să ne confruntăm cu aceasta. O modalitate
ar fi transferul de resurse financiare, dar este mult mai bine să se acorde oamenilor
posibilitatea de a avea un trai decent din munca pe care o desfășoară. Cele trei fabrici de
prelucrare a tonului din Papua Noua Guinee care sunt autorizate să exporte ton către UE
angajează în jur de 5 700 de persoane, dintre care majoritatea sunt femei. Locuri de muncă
sunt în joc în Papua Noua Guinee, care este una dintre țările cele mai lovite de sărăcie.

Atunci când propune derogări, Comisia ia în considerare în mod corespunzător riscurile
implicate și încearcă să creeze garanții. Comisia consideră că este foarte puțin probabil ca
exporturile Papua Noua Guinee să provoace o perturbare gravă a industriei pescuitului din
UE și a industriei conservelor, având în vedere volumul redus al schimburilor comerciale
dintre Papua Noua Guinee și UE, și cota de piață redusă a Papua Noua Guinee pe piața
tonului din UE de aproximativ 3 % în ultimii ani. Aplicarea provizorie datează din 2008,
si avem o oarecare experiență cu cifrele. Aceasta nu va cauza nicio perturbare a industriei
pescuitului și a industriei conservelor din Europa. Dezvoltarea fluxurilor comerciale va fi
analizată în continuare într-un studiu privind efectul punerii în aplicare a normelor speciale
de origine pentru produsele pescărești, care va fi pregătită în 2011.

În plus, Comisia va monitoriza comerțul cu PNG și nu va ezita să ia măsurile
corespunzătoare în cazul în care o perturbare gravă a pieței UE devine evidentă. Acordul
interimar permite în mod explicit aplicarea unor astfel de măsuri în capitolul său 2 privind
instrumentele de apărare comercială. Nu există niciun indiciu în acest stadiu cu privire la
vreun impact negativ al exporturilor Papua Noua Guinee de produse pescărești asupra
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industriei conservelor din alte țări ACP sau GSP+. Acest aspect va fi analizat, de asemenea,
în studiul pe care tocmai l-am menționat.

Aș dori să adaug că, independent de orice norme speciale de origine sau de acorduri
comerciale preferențiale, țările și întreprinderile exportatoare de pește sau produse pescărești
în UE vor trebui întotdeauna să respecte regulamentul privind pescuitul ilegal, nedeclarat
și nereglementat și cerințele de sănătate și de siguranță alimentară ale UE. Cred că Comisia
a examinat problema foarte atent înainte de a introduce această măsură.

Voi analiza acum o problemă mai largă: APE în general. Comerțul este departe de a fi
simplu. Așa cum am spus, singura modalitate de eradicare a sărăciei este de a permite
creșterea în lumea în curs de dezvoltare. Este adevărat că cooperarea regională este destul
de dificilă la început. Nu doar acordurile comerciale permit dezvoltarea regională. Acesta
este motivul pentru care am alocat 45 de milioane de euro pentru ajutor pentru comerț în
regiunea Oceania. Este de trei ori mai mult decât a fost prevăzut în cel de al nouălea FED.
Numai prin facilitarea fluxurilor comerciale comerțul regional poate să aibă loc. Dacă ne
uităm la toate țările în curs de dezvoltare, practic toate schimburile comerciale se bazează
pe monocultură – un anumit articol de export cu o rată de fluctuație ridicată. Acest lucru
are un efect extrem de perturbator în țările în cauză.

Când vorbim despre fluxurile migratoare, securitate, siguranță și justiție în lume, nu putem
doar să spunem că nu ne pasă de acestea. Ar trebui să ne pese de acestea, iar departamentele
noastre au efectuat un studiu amplu. Propunem măsuri foarte decente, care sunt pe deplin
în conformitate cu toate obiectivele Uniunii Europene.

Cred că măsura este corectă și că garanțiile necesare sunt în vigoare în cazul în care ceva
nu merge bine. Cred că am judecat corect acest lucru și, prin urmare, acord sprijinul meu
acestui acord.

David Martin,    autor. – Dle președinte, voi fi concis. Sunt aproape, într-adevăr în întregime,
de acord cu dl comisar cu privire la acest subiect.

În primul rând, pentru a repeta, este important să semnăm APE interimar, pentru că, dacă
nu, preferințele comerciale existente pentru Papua Noua Guinee și Fiji vor dispărea, sub
conducerea OMC. APE interimar este tocmai asta: este un acord interimar, și sunt de acord
cu toți colegii care spun că obiectivul nostru pe termen lung ar trebui să fie un APE complet,
global cu toate țările din Pacific, care încurajează integrarea regională în Pacific. Dar trebuie
să facem acest pas în acest moment pentru a asigura continuarea preferințelor pentru cele
mai mari două țări în regiunea Pacificului.

Cu privire la pescuit, Comisia a menționat foarte clar că ceea ce avem aici este o excepție.
Aceasta va fi singura derogare. Nu există alte părți ale lumii la care intenționăm să acordăm
o astfel de derogare. De ce acordăm o derogare Papua Noua Guinee? Vă voi spune: deoarece
Papua Noua Guinee este literalmente de cealaltă parte a lumii, și probabilitatea ca flotele
de pescuit din UE care exploatează considerabil acea zonă este limitată, deși au dreptul să
facă acest lucru. Nimic nu poate opri flotele UE de pescuit să pescuiască în apele Papua
Noua Guinee și să își descarce captura și să o pună în conserve în Papua Noua Guinee – și,
așa cum s-a spus mai devreme, acest lucru ar fi foarte bun pentru dezvoltare și, într-adevăr,
ar trebui să îl încurajăm.

Dar situația în prezent este că vasele chinezești, cele thailandeze și vasele altor naționalități
din Asia pescuiesc în apele Papua Noua Guinee și descarcă peștii înapoi în țara lor, fără a
oferi o oportunitate pentru dezvoltare în Papua Noua Guinee.
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Există o oportunitate de dezvoltare aici, în ceea ce privește furnizarea de locuri de muncă,
în special pentru femei. Ne plângem adesea că nu depunem suficiente eforturi în politica
noastră de dezvoltare pentru a încuraja activitatea în aval. Aici, facem de fapt ceva pozitiv
pentru activitatea în aval. După cum a afirmat dl comisar, pentru a se califica, peștele trebuie
încă să îndeplinească toate standardele prevăzute de regulamentul privind pescuitul ilegal,
nedeclarat și nereglementat. Trebuie să îndeplinească toate condițiile sanitare și fitosanitare.
Acest lucru este absolut esențial. Cele trei fabrici din Papua Noua Guinee îndeplinesc aceste
standarde în momentul de față și oferă locuri de muncă utile. Daca avem o creștere bruscă
a numărului de fabrici, și o creștere bruscă a importurilor din Papua Noua Guinee, atunci,
desigur, va trebui să revizuim situația și, eventual, să luăm măsuri.

În prezent, cu toate acestea, statisticile vorbesc de la sine. Acest acord este în vigoare din
2008. Nu a existat nicio creștere. Nu există nicio amenințare la adresa industriei europene
a tonului. M-am întâlnit, ca raportor, cu liderii industriei spaniole a tonului și aceștia mi-au
spus că nu există nicio amenințare actuală. Ceea ce îi îngrijorează este viitorul. Aceștia
acceptă că, în prezent, nu există nicio amenințare gravă la adresa industriei UE. Așa că să
nu exagerăm situația. Haideți să nu punem o țară săracă în curs de dezvoltare să plătească
pentru preocuparea noastră cu propriul nostru interes.

Președinte.   – Am primit o propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul
115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.

Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc miercuri, 19 ianuarie 2011.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Helmut Scholz (GUE/NGL),    în scris. – (DE) Acordul interimar de parteneriat între
Comunitatea Europeană și Fiji și Papua Noua Guinee mijlocește în procesul de integrare
complicat și complex din regiunea Pacificului. Din nefericire, acesta nu oferă aproape
niciun sprijin pentru dezvoltarea niciunuia dintre cele două state. Aș dori să vă reamintesc
că lovitura militară de stat din Fiji în 2006 a fost condamnată în unanimitate de către
Parlamentul European, Consiliu și, de asemenea, de către Comisie. Odată cu încheierea
acestui acord comercial, dictatura care a fost în vigoare până acum va fi recunoscută ca o
parte contractantă de un fel oarecare. Eforturile partenerilor noștri în Australia, Noua
Zeelandă și alte țări din regiune de a restabili democrația în Fiji vor fi subminate de acest
acord. Când am criticat suprimarea democrației de către forțele militare în Fiji în cadrul
reuniunii noastre din Comisia pentru comerț internațional, răspunsul de la reprezentanții
acesteia a fost: „Dar noi conducem!” Ceea ce consider cinism pur, pare acum să satisfacă
cerințele Comisiei pentru legitimitatea părților contractante. Grupul meu va vota împotriva
acestui acord. Sunt în favoarea suspendării acordului până când democrația este restabilită
în Fiji.

18. Adopția internațională în Uniunea Europeană (dezbatere)

Președintă.   – Următorul punct este dezbaterea cu privire la întrebarea cu solicitare de
răspuns oral adresată de dna Angelilli, referitoare la adopția internațională în Uniunea
Europeană (O-0193/2010 – B7-0670/2010).

Roberta Angelilli,    autoare. – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, de-a lungul
anilor mulți dintre colegii mei deputați în Parlamentul European, împreună cu mine, am
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devenit conștienți de problema copiilor abandonați, a orfanilor și a copiilor străzii. Printre
asociațiile care m-au contactat s-a numărat Amici dell’adozione.

Există mulți copii abandonați, nu numai în lumea curs de dezvoltare, ci și în Europa. Aceștia
sunt copii care devin invizibili și sfârșesc în cercul vicios al sărăciei și al excluziunii sociale
sau, mai rău, sunt exploatați de către crima organizată pentru cerșit, muncă ilegală,
prostituție, trafic de organe sau adopții ilegale. Adesea, acești copii își petrec tinerețea lor
făcând naveta între lucrătorii sociali și orfelinate.

Trebuie să le asigurăm acestor copii dreptul de a fi adoptați și dreptul de a avea o familie.
Un copil ar trebui să petreacă cât mai puțin timp posibil într-o instituție. Evident, scopul
este interesul superior al copilului, astfel încât capacitatea de a fi adoptat trebuie să fie cu
siguranță acordată cu precauție, sub supravegherea strictă a autorităților naționale
competente. Cu toate acestea, în cazul în care există condiții adecvate, copiii au dreptul să
fie adoptați, în primul rând la nivel național, dar, de asemenea, la nivel internațional, în
cadrul Uniunii Europene.

Știu că Comisia este conștientă de acest lucru, chiar dacă este o chestiune de competență
pur națională. Cu toate acestea, un fel de cooperare între Comisie și statele membre ar fi
de dorit pentru a asigura bune practici și strategii capabile să garanteze o transparență
maximă și să prevină posibile adopții ilegale și temporare, dar, de asemenea, să asigure
nivelul maxim de cooperare din partea statelor membre în garantarea dreptului de adoptare
și de prevenire a copiilor de a fi abandonați în grija proprie sau, așa cum am spus înainte,
abandonați într-o instituție.

Kristalina Georgieva,    membră a Comisiei. – Dle președinte, vă mulțumesc că ați menționat
această problemă importantă. Protecția și promovarea drepturilor copilului este o prioritate
pentru Comisie, în special de la lansarea comunicării intitulate „Către o strategie UE privind
drepturile copilului” în 2006. Strategia privind drepturile copilului se concentrează asupra
drepturilor fundamentale ale copiilor, inclusiv protecția interesului superior al copilului
astfel cum este consacrat în Carta europeană a drepturilor fundamentale.

Comisia este determinată să asigure că toate drepturile fundamentale cuprinse în cartă sunt
respectate în mod corespunzător de toate măsurile UE, atât legislative cât și nelegislative.
Această practică va fi menținută și dezvoltată în continuare în viitoarea comunicare privind
drepturile copilului pe care Comisia o va publica în acest an. Începând din acest an, 2011,
Comisia, de asemenea, va raporta anual referitor la progresele înregistrate cu privire la
aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Trebuie să ne amintim că dispozițiile cartei se adresează instituțiilor și agențiilor Uniunii,
cu respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre, numai în cazul în
care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. De aceea, trebuie să amintim că, în prezent,
nu există o legislație a Uniunii Europene cu privire la adopția internațională. Subiectul este
reglementat de Convenția de la Haga din 29 mai 1993 asupra protecției copilului și
cooperării în materia adopțiilor internaționale, precum și de legislația națională. Toate
statele membre sunt părți la această convenție, dar UE nu este. Scopul acesteia este de a
pune în aplicare articolul 21 din Convenția ONU privind drepturile copilului, prin stabilirea
de garanții pentru a asigura că adopțiile internaționale au loc în interesul superior al copilului
și că drepturile fundamentale ale copilului sunt respectate.

La nivel internațional, Comisia sprijină aderarea țărilor terțe la Convenția de la Haga din
1993 cu privire la adopția internațională și punerea în aplicare corectă a acesteia prin
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participarea la reuniunile relevante ale părților contractante. Comisia nu consideră că
norme europene specifice privind adopțiile intra-UE sunt necesare, întrucât toate cele 27
de state membre ale UE sunt părți la Convenția de la Haga. Acestea fiind spuse, Comisia
urmărește îndeaproape problema adopției internaționale în cadrul Uniunii Europene,
având în vedere legătura între adopție și drepturile copiilor. Comisia a luat măsuri pentru
a vedea modul în care țările pun în aplicare convenția privind adopția și, în noiembrie
2009, a constituit un forum pentru un schimb de opinii pe această temă.

Cartea verde a Comisiei privind libera circulație a documentelor publice, publicată la 14
decembrie 2010, a abordat lipsa recunoașterii reciproce a deciziilor de adoptare precum
actele de stare civilă între statele membre și impactul acesteia asupra libertății de circulație
a cetățenilor UE. Aceasta este o măsură specifică prin care este abordată problema
menționată astăzi.

Salvatore Iacolino,    în numele Grupului PPE. – (IT) Dle președinte, dnă comisar, doamnelor
și domnilor, nu există nicio îndoială că problema adopției internaționale este deosebit de
importantă, iar dna Angelilli a făcut bine să o aducă în atenția Parlamentului European în
această ședință.

Avem nevoie de proceduri mai armonizate, mai simplificate. Costurile curente ale adopției
sunt deosebit de importante, variind de la 20 000 la 30 000 de euro pe adopție, și există
dificultăți în asigurarea unui răspuns real la necesitatea ca o familie și părinții în devenire
să fie doar atât. Vorbim despre copii vulnerabili și adesea abandonați care, uneori, dispar
din vedere. Mă refer, în special, la fluxurile de imigranți ilegali și la numeroșii copii care,
cazați în centre pentru imigranți, sunt supuși condițiilor scandaloase ale comerțului cu
sclavi, în care atât de mulți dintre ei sunt adesea prinși.

Trebuie să promovăm familia. Modelul italian, și cel al altor locuri, poate fi urmat. Trebuie
să reducem costurile legate de adopția internațională, să oferim împrumuturi favorabile
de la bănci, să introducem aceste proceduri mai ușoare și simplificate pe care le-am
menționat, cu mecanisme adecvate de supraveghere pentru monitorizarea a ceea ce se
întâmplă în statele membre, să asigurăm prevenirea reală a traficului de ființe umane,
asupra căruia Parlamentul a intervenit recent cu un dosar specific, să luăm măsuri reale
pentru combaterea adopțiilor ilegale și să asigurăm transparența.

Mai mult, dacă dorim să restabilim rolul central al familiei – așa cum de multe ori spunem
în acest Parlament – trebuie să ne asigurăm că asociațiile, care sunt foarte des vehiculul-cheie
al acestor adopții, sunt caracterizate prin standarde deosebit de ridicate de garanție.

Aș încheia, dnă comisar Georgieva, prin a spune că, dacă există o sugestie de făcut, atunci
aceasta este următoarea: de ce nu oferim un sistem european de acreditare a acestor asociații,
și să asigurăm că acestea lucrează transparent, în mod clar și practic, dar cu un nivel ridicat
de garanții pentru a proteja cu adevărat drepturile inalienabile și inviolabile ale copiilor?

Monika Flašíková Beňová,    în numele Grupului S&D. – (SK) Dle președinte, vorbim aici
în această seară despre un subiect foarte sensibil, întrucât vorbim despre cei mai mici
membri ai societății, despre cei care au nevoie de dragostea și îngrijirea noastră.

Problema copiilor abandonați devine tot mai gravă în Europa. Situația care a apărut astăzi
este, într-o foarte mare măsură, cauzată de împrejurimile imediate. Prin legea privind
adopția copiilor într-un context internațional, este posibil să se evite o situație în care mulți
copii sunt nevoiți să locuiască în casele de copii, unde, în pofida îngrijirii enorme pe care
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o primesc, aceștia nu simt niciodată dragostea adevărată a unei mame sau mângâierea unui
tată.

Prin urmare, este necesar ca sistemul de adopție să fie mai eficace, astfel încât cei mai tineri
copii abandonați să poate găsi o familie de substituție. Este necesar, de exemplu, să se
restrângă drepturile părinților biologici care nu prezintă niciun interes autentic pentru un
copil pentru o anumită perioadă de timp. Acest lucru ar scurta perioada pe care un copil
o petrece în casa de copii, întrucât copilul nu este, ca să zicem așa, liber din punct de vedere
juridic. În acest fel, ar fi, de asemenea, posibilă, într-o anumită măsură, eliminarea
întârzierilor inutile în procesul de adopție global.

Multe acorduri privind protecția minorilor oferă un cadru legal pentru eforturile depuse
de autoritățile competente să acționeze în beneficiul și în interesul acestor copii. Protecția
drepturilor copiilor este, de asemenea, unul dintre obiectivele principale ale Uniunii
Europene. Prin urmare, este necesar să se continue luarea măsurilor adecvate pentru a
asigura, în special, faptul că interesul superior al copilului este protejat în toate împrejurările.

Cecilia Wikström,    în numele Grupului ALDE. – (SV)Dle președinte, aș dori să încep prin
a-i mulțumi dnei Angelilli pentru această inițiativă și dnei comisar Georgieva pentru
răspunsul său. Aceasta este o dezbatere importantă.

În prezent, foarte mulți copii din întreaga Europă nu au o casă pe care să o numească a lor
și o familie care să îi protejeze și să păstreze acești mici copii vulnerabili în condiții de
siguranță. Acesta este un vis pentru acei copii care cresc în instituții.

Cu toții trebuie să facem acum tot posibilul pentru a asigura că copiii orfani sau abandonați
nu trebuie să crească în casele de copii și alte instituții, ci în familii unde vor primi afecțiunea
care îi poate călăuzi până la viața de adult, astfel încât vor deveni sănătoși, mai degrabă
decât adulți deteriorați.

Avem opinii diferite în statele noastre membre cu privire la cine poate forma o familie.
Totuși, cred că putem cu toții să convenim asupra faptului că, deși o familie poate să arate
diferit, ceea ce este important este că copilul are parte de dragoste și grijă.

Sper că vom fi, de asemenea, în măsură să convenim asupra importanței cooperării cu
privire la strategiile politice și instrumentele pentru adopții internaționale. Presupun că
Comisia va prelua conducerea în desfășurarea acestor activități. De asemenea, aștept cu
nerăbdare să lucrez împreună cu colegii mei deputați în Parlamentul European la elaborarea
unei rezoluții comune privind această chestiune. Dacă suntem capabili să contribuim la a
aduce împreună un copil orfan abandonat și o familie care își dorește un copii, vom fi făcut
o contribuție foarte importantă.

Trebuie să ne amintim, de asemenea, cât de important este ca frații și surorile noastre mai
mici să fie bine tratați. Dacă le oferim dragoste, vom face viața un pic mai strălucitoare pe
această planetă. Cred că este ceva ce noi toți trebuie să facem pe parcursul vieții noastre,
indiferent de rolul nostru în societate.

Marina Yannakoudakis,    în numele Grupului ECR. – Dle președinte, adopția este un mod
pozitiv de a oferi o nouă familie pentru copiii care nu pot fi crescuți de către părinții lor
naturali, sau pentru copiii care își pierd părinții. Pentru adoptarea unui copil în Marea
Britanie, controalele și procedurile de verificare sunt robuste, iar viitorii părinți trebuie să
fie acceptați de o agenție de adopții. Bunăstarea copilului este, și ar trebui să fie, în centrul
procesului de adopție.
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Problema adopțiilor internaționale este mult mai complexă decât adopția națională, dar
sunt foarte recunoscătoare Grupului PPE pentru că a menționat această problemă. Deși
este de lăudat faptul că încercăm și o aprofundăm, am preocupări legate de faptul că adopția
internațională aduce riscuri – riscuri care au fost deja menționate, cum ar fi abuzurile asupra
copilului și practicile incorecte, care subminează bunăstarea copilului.

De aceea, cred că toate statele membre trebuie să se asigure că legile lor în materie de adopție
sunt reglementate într-un mod care promovează interesele copilului. Statele membre
trebuie să conlucreze pentru a se asigura că procesul juridic al adopției între țările furnizoare
și cele beneficiare este transparent, robust și are ca prioritate bunăstarea copilului.

Slavi Binev (NI).   – (BG) Dle președinte, dnă comisar, doamnelor și domnilor, aș dori să
ofer exemplul Bulgariei, unde problema copiilor abandonați devine tot mai gravă, iar
măsuri urgente sunt necesare pentru a soluționa situația. Sisteme precum Bulgaria, care
dau un procent mare de copii pentru adopție internațională, sunt dăunătoare.

Acestea fiind spuse, sistemele de îngrijire a copiilor fiind ceea ce sunt, adopția internațională
poate fi singura oportunitate pe care mulți copii din casele de copii o au pentru o familie
și o viață normală. În momentul îmbunătățirii sistemului în ansamblu, trebuie să fim atenți
să nu îi lipsim de această posibilitate. Avem nevoie de măsuri care nu doar că vor facilita
procedura adopției internaționale, ci vor garanta, de asemenea, interesele copiilor noștri,
și că așa-numiții „părinți adoptivi” nu urmăresc doar cetățenia europeană, lucru care este
posibil în acest moment.

Nu ar trebui să fie datoria mea să întreb dacă o fac din motive altruiste sau pentru beneficiul
propriu. Aceasta este datoria celor care desfășoară interviuri privind adopția, care vor fi
nevoiți să aibă grijă de interesele copiilor noștri. Convenția Organizației Națiunilor Unite
privind drepturile copilului și filosofia sa de bază trebuie să fie baza pentru legile în materie
de adopții internaționale în cadrul Uniunii Europene.

Elena Băsescu (PPE). -   Apreciez interesul colegilor mei din delegația italiană pentru
situația copiilor abandonați, interes pe care îl împărtășim cu toții, de altfel, însă această
problematică ține doar de competența națională. Am insistat să iau parte la această
dezbatere, deoarece provin dintr-o țară asupra căreia se fac presiuni pentru reluarea
adopțiilor internaționale și pentru modificarea legislației aflate în vigoare. Însă, în România,
există mai multe familii doritoare să adopte, decât copii adoptabili, iar legislația noastră,
la care au participat și numeroși experți internaționali, este în perfectă coordonare cu cea
europeană.

Referindu-mă acum la această rezoluție, menționez că sintagma „dreptul copilului de a fi
adoptat internațional”, cum prevede punctul d, nu este recunoscută de convenția ONU și
de cea de la Haga. Adopția internațională reprezintă doar o opțiune. Acești copii ajung în
sistem datorită situației precare a familiilor din care provin, care, conform legislației și
convențiilor internaționale, nu trebuie să reprezinte un motiv pentru adopție. De aici,
numărul mare de copii aflați în centrele de plasament. 22 966 copii au, totuși, un părinte.
Legislația din România nu prevede decăderea din drepturile părintești decât în cazul unui
abuz. Deci, acești copii nu sunt în situația de a fi adoptați. La fel și cei 22 285 de copii aflați
în asistență maternală. Raționamentul rezoluției trebuie axat pe interesul superior al
copilului, așa cum au spus și colegii mei înainte și nu al celui care adoptă. Fiecare stat și nu
altcineva are obligația de a alege soluțiile cele mai potrivite pentru copiii săi.
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În final, recomand tuturor o mai bună cunoaștere a legislațiilor naționale. Mă refer aici la
faptul că, de exemplu, mai multe tribunale de minori din Italia au emis în 2009 șapte
hotărâri de adopție pentru copii din România, fără să țină cont de legislația noastră.

Victor Boștinaru (S&D). -   Salut această dezbatere în plenul Parlamentului European,
pornind de la premiza că protecția drepturilor copilului este și trebuie să fie o prioritate a
fiecărui stat membru al Uniunii noastre. Scopul final pentru toți cei prezenți aici este
promovarea interesului copiilor.

Bineînțeles, criterii comune și stricte, pe care statele membre să le implementeze, sunt
necesare pentru ameliorarea condițiilor de îngrijire și trai ale copiilor instituționalizați și
abandonați și pentru protecția lor atunci când aceștia sunt adoptați și, mai ales, acum, în
condițiile în care austeritatea bugetară pare să fie singura idee a guvernelor de dreapta din
Uniunea Europeană. În consecință, primul pas este asigurarea unei îngrijiri corespunzătoare
pentru acești copii; în al doilea rând, lupta împotriva traficului de copii și a prostituției
infantile; în al treilea rând, să nu uităm că, în interesul copiilor, trebuie dată întâietate
adopțiilor de către un membru al familiei și adopțiilor naționale; în al patrulea rând, abia,
adopțiile internaționale.

Pentru că aici putem trage doar concluziile din trecut, deschiderea porților pentru adopțiile
intenționale în România a însemnat crearea unor rețele de trafic de copii fără precedent,
cazuri de răpire a copiilor și vânzarea lor spre Occident, în colaborare cu organizații
europene și internaționale. Între 1997-2000, doamnă Comisar, România „a exportat” 9
150 copii, iar țara mea nu va mai accepta niciodată o asemenea monstruozitate.

Aș dori, în final, să vă rog, prin intermediul dumneavoastră, ca doamna Comisar Reding
să clarifice alegațiile apărute în mass-media românească și internațională privitoare la
Agenția Europeană de Supraveghere a Adopțiilor Internaționale, propunere care apare și
în studiul comandat de Comisia Europeană. Un coleg europarlamentar așteaptă, încă,
răspunsul doamnei Comisar Reding la o întrebare.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Dle președinte, recent am organizat un atelier de lucru
internațional în camera plenară mare din clădirea noastră parlamentară la Bruxelles cu
privire la răspunderea părintească și protecția copiilor, pe care am avut onoarea să îl conduc.
În Europa, există tot mai mulți copii vulnerabili și abandonați, care nu ar trebui să locuiască
permanent în orfelinate. Prin urmare, este de datoria noastră ca legislatori să consolidăm
dreptul la adopții internaționale în cadrul UE pentru a ajuta acești copii. Articolul 24 din
Carta noastră a drepturilor fundamentale solicită, de asemenea, acest lucru atunci când
afirmă: „Copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării
lor”.

Deși avem Convenția de la Haga privind adopția și o convenție a Consiliului Europei,
acestea nu sunt suficiente. În practică, probleme juridice majore încă survin în legătură cu
adopțiile internaționale. În aceste cazuri, numai reglementările internaționale care elimină
diferențele în reglementările naționale care există încă și le înlocuiesc cu principii clare și
simple pot fi de folos. În această privință, și cu tot zelul nostru legislativ, nu trebuie să
pierdem din vedere faptul că UE trebuie să coopereze cu Conferința de la Haga privind
dreptul internațional privat pentru a asigura o procedură coordonată. Astfel, UE nu ar
trebui să reinventeze roata în acest domeniu. Salut declarațiile dnei comisar în această
privință.
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Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Dle președinte, este un subiect foarte important, dar,
de asemenea, unul sensibil. După cum știți, în timpul legislaturii precedente, am discutat
problema adopției de copii români de către părinți din Israel, și acest lucru a cauzat probleme
grave, inclusiv de natură politică. Acum avem o altă inițiativă. Este, cred, motivată de intenții
bune, dar, după cum se poate observa, cauzează o mulțime de emoții. Cred că trebuie să
fim foarte atenți aici să nu aruncăm totul peste bord, astfel încât, în preocuparea noastră
pentru o bună viața viitoare pentru copii, să nu provocăm o situație în care luăm o scurtătură
și deschidem ușa pentru adopțiile în grabă și, de fapt, permitem luarea copiilor de lângă
părinții lor. Aș dori să avertizeze foarte puternic împotriva acestui lucru.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Dle președinte, doamnelor și domnilor, mă bucur că tema
adopțiilor internaționale și a copiilor abandonați a fost inclusă pe ordinea de zi a
Parlamentului European. Mi se pare extrem de important să fie acordată prioritate ridicată
aspectelor legate de protecția copilului în general, în Parlamentul European, precum și în
Uniunea Europeană. Trebuie să stabilim cu toții un exemplu când vine vorba de copii
abandonați și neglijați. Aceștia au, de asemenea, dreptul de a crește și de a deveni adulți
sănătoși, atât la trup, cât și la suflet. Pentru a realiza acest lucru, este imperativ ca acești
copii abandonați, neglijați și orfani să crească într-o familie și într-un mediu sănătos. Trebuie
să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că un număr cât mai redus de copii
ajung în orfelinate. Problema copiilor abandonați devine deosebit de relevantă atunci când
ne gândim la o Europă în curs de îmbătrânire unde fiecare copil este, de asemenea, un
element-cheie al propriului nostru viitor.

Edit Bauer (PPE).   – (HU) Dle președinte, dnă comisar, aș dori să vă mulțumesc pentru
răspunsul dvs. aprofundat. În timp ce știm că Convenția de la Haga reglementează, în
esență, adopția internațională, știm de asemenea că 26 din cele 27 de state membre sunt
semnatare la aceasta. Aveți, de asemenea, dreptate atunci când spuneți că modul în care
această convenție internațională este pusă în aplicare este o chestiune de subsidiaritate. În
același timp, simt că nu ne putem permite să fim ambigui. Viața ne obligă să ne preocupăm
de problema copiilor nu numai atunci când se declanșează scandaluri sau atunci când se
descoperă că o sută de copii au fost vânduți aici, sau mai multe sute sau peste o mie de
copii au fost vânduți acolo. Cealaltă față a monedei este că trebuie să ne asigurăm că mii
de copii despre care știm în Uniunea Europeană pot fi oferiți spre adopție. Acest subiect
nu poate fi evitat, deoarece Uniunea Europeană are responsabilitatea de a proteja drepturile
copilului, în timp ce, totodată, vedem, de asemenea, că problema adopției și, de fapt, ca
urmare a consecinței sale directe, legislația internațională și practica internațională, scot
anumite drepturi din sfera proporționalității, făcând imposibilă adoptarea copiilor și, prin
urmare, limitând celelalte drepturi ale lor. Dnă comisar, chiar aș dori să vă rog să mergem
mai departe în ceea ce privește observațiile dvs. în introducerea dvs. cu privire la lipsa unei
legislații internaționale care ar putea exista deja în Uniunea Europeană privind acceptarea
documentelor de adopție în statele membre.

Zita Gurmai (S&D).   – (HU) Dle președinte, dnă comisar, doamnelor și domnilor,
problema adopției internaționale este cel puțin la fel de importantă ca problema divorțurilor
transfrontaliere și merită, de asemenea, același nivel de atenție, în special pentru că de cele
mai multe ori se referă la copii care din punct de vedere emoțional, financiar și în orice alt
sens posibil se află la mila deciziilor luate de către adulți. Acești copii merită cel mai înalt
grad de protecție din partea Comunității.

Interesul celor care au prezentat întrebări cu solicitare de răspuns oral în ceea ce privește
problema adopțiilor internaționale a privit în primul rând mediul legislativ. Imaginea de
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ansamblu a practicii este cel puțin la fel de importantă ca legislația. O nouă sau chiar o
decizie politică bună și un nou mediu legislativ pot fi create numai cu acces la date fiabile
și statistici, precum și practica actuală. A stabili dacă este măcar necesar să se atingă legislația
este posibil doar pe baza unor date precise, motiv pentru care consider întrebarea adresată
de către colegii mei deputați în Parlamentul European trebuie să aibă o semnificație-cheie.
Cu toate acestea, deoarece, în opinia mea, gama de probleme trebuie tratată într-o manieră
cu adevărat cuprinzătoare, aș dori să fac un pas înapoi față de cei care au adresat întrebarea.

Aș dori să adresez Comisiei următoarele întrebări: avem date statistice exacte cu privire la
cazurile de adopții internaționale în cadrul UE sau care implică țări terțe? Ce fel de date
colectăm exact cu privire la acest subiect? Ce metode folosim? Cine colectează datele, și
dacă sunt statele membre, folosesc aceeași metodologie? În cazul în care o adopție
internațională are loc, fie în cadrul UE sau cu implicarea unei părți terțe, care este procesul
de selecție și de pregătire a copiilor și părinților? Cum putem supraveghea procesul de
pregătire? Avem norme comune pentru aceasta? Care sunt diferențele în practicile statelor
membre? Există o limită de vârstă în ceea ce privește copilul sau părintele adoptiv? Părinții
adoptivi primesc sprijin profesional continuu? Este disponibilă monitorizarea fiabilă și
periodică? Știm cât de des se confruntă părinții adoptivi cu probleme și care sunt aceste
probleme? Ce fel de sprijin oferă statele membre în cazurile problematice? Vă mulțumesc
pentru atenție și vă mulțumesc, dnă comisar, pentru munca dvs. deosebită.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, timp de mai mulți
de ani, multe familii din Italia și la fel de mulți copii români au suferit de pe urma blocării
României privind adopțiile internaționale.

Convenția de la Haga este cadrul de referință care trebuie pus în aplicare în mod uniform
în toate țările Uniunii Europene, iar România trebuie să facă un efort să se adapteze la
aceasta. Dacă România consideră că blocajul privind adopțiile internaționale funcționează
pentru a proteja copiii – de exemplu, de riscul ca o piață pentru traficul ilegal de copii să
fie creată – aceasta trebuie să se ocupe, de asemenea, de această problemă cu ajutorul
Uniunii Europene, prin înăsprirea controalelor și introducerea unor reglementări mai
stricte. Cu toate acestea, trebuie să facem un efort pentru a asigura că multe familii
respectabile pot adopta copii, care merită o a doua șansă pentru o copilărie fericită.

Prin urmare, aș dori să întreb Comisia cum intenționează să sprijine un posibil angajament
al României de a elimina moratoriul asupra adopțiilor internaționale și, în plus, aș dori să
știu poziția Comisiei cu privire la posibilitatea de a crea o agenție de adopții europene,
inclusiv din perspectiva studiilor efectuate.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Dle președinte, adopția poate, și adesea o face, să
funcționeze pentru binele copilului, dar procedurile legate de adopție pot, de asemenea,
să dea naștere la abuzuri, cum ar fi traficul de copii și luarea copiilor spre adopție de la
familii care nu și-au abandonat copiii, dar care de multe ori, din cauza sărăciei, nu sunt în
măsură să le ofere copiilor lor mediul adecvat. Numărul mare de copii din orfelinate, despre
care vorbim în dezbaterea de astăzi, nu înseamnă adesea copii care au fost abandonați, dar,
de fapt, reprezintă copii cu părinți săraci care nu fac față situației lor personale dificile.
Aceste familii ar trebui ajutate. Autoritățile de stat ar putea ajuta aceste familii pentru sume
mult mai mici, fără plasarea copiilor într-un orfelinat și fără a-i da apoi spre adopție. Ar
trebui să adoptăm un principiu neechivoc – ar trebui să fie obligatoriu în Uniunea Europeană
– să nu fie luați copiii de la familiile lor din cauza sărăciei. Să se acorde ajutor, și să nu fie
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luați copiii de la familiile lor. Sărăcia nu trebuie să fie motivul pentru privarea unui copil
de familia sa biologică.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Dle președinte, dnă comisar, doamnelor și domnilor,
astăzi discutăm ceea ce este o contradicție teribilă pentru Uniunea Europeană, care urmărește
să asigure libertatea deplină de circulație pentru cetățenii săi și să lucreze pentru necesitățile
lor. Această contradicție dezvăluie necesitatea reală a unor persoane pentru ajutor și
incapacitatea altora de a oferi ajutorul solicitat.

Paradoxul dificultăților și obstacolele care împiedică adopțiile internaționale se traduce
într-o tragedie pentru mii de copii și familii în Uniunea Europeană. Numeroasele convenții
internaționale au arătat că pot doar parțial să se ocupe de problemele legate de adopție. Pe
de o parte, acest lucru depinde de dispozițiile specifice ale fiecărei convenții și de natura
exclusivă a acestora. Cu toate acestea, pe de altă parte, eforturile limitate înregistrate până
acum sunt un rezultat al caracterului interguvernamental al structurilor și proceselor
decizionale existente.

Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor fundamentale reprezintă astăzi repere juridice
și, bineînțeles, abordarea politică este în schimbare. Protecția și bunăstarea copiilor este
una dintre pietrele de temelie ale drepturilor garantate de către Uniune. Acest lucru este
baza dezbaterii de astăzi și a întrebării cu solicitare de răspuns oral prezentate, care constituie
fundalul pentru o discuție mai amplă care ar trebui să fie foarte importantă pentru Parlament
și ar trebui să fie efectuată rapid și cu grijă de către acest Parlament, și urmărită cu tenacitatea
de care dna Angelilli a dat dovadă.

Permiteți-mi să îl reamintesc pe Antoine de Saint-Exupéry, care a spus: „Toți adulții au fost
copii odată – deși puțini dintre ei își amintesc”.

Petru Constantin Luhan (PPE). -   Întrebarea orală de la care a pornit Rezoluția privind
adopțiile internaționale aduce pe agenda Parlamentului European un subiect de o importanță
majoră.

Adopția internațională poate fi considerată numai ca un mijloc alternativ, după ce au fost
epuizate măsurile de adopție la nivel național. De asemenea, adopția internațională prezintă
o serie de particularități și dificultăți care țin, în mare măsură, de interacțiunea limitată
dintre copil și adoptori, în perioada anterioară adopției, precum și de probleme de adaptare
lingvistică și culturală întâmpinate de acesta ulterior adopției. Principiul interesului superior
al copilului și nu al adoptorului, după cum rezultă din Convenția ONU și din cea de la
Haga, trebuie să stea la baza rezoluției Parlamentului European, axându-se pe dezvoltarea
acestuia într-un mediu familiar, ce asigură continuitate în creșterea copilului și luând în
considerare backgroundul etnic, religios, cultural și lingvistic al acestuia.

Esențial în analizarea temei privind adopțiile și elaborarea rezoluției este principiul
reintegrării copilului din sistemul de protecție în familia biologică sau extinsă. Aș dori să
atrag atenția asupra unei confuzii ce se face adesea între numărul copiilor separați de părinții
lor, dar aflați în sistemul de protecție și numărul copiilor adoptabili. Copiii separați de
părinții lor beneficiază de protecție din partea statului pentru o perioadă limitată și nu sunt
adoptabili. Consider că nu avem nevoie de mecanisme de control și că principiile existente
la nivel internațional, legate de acestea, sunt suficiente

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, în această seară
abordăm o dezbatere care este parțial fructul muncii a numeroase asociații de pe continent
și Uniunea Europeană, care a apelat la noi tocmai în scopul de a trata acest subiect delicat,
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care a fost inițiat de către dna Angelilli, și pe care l-am transformat în această întrebare cu
solicitare de răspuns oral.

Din punct de vedere dialectic, aceștia ne-au prezentat o problemă foarte simplă, sau cel
puțin așa ar părea. Există mulți copii în instituții în Europa și există multe familii care vor
să adopte copii. Cu toate acestea, aceste două căi nu par de multe ori să se intersecteze, iar
copiii rămân în îngrijire și familiile rămân fără copii.

În mod evident, acești copii sunt prioritatea noastră. Au atenția noastră și au nevoie de noi
pentru a lua toate măsurile de precauție pe care situația le impune. Cu toate acestea, atunci
când acești copii rămân în grijă pentru prea mult timp, sunt adesea vizați de comercianții
de prostituție și traficul de organe pentru acești noi negustori de sclavi.

Toate acestea se întâmplă în timp ce, între timp, multe familii ar dori să deschidă casele lor
acestor copii. Prin urmare, sunt foarte fericit că am auzit-o pe dna comisar subliniind
măsurile pe care intenționează să le adopte. Cu toate acestea, trebuie să adăugăm, de
asemenea, posibilitatea unei mai bune cooperări între statele membre pentru colaborarea
în adopțiile internaționale, precum și supravegherea în ceea ce privește protecția copiilor
adoptați, în mod evident.

Prin urmare, solicităm mai multe proceduri raționalizate pentru familii și copii, pentru că
în câțiva ani acești foști copii și tineri vor fi devenit bărbați și femei și se vor întreba de ce
o Europă plină de potențiale familii gazdă i-au lăsat în situația lor.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Dle președinte, aș dori să prezint o opinie ușor diferită cu
privire la adopție. Copiii merită ce e mai bun. În primul rând, acest lucru înseamnă că merită
o familie. Fie propria lor familie sau o familie de înlocuire, cu o mamă și un tată iubitori.
Nici Uniunea Europeană, nici granițele naționale nu trebuie să stea în calea unei astfel de
familie. Deși statele membre au ultimul cuvânt în probleme de adopție, este de datoria
noastră să facilităm procesul.

Nu trebuie să uităm, totuși, că eforturile pentru binele copilului sunt pe primul loc. Aceasta
înseamnă eforturi pentru a ajuta părinții copilului, dacă ajung în dificultate. Situația socială
a părinților nu trebuie să constituie un motiv pentru a decide că copiii lor ar trebui să fie
adoptați. Este simplu să se ia un copil departe de părinți săraci, dar, în același timp, acesta
este cel mai rău lucru pe care îl putem face unui copil. Acest lucru se aplică de două ori în
cazul adopțiilor internaționale.

Ca unul dintre cei care au semnat întrebarea pe care am înaintat-o Comisiei privind adopțiile
internaționale, sunt încântată că mulți deputați abordează acest subiect. Aș fi și mai încântată
dacă am putea introduce aceeași energie și sentiment de urgență în participarea la binele
familiilor și a necesităților lor în toate politicile europene.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Dle președinte, adopția
internațională, care este inspirată de principiile prevalenței intereselor copilului și a
respectării drepturilor sale fundamentale este un mijloc adecvat de a găsi o familie pentru
copiii pentru care o familie nu poate fi găsită în țara lor de origine.

Traficul de persoane, exploatarea sexuală și sclavia sunt o realitate teribilă care afectează
sute de milioane de minori. Să ne uităm la unele dintre statistici: există peste 145 de milioane
de copii abandonați în lume; numai în Rusia, peste 600 000 locuiesc în stradă; începând
din 1980, peste 2 milioane de copii au murit în conflictele armate; peste 600 de milioane
de copii trăiesc în sărăcie extremă; peste 5 milioane mor în fiecare an; peste 130 de milioane
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de copii din țările dezvoltate cresc fără a avea acces la o educație de bază din cauza sărăciei
lor, iar 60 % dintre ei sunt fete; 7 milioane de copii din întreaga lume sunt supuși sclaviei
sexuale.

Din toate aceste motive, trebuie să promovăm mecanisme pentru a promova un instrument
de adopție internațională inspirat de protecția copiilor, armonizarea diferitelor cerinței și
a procedurilor prevăzute în legislația statelor membre, în special, aplicarea articolului 21
din Carta europeană a drepturilor copilului și luând în considerare articolul 24 din Carta
noastră a drepturilor fundamentale.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Dle președinte, dnă comisar, doamnelor și domnilor, am
semnat întrebarea de solicitare cu răspuns oral depusă de dna Angelilli pentru că am
considerat că Uniunea Europeană trebuie să facă protecția copiilor una dintre prioritățile
sale, în special din perspectiva Tratatului de la Lisabona.

În opinia mea, procedurile de adopție sunt doar testul de turnesol al unei probleme sociale
pe care avem obligația de a o aborda și în privința căreia trebuie să impunem anumite
limite. În cele mai bune cazuri, copiii devin obiecte ale schimburilor comerciale care cu
siguranță ofensează demnitatea noastră, dar, din păcate aceștia sunt de multe ori, de
asemenea, victime ale exploatării și violenței.

Dincolo de fenomenul așa-numiților copii fantomă – adică cei născuți ilegal sau abandonați
și care nu au fost recuperați de sistem – există un număr nedeterminat de copii care pot fi
adoptați și cărora le corespunde un număr egal de cupluri care speră să adopte, care
niciodată nu își încrucișează căile din cauza interpretării legislative și a birocrației greoaie.

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii a publicat recent un studiu care conține cifre
alarmante, inclusiv cu privire la mai multe țări europene. Ca președinte al Comisiei pentru
petiții, m-am confruntat adesea cu conflicte juridice între statele membre, care conduc la
consecințe negative sau chiar tragice pentru copiii singuri.

Procedurile complexe implicate în multe sisteme naționale nu se dovedesc întotdeauna a
fi benefice pentru copil. Termenele lungi implicate sunt în contradicție cu necesitatea de
a plasa copilul în primul an de viață pentru a reduce trauma bulversărilor și pentru a evita
sejururi lungi în orfelinate și, de asemenea, deoarece ar trebui să luăm în considerare faptul
că peste o anumită vârstă există o cerere de piață mai scăzută, din păcate.

Din perspectiva acestor cifre, cred că lumina verde ar trebui să fie acordată necesității
semnalate în avans pentru coordonarea la nivel european a legislațiilor naționale care, în
primul rând, va ajuta la simplificarea procedurilor de adopție inter-europene și, în al doilea
rând, va garanta că principiile fundamentale ale adopției sunt respectate atunci când copiii
sunt adoptați din țări terțe.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, o felicit
călduros pe dna Angelilli pentru oportunitatea acestei întrebări cu solicitare de răspuns
oral. Sunt unul dintre cei care consideră că este necesar să dezvoltăm politici mai eficace
de protecție a copilului pentru a preveni situațiile de sărăcie, abuz și abandonul copiilor,
împreună cu alternative la plasarea acestora în instituții, printre care adopția ar trebui să
joace un rol-cheie.

UNICEF recunoaște că nu a existat nicio reducere a numărului de copii în instituții, iar
creșterea în adopții este departe de creșterea numărului de copii instituționalizați, o
implicație clară că este necesar să ne analizăm cu atenție. Este vital să efectuăm o evaluare
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generală a legislației și a practicii administrative și juridice în ceea ce privește procesele
existente de adopție în diferite state membre, cu scopul de a identifica orice le împiedică
să funcționeze corect.

De asemenea, în ceea ce privește țările terțe, este necesar să monitorizăm problema adopției
ilegale sau clandestine, care se produce în principal în regiunile cele mai sărace. De exemplu,
Guineea-Bissau, unde peste 50 % din copii nu sunt înregistrați. Acest lucru facilitează în
mod clar dezvoltarea activităților criminale de către rețelele de trafic de copii.

Prin urmare, cred că o strategie europeană pentru protecția intereselor copiilor în domeniul
procedurilor de adopție internațională este necesară pentru a evita și a preveni răpirea,
vânzarea și traficul de ființe umane.

Mairead McGuinness (PPE).   – Dle președinte, în Irlanda, motto-ul Asociației
internaționale pentru adopții este că familiile sunt făcute în mai multe moduri. Dezbatere
din această seară reflectă interesul referitor la adopții. Există peste 1 200 de membri ai
asociației: mulți au adoptat și unii doresc să adopte.

Atitudinea noastră față de adopție s-a schimbat cu totul. În Irlanda, venim dintr-un trecut
în care mamelor – în special mamelor singure – le erau luați copiii și dați altora pentru a fi
adoptați. Aceasta nu este o istorie bună, dar este cu siguranță una care a condiționat acum
modul în care ne gândim la adopție: copilul trebuie să se afle în centrul acesteia. Desigur,
familiile naturale sunt foarte importante în toate acestea.

De asemenea, avem o datorie și o responsabilitate de a oferi cele mai bune cămine pentru
toți copiii noștri. Fiecare stat membru – și acesta este nivelul la care aceasta ar trebui să
funcționeze – trebuie să protejeze copiii în interiorul propriilor frontiere. Europa ar trebui
să ofere un rol de coordonare.

Sper că în Irlanda vom avea un referendum cu privire la drepturile copilului. Vorbim foarte
mult despre aceasta, dar nu suntem atât de eficace în a face acest lucru. Sper că referendumul
va avea loc. Situația se va îmbunătăți cu siguranță atunci. Aceasta a fost o dezbatere foarte
utilă și le mulțumesc colegilor pentru ea.

Seán Kelly (PPE).   – Dle președinte, cel mai mare dar pe care îl putem oferi oricărui copil
este un cămin fericit. Majoritatea copiilor găsesc acest lucru în propria casă, alături de
părinții lor naturali. Totuși, mulți primesc acest lucru alături de părinții adoptivi.

Oricare este de preferat unei vieți instituționale, cu condiția, desigur, să nu fie implicate
corupția sau exploatarea.

Găsirea echilibrului este foarte dificilă, dar cred că este necesar – luând în considerare
Convenția de la Haga, etc. – ca acolo unde există viitorii părinți adoptivi care sunt bona fide
și fără reproș, să îi ajutăm mai mult în a oferi darul unui cămin fericit unui copil care altfel
nu are unul, și să nu îi împovărăm cu procese lungi, costisitoare, interminabile.

Trebuie să găsim echilibrul corect, deoarece, ca profesor, am dat peste mulți copii și
majoritatea se aflau în cămine foarte bune.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Dle președinte, dnă comisar, dnă Angelilli, doamnelor și
domnilor, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, protecția și îngrijirea
copiilor a devenit unul dintre drepturile fundamentale pe care Europa are obligația juridică
de a le proteja. Chiar și așa, există încă prea multe cazuri în Europa de copii abandonați
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care, în cel mai bun scenariu, sfârșesc în orfelinate. Aceasta este o situație tragică pe care
democrațiile noastre nu o pot tolera.

Acesta este motivul pentru care trebuie să depunem toate eforturile necesare pentru a
preveni această situație de la a deveni greu de controlat, prin adoptarea unei strategii pentru
a ridica nivelul de conștientizare și prin favorizarea dreptului de a adopta copii la nivel
internațional cât mai mult posibil.

Pentru a face acest lucru, avem nevoie, mai întâi de toate, de o imagine exactă a situației
din toate statele membre, cu monitorizarea constantă care ar putea fi, de asemenea, efectuată
prin crearea unui observator permanent cu privire la drepturile copilului. În plus, avem
nevoie de o imagine de ansamblu cuprinzătoare a măsurilor existente adoptate de Uniunea
Europeană și a celor care ar putea fi dezvoltate pentru a proteja copiii care au nevoie, cât
mai mult posibil, să fie adoptați de cetățeni europeni.

Catherine Bearder (ALDE).   – Dle președinte, gama largă de instrumente care
reglementează în prezent adopțiile internaționale a dus la confuzie cu privire la cui îi revine
rolul de a proteja drepturile copiilor care fac obiectul adopțiilor internaționale. Comisia
trebuie să se concentreze în continuare asupra autorităților competente, și să se asigure că
autoritățile care reglementează drepturile persoanelor care adoptă și ale copiilor adoptați
se asigură că standardele de bază minime sunt respectate, și că, pe termen lung, copilul
este capabil să menține o legătură cu țara în care s-a născut și cu cultura acesteia.

Concret, trebuie luate măsuri urgente trebuie pentru a reacționa la abuzul și traficul de
copii, care, după cum arată un raport în propria mea țară, este alarmant în creștere atât în
interiorul cât și în afara granițelor europene. Traficului de copii și răpirea copiilor, care
sunt ulterior vânduți unor părinți adoptivi ca orfani legitimi, este un fenomen care nu
beneficiază de o atenție adecvată la nivel internațional.

Aș dori să invit Comisia să joace un rol mai activ în domeniul adopției internaționale, să
ia măsuri concrete de îmbunătățire a cadrului legislativ alambicat și confuz care
reglementează în prezent adopția internațională în UE, și să îi protejeze pe cei mai vulnerabili
tineri.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Dle președinte, vorbim în acest moment despre adopțiile
internaționale, deoarece există copii în fiecare țară care, din diferite motive, nu pot fi plasați
în familii funcționale sau în familii de substituție în aceeași țară.

Nu este acceptabil să se repete situația la care am fost martori în trecutul recent atunci când
o țară mai înstărită, cum ar fi Italia, s-a bucurat de oportunități mai mari de a adopta copii
dintr-o țară mai puțin înstărită, România. Desigur, după cum au afirmat deja o serie de
deputați în această seară, sărăcia nu poate fi un motiv suficient pentru a lua un copil de
lângă familie și pentru a permite o adopție internațională.

Aș dori să subliniez cu tărie că trebuie să avem mare grijă, în această situație, să respectăm
nu doar legile naționale, ci, de asemenea, legile internaționale, cu scopul de a preveni riscul
de abuz, traficul și răpirea copiilor.

George Sabin Cutaș (S&D). -   Doresc să fac, de asemenea, referire la Convenția ONU
prin care se spune că adopțiile internaționale nu pot fi decât o alternativă de ajutorare a
copilului, atunci când acestuia nu îi poate fi găsită o familie adoptivă sau când nu poate fi
îngrijit corespunzător în țara sa de origine.
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Riscurile unei liberalizări a adopțiilor internaționale sunt multiple. Pe de o parte, crește
posibilitatea traficului de copii și a abuzurilor survenite ca urmare a intereselor de ordin
financiar și a dificultăților de monitorizare a situației post adopție. Pe de altă parte, separarea
copilului de părinții săi biologici, de locul său de origine, poate avea consecințe nefaste de
ordin psihologic, social și educațional. Atunci când vorbim despre adopții trebuie să avem,
în primul rând, în vedere asigurarea bunăstării copilului și, prin urmare, nu trebuie exercitate
presiuni asupra statelor membre ale Uniunii, cu tradiții și proceduri legale diverse în
domeniul adopțiilor, pentru liberalizarea adopțiilor internaționale

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Dle președinte, aș dori din nou să vă atrag atenția asupra
practicii adopției ilegale. Există o rețea a crimei organizate în Europa – și mai ales în sud-estul
Europei – care se ocupă cu acest lucru. Sute de copii sunt adoptați ilegal sau comercializați.

După tot ceea ce am reușit să facem aici în Parlament, nu ar trebui să avem doar un singur
considerent mic pe această temă în directiva privind traficul de ființe umane. Solicit Comisiei
să ia măsuri speciale pentru a preveni această crimă oribilă și, de asemenea, să pedepsească
autorii. Nu am putut face față, țară cu țară, la nivel național, cu această practică foarte
vicioasă. Acesta constituie o crimă organizată și, prin urmare, insist că ar trebui să fie
abordată la nivelul UE.

Marian-Jean Marinescu (PPE). -   Rezoluția referitoare la adopția internațională în Uniune
trebuie să menționeze clar următoarele aspecte: familiile care intenționează să recurgă la
adopția internațională trebuie să aibă avizul instituției naționale competente din țara din
care provin; adopția internațională trebuie să se realizeze numai sub responsabilitatea
autorităților competente din cele două state membre, a familiei și a copilului.

De asemenea, monitorizarea copiilor adoptați prin procedura de adopție internațională
trebuie să fie efectuată de către instituția națională cu atribuții în acest domeniu. Nu în
ultimul rând, este necesar ca autoritățile naționale competente să raporteze periodic statului
membru din care provine copilul adoptat, prin procedura de adopție internațională, cu
privire la procesul de dezvoltare a acestuia.

Catherine Stihler (S&D).   – Dle președinte, am vrut doar să adaug ceva despre îngrijirea
de către rude, și sprijinul pentru îngrijitorii cu legături de rudenie.

Majoritatea îngrijitorilor cu legături de rudenie sunt bunici și se află în postura de a fi
îngrijitorii principali pentru nepoții lor, în mod normal deoarece părintele fie este dependent
de droguri fie a murit ca urmare a dependenței de droguri.

Problema pe care am vrut să o aduc în atenția acestui Parlament este munca bună pe care
fundația Mentor UK a desfășurat-o cu privire la drepturile îngrijitorilor cu legături de
rudenie. Unii îngrijitori cu legături de rudenie își adoptă nepoții. Alții nu, dar îngrijesc
copilul și ofere un cămin stabil și sigur pentru aceștia. Cu toate acestea, drepturile copiilor
cu legături de rudenie sunt de multe ori mai puține decât cele ale copiilor care sunt în
îngrijirea adevărată. Acesta este un aspect care a fost dezvoltat în această dezbatere, dar
v-aș îndemna, dacă sunteți interesați în problema îngrijitorilor cu legături de rudenie, să
analizați activitatea fundației Mentor UK și ajutorul care acordat îngrijitorilor cu legături
de rudenie în diferite țări.

Kristalina Georgieva,    membră a Comisiei. – Dle președinte, permiteți-mi să reiau mai
întâi sentimentele celor care au exprimat mulțumiri dnei Angelilli pentru inițierea unei
dezbateri foarte bogate în această seară. Am cinci puncte de făcut pentru a rezuma
dezbaterea.
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În primul rând, Comisia este pe deplin de acord cu punctele de vedere care au fost exprimate
cu privire la importanța protecției și a promovării drepturilor copiilor în adopțiile
internaționale. Acesta este, și va rămâne, obiectivul principal al Comisiei în cadrul discuțiilor
cu privire la acest subiect, atât în contextul Convenției de la Haga, cât și în cadrul muncii
noastre privind drepturile copiilor în Europa.

În acest sens, aș vrea să subliniez că în viitoarea comunicare cu privire la drepturile copilului,
vom prezenta activități de promovare a drepturilor copilului pentru perioada 2011 - 2014.
Acestea vor include măsuri care vizează ameliorarea sprijinului pe care Comisa îl oferă
statelor membre în punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile
Copilului. După cum am menționat cu privire la Cartea verde, luăm, de asemenea, măsuri
care vor facilita circulația actelor de stare civilă ca decizii de adopție – cu alte cuvinte,
recunoașterea reciprocă a deciziilor de adopție naționale în cadrul UE.

În ceea ce privește preocupările deputaților în Parlamentul European potrivit cărora
problema este sensibilă și ar trebui să fie analizată în contextul necesităților naționale și al
legislației naționale, Comisia ar dori să sublinieze faptul că legislația română privind adopțiile
internaționale este responsabilitatea exclusivă a guvernului român. Măsura care a fost luată
trebuie să fie privită în legătură cu practicile abuzive în adopțiile internaționale în România
în trecut. Comisia urmărește îndeaproape evoluțiile din legislația românească, dar aș dori
să subliniez din nou că este responsabilitatea exclusivă a României să dezvolte în continuare
această legislație.

În ceea ce privește monitorizarea, este convingerea noastră fermă că instituția adecvată
este Comisia Specială a Convenției de la Haga privind protecția copiilor și cooperarea în
materia adopțiilor internaționale. Comisia participă la acest organism de monitorizare.
Vom lua în considerare multe dintre punctele care au fost făcute în această seară atunci
când ne gândim la modul în care vom participa la activitatea acestui organism.

Comisia consideră acreditarea ca fiind o chestiune de autoritate națională. Acesta se referă
la sistemele de drept pe care statele membre le au și le dezvoltă și, prin urmare, este necesar
ca aceasta să fie abordate la acest nivel.

În cele din urmă, voi transmite dnei vicepreședinte Reding punctele care au fost subliniate
aici în această seară, inclusiv întrebarea adresată de un deputat în Parlamentul European
în legătură cu care se așteaptă un răspuns.

Ca nașă a unui băiat adoptat, am văzut cât de emoțională și dificilă poate fi problema
adopției, și cât de mulți factori sunt implicați într-o decizie de a adopta. Am ascultat
dezbaterea din această seară nu numai cu mare interes, ci, de asemenea, cu un sentiment
că nu este doar o chestiune de legislație, ci și legată de inimi și minți. Prin urmare, să ne
rugăm că inimile și mințile sunt puse în joc într-un mod care protejează cel mai bine
interesele copiilor, atât copiii noștri, cât și copiii din alte țări.

Președinte.   – Am primit cinci propuneri de rezoluție depuse în conformitate cu articolul
115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.

Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc miercuri, 19 ianuarie 2011.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)
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John Attard-Montalto (S&D),    în scris. – Rezoluția discutată precizează în esență
principiile fundamentale ale drepturilor copiilor care urmează să fie adoptate și măsuri de
protecție pentru bunăstarea lor. Aceasta nu prezintă propuneri concrete pentru a face
procedurile de adoptare mai eficiente și mai puțin birocratice, fără a compromite cu privire
la garanții. Există mii de copii orfani sau abandonați, care trăiesc în condiții
necorespunzătoare. Există mii de cupluri fără copii care ar putea oferi un viitor acestor
copii. Nu este suficient să se facă apel la instituțiile UE să joace un rol activ la Conferința
de la Haga pentru a exercita presiuni cu scopul de a îmbunătăți, simplifica și facilita
procedurile internaționale de adopție. Ar avea mai mult sens să fie prezentate propuneri
concrete cu privire la modul de a raționaliza și de a facilita procedurile internaționale de
adopție. Poate fi admirabil dacă problema adopțiilor internaționale este privită în contextul
mai larg al adopției în sine. Guvernele naționale trebuie să legifereze astfel încât să dea un
nou impuls legilor relevante și să permită adoptarea de copii care au fost abandonați de
părinții lor. În multe legislații, avizul conform al părinților biologici este încă necesar, chiar
dacă aceștia și-au abandonat complet copiii.

Franz Obermayr (NI),    în scris. – (DE) Copiii sunt printre persoanele din societatea noastră
care au cea mai mare nevoie de protecție, în special dacă sunt orfani, vulnerabili sau copii
abuzați. În cazul adopțiilor internaționale, copiii care sunt luați din mediul cu care sunt
obișnuiți și suferă de multe ori un mare prejudiciu ca rezultat. Prin urmare, bunăstarea
copilului trebuie să aibă întotdeauna prioritate. Acesta este un aspect pe care Organizația
Națiunilor Unite trebuie, de asemenea, să îl ia în considerare. Anul trecut, a fost lansată o
campanie în Mexico City pe biletele de metrou, care viza promovarea dreptului cuplurilor
de homosexuali de a adopta. Conform rapoartelor media, campania a fost susținută de
Organizația Națiunilor Unite, chiar dacă psihologii confirmă faptul că creșterea cu un tată
ȘI o mamă ca model este de o importanță-cheie pentru dezvoltarea copilului. Relațiile
stabile de familie sunt deosebit de importante în cazul copiilor adoptați care, ca atare, nu
au avut încă cel mai bun start în viață. Pot exista dificultăți în orice parteneriat, dar, de
dragul bunăstării copiilor, nu ar trebui să transformăm problemele într-o concluzie încă
de la început.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    în scris. – (PL) Sunt foarte mulțumită de faptul
că astăzi Parlamentul European analizează problema adopției în Uniunea Europeană,
deoarece acesta este un aspect deosebit de drag pentru mine. Trimiterile speciale la copii
în Carta drepturilor fundamentale și în articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană
ne permit să abordăm această întrebare și, de asemenea, ne obligă să facem acest lucru.
Adopția internațională poate însemna șansa la o viață normală și o familie fericită pentru
mulți copii abandonați care, din cauza vârstei lor sau a sănătății, nu au nicio șansă de a fi
adoptați în propria lor țară. În Europa de astăzi, ne confruntăm cu o situație în care în țările
în care avortul a fost acceptat și este disponibil pe scară largă, nu sunt mulți copii în vederea
adopției, în timp ce în alte țări există mulți astfel de copii, și în afară de cei mai tineri dintre
ei, aceștia nu au nicio șansă de a-și găsi o familie proprie. În plus, există un număr tot mai
mare de cupluri care consideră dificil să aibă propriii copii sau care sunt afectate de probleme
de fertilitate care nu pot fi tratate. Așadar, sunt foarte entuziasmată de activitatea Comisiei
Europene în acest domeniu. Statele membre ar trebui să ajungă la un acord cu privire la
problema simplificării procedurilor, astfel încât acestea nu vor fi prea complicate sau
prelungite. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm să punem în practică sisteme de protecție
și monitorizare, în vederea prevenirii traficului de copii.
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19. Intervenții cu durata de un minut (articolul 150 din Regulamentul de procedură
al PE)

Președinte.   – Următorul subiect pe ordinea de zi îl reprezintă discursurile de un minut
pe teme de importanță politică.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Dle președinte, au trecut acum 19 luni de când Canada
a introdus brusc și în mod unilateral obligativitatea vizelor pentru cetățenii din Republica
Cehă, care, în calitate de membru al UE, nu are dreptul de a introduce o cerință de viză
reciprocă pentru toți canadienii. Dl președinte Barroso a declarat imediat că era o problemă
a Uniunii, și nu una bilaterală, însă, din nefericire, dna comisar Malmström nu o abordează
ca o prioritate, ci monitorizează doar pasiv negocierile bilaterale. Ca răspuns la intervenția
mea, Consiliul a declarat că Uniunea nu discută reciprocitatea, deoarece nu a primit încă
propuneri din partea comisarului. Cetățenii cehi sunt astfel, de facto, cetățeni de clasa a
doua ai UE în ceea ce privește drepturile lor, și este surprinzător că resortisanții canadieni
continuă să călătorească în Republica Cehă fără vize.

Aș dori să subliniez că întârzierea Comisiei crește, de asemenea, riscul ca Republica Cehă
să amâne ratificarea acordurilor dintre Uniunea Europeană și Canada. Nu are altă posibilitate
pentru apărarea drepturilor cetățenilor săi, deoarece UE nu pune presiune asupra Canadei.
Aș dori, prin urmare, să solicit, împreună cu dvs., ca dna comisar să abordeze Canada fără
întârziere și, de asemenea, să apere România și Bulgaria. O politică a vizelor comună și
principiul solidarității nu mai reprezintă valori europene? Este conștientă dna comisar de
ceea ce este în joc astăzi?

Petru Constantin Luhan (PPE). -   Consumul de substanțe psihotrope și psihoactive ce
se situează, de regulă, în zona gri a legislației are efecte mult mai nocive decât drogurile
cunoscute până acum. Aceste substanțe sunt întâlnite în mod frecvent în Europa, în
magazinele de vise și sunt cunoscute sub numele de etnobotanice, un termen inventat
pentru a da un aspect nevinovat traficului și consumului de droguri.

Țări precum Polonia, Israel, Suedia, Danemarca, Anglia, Germania au interzis deja un
număr semnificativ de substanțe identificate ca fiind psihotrope și psihoactive. Substanțele
comercializate, deși nu fac parte din lista

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Dle președinte, criza continuă în zona euro ne-a adus pe
toți – instituții europene, state membre și lideri politici – față în față cu responsabilitățile
noastre. Trebuie să îndepărtăm inițiativa de piețe; trebuie să oferim un răspuns integrat și
convingător la criză prin completarea – nu înlocuirea sau dominând – responsabilitățile
pe care statele membre și le-au asumat pentru a-și onora obligațiile. În acest context,
europenii cu profil înalt, partidele politice, publicul în demonstrațiile sale și sindicatele
europene susțin că euro-obligațiunile pot juca un rol-cheie în depășirea datoriei crizei și
menținerea stabilității euro.

Aș dori, prin urmare, să subliniez faptul că Consiliul trebuie să răspundă imediat cererii
formulate de Parlamentul European în rezoluția sa din 16 decembrie 2010 și să trimită un
semnal clar Comisiei Europene, astfel încât să poată studia problema în detaliu și să prezinte
propuneri specifice.

Graham Watson (ALDE).   – Dle președinte, mă ridic pentru a face o declarație despre
calvarul a sute de mii de pasageri ai companiilor aeriene din Europa în cele 10 zile înainte
de Crăciun și haosul în acordurile pentru transportul acestora și al bagajelor acestora către
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destinațiile lor. Eșecul companiilor noastre aeriene și a aeroporturilor noastre de a face față
la câțiva centimetri de zăpadă în câteva state membre au provocat întârzieri, perturbări și
disperare devastatoare pentru călători.

Fac apel la Comisia pentru transport și turism a Parlamentului European, la comisarul
Uniunii pentru transport și miniștrii transporturilor din Consiliu să efectueze o anchetă
cu privire la perturbare, să formuleze dispoziții pentru a preveni repetarea acesteia, să
asigure că cei afectați sunt compensați în mod corespunzător și să studieze o partajare a
sarcinii de compensare, pe viitor, între companiile aeriene și alte persoane implicate, cum
ar fi operatorii aeroporturilor.

Ninsorile neobișnuite și temperaturile scăzute mai puțin frecvente, astfel cum au fost prezise
în 2009 de către Institutul Potsdam, sun rezultatul topirii calotei glaciare arctice. Acestea
vor deveni mai frecvente. Nu le putem preveni, oricât de mult trebuie să încercăm să le
limităm, dar putem – și trebuie – să fim pregătiți pentru acestea.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Dle președinte, comisia specială care investighează
cauza prăbușirii unui avion polonez în apropiere de orașul rus din Smolensk la 10 aprilie
anul trecut a publicat concluziile raportului său în Moscova. În dezastru, președintele
Poloniei a fost ucis, împreună cu alți 96 de pasageri, inclusiv mulți dintre cele mai
importante persoane din țară. Raportul este absolut scandalos. Acesta conține numeroase
minciuni, și transferă în mod clar responsabilitatea pentru dezastru asupra părții poloneze,
ignorând complet erori grave comise de partea rusă, cum ar fi modul necorespunzător în
care controlorii de trafic aerian din turnul de control Smolensk au ghidat aeronava în
timpul coborârii sale. În acest raport, partea rusă nu a luat în considerare o parte
semnificativă a observațiilor Poloniei – 20 de pagini de observații au fost pur și simplu
ignorate. Aceasta este o situație foarte nesatisfăcătoare, iar Uniunea Europeană ar trebui
să o analizeze.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Dle președinte, 2010, care a fost declarat Anul european
de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale, a luat sfârșit. A fost un an în care Uniunea
Europeană, cu cinism și ipocrizie fără precedent, a pus în aplicare politici și linii directoare
care au dus la creșterea semnificativă a sărăciei și a excluziunii sociale pe care le putem
vedea astăzi.

Bugetul de stat pentru 2011 în Portugalia, elaborat și aprobat sub o presiune enormă și
salutat de Uniunea Europeană, va conduce țara în recesiune economică și o regresie completă
la nivel social, cu o creștere a ratei șomajului la niveluri record, sărăcie larg răspândită și
excludere socială.

La toate acestea se adaugă nivelurile inacceptabile de presiune și șantaj la care țara a fost
supusă în ultimele săptămâni și la care obiectăm ferm aici: tonurile de intimidare ale
capitalismului financiar și ale instituțiilor în serviciul său pentru a forța țara și cetățenii săi
să se supună și să accepte nedreptatea și jafurile, să accepte drenarea resurselor țării în
buzunarele capitaliștilor financiari.

Un lucru este cert: ne putem aștepta la un an cu multe lupte dacă vor continua pe această
cale.

Angelika Werthmann (NI).   – Dle președinte, cu privire la articolul 18 din Declarația
universală a drepturilor omului, și la articolul 10 din Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, am fost informată că, în ziua de Crăciun, a avut loc un abuz masiv de
libertate religioasă la biserica Sf. Synesios în orașul ocupat Rizokarpaso.
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Așa-numitele autorități, susținute de Turcia, au oprit slujba de sâmbătă sub pretextul că
nicio cerere nu fusese înaintată pentru a organiza slujba în acea zi, deși, potrivit Bisericii
din Cipru, o astfel de permisiune a fost solicitată la începutul lunii decembrie, după cum
s-a întâmplat în ultimii 36 de ani.

Dle președinte, vă încurajez să luați măsurile adecvate pentru a garanta libertatea religioasă
pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

Ioannis Kasoulides (PPE).   – Dle președinte, în ziua de Crăciun, forțele de securitate
turcești din Rizokarpaso, în partea ocupată a Ciprului, au întrerupt prin forță slujba de
Crăciun sărbătorită de cei câțiva creștini – vârstnici – rămași acolo, au evacuat preoții din
biserică și au ordonat mulțimii să plece. Scuza a fost că au primit permisiunea în scris
pentru slujba de duminică, dar că ziua de Crăciun a fost sâmbăta.

Solicitarea unei permisiuni scrise pentru slujbă este o restricție a libertății de religie în sine,
ca să nu mai vorbim despre întreruperea unei slujbe în ziua de Crăciun dintr-o scuză
birocratică măruntă – toate acestea într-un stat membru al Uniunii, prin ordonanțe ale
unei țări care aspiră la aderare.

În conformitate cu Acordul de la Viena, 12 000 de ciprioții greci formând o enclavă în
Peninsula Karpass au primit permisiunea de a locui acolo după invazia turcă. Astăzi există
300. Acum înțelegeți de ce.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Dle președinte, cred că ar fi extrem de util ca UE să înceapă
un dialog între comunitățile religioase de la cel mai înalt nivel. Aș dori să văd că UE încearcă
să convingă Turcia să organizeze un astfel de dialog. Știm cu toții cum sunt tratați creștinii
în întreaga lume – în diferite locuri diferite din Orientul Mijlociu, copții în Egipt, irakienii
creștini în Irak și așa mai departe. Este opinia mea fermă că nu putem pur și simplu să
raportăm cu privire la aceasta și să auzim despre aceasta și să ne uităm cum se întâmplă;
trebuie să facem ceva tangibil.

Primul lucru pe care trebuie să îl facem, din punctul meu de vedere, este să stabilim un
dialog. Ar fi foarte util dacă Turcia, cu spiritul de construire a unor relații, care cred că există
acolo, în ciuda tuturor lucrurilor, a fost în măsură să găzduiască acest tip de dialog. Acesta
este despre evrei, creștini și musulmani. Haideți să instituim un dialog amplu între
comunitățile religioase, sub auspiciile UE.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Dle președinte, în Irak și în Egipt, creștinii spun că suferă cu
adevărat. În curând, doamnelor și domnilor, nu vor mai fi creștini pe pământurile care au
dat naștere creștinismului. Așa cum s-a spus acum câteva momente, în Turcia, o țară
musulmană laică și o țară care bate la ușa noastră, 20 % din populație era creștină acum
100 de ani; astăzi, cifra este de sub 1 %.

Mișcarea la care asistăm este, de fapt, un val de proteste. Lumea arabă și musulmană își
prigonește creștinii, condamnându-i, împiedicându-i de la convertire, pedepsindu-i și
ucigându-i. Vedem în mod clar islamul devenind o religie de stat. Rezultatul îl vede toată
lumea – Creștinismul este religia cea mai persecutată din lume.

Cu toate acestea, doamnelor și domnilor, apărarea creștinilor din Orientul Mijlociu crește
șansele de contrabalansare a ridicării extremismului islamic. Prezența creștinilor pretutindeni
este un factor de echilibrare. Prin urmare, trebuie cu adevărat să îl apărăm.

Și mă întreb, cu adevărat, doamnelor și domnilor, unde au dispărut apărătorii drepturilor
omului, care se felicită, asemenea nouă, că Occidentul este secular și pluralist, și care își
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apleacă în mod rușinos privirea în fața unui Orient Mijlociu care, încetul cu încetul, este
rezervat unei singure religii.

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Dle președinte, doamnelor și domnilor, guvernul
maghiar decis, la sfârșitul anului 2010, să înceteze subvenționarea institutului pentru copii
mici înființat în Budapesta de Emmi Pikler.

Acest om de știință ungar a creat centrul pentru a dezvolta metode de predare bazate pe
știință pentru copiii foarte mici. Eficiența acestor metode pentru dezvoltarea psihomotorie
a copiilor a fost recunoscută pe plan internațional. Instituțiile pentru copii mici bazate pe
acest model au proliferat în Europa, inclusiv în propriul meu oraș din Belgia.

Este o rușine că, la sfârșitul Anului european de luptă împotriva sărăciei – în special sărăcia
infantilă – Ungaria transmite acest tip de semnal. Această decizie este surprinzătoare, având
în vedere influența internațională a Institutului Pikler și faptul că autoritățile administrative
maghiare au declarat că doresc continuarea acestuia. Prin urmare, mă întreb, deși nu sunt
influențat în niciun fel, care sunt motivele din spatele acestei decizii a guvernului maghiar.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE).   – Dle președinte, aș dori să îmi exprim îngrijorarea
față de acordul dintre UE și Maroc. Viitorul sectoarelor agriculturii în țările
euro-mediteraneene va fi serios afectat în cazul în care acest acord rămâne așa cum este
acum.

Trebuie să ne deschidem frontierele și să ajungem la un acord cu sectoarele agricole
europene, și nu unul pe la spatele acestora. Comisia a efectuat studii care arată clar că țările
euro-mediteraneene vor fi cel mai negativ afectate de Acordul UE-Maroc.

Eu nu aș ratifica acest acord fără includerea unor clauze privind piața forței de muncă,
dimensiunea socială și mediul în Maroc. Dacă nu facem nimic, activitatea noastră agricolă
și lanțul industriei alimentare riscă să piardă, în special în țările euro-mediteraneene. Acestea
sunt preocupările pe care am vrut să le împărtășesc cu dvs. în seara aceasta.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Dle președinte, asemenea multora dintre membrii noștri
colegi, am vrut să abordez problema persecuției creștinilor din întreaga lume, în special a
creștinilor din Orientul Mijlociu.

Nu este necesar să vă reamintesc despre actele oribile care au fost comise recent. Aș dori
să spun din nou, destul de solemn, că apărarea creștinilor din Orientul Mijlociu și din
întreaga lume, și pledarea pentru libertatea religioasă și diversitatea convingerilor, înseamnă
pledarea pentru libertate, democrație și drepturile omului, care sunt valori aflate în centrul
proiectului european și care sunt, de asemenea, desigur, valori universale – sau, cel puțin,
toți de aici cred acest lucru.

A sosit într-adevăr timpul să trecem dincolo de indignare, emoție și condamnări solemne;
să trecem de la cuvinte la acțiune. Prin urmare, îndemn autoritățile Uniunii Europene –
Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, dar, de asemenea, toți
liderii noștri și miniștrii afacerilor externe – să ia măsuri specifice și să introducă un plan
de acțiune specific și concret pentru a face respectul pentru diversitatea religioasă și lupta
împotriva tuturor formelor de persecuție religioasă o prioritate.

Tamás Deutsch (PPE).   – (HU) Dle președinte, doamnelor și domnilor, până în mai anul
trecut, o coaliție de socialiști și liberali a fost la putere în Ungaria timp de opt ani. De-a
lungul celor opt ani, democrația a continuat să slăbească, încălcările drepturilor omului
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au devenit endemice, iar libertatea presei a fost din ce în ce mai redusă. Nici socialiștii
europeni, nici liberalii europeni nu au avut nimic de spus cu privire la aceasta. În mai anul
trecut, o majoritate considerabilă a cetățenilor maghiari au votat împotriva acestui guvern
social-liberal și, într-un scrutin covârșitor fără precedent în Europa, au votat pentru putere
un guvern social democrat Fidesz. La sfârșitul anului trecut, acest guvern a adoptat o nouă
lege a mass-media care să garanteze libertatea presei. Acestea sunt împrejurările în care
Ungaria și guvernul maghiar, care dețin în prezent președinția UE, sunt atacate violent.
Acest dublu standard nu poate fi reconciliat cu valorile europene, și trebuie să ne împotrivim.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Dle președinte, în urmă cu trei ani, spațiul Schengen s-a
extins pentru a include noi țări membre. Măsuri restrictive sunt încă în vigoare, cu toate
acestea, la granița dintre vechile și noile state membre.

De exemplu, la trecerea frontierei Rusovce – Kittsee, care este o autostradă de trecere între
Slovacia și Austria, austriecii impun o limită de viteză grea de 30 km/h. În același timp,
trecerea este încă îngustată dramatic de o barieră de beton.

În niciun caz nu este excepțional să fie impuse controale regulate de viteză vehiculelor care
trec această frontieră, precum și controale frecvente de poliție pentru documente și bagajele
din vehicule.

Calitatea de membru Schengen înseamnă cu siguranță libera circulație a persoanelor și a
mărfurilor. O persoană ar trebui să observe că traversează o frontieră a unui stat membru
al UE numai de la un panou de informații standard. Comportamentul menționat anterior,
care nu se aplică numai în Austria, este o încălcare a normelor Schengen, iar Comisia
Europeană ar trebui să furnizeze un răspuns de principiu la aceasta.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Dle președinte, vorbitorii anteriori au vorbit
despre discriminarea împotriva creștinilor. Eu, de asemenea, aș dori să vorbesc despre o
anumită formă de dezaprobare a unor țări din Europa. În ultimele două săptămâni, de la
începutul Președinției maghiare, un mare număr de cuvinte critice s-au spus despre maghiari,
și de foarte multe ori aceste cuvinte au fost nefondate și nejustificate. Din nefericire, în
afară de cuvintele ministrului afacerilor externe al Luxemburgului, alte cuvinte, care au
fost, de asemenea, foarte nedrepte și care au fost, cred, ofensatoare pentru maghiari, au
provenit de la politicienii acestui Parlament, inclusiv de la dl Schulz. Cred că acesta este un
simptom al unei anumite convingeri că statele membre ale Uniunii Europene sunt împărțite
în categorii de „mai bine” și „mai rău”. Cele mai bune sunt cele care au fost aici pentru o
lungă perioadă de timp acum, și cele mai rele sunt cele care au fost aici doar din 2004.

Cred că acest tip de discriminare trebuie să se termine, și că toată lumea trebuie să se
obișnuiască cu faptul că noile state membre sunt membri cu drepturi depline ai Uniunii
Europene – acest lucru este necesar în special în acest Parlament. Prin urmare, aș solicita
ca persoanele din acest Parlament care își permit să se complacă în acest tip de discriminare
să fie disciplinate și pedepsite.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Dle președinte, împreună cu mulți alții, și eu salut
Președinția UE a Ungariei. Mă umple de mândrie faptul că acest stat membru din centrul
Europei este al treilea între statele care au aderat în 2004 care are posibilitatea de a efectua
această misiune onorabilă și responsabilă. Nu există nicio îndoială că Ungaria s-a aflat
întotdeauna pe linia de front în lupta pentru democrație. Cine ar pune la îndoială 1956,
1989 sau toamna anului 2006? Acesta este motivul pentru care sunt extrem de șocat de
campania negativă lansată de anumite forțe politice împotriva actualului președinte UE,
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inclusiv sub simulacrul dreptului maghiar privind mass-media. Este absolut evident că
aceasta nu este o chestiune de legislație, ci de un atac al perdanților politici. Aceștia sunt
cei care încearcă să corodeze spiritul european unificat. În ceea ce privește harta Ungariei
reprezentate pe covorul istoriei culturale, aș dori doar să spun că cei care nu pot face față
istoriei, nici nu pot vedea clar viitorul. La fel cum persoanele din Franța, Germania sau
Polonia pot vorbi despre trecutul națiunilor lor, la fel pot și cei din Ungaria. Consider că
este un act iresponsabil și periculos să se discrediteze țara noastră care prezidează, în special
într-un moment când necesitatea celei mai strânse colaborări este mai mare decât oricând.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Dle președinte, doamnelor și domnilor, Grecia
este principala poartă de acces pentru imigranții ilegali în întreaga Europă. Potrivit Frontex,
90 % dintre imigranții ilegali care vin în Europa intră prin Grecia.

Prin urmare, Grecia se confruntă cu o criză masivă în măsura în ceea ce privește această
problemă. Guvernul elen a anunțat recent intenția sa de a construi un gard de-a lungul
frontierei terestre noastre cu Turcia. Ne întrebăm dacă o astfel de soluție este suficientă ca
strategie pentru a ajuta la soluționarea problemei. Bineînțeles, nu este. Indiferent de câte
garduri ridicăm, indiferent de eforturile pe care le depunem, avem nevoie de o strategie
globală și solidaritate între statele europene. Dacă vrem să începem cu dreptul, primul
lucru pe care trebuie să îl facem este să stabilim o cooperare solidă pe aceste teme cu Turcia,
ca principală țară de origine.

Încă așteptăm semnarea unui acord UE-Turcia. După cum știm cu toții, este nevoie de
optsprezece luni până la doi ani să se obțină și apoi să se aplică un acord; până atunci, prin
urmare, haideți să aplicăm acordul bilateral care a existat cu Grecia din 2002, astfel cum
au făcut alte țări din sud pentru a soluționa problema.

Catherine Stihler (S&D).   – Dle președinte, săptămâna viitoare, peste tot în lume, oamenii
vor fi sărbători viața poetului național al Scoției, Robert Burns. După cum mulți dintre voi
știți, o parte centrală a unei cine Burns este haggisul.

În prezent, există o interdicție în SUA asupra importului de haggis scoțian, deși unul din
trei americani pretind că au o origine scoțiană și că ar dori să încerce un haggis scoțian
autentic. Ce măsuri pot lua Comisia și Consiliul în dialogurile lor transatlantice pentru a
pune haggisul scoțian înapoi, nu doar pe ordinea de zi, ci, de asemenea, în meniu atunci
când vine vorba de cinele Burns scoțiene tradiționale în America?

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, la 13 și 14 ianuarie,
a fost organizat un referendum la fabrica Fiat din Mirafiori, în care atât lucrătorii, cât și
funcționarii, au fost rugați să voteze pentru sau împotriva planului de redresare pentru
uzina de la Torino.

Planul se bazează pe un nou contract colectiv care subminează drepturile fundamentale
ale lucrătorilor în materie de boală și grevă, și chiar pauza de prânz în timpul celor opt ore
de lucru la o linie de asamblare. Referendumul este nelegitim, deoarece directorul executiv,
dl Marchionne, a amenințat lucrătorii că, în cazul în care acordul este respins, este probabil
ca întreprinderea să își abandoneze producție în Italia și să se mute în altă parte.

Această strategie de teamă, de capitalism neînfrânat, fără luarea în considerare a normelor
sau a drepturilor, a fost sprijinită de guvern și chiar de către o mare parte din Partidul
Democrat, un partid de opoziție care își are rădăcinile în Partidul Comunist Italian. Singurele
sindicate care s-au opus acordului au fost Federația Italiană a Metalurgiștilor (FIOM) și
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Confederația Generală Italiană a Muncii (CGIL), iar acestea au fost izgonite de la
reprezentarea sindicală.

În orice caz, referendumul a fost aprobat cu doar 54% din voturi. Ca urmare a acestui acord,
drepturile lucrătorilor din Italia au alunecat înapoi câteva decenii. Europa ar trebui să știe
acest lucru și să îl aibă în vedere.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Dle președinte, aș dori să ridic problema
situației îngrijorătoare în țările mediteraneene partenere și a impactului pe care această
situație l-ar putea avea asupra relațiilor noastre și asupra securității și a prosperității în
regiune.

În această după-amiază, am dezbătut răsturnările grave în Tunisia. Există tulburări sociale
în țările din Maghreb și Mashrek, cu instabilitate politică reînnoită în Liban și impasul
continuu în procesul de pace. Trebuie să acordăm o atenție serioasă acestor situații, deoarece
țările mediteraneene sunt țări partenere, nu doar țări vecine.

Permiteți-mi să vă reamintesc că, din 1995, Tunisia a primit ajutoare directe de peste 1
miliard de euro, în plus față de creditele preferențiale de la Banca Europeană de Investiții,
și că am programat sume mari în ajutoare directe până în 2013.

Aș dori să fac o sugestie. Avem nevoie de o dezbatere multilaterală serioasă, pentru a face
un bilanț al relațiilor noastre și pentru a lua în considerare perspectivele și procedurile pe
care trebuie să le urmăm, și solicit Înaltului Reprezentant să prezinte un plan integrat de
vecinătate, în cadrul Uniunii pentru Mediterana, astfel încât aceste crize să poată fi abordate
împreună cu țările partenere.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Dle președinte, în decembrie, președintele Comisiei, dl Barroso,
mi-a spus printr-o scrisoare că întâlnirea sa cu președintele Nazarbaiev în octombrie anul
trecut ar contribui la progresul privind respectul pentru drepturile omului în Kazahstan.
Același lucru a fost spus despre oferirea Kazahstanului președinția OSCE în 2010 și
organizarea unui important summit OSCE la Astana, în decembrie. Cu toate acestea, liderii
lumii de-abia au plecat de la summit atunci când a fost anunțat că un referendum urma să
aibă loc în martie pentru a anula alegerile prezidențiale din 2012, menținându-l astfel pe
Nazarbayev la putere până în 2020.

Hărțuirea presei de opoziție și a apărătorilor drepturilor omului este intensificată. Activiștii
din mișcarea de stânga „Kazahstan 2012” sunt hărțuiți și închiși.

Solicit ca UE să înceteze intensificarea dictaturii Nazarbayev. Sindicatul independent și
mișcările sociale din Kazahstan trebuie să fie pe deplin sprijinite, astfel încât să poată
conduce mobilizarea pentru a pune capăt acestei dictaturi – la fel cum puterea cetățenilor
în Tunisia a pus capăt dictaturii Ben Ali – și să pună în aplicare structurile pentru a aduce
bogăția Kazahstanului în proprietatea democratică a majorității.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) (microfonul vorbitoarei a fost oprit și începutul propoziției este
inaudibil) ... reuniune extraordinară a Comisiei. Subiectul nu putea fi altceva decât legea
maghiară privind mass-media. Nu am putut să-mi cred urechilor când influenți colegi
deputați în Parlamentul European socialiști și liberali au solicitat ca UE să lanseze
așa-numitele proceduri grave privind încălcarea dreptului comunitar – cele mai severe
dintre sancțiunile disponibile – împotriva Ungariei, care deține în prezent președinția UE.
Nici aceasta, nici orice alt tip de sancțiune, nu au fost impuse între 2002 și 2010, când
regimul socialist și liberal din Ungaria a înăbușit violent fiecare protest, a închis sumar sute
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de oameni, a tras gloanțe în ochii oamenilor și a cauzat leziuni grave. În cazul în care, după
toate acestea, Uniunea Europeană lansează procedura privind încălcarea dreptului comunitar
împotriva actualului guvern maghiar și a statului, va deschide în cele din urmă ochii celor
care au avut vreodată vreo iluzie privind atitudinea Uniunii Europene față de Ungaria, și
cred că națiunea maghiară va solicita secesiunea noastră din Uniunea Europeană, și vor
exista unii care vor urma exemplul nostru.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – Dle președinte, aș dori, de asemenea, să ridic problema
respectului față de libertatea religioasă pentru toți, fără discriminare, deoarece acesta este
un drept fundamental al omului.

Acest drept al omului a fost încălcat în țara mea pentru cei câțiva creștini care participau
la slujba de Crăciun la biserica din Agios Synesios, satul ocupat de Rizokarpaso.

Așa-numita poliție a regimului de ocupație turcească a intrat în biserică și a forțat preotul
să pună capăt slujbei din ziua de Crăciun și a forțat apoi ciprioții greci reuniți într-o enclavă
care participau la slujbă să evacueze biserica.

Parlamentul European trebuie să condamne cu fermitate astfel de acțiuni, care dezvăluie
latura urâtă și opresivă a ocupației turcești din partea de nord a Ciprului, pentru încălcarea
legislației europene și a drepturilor omului, precum și al celui de al treilea acord de la Viena
din 1975.

UE trebuie să oprească Turcia și administrația sa locală subordonată în partea ocupată a
Ciprului de la comiterea de încălcări suplimentare, și de la continuarea epurării etnice a
celor 300 de ciprioți greci creștini rămași.

Seán Kelly (PPE).   – Dle președinte, Directiva privind suplimentele alimentare a fost
adoptată în 2002 însă, aproape nouă ani mai târziu, nu a fost încă pe deplin pusă în aplicare.
Comisia încă nu a prezentat o propunere de armonizare a valorilor maxime de vitamine
și minerale care pot fi incluse în suplimentele alimentare în conformitate cu directiva. Acest
eșec înseamnă că societățile trebuie să producă mai multe formule de produse pentru a se
conforma cu legislațiile naționale diferite. Acest lucru este nedrept și costisitor, mai ales
că un model științific pentru stabilirea valorilor maxime este disponibil. Comisia însăși a
menționat acest lucru într-un document în 2006.

De aici apare întrebarea de ce propunerea nu a fost prezentată? Poate că, pentru a-l parafraza
pe Robbie Burns, pe care cineva l-a menționat cu puțin timp în urmă, „Planurile perfecte
ale șoarecilor și oamenilor și gașca Comisiei la pupă”. Acest lucru trebuie să aibă loc foarte
curând, deoarece legislația UE are scopul de a face mai ușor pentru companii să concureze
pe piața internă prin standardizarea cerințelor. Cu cât are loc mai repede, cu atât mai bine.
Îndemn Comisia să acționeze.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Dle președinte, doamnelor și domnilor, publicul bulgar a
cunoscut recent o serie de publicații cu privire la utilizarea de echipamente speciale de
supraveghere pentru a spiona persoane în poziții guvernamentale importante. Cine a
divulgat aceste informații, de unde provin și dacă este adevărat rămâne necunoscut, și
nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru publicarea acestora.

Dorința guvernului clar declarată pentru reformă și lupta împotriva crimei organizate,
reticența sa de a fi influențată de către fostul serviciu de securitate al statului, precum și
faptul că în acest an Bulgaria va fi organiza alegeri prezidențiale și locale, au declanșat
această campanie, care a creat tensiuni și a semănat neîncredere în cei de la putere. Singurele
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cercuri care au un interes în această situație sunt cei care au hrănit și au beneficiat de
distincțiile neclare între criminalitate și stat. Acestea caută acum să își răzbune interesele
rănite.

Aș dori să vă asigur că Bulgaria este reglementată de statul de drept, că metodele de acest
gen sunt folosite de către autorități numai în domeniul de aplicare a legii, și că coaliția de
guvernare va continua reformele și nu va permite intereselor nelegitime să submineze lupta
împotriva criminalității.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Dle președinte, în ultimele luni a existat o preocupare
tot mai mare în Bulgaria în legătură cu escaladarea utilizării metodelor de supraveghere
speciale. Cu toate acestea, există un alt aspect alt acestei probleme: spionajul devine o
obsesie printre unii politicieni și rândurile superioare ale serviciilor speciale curente.

Nu a existat nicio îmbunătățire în eficiența luptei împotriva criminalității. Paranoia în
creștere cu privire la utilizarea unui astfel de spionaj este și mai inacceptabilă. Nu este clar
cine sunt instigatorii acestei bacanale: dacă sunt figuri din sectorul de securitate sau foștii
colegi ai acestora, sau structuri subterane al căror scop este de a destabiliza situația.
Conținutul conversațiilor înregistrate circulă misterios în mass-media. Premierul bulgar,
de asemenea, a apărut într-una din conversațiile înregistrate. Conținutul a fost discreditat,
dar acesta susține că a fost manipulat.

Pe lângă aceste evenimente neplăcute, sentimentul printre bulgari este că instituțiile lor nu
funcționează în mod corespunzător și că drepturile omului sunt brutal subminate. Din
aceste motive, Bulgaria, ca membru recent al Uniunii Europene, are nevoie de ajutor pentru
restructurarea serviciilor sale speciale.

Președinte.   − Declar închis acest punct.

20. Consensul european privind ajutorul umanitar (prezentare succintă)

Președinte.   – Următorul punct pe ordinea de zi este raportul elaborat de dna Striffler, în
numele Comisiei pentru dezvoltare, privind punerea în aplicare a Consensului european
privind ajutorul umanitar: evaluarea intermediară a Planului său de acțiune și calea de
urmat (2010/2101(INI)).

Michèle Striffler,    raportoare. – (FR) Dle președinte, dnă comisar, doamnelor și domnilor,
contextul umanitar la nivel mondial s-a agravat; provocările și necesitățile umanitare sunt
imense, iar acum există nenumărate domenii în care este necesară intervenția.

Consensul european privind ajutorul umanitar este un instrument fundamental, care este
mai relevant ca niciodată în acest context umanitar care se schimbă masiv. Prin aplicarea
strictă a consensului și a planului de acțiune asociat, putem răspunde la provocările
umanitare. Cu toate acestea, în afară de partenerii umanitari, prea multe persoane nu sunt
încă conștiente de consens. Prin urmare, ar trebui să facem un efort pentru a crește
vizibilitatea acestuia și pentru a-i crește profilul în rândul statelor membre și al actorilor
implicați. Trebuie să solicităm ca acest consens să fie distribuit, înțeles și aplicat în cadrul
Serviciului european de acțiune externă și de către personalul militar.

În 2009, grupul de lucru privind ajutorul umanitar și ajutorul alimentar a fost stabilit în
cadrul Consiliului. Acesta a devenit un forum important, dar rolul său ar trebui să fie
consolidată în materie de coordonare între statele membre și monitorizare a punerii în

89Dezbateri al Uniunii EuropeneRO17-01-2011



aplicare a consensului, și în termeni de susținere a ajutorului umanitar în raport cu celelalte
grupuri de lucru ale Comitetului Politic și de Securitate.

Revizuirea intermediară a planului de acțiune este o oportunitate unică de a consolida
acțiunea în zonele care merită mai multă atenție, cum ar fi, în primul rând, promovarea
principiilor umanitare și a dreptului internațional umanitar, deoarece ajutorul umanitar
nu este un instrument de gestionare a crizelor, și ar trebui să deplângem politizarea tot mai
mare a ajutorului umanitar și consecințele acesteia în termeni de respect pentru „spațiul
umanitar”. Un al doilea aspect se referă la problemele de calitate, coordonarea și coerență
în furnizarea de ajutor umanitar al UE, și un al treilea aspect este clarificarea utilizării
capacităților militare și de protecție civilă în conformitate cu consensul umanitar și liniile
directoare ale Organizației Națiunilor Unite.

Trebuie menținută o distincție foarte clară între misiunile organismelor militare și umanitare,
iar un dialog între organismele militare și umanitare este necesar pentru a încuraja
înțelegerea reciprocă.

Mai mult decât atât, în raportul meu, invit Comisia Europeană să prezinte unele propuneri
legislative foarte ambițioase pentru crearea unei forțe europene de protecție, și salut recenta
comunicare a Comisiei privind consolidarea capacității de răspuns a Uniunii Europene în
caz de catastrofe.

În cele din urmă, trebuie să consolidăm dimensiunea „reducerii riscului de catastrofe” și
legătura dintre ajutorul de urgență, reconstrucție și dezvoltare.

Tratatul de la Lisabona a înființat Serviciul european de acțiune externă. Prin urmare, am
încercat, în cursul negocierilor, să apărăm independența DG ECHO și să prevenim orice
tentative de a utiliza ajutorul umanitar în scopuri de politică externă. Trebuie introduse
norme stricte și transparente privind cooperarea și coordonarea între Serviciul european
de acțiune externă și Comisie în gestionarea crizelor extinse.

Pentru a încheia, aș dori să vă atrag atenția asupra proliferării violenței sexuale – mă gândesc
în special, la estul Republicii Congo, din regiunea Kivu – și a importanței integrării
sistematice a dimensiunii de gen și a sănătății reproductive în asistența medicală de urgență
a răspunsului umanitar.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Dle președinte, o felicit pe dna Striffler pentru raportul său.
Cu toate acestea, acesta nu menționează actori a căror implicare este bazată pe religie, în
special creștinism. Textul consensului european menționează Crucea Roșie, dar ignoră alți
actori care au același statut în dreptul internațional, dar care se bazează pe creștinism, cum
ar fi, de exemplu, Ordinul Maltei.

Acest raport oferă astfel noi dovezi ale indiferenței cu care instituțiile europene salută
implicarea actorilor creștini în intervenția umanitară. Religiile nu au numai obligația, ci și
competența necesară pentru a interveni rapid în situații de criză și situații de dezastre
naturale.

Invit raportoarea să prezinte un amendament oral pentru a recunoaște utilitatea și eficiența
actorilor a căror muncă este fondată pe credința creștină.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Dle președinte, Uniunea Europeană și statele sale
membre sunt donatori globali majori de ajutor umanitar. Aceasta este obligația noastră
morală.
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Consensul european privind ajutorul umanitar a devenit un punct de reper semnificativ,
fapt care este confirmat de analiza planului de acțiune privind punerea în aplicare a
ajutorului umanitar. Raportul subliniază, de asemenea, anumite puncte slabe în sistem, cu
toate acestea, și alte obstacole care previn mișcarea eficace și rapidă a bunurilor și serviciilor
umanitare pentru persoanele cele mai vulnerabile în zonele de criză.

Sper că Tratatul de la Lisabona, care aduce o serie întreagă de inovații în domeniul ajutorului
umanitar al UE, și care este acum o zonă politică separată, va fi în mod corespunzător și
prompt utilizat pentru a obține rezultate tangibile, în conformitate cu respectul pentru
demnitatea umană, valorile umane și respectarea drepturilor omului, astfel cum este stabilit
în dreptul internațional, incluzând, de exemplu, asistența rapidă în caz de catastrofe.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Dle președinte, numărul și amploarea tot mai mare a
catastrofelor umanitare în țări terțe care, în afară de orice altceva, este de asemenea un
rezultat al schimbărilor climatice, necesită creșteri atât în cantitate, cât și în calitatea
ajutorului umanitar. Prin urmare, susțin pe deplin măsurile menționate în raport, inclusiv
transformarea apărării civile a statelor membre, astfel încât aceasta, de asemenea, să poată
oferi ajutor UE eficace și coordonat. Consider, de asemenea, o chestiune urgentă, desigur,
îmbunătățirea siguranței lucrătorilor umanitari. În opinia mea, Comisia ar trebui să atribuie,
de asemenea, resurse pentru diseminarea informațiilor, în special în Haiti, astfel încât
locuitorii afectați să poată înțelege cauzele și circumstanțele care rezultă din dezastrul lor,
și să contribuie la protejarea securității lucrătorilor umanitari, în loc să facă contrariul. În
caz contrar, va fi necesar – și nu în ultimul rând de nedorit – să se recurgă la protecția
forțelor armate.

Seán Kelly (PPE).   – Dle președinte, aș dori să adresez pe scurt câteva întrebări. În ceea
ce privește Uniunea Europeană, știu că suntem minunați pentru faptul că donăm ajutor
acolo unde este necesar, dar de multe ori aceasta se întâmplă prin ONG-uri. Există ONG-uri
care nu au fost la înălțime, sau care au făcut obiectul plângerilor în țările în care își desfășoară
activitatea, sau în legătură cu care Uniunea Europeană în sine ar putea avea rezerve? Cu
alte cuvinte, acordăm pur și simplu anual ajutor și suplimente – permiteți-mi să o spun în
acest fel – ONG-urilor? Unde este responsabilitatea?

Din perspectiva unor programe pe care le-am văzut recent, am fost destul de îngrijorat în
legătură cu acuzațiile aduse cu privire la ceea ce unele dintre ONG-uri făceau și lipsa lor de
responsabilitate. Acestea fiind spuse, știu că marea majoritate fac treabă bună și sunt
motivate în mod corespunzător.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Dle președinte, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru faptul
că putem discuta această problemă aici în acest Parlament astăzi. Am două observații
suplimentare sau întrebări care mă preocupă mereu atunci când vine vorba de ajutorul
umanitar. În primul rând, este în mod evident indiscutabil și important ca noi să oferim
asistență în cazul în care oamenii au nevoie, dar – după cum a spus deja antevorbitorul
meu – trebuie să adresăm mereu întrebarea: aceste fonduri vor fi efectiv utilizate în mod
corespunzător?

În al doilea rând, există încă ceva ce nu trebuie să ignorăm. Este corect să furnizăm ajutor
umanitar pentru persoanele în nevoie. Acest lucru ar putea fi rezultatul unui dezastru
natural, dar este din ce în ce mai mult, de asemenea, rezultatul catastrofelor care au fost
cauzate de oameni în sine. Acest lucru include, în special, conflicte politice sau armate.
Trebuie să avem în vedere faptul că, deși ajutorul umanitar de urgență oferă intervenții de
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urgență, trebuie, totodată, să eliminăm, de asemenea, cauzele, și anume, actele de violență
politică.

Kristalina Georgieva,    membră a Comisiei. – Dle președinte, salut călduros raportul elaborat
de dna Striffler, precum și implicarea Parlamentului și susținerea continuă și fermă pentru
acțiuni umanitare europene eficace.

Consensul a fost adoptat în 2007. Acesta oferă un cadru politic comun esențial pentru UE
– o viziune comună însoțită de un plan de acțiune. Atât statele membre, cât și Comisia, au
o responsabilitate comună de a se asigura că respectivul consens este pus în aplicare în
mod adecvat.

Vreau să subliniez că ceea ce reiese foarte clar din raport este mesajul că principiile
umanitare, dreptul umanitar internațional și protecția spațiului umanitar trebuie să fie în
centrul acțiunii noastre cu privire la consens. Patru cincimi din ajutorul nostru umanitar
merge la persoane care au nevoie în situații de urgență legate de conflict sau provocate de
om. Pentru a putea ajunge la aceste persoane, este esențial ca ajutorul nostru să fie
independent și neutru și să fie perceput în acest fel.

Aș dori să vă dau un exemplu. Tocmai m-am întors din Yemen, unde, împreună cu Înaltul
Comisar al ONU pentru Refugiați, dl Antonio Gutierrez, ne-am ocupat de problema
accesului umanitar cu oficialii guvernamentali la nivel înalt și reprezentanți ai mișcării
rebele Al-Houthi. Pentru prima dată, am obținut un angajament din partea lor pentru a
facilita accesul umanitar și pentru a respecta livrarea de ajutor tuturor yemeniților aflați în
nevoie, în conformitate cu principiile umanitare ale neutralității și independenței. Întrucât
am petrecut un număr de ore cu persoane cu kalașnikovuri, aș dori să remarc faptul că noi,
în Europa, aducem această valoare de neutralitate, care este o punte de legătură pentru
persoanele în nevoie. În cazul yemenit, există 300 000 de persoane strămutate intern și
mai multe sute de mii afectate de șase războaie în șase ani, în nordul Yemenului.

Desigur, pentru un impact pe termen lung, ajutorul umanitar nu este instrumentul adecvat.
Dezvoltarea este cea care pot pune bazele unei păci durabile. Noi, cei din Comisie, am
încheiat un proces de revizuire, care a durat un an, a Planului de acțiune privind consensul
european, în strânsă legătură cu statele noastre membre și partenerii umanitari. La 8
decembrie, Comisia a adoptat o comunicare cu privire la aceasta. Revizuirea arată că în
ultimii trei ani am adus contribuții semnificative la consolidarea răspunsului umanitar în
termeni de sprijin și de acțiune umanitară, precum și prin unirea ajutorului umanitar și a
protecției civile.

De asemenea, am tras concluzia că există posibilități de îmbunătățire suplimentară în trei
domenii.

În primul rând, este necesar să promovăm calitatea și eficiența ajutorului printr-o evaluare
bună, un răspuns bine coordonat și investiții în reducerea riscului de catastrofe și capacitățile
locale. Într-un moment când nevoile sunt în creștere și bugetele sunt limitate, acest lucru
este critic.

Permiteți-mi să răspund aici la întrebarea privind responsabilitatea. Evident, trebuie să
folosim la maximum fiecare euro și să îl livrăm cu cea mai înaltă calitate posibilă și în modul
cel mai eficace. Pentru a asigura că partenerii noștri – agențiile ONU și ONG-urile – sunt
responsabili, revizuim o treime din toți partenerii și o treime din toate proiectele în fiecare
an. Avem propriile noastre birouri de ajutor umanitar în toate zonele sensibile ale planetei
care trebuie să fie ochii și urechile contribuabililor noștri, inclusiv în Yemen, ca urmare a
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creșterii nevoilor umanitare. Recent am tăiat panglica biroului nostru de ajutor umanitar
de acolo.

Al doilea aspect cu privire la care este loc de îmbunătățiri este consolidarea reprezentării
europene. Suntem cel mai mare donator și trebuie să ne asigurăm că vorbim foarte clar,
cu o singură voce. Trebuie să ajungem, de asemenea, la alți donatori, astfel încât să putem
juca un rol de lider, vizavi de donatorii tradiționali, dar și prin implicarea de donatori noi.

În al treilea rând, trebuie să asigurăm coerența, ceea ce înseamnă colaborarea cu Serviciul
de acțiune externă și cu actorii militari pentru a ne asigura că o abordare umanitară de
principiu este protejată și este, de asemenea, promovată în Europa.

Permiteți-mi să închei prin a-i mulțumi încă o dată dnei Striffler pentru munca sa cu privire
la această problemă și prin a-i solicita Parlamentului European să continue discuțiile pe
această temă. Lumea s-a schimbat. Din păcate, vor exista tot mai multe dezastre naturale
și provocate de om. Orice acțiune întreprindem va determina nu numai viețile persoanelor
afectate, dar și reputația morală și capacitatea UE de a conduce în lume.

Președinte.   – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc joi, 18 ianuarie 2011.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Artur Zasada (PPE),    în scris. – (PL) Ajutorul umanitar este o expresie de solidaritate
umană universală și este obligația noastră morală. Astăzi, suntem martorii unei creșteri
sistematice a nevoii de ajutor umanitar din cauza numărului tot mai mare de catastrofe
naturale care ajung în atenția noastră. Acest lucru este provocat în parte de schimbările
climatice, dar și ca urmare a dezvoltării de tehnologii care ne permit să realizăm că o
catastrofă a avut loc și să comunicăm producerea acesteia. Criteriile importante pentru
furnizarea de ajutor umanitar ar trebui să fie viteza, responsabilitatea și costurile
administrative, care sunt cât mai scăzute posibil. Dezvoltarea transportului este un factor
care facilitează furnizarea de ajutor. Acest lucru înseamnă că putem ajunge la victime mai
repede și să acordăm ajutor unui număr mai mare de persoane. Acesta este motivul pentru
care este atât de importantă implicarea mediului de afaceri. Mă gândesc la corporații și
concerne, dar, de asemenea, la întreprinderi mici, și nu numai cele care operează în domeniul
transportului și al logisticii. Trebuie să construim rețele de entități care conlucrează într-o
zonă geografică specifică, pentru a fi eficienți în furnizarea de ajutor și să îmbunătățim
sistemul de reacție rapidă la crize iminente. Pe baza unor parteneriate inter-sectoriale între
întreprinderi, organizații și instituții, ar fi posibil să se înființeze baze, unități speciale și
birouri cu fonduri, spații de depozitare, voluntari, alimente, materiale esențiale și
echipamente și mijloace de transport. Cooperarea de acest fel poate aduce beneficii
măsurabile în fața tragediei umane, în special atunci când este necesar să se reacționeze
rapid și să nu fie necesar să începem mai întâi prin a colecta fonduri.

21. Agricultura ca sector strategic în contextul securității alimentare (prezentare
succintă)

Președinte.   – Următorul subiect este raportul elaborat de dna Sârbu, în numele Comisiei
pentru agricultură și dezvoltare rurală, privind recunoașterea agriculturii ca sector strategic
în contextul securității alimentare [2010/2112(INI)].
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Daciana Octavia Sârbu,    raportoare . − Sunt onorată să vă prezint raportul meu, care
vorbește despre importanța strategică a agriculturii în asigurarea securității alimentare a
Uniunii Europene. Agricultura este neglijată în discuțiile privind strategia și viitorul Uniunii
Europene, iar raportul vine să arate că Europa nu se află într-o situație de securitate
alimentară, că fermierii și întregi zone rurale sunt în pericol de dispariție și că noile
provocări, cum sunt schimbările climatice, tind să destabilizeze rezervele alimentare, deja
în scădere, nu doar în Europa, ci și în lume.

În contextul în care producția de alimente trebuie să crească până în anul 2050, cu cel
puțin 70%, pentru a satisface nevoia de hrană a populației la nivel global, este nevoie ca
securitatea alimentară să se afle în centrul dezbaterilor atât la nivel mondial, cât și european.
Uniunea Europeană trebuie să răspundă ferm acestor provocări, iar prin acest Raport
încercăm să propunem astăzi câteva căi concrete de acțiune.

În primul rând, avem nevoie de o politică agricolă comună puternică, menită să garanteze
securitatea alimentară atât a cetățenilor săi, cât și să contribuie la asigurarea securității
alimentare la nivel mondial, în contextul resurselor limitate și al efectelor schimbărilor
climatice. Nu putem vorbi despre securitatea alimentară dacă nu abordăm două probleme
esențiale și anume: volatilitatea piețelor și a prețurilor și rezervele de hrană în scădere la
nivel mondial.

În ceea ce privește volatilitatea prețurilor, am solicitat Comisiei ca, în cadrul noii PAC, să
consolideze rolul instrumentelor de intervenție pe piață și să ia măsuri mai consistente
pentru limitarea speculațiilor pe piețele agricole. În zilele noastre, rezervele de alimente la
nivel global sunt mult mai limitate decât în trecut, conform estimărilor, acestea putând
acoperi nevoia de hrană de la nivel mondial doar o lună și jumătate. De aceea, am considerat
că ar fi benefic să se creeze un sistem global de rezerve alimentare, atât rezerve de urgență,
pentru a reduce foametea, cât și rezerve care să fie folosite pentru reglementarea prețurilor
pe piețele agricole, care să se afle sub egida internațională și să se sprijine pe expertiza
instituțiilor deja existente, precum ONU sau FAO. Cred că Uniunea Europeană trebuie să
fie inițiatorul acestui demers, de aceea am cerut Comisiei să își asume acest rol.

O altă chestiune importantă abordată în acest Raport este situația tinerilor agricultori. Dacă
ne gândim la viitorul agriculturii europene, atunci trebuie să acordăm mai multă atenție
tinerilor agricultori. La nivel european, doar 7% din agricultori sunt sub 35 ani. De aceea,
am cerut Comisiei să se prevadă măsuri de încurajare a acestora.

Pe de altă parte, am subliniat necesitatea păstrării diversității agriculturii europene. În acest
sens, am menționat faptul că practicile agricole tradiționale, exploatațiile familiale, fermele
mici, dar și agricultura ecologică pot aduce o contribuție valoroasă la asigurarea securității
alimentare și am solicitat crearea de programe la nivel european, care să sprijine aceste
tipuri de agricultură. Să nu uităm însă că și pe teritoriul Uniunii încă există sărăcie și foamete
și că milioane de europeni au apelat în această iarnă la ajutoare alimentare europene. De
aceea, în contextul crizei economice, este de o importanță majoră menținerea programului
european „Ajutoare alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate”, cu finanțare
europeană.

În încheiere, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți colegi din Comisia
pentru agricultură pentru buna colaborare și pentru contribuțiile aduse în redactarea acestui
raport, cât și secretariatului Comisiei pentru agricultură și sper ca, împreună, să adoptăm
mâine un raport care să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni.
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Mairead McGuinness (PPE).   – Dle președinte, aș dori să îi mulțumesc dnei Sârbu,
raportoarea noastră, pentru activitatea excelentă pe care a desfășurat-o cu privire la acest
raport și pentru cooperarea sa cu toți raportorii alternativi. Acesta continuă activitatea pe
care am desfășurat-o în mandatul anterior cu privire la rolul politicii agricole comune și
securitatea alimentară globală.

Regret că dezbatem acest raport chiar înainte de miezul nopții. Poate că la un minut după
miezul nopții, Europa și lumea se vor trezi la realitățile nesiguranței cu care ne confruntăm
atunci când vine vorba de producția de alimente.

Acest raport este extrem de binevenit în dezbaterea noastră de ansamblu pe această temă
și în contextul dezbaterii noastre privind reforma politicii agricole comune.

Am avut unele preocupări, dar cred că acestea sunt reflectate în textul final. Ideea că o
formă a sistemului de producție este mai bună decât alta – că organic, mici, local este mai
bun – nu este un argument bun. Este necesar ca toate sistemele de producție să contribui
la securitatea noastră alimentară. Trebuie să abordăm volatilitatea pieței și speculațiile și
nu cred că avem încă toate răspunsurile.

Singura problemă-cheie cu agricultura o reprezintă veniturile mici pentru agricultori.
Tinerii agricultori nu vor munci pe nimic, și trebuie să abordăm problema veniturilor mici
dacă dorim să asigurăm securitatea aprovizionării cu produse alimentare.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Dle președinte, din cauza creșterii constante a populației,
suntem obligați să adoptăm o abordare mai intensivă la problema securității alimentare,
precum și acces la o dietă adecvată, sănătoasă și hrănitoare.

Pentru a asigura securitatea alimentară, este esențial să sporim transparența și corectitudinea
în lanțul alimentar real, astfel încât să putem asigura un randament echitabil pentru
agricultori, cu profituri și control al prețurilor, și un sector agricol viabil.

În opinia mea, este extrem de important să se aplice o politică fermă privind dezvoltarea
rurală, prin care putem menține viabilitatea Europei rurale și putem stimula competitivitatea
agriculturii, putem sprijini inovarea și, în cele din urmă, ocuparea forței de muncă, de
asemenea.

Agricultura este extrem de importantă, în special în zonele defavorizate și, prin urmare,
este necesar să se adopte măsuri de stimulare pentru a sprijini agricultura în zonele rurale,
pentru a atrage mai mulți tineri în agricultură și pentru a contribui la reducerea diferențelor
regionale și a asigura dezvoltarea durabilă.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Dle președinte, aș dori să ofer felicitările mele cele mai
sincere pentru colega mea, dna Sârbu, pentru activitatea excelentă desfășurată cu privire
la raport. Recomand insistent Comisiei să îl ia în considerare, în special în acele aspecte în
care dimensiunea complexă a problemelor legate de agricultură – care se extind mult
dincolo de limitele înguste ale agriculturii în sine – necesită implicarea altor domenii, cum
ar fi concurența pe piața internă și reglementarea financiară, și merită atenție pe scenele
din afara UE, cum ar fi G20 sau Organizația Mondială a Comerțului (OMC).

Problemele cruciale determinante pentru agricultură, pentru agricultori, precum și pentru
furnizarea de hrană de o calitate suficient de bună calitate pentru persoanele din Europa
și restul lumii, pot fi abordate în realitate numai dacă acestea sunt abordate din toate
unghiurile. Obiectivele ambițioase ale reformei politicii agricole comune poate fi realizată
numai în cazul în care reformele se extind dincolo de limitele înguste ale agriculturii și dacă
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obiectivele sunt, de asemenea, luate în considerare în cadrul măsurilor necesare în alte
domenii de politică și în alte organisme la nivel mondial.

Prezentul raport face acest lucru evident și îl salut pentru aceasta.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Dle președinte, și eu aș dori să o felicit pe dna Sârbu
pentru un raport excelent, pe care îl consider a fi unul dintre cele mai importante din acest
mandat parlamentar.

Populația lumii este în creștere, în timp ce suprafața de teren arabil disponibil este în scădere.
Hrana devine, într-o măsură tot mai mare, un produs strategic. În timp ce petrolul brut
poate fi înlocuit cu energie solară sau nucleară, nu există nimic care poate înlocui hrana
pe care planeta noastră o produce. În Uniunea Europeană, ne comportăm uneori ca și cum
ne-am lupta în continuu cu problema supraproducției de alimente. Întreaga politică agricolă
a Uniunii Europene din ultimii ani s-a bazat pe modalități de limitare și de reducere a
producției agricole. Putem vedea deja la orizont, astăzi, că va veni timpul când va exista o
penurie de alimente. Este foarte bine că acest semnal, sub forma raportului Sârbu, a venit
din partea Parlamentului, spunând că situația s-a schimbat și că politica agricolă a Uniunii
Europene trebuie să se schimbe, de asemenea. Trebuie să respectăm agricultura – aceasta
este garanția securității noastre alimentare.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Dle președinte, este cazul în politică, precum și în viața de zi cu
zi: nu apreciem pe deplin ceea ce avem. Astfel, în mod clar, de asemenea, pare să fie cazul
că în Uniunea Europeană avem un exces de alimente, și există, desigur, întotdeauna o
mulțime de cumpărat. În cazul în care oferim compensații pentru exporturile de hrană
pentru animale, avem în Uniunea Europeană o rată de auto-suficiență de 88 %. Aceasta
înseamnă că, în Uniunea Europeană, noi, de asemenea, trebuie să ne străduim să asigurăm
că menținem această rată de auto-suficiență în materie de produse agricole și alimentare.

Prin urmare, îi sunt foarte recunoscător raportoarei, dna Sârbu, pentru faptul că a adus
această problemă în lumina reflectoarelor din nou. În Uniunea Europeană, avem nevoie,
de asemenea, de o politică agricolă comună care poate furniza cetățenilor noștri suficientă
hrană. Având în vedere creșterea populației la nivel global, efectele schimbărilor climatice
și creșterea prețurilor energiei, este clar că agricultorii din Europa nu vor fi capabili să
gestioneze singuri acest lucru pe viitor. Pentru aceasta, avem nevoie, de asemenea, de
coordonare strategică la scară globală.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Dle președinte, securitatea aprovizionării cu
produse alimentare în UE va fi una dintre cele mai serioase provocări cu care se confruntă
politica de securitate în următoarele decenii. Aici se află atuul-cheie al raportului Sârbu,
care pune în evidență faptul că în unul sau două decenii, alimentele și apa potabilă vor fi
produse strategice, asemenea petrolului și gazelor naturale astăzi. Momentul prezentării
raportului este deosebit de întâmplătoare, deoarece în prezent discuțiile sunt în curs de
desfășurare cu privire la viitorul politicii agricole comune, bugetul post-2014 este în curs
de planificare, și multe persoane sunt dornice să limiteze bugetul politicii agricole comune.
Este foarte important ca această politică agricolă comună să dispună de resurse adecvate
pe viitor, și pentru a garanta acest lucru, miniștrii de finanțe și factorii de decizie trebuie
să fie convinși că economia agricolă din Uniunea Europeană produce nu numai alimente,
ci și bunuri publice, inclusiv bunuri publice de mediu, pe care nu ar fi în măsură să le
asigurăm sau să le producem fără agricultură.
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Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Dle președinte, vorbind despre problema securității
alimentare, mă deranjează faptul că raportul tratează țările UE ca o unitate integrată. Situație
în noile state membre este cu totul diferită de cea din cele mai vechi. De exemplu,
permiteți-mi să adresez o întrebare cu privire la Ungaria: cum este posibil să vorbim despre
foametea în rândul copiilor într-o țară cu resurse agricole excepționale? Copii și adulți
deopotrivă suferă de foame în centrul Uniunii Europene. Cealaltă întrebare: cum este posibil
că agricultura noastră a luat o întorsătură disfuncțională astfel încât producem produse
agricole prime pe zone vaste la scară industrială, în special într-un mod – iertați-mi
exprimarea – colonial, numai pentru a le prelucra în străinătate, unde sunt realizate
profiturile, și apoi pentru a le întoarce în Ungaria, unde sunt vândute la prețuri ridicate?
Ceva este fundamental greșit aici.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Dle președinte, asemenea altor vorbitori, vreau să felicit
raportoarea, dna Sârbu, pentru munca sa bună cu privire la acest subiect.

În patru minute, dna Sârbu a acoperit o multitudine de probleme. Nu o să trec peste toate
lucrurile pe care aceasta le-a menționat, dar aș dori să reiterez două puncte. În primul rând,
este necesară o PAC bine-finanțată. Sper că acest Parlament va juca un rol-cheie în asigurarea
că PAC nu este scăzută sau diminuată în niciun fel. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm
că tinerii sunt încurajați să se apuce de agricultură ca un trai.

Mai mult, avem o politică de încurajare a creșterii culturilor energetice pe terenuri agricole
bune. Având în vedere faptul că ne-am putea confrunta cu o penurie alimentară la nivel
mondial, cu o populație în creștere la o rată de 80 de milioane pe an, ar trebui să reevaluăm
politica? Furăm de la Petru să îl plătim pe Pavel sau, poate, furăm de la Pavel și Petru și nu
rămânem cu nimic? Aceasta este întrebarea pe care aș dori să o adresez.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Dle președinte, doamnelor și domnilor, este evident din
raport că nici lucrurile în agricultură nu mai pot continua așa cum sunt. Noi, sau mai
degrabă, întreprinderile mari, nu putem continua să transportăm produse agricole de la
un capăt al lumii la altul. Desigur, putem continua fără nicio logică: mere, ardei, roșii și
produse din carne sunt transportate în Europa, inclusiv în Ungaria – dar cea mai mare parte
nu din Spania sau din Țările de Jos, ci din China și din Brazilia. Am putea continua cu
siguranță pe această cale, dar produsele trebuie să fie încărcate în echipamente de transport,
cum ar fi navele, pe care călătoresc timp de câteva săptămâni sau luni. Aceste produse
trebuie să fie păstrate în stare proaspătă, cu diverși conservanți care sunt toxici dacă sunt
consumați în cantități mari. Acum, oamenii cumpără aceste produse în marile lanțuri
comerciale și apoi se întreabă de unde provin toate aceste boli, cancerul și tumori. Este,
desigur, evident că sunt cauzate de coloranți alimentari și aditivi artificiali. Trebuie să adaug
că, în loc să susținem corporațiile multinaționale, trebuie să sprijinim micii proprietari,
astfel încât aceștia să poată salva viața Europei într-o criză alimentară în curs de dezvoltare.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Dle președinte, recunoașterea agriculturii ca un sector
strategic în contextul securității alimentare despre care vorbește acest raport este inseparabil
de recunoașterea și de promovarea conceptului de suveranitate alimentară. Cu cât este mai
mare dependența alimentară și insecuritatea alimentară a unei țări, cu atât este mai dificil
să se garanteze o aprovizionare suficientă cu produse alimentare a populației acesteia, în
termeni cantitativi și calitativi.

Suveranitatea alimentară este cea mai bună asigurare împotriva volatilității prețurilor la
produsele alimentare, o problemă care a reapărut dramatic pe ordinea de zi. Această
volatilitate își are originile în principal în speculații financiare efectuate cu privire la
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produsele alimentare, un domeniu asupra căruia speculatorii, fondurile de investiții,
fondurile speculative, fondurile de pensii și instituțiile bancare mari și-au concentrat atât
de mult atenția, încât celelalte bule speculative, fie au secat, fie s-au spart.

Singurul mod de a opri această speculație este de a îndepărta instrumentele care o fac
viabilă, și anume, anumite produse financiare precum instrumentele derivate negociate în
afara piețelor reglementate.

Din păcate, măsurile pe care Uniunea Europeană le-a adoptat în acest domeniu sunt departe
de a fi capabile să pună frână acestui val sinistru de speculații și consecințelor sale inumane
– astfel cum este recunoscut într-un recent raport al Organizației Națiunilor Unite elaborat
de către raportorul special privind dreptul la hrană.

Lívia Járóka (PPE).   – Dle președinte, discutăm despre cei mai săraci dintre săraci – romii
europeni – și, împreună cu noua Președinție maghiară, abordăm cu toții strategia europeană
privind romii.

Printre problemele intersectoriale care privesc pe cei mai săraci dintre săraci, agricultura
este foarte rar abordată, în special pentru că cei mai săraci dintre săraci nu dețin teren în
Europa. Așadar, vorbim nu numai despre siguranța alimentară, ci despre a avea produse
alimentare pe masă. Astfel cum a spus deja unul dintre colegii mei, aceasta este o chestiune
esențială pentru UE astăzi. Cred că sectorul agricol – și activitatea Comisiei cu privire la
aceste documente – trebuie să fie în conformitate cu toate proiectele microregionale de
dezvoltare ale UE, care vizează combaterea sărăciei și asigurarea hranei pe masă pentru
generațiile viitoare.

Kristalina Georgieva,    membră a Comisiei. – Dle președinte, Comisia salută călduros acest
raport în timp util, deoarece prețurile alimentelor cresc puternic, în principal ca urmare a
condițiilor meteorologice haotice și a catastrofelor naturale, dar, de asemenea, a creșterilor
prețurilor la energie, care au un impact asupra costurilor la alimente.

Prin urmare, vreau să mulțumesc raportoarei, dna Sârbu, și membrilor Comisiei pentru
agricultură și dezvoltare rurală pentru eforturile depuse.

Securitatea alimentară este fundamentală pentru aproape un miliard de oameni din întreaga
lume care suferă încă de foame, dar este de asemenea importantă pentru populațiile
vulnerabile din Europa. Pentru aceștia, politica agricolă comună face o diferență reală.
Uneori criticata PAC a reușit să ofere cetățenilor UE alimente la prețuri accesibile și a asigurat
securitatea alimentară în Europa. Acest lucru trebuie să continue. Securitatea alimentară
este identificată ca o problemă centrală în comunicarea privind politica agricolă comună
către 2020, care a fost adoptată la 18 noiembrie de către Comisie.

Raportul pe care dna Sârbu l-a pus în fața noastră subliniază problema volatilității excesive
a prețurilor, care este strâns legată de securitatea alimentară, din cauza impactului pe care
îl are atât asupra agricultorilor, cât și asupra consumatorilor.

Comisia este pe deplin de acord că există o necesitate de a aborda volatilitatea excesivă a
prețurilor. Trebuie să căutăm împreună o mai bună reglementare, supraveghere și
transparență pentru a aborda chestiuni legate de piață, iar acest lucru necesită nu doar
reglementări financiare mai bune, ci, de asemenea, o transparență îmbunătățită substanțial
pe piață.

Raportul recomandă crearea unui sistem alimentar global. Nu este un subiect ușor. Am
avut în trecut experiența consiliilor de mărfuri. Acestea s-au dovedit a nu fi de succes și,
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prin urmare, acest subiect necesită, fără îndoială, dezbateri mai detaliate. Necesită, de
asemenea, o analiză a experienței pe care am câștigat-o, de exemplu, de la Instrumentul
pentru alimente în valoare de 1 miliard de euro, adoptat de către Comisie în 2008 și, de
asemenea, de la activitatea pe care Comisia o desfășoară în strânsă colaborare cu FAO și
Programul alimentar mondial pentru a asigura că stocurile de protecție sunt stabilite cu
scopul de a atenua explozia creșterii prețurilor la alimente.

Toate aceste eforturi pot fi dezvoltate atunci când G20 analizează cu atenție problema
stocurilor de alimente, și puteți fi siguri că Comisia Europeană va fi un participant activ în
dezbaterile conexe în următoarele săptămâni.

Raportul a făcut un apel, repetat de mulți dintre voi aici în această seară, pentru o politică
puternică de dezvoltare agricolă și rurală în Europa, capabilă să asigure securitatea
alimentară pentru toți, cu sprijinul cercetării și al inovării pentru a face față provocărilor
de a produce mai mult cu mai puține resurse pe care le avem și le vom avea.

Comisia este pe deplin de acord cu aceasta. Nu există niciun instrument mai relevant pentru
a îndeplini aceste obiective decât o politică agricolă comună puternică în măsură să
garanteze competitivitatea economică și de mediu a agriculturii și – astfel cum ați spus
unii dintre dvs. – posibilitatea de a aduce tineri în sectorul agricol din Europa.

Președinte.   – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc joi, 18 ianuarie 2011.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Sergio Berlato (PPE),    în scris. – (IT) Securitatea alimentară este o prioritate politică atât
la nivel european, cât și mondial. Globalizarea lanțului alimentar înseamnă că noi provocări
– și, uneori, riscuri pentru sănătatea și interesele consumatorilor – apar în mod constant.

Una dintre principalele provocări la care Uniunea Europeană va trebui să facă față o
reprezintă dezvoltarea reformelor agricole și alimentare, cu scopul de a satisface nevoile
populației globale. Potrivit cifrelor recente, populația lumii este în continuă creștere, și se
estimează că va crește cu aproximativ 40 % până în 2050, generând o creștere a cererii
pentru alimente, care se așteaptă să dubleze cerințele actuale.

Pentru a face față creșterii cererii mondiale pentru produsele agricole și alimentare, statele
membre și Uniunea vor trebui să asigure securitatea aprovizionării cu produse alimentare.
Pentru a atinge acest obiectiv, UE va trebui să garanteze securitatea produselor alimentare
ținând cont de caracteristicile lor specifice și, în același timp, asigurând buna funcționare
a pieței interne.

În sfârșit, aș dori să solicit Comisiei să analizeze toate măsurile posibile pentru a îmbunătăți
formarea tinerilor la locul de muncă și să creeze oportunități de locuri de muncă pentru
absolvenți în domeniul securității alimentare, cu obiectivul principal de a contribui la
ocuparea forței de muncă în sectorul agricol.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    în scris. – (CS) Este corect să subliniem importanța securității
alimentare pentru locuitorii din UE, întrucât este dreptul fundamental al omului. În
consecință, UE trebuie să depună eforturi pentru a se asigura că alimentele sănătoase și
nutritive sunt accesibile financiar și fizic tuturor cetățenilor UE, care să le permită să ducă
o viață activă și sănătoasă. Trebuie să monitorizăm strict respectarea celor mai înalte
standarde pentru alimente și producția agricolă, pentru siguranța și calitatea alimentelor
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și, de asemenea, pentru durabilitatea lor ecologică. Cu toate acestea, în aceste circumstanțe,
este de asemenea necesar să se sublinieze necesitatea strictă de standarde similare de calitate
și de siguranță în ceea ce privește produsele alimentare importate din țări terțe, cu scopul
de a proteja competitivitatea agricultorilor europeni. Aș dori, de asemenea, să sprijin
măsurile care vor motiva agricultorii să îmbunătățească eficiența energetică, întrucât
costurile energetice sunt un factor-cheie al rentabilității activităților agricole. În opinia
mea, cel mai important aspect al întregului raport este apelul emfatic către Comisie pentru
a asigura, în interesul public și în cooperare cu statele membre, accesul public la informațiile
privind rezultatele monitorizării securității alimentare, în special prin transmiterea rapidă
a acestor informații între statele membre. Pur și simplu nu putem permite încă un eșec,
cum ar fi vânzarea de carne care conține urme de dioxină, așa cum se întâmplă acum în
Germania, atunci când alte state membre au primit informații insuficiente și cu întârziere
în ceea ce privește situația care a apărut.

Nessa Childers (S&D),    în scris. – Pe măsură ce începem să luăm în considerare forma
finală a PAC post-2013, temele securității alimentare, penuria de alimente și durabilitatea
apar tot mai mult în prim-plan. Aceasta este un lucru pe care aproape toți cei din acest
Parlament, și toți cei care vor fi implicați în elaborarea proiectului de lege, îl vor recunoaște.
Boomul de biocombustibil cu mai mulți ani în urmă, împreună cu criza alimentară mondială
în 2009, ne-a arătat cât de limitată începe să devină o resursă alimentară. Ca atare, viziunea
noastră trebuie să fie restrânsă: durabilitatea produselor alimentare și necesitățile celor care
nu au acces automat la produsele alimentare trebuie să fie puse pe primul loc; practicile
agricole și inovațiile ar trebui să fie orientate spre mai multe alimente, și culturile corecte;
și, pe măsură ce elaborăm noua lege privind PAC, ar trebui să ne asigurăm în cele din urmă
că noua PAC va conduce spre o Europă fără emisii de carbon, și una care nu exacerbează
actuala problemă a carbonului

Robert Dušek (S&D),    în scris. – (CS) Considerăm securitatea aprovizionării cu alimente
a fi unul dintre drepturile fundamentale ale omului. În lumea de astăzi, există 900 de
milioane de persoane care suferă de foame constant din cauza sărăciei. Populația lumii va
depăși 9 miliarde până în 2050, iar producția mondială de alimente va trebui să crească
cu până la 70 %. Agricultura trebuie, pe de o parte, să crească producția, și, pe de altă parte,
să facă față unor costuri ridicate la energie, o zonă tot mai redusă de terenuri nepoluate și
consecințele schimbărilor climatice. Trebuie să abordăm instabilitatea și fluctuația prețurilor
cauzate de speculații pe piețele de mărfuri și stocurile de produse alimentare în scădere.
Viitoarea securitate a ofertei de produse alimentare de bază necesită o politică agricolă
comună (PAC) puternică. PAC trebuie să îmbunătățească siguranța alimentară prin creșterea
productivității și sprijinirea atât a producției alimentare durabile din punct de vedere
ecologic, cât și a agriculturii tradiționale, a micilor agricultori, fermelor ecologice, precum
și distribuția locală și regională a alimentelor. Aceste modele agricole contribuie la siguranța
alimentară, deoarece acestea angajează metode și proceduri dovedite de generații în regiunile
individuale ale UE. Agricultura este cea mai strategică politică UE, al cărei succes va contribui
la asigurarea supraviețuirii populației Europei într-o perioadă de criză alimentară. Pentru
ca PAC să fie în măsură să combată efectele schimbărilor climatice, să mențină prețurile
alimentelor la un nivel acceptabil și să crească ofertei de alimente sănătoase, este esențial
ca bugetul său să fie păstrat cel puțin la nivelul existent.

Sandra Kalniete (PPE)  , în scris. – (LV) Agricultura europeană este, din punct de vedere
strategic, unul dintre cele mai importante sectoare ale Uniunii, întrucât asigură
aprovizionarea cu alimente a peste 500 de milioane de persoane. Așadar, pentru ca politica
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agricolă europeană să poate să își îndeplinească sarcina cea mai importantă, și anume, să
ofere populației Europei alimente sănătoase și de bună calitate la prețuri rezonabile,
asigurând totodată un venit adecvat pentru agricultori, aceasta trebuie să fie competitivă
pe piața mondială și trebuie să existe o garanție de concurență loială pe piața internă a
Europei. Prin urmare, ceea ce trebuie să obținem cu reforma PAC este un mediu concurențial
echitabil pentru toți agricultorii Europei. Statele membre ale UE nu au întâmpinat probleme
de securitate alimentară. Cu toate acestea, astfel de riscuri vor exista pe viitor, iar noi trebuie
să reacționăm în consecință, înainte ca acestea să aibă loc. Trebuie să luăm în considerare
faptul că agricultorii sunt deja nevoiți să lucreze pentru venituri minime sau chiar în pierdere,
iar acest lucru are un efect negativ asupra capacității lor de a menține producția. De
asemenea, catastrofele naturale afectează prețurile la produsele alimentare în magazine și,
prin urmare, disponibilitatea alimentelor pentru oameni. Trebuie să recunoaștem
importanța strategică a agriculturii în Uniunea Europeană și să facem tot ce putem pentru
a ne asigura că, pe viitor, locuitorii din Europa nu vor fi nevoiți să se confrunte cu o penurie
de alimente, ca urmare a eșecului politicienilor UE și a guvernelor de a fi identificat riscurile
din timp și de a le fi evitat. Recunoașterea agriculturii ca un sector strategic important
pentru securitatea alimentară este un pas important spre evitarea problemelor de securitate
alimentară pe viitor.

Elisabeth Köstinger (PPE),    în scris. – (DE) Raportul din proprie inițiativă recunoaște
faptul că agricultura este de importanță strategică în contextul securității alimentare la
nivel mondial. O privire în viitor arată cât de urgentă este necesitatea de acțiune. Experții
estimează că, până în 2050, cererea mondială de alimente se va dubla. Agricultura trebuie
să fie într-o poziție de a putea satisface nevoile enorme ale populației în creștere pentru
produse alimentare sigure și adecvate. În același timp, obstacolele care rezultă din limitarea
resurselor naturale, prețurile ridicate la energie și schimbările climatice trebuie să fie
abordate. Am susținut raportul, care demonstrează în mod clar că securitatea alimentară
este o preocupare centrală în Uniunea Europeană, de asemenea, și necesită o coordonare
a domeniilor de politică individuale. Numai în cazul în care domeniile politicii agricole,
politica de dezvoltare, politica comercială, politica financiară și politica energetică, precum
și cercetarea, lucrează împreună pot fi realizate îmbunătățiri. Asigurarea veniturilor
agricultorilor și a unei oferte adecvate de alimente de bună calitate trebuie să fie, prin
urmare, obiectivele-cheie ale politicii agricole comune. Prețurile foarte fluctuante ale pieței
în sectorul agricol sunt rezultatul recoltelor deficitare, al speculațiilor și al unei concentrări
în comerț, iar aceștia sunt factori semnificativi de incertitudine. Intervențiile și stocarea
sunt mecanisme de criză care vor pune capăt abuzului pe piață și tranzacțiilor speculative.
Este important ca aceste mecanisme de intervenție pe piață să joace un rol central în cadrul
viitoarei politici agricole comune. Un alt punct important este recomandarea pentru
dezvoltarea unui sistem global de stocuri de produse alimentare și rezerve de urgență.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    în scris. – (PL) Europa are nevoie de o politică
agricolă comună care va garanta dezvoltarea, și nu stagnarea, agriculturii europene. Politica
agricolă trebuie să răspundă la provocările europene și mondiale, în special atunci când
luăm în considerare faptul că, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație
și Agricultură, producția de alimente trebuie să crească cu cel puțin 70 % pentru a satisface
nevoile unei populații mondiale care, până în 2050, este prevăzută să depășească 9 miliarde.
Se poate vedea, așadar, că politica agricolă comună trebuie să sporească securitatea
alimentară prin creșterea eficienței, promovând totodată o politică alimentară durabilă.
Aș dori să subliniez faptul că reglementările în acest domeniu ar trebui să fie transparente.
Apreciez inițiativele care recomandă promovarea diversității agricole și utilizarea agriculturii
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tradiționale și ecologice. În plus, este important să se asigure că tinerii agricultori au acces
la terenuri și credite în vederea realizării obiectivelor PAC, cum ar fi inovarea, modernizarea,
îmbunătățirea competitivității și, mai presus de toate, agricultura modernă.

Véronique Mathieu (PPE),    în scris. – (FR) Legătură între politica agricolă comună (PAC)
europeană și securitatea alimentară globală este o temă importantă care trebuie luată în
considerare în procesul de elaborare a PAC post-2013. Într-adevăr, prioritățile PAC trebuie
să fie privite în contextul nu doar al aspirațiilor noastre de societate modernă, ci și al
constrângerilor care ne vor fi impuse în întreaga lume pe viitor. Potrivit Organizației
Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, producția de alimente trebuie să crească
cu cel puțin 70 % pentru a putea răspunde nevoilor în creștere ale populației lumii. Europa
trebuie să țină seama de securitatea alimentară mondială și trebuie să crească producția,
cu scopul de a limita importurile. În plus, susțin propunerea de a revizui legislația noastră
financiară, cu scopul de a combate volatilitatea prețurilor, care este cauzată în principal
prin speculații. Cu toate acestea, pentru a fi eficientă, această reexaminare trebuie să fie
efectuate simultan la nivel internațional. Mă bucur că una dintre prioritățile președinției
franceze a G20 în acest domeniu este de a combate volatilitatea prețurilor la alimente și
bunuri.

Iosif Matula (PPE),    în scris.  – Creșterea cererii de alimente la nivel global, ca efect al
creșterii populației planetei, se reflectă în mod evident asupra resurselor naturale de hrană
și implică noi reglementări și precauții în domeniul securității alimentare. UE are misiunea
prioritară de a garanta statelor membre dreptul la securitate alimentară și de a susține țările
în curs de dezvoltare să atingă un nivel adecvat de siguranță alimentară. Consider importantă
promovarea producției și comercializării alimentelor tradiționale locale. Produsele
alimentare cu referință regională prezintă multiple beneficii prin: costurile reduse de
transport și reducerea riscului de perisabilitate. Există multe regiuni cu un pronunțat
potențial agricol neexploatat din cauza unor dezechilibre în plan social sau economic, pe
fondul accentuării îmbătrânirii populației rurale sau industrializării. Astfel, importante
suprafețe agricole nu sunt utilizate eficient. Un rol cheie în asigurarea securității alimentare
îl pot avea autoritățile regionale prin sprijinirea capacității agricole a regiunilor ce dețin
acest potențial. UE este unul dintre liderii mondiali în domeniul cercetării și inovării, inclusiv
în agricultură. Cu o majoritate a populației urbane în continuă creștere, apare o nouă
provocare: cât de prioritară este dezvoltarea agriculturii urbane în vederea asigurării
securității alimentare, prin diverse modele cum ar fi agricultura urbana pe verticală?

Tiziano Motti (PPE),    în scris. – (IT) Sprijin abordarea sugerată de rezoluția adoptată
astăzi, în acest Parlament: securitatea alimentară este un drept uman fundamental și se
realizează atunci când toți oamenii, în orice moment, au acces fizic și economic la alimente
potrivite, sigure și nutritive. În Uniunea Europeană, în jur de 80 de milioane de persoane
încă mai trăiesc sub pragul sărăciei astăzi, și mulți dintre acestea sunt ajutate prin intermediul
programelor de ajutor alimentar. O dieta adecvată este în mod necesar un factor-cheie în
domeniul sănătății noastre, și încă sunt ridicate prea multe îndoieli cu privire la organismele
modificate genetic de către o parte a comunității științifice. Din acest motiv, sunt împotriva
deschiderii textului la OMG-uri, în special partea care prevede extinderea procesului de
aprobare pentru importul de alimente modificate genetic din țările terțe în Uniunea
Europeană. Din motive de coerență, nu cred că le putem interzice agricultorilor noștri să
utilizeze o tehnică pe care o tolerăm ulterior în producția din importuri. Cu toate acestea,
sprijin măsurile de încurajare a tinerilor agricultori, care reprezintă în prezent doar 7 %
din total, cu prime de instalare, ratele dobânzilor pentru împrumuturi subvenționate și
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alte stimulente care au fost puse în aplicare de către statele membre prin bugetele lor de
dezvoltare rurală, având certitudinea că producția agricolă europeană poate menține
nivelurile actuale ridicate de calitate și siguranță.

Rareș-Lucian Niculescu (PPE),    în scris.  – Salut raportul referitor la recunoașterea
agriculturii ca sector strategic în contextul securității alimentare dar, în același timp, îmi
exprim regretul pentru faptul că Parlamentul a decis să aloce atât de puțin timp pentru
dezbaterea acestuia. Tema este cu atât mai actuală în această perioadă, în care am devenit
conștienți de modul în care criza alimentară poate afecta stabilitatea statelor. Revolta din
Tunisia a avut printre motivații scumpirea alimentelor. Algeria, India, Bangladesh sunt
state în care scumpirea alimentelor a provocat tensiuni serioase. Sporirea culturilor de
biodiesel, speculațiile financiare, reorientarea extrem de rapidă a producătorilor către
culturi agricole mai rentabile, nu în ultimul rând, schimbarea obiceiurilor alimentare ale
cetățenilor multor state sunt, de asemenea, teme noi, legate strâns de subiectul raportului
de astăzi.

Un comentariu final: într-un top al vulnerabilității la creșterea prețului alimentelor, realizat
de o bancă japoneză, dintre 40 de țări cele mai vulnerabile, patru sunt membre ale Uniunii
Europene, un alt stat va deveni curând membru al UE, iar 3 state sunt vecini imediați ai
Uniunii. Un top interesant care trebuie să ne dea de gândit.

Pavel Poc (S&D),    în scris. – (CS) Dacă privim agricultura ca pe un domeniu strategic,
atunci o condiție prealabilă esențială pentru asigurarea securității aprovizionării cu alimente
este ca Uniunea Europeană să fie auto-suficientă, cel puțin în producția de alimente de bază
și a furajelor pentru animale. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și
Agricultură (FAO), cererea de alimente și furaje pentru animale ar putea crește cu 70 %
până în 2050. Prin urmare, va fi necesar să se folosească toate formele disponibile de
agricultură, și să se ofere un sprijin semnificativ pentru investiții financiare în cercetarea
științifică în acest domeniu. Utilizarea eficientă a soiurilor agricole tradiționale care sunt
caracteristice pentru anumite regiuni necesită, de asemenea, un sprijin mai mare și interes
public. De exemplu, evaluarea impactului asupra mediului a producției de alimente și a
distanțelor de transport este ușor de înțeles de către consumator. Nivelul actual al risipei
de până la 50 % în lanțul de producție în ansamblu, precum și creșterea disproporționată
în transportul de marfă, nu sunt factori compatibili cu asigurarea securității aprovizionării
cu produse alimentare. Nu putem pretinde să asigurăm securitatea alimentară și protecția
mediului și, totodată, să tolerăm o dependență de produsele cultivate pe un alt continent
și importate pe o distanță de mii de kilometri. Astfel de practici creează o amprentă de
mediu enormă și, în același timp, obligă țările în curs de dezvoltare să importe aproape
toate alimentele necesare, ceea ce le face dependente, le ruinează economiile, sărăcește
locuitorii acestora și le distruge mediul înconjurător.

22. Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultați procesul-verbal

23. Ridicarea ședinței

(Ședința a fost închisă la ora 23.30)
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