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1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας
και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί):
βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας - Συμφωνία σταθεροποίησης
και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Σερβίας (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση της συμφωνίας ΕΚ-Σερβίας

– Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας. Σύσταση (A7-0362/2010) του Jelko
Kacin, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύσταση σχετικά με το σχέδιο
απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης
και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της
Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου [15619/1/2007 - C7-0341/2010 - 2007/0255(NLE)]

– Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ ΕΚ και Σερβίας. Δηλώσεις του Συμβουλίου
και της Επιτροπής [2010/2980(RSP)]

Jelko Kacin,    εισηγητής. – (SL) Κυρία Πρόεδρε, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας υπεγράφη τον Απρίλιο του 2008, και η
μεταβατική, ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με τη Σερβία εφαρμόζεται με επιτυχία από τον
Φεβρουάριο του 2010.

Η διαδικασία επικύρωσης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν το Κοινοβούλιο της Σερβίας
επικύρωσε πρώτο την εν λόγω συμφωνία.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός πολιτικού, νομικού και οικονομικού πλαισίου
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας, και η Σερβία δεν μπορούσε να
ακολουθήσει την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης χωρίς να έχει δρομολογηθεί η διαδικασία
επικύρωσης.

Το 2009, η ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν περιελάμβανε αναφορές στη
Σερβία, επειδή η διαδικασία επικύρωσης στα κράτη μέλη είχε περιέλθει σε τέλμα μετά την αποτυχία
της Σερβίας να συνεργαστεί πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για την πρώην
Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ). Μέχρι σήμερα, έντεκα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη συμφωνία αυτή,
και για τον λόγο αυτόν, καλώ σήμερα τα υπόλοιπα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο το συντομότερο
δυνατό.

Εάν, σήμερα, επικυρώσουμε τη συμφωνία σε αυτήν την ανώτερη συνέλευση, θα στείλουμε ένα
ηχηρό και σαφές μήνυμα στήριξης για τις ευρωπαϊκές προσπάθειες της Σερβίας. Αυτό, ωστόσο,
από μόνο του, δεν θα διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης.
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Το ψήφισμα σχετικά με τη Σερβία, επί του οποίου θα διενεργηθεί αύριο ψηφοφορία, μεταφέρει
ακριβώς αυτό το μήνυμα στήριξης. Πρέπει να στηρίξουμε τη Σερβία στον μακρύ και δύσκολο
δρόμο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως χώρα η οποία ήταν απομονωμένη για μεγάλο διάστημα και η οποία έχει παραμείνει ανέπαφη
από τις σύγχρονες τάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομίας, η Σερβία αντιμετωπίζει
πολλές προκλήσεις.

Τα τελευταία δύο έτη, έχουμε δει την πολιτική σκηνή της Σερβίας να καθίσταται ολοένα και πιο
φιλοευρωπαϊκή. Οι σέρβοι ηγέτες θα αποδείξουν καλύτερα την ειλικρινή τους προσήλωση στις
ευρωπαϊκές αξίες και στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, εάν επιλύσουν με επιτυχία τα προβλήματα
και εάν υλοποιήσουν όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Ήδη έχουμε παρατηρήσει ορισμένες θετικές εξελίξεις. Επικροτούμε ειλικρινά την προθυμία της
Σερβίας να συμβιβαστεί και την έγκριση του κοινού ψηφίσματος σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο
τον Σεπτέμβριο του 2010 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Την 1η Ιανουαρίου 2011, η Σερβία κατάργησε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, και οι
γενιές των νέων Σέρβων έχουν περισσότερες ευκαιρίες να μορφωθούν, να σπουδάσουν και να
εξελιχθούν. Ο πολιτικός έλεγχος επί των ενόπλων δυνάμεων έχει επίσης ενισχυθεί.

Αφετέρου, η πρόοδος της Σερβίας προς την ΕΕ έχει παρακωλυθεί ιδιαίτερα από το γεγονός ότι
δύο πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου από το ΔΠΔΓ παραμένουν
ελεύθερα.

Ο Ratko Mladić καταζητείται παραπάνω από 15 έτη μετά τη γενοκτονία της Srebrenica, το
μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράχθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επικροτούμε τη δήλωση της σερβικής κυβέρνησης ότι θεωρεί προτεραιότητά της την ολοκλήρωση
της συνεργασίας της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Ωστόσο, καλούμε τις σερβικές
αρχές, όπως ανέφερε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
για την πρώην Γιουγκοσλαβία, να μειώσουν ουσιαστικά το χάσμα μεταξύ της πολιτικής βούλησης
την οποία έχουν επιδείξει και των απτών αποτελεσμάτων.

Ήρθε ο καιρός η Σερβία να κλείσει το οδυνηρό αυτό κεφάλαιο και να κάνει ένα νέο βήμα προς
τη συμφιλίωση της περιοχής.

Η Σερβία δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει καθεστώς υποψήφιας χώρας έως ότου αποδείξει ότι
συνεργάζεται πλήρως με το Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα
του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2010.

Η πιο αδιάσειστη απόδειξη θα ήταν η σύλληψη και η έκδοση όσων έχουν καταδικαστεί. Οι μέχρι
τώρα προσπάθειες της Σερβίας να το καταφέρει αυτό δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα και
παραμένουν ανεπαρκείς.

Έχουν επιτευχθεί σημαντικές αλλαγές στα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίες είναι περισσότερο έκδηλες
στις σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Κροατίας. Επικροτούμε ειδικότερα τη στάση του σέρβου
προέδρου, η νέα προσέγγιση του οποίου έχει δώσει ισχυρή ώθηση στην επίτευξη μόνιμης
συμφιλίωσης στην περιοχή.

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν και άλλες προκλήσεις. Το Βελιγράδι πρέπει να
επιδείξει μια εποικοδομητική σχέση στον επερχόμενο διάλογο με την Πρίστινα και, ανεξάρτητα
από το ζήτημα του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου, η σχέση μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας
πρέπει να καταστεί εταιρική σχέση, ούτως ώστε ολόκληρη η περιοχή να μπορέσει ευκολότερα
να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.
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Το ίδιο επίσης ισχύει και για τις σχέσεις της Σερβίας με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το Βελιγράδι
πρέπει να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ως χώρα με
τους δικούς της θεσμούς, να διαπραγματευτεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί του
παρόντος, δεν συμβαίνει ακόμη κάτι τέτοιο.

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, αποτελεί
μεγάλο προνόμιο και τιμή μου να επιστρέφω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη νέα μου ιδιότητά
ως εκπροσώπου της ουγγρικής εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ελπίζω, αξιότιμοι βουλευτές, ότι θα με θεωρείτε πρώην βουλευτή αυτού του
Κοινοβουλίου και εγγύηση ότι η ουγγρική Προεδρία θα αποτελέσει μία Προεδρία η οποία θα
πρόσκειται φίλα στο Κοινοβούλιο.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ με όλους σας κατά τη διάρκεια των επόμενων πεντέμιση μηνών αυτής
της Προεδρίας, τρέφοντας μεγάλες προσδοκίες. Θα μιλήσω στο εξής στη μητρική μου γλώσσα.

(HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά και τιμή λαμβάνω μέρος σε αυτήν
τη συζήτηση, μετά από την οποία το Κοινοβούλιο θα προβεί σε ψηφοφορία επί της έγκρισης
της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που υπεγράφη με τη Δημοκρατία της Σερβίας.
Θα ήθελα επίσης να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς
τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jelko Kacin, ο οποίος συνέταξε μια εξαιρετική
έκθεση επί του θέματος, και να επικροτήσω θερμά το ψήφισμα σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής
ενσωμάτωσης της Σερβίας. Όπως και στην περίπτωση άλλων χωρών της περιοχής, η προοπτική
της ένταξης στην ΕΕ έχει ωφελήσει και τη Σερβία, ενώ η χώρα αυτή έχει σημειώσει σημαντική
πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, η Συμφωνία
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη Σερβία στην πορεία
της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμφωνία ενισχύει τους ήδη στενούς δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας,
και δημιουργεί μια συμβατική σχέση μεταξύ των δύο μερών. Η συμφωνία θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο
πολιτικού διαλόγου. Δημιουργεί έναν χώρο ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών και ενισχύει τις
διμερείς οικονομικές σχέσεις, μέσω των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη σημαντικών οικονομικών
οφελών για τη Σερβία. Η συμφωνία ενθαρρύνει τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες οι οποίες θα
συμβάλουν στην ανάπτυξη της σερβικής οικονομίας και θα βοηθήσουν τη Σερβία να αναπτύξει
μια πλήρως λειτουργική οικονομία της αγοράς. Επιπλέον, η συμφωνία θέτει τα θεμέλια για την
ανάπτυξη αυξημένης συνεργασίας σε πολλούς τομείς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Σερβίας στο μέλλον, και κυρίως, μεταξύ άλλων, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος και του παράνομου διασυνοριακού εμπορίου, καθώς και όσον αφορά τη βελτίωση
των ισχυόντων κανονισμών περιβαλλοντικής προστασίας.

Το Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας στις 14 Ιουνίου 2010. Μέχρι
σήμερα, έντεκα κράτη, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της Ουγγαρίας, έχουν εγκρίνει τη συμφωνία
μέσω των κοινοβουλίων τους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλα τα κράτη μέλη θα επικυρώσουν
τη συμφωνία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το Συμβούλιο θα στήριζε την έναρξη ισχύος της
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έως τα τέλη του 2011, το αργότερο όμως έως τις
αρχές του 2012. Αυτό θα σήμαινε ότι η Σερβία θα σύναπτε μια φιλόδοξη συμβατική σχέση με
την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή ακριβώς που αρχίζει να προετοιμάζεται εντατικότερα για την
ένταξη. Οι ψήφοι σας θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην ανάδειξη της διαδικασίας αυτής
και στη συνέχισή της, λόγω της ομόφωνης υποστήριξης η οποία εκφράστηκε από όλες τις
πολιτικές δυνάμεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων την 1η Δεκεμβρίου.
Η Σερβία εξέφρασε τη δέσμευσή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με την αίτηση ένταξης την
οποία υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 2009. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, το Συμβούλιο
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ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει τη γνωμοδότησή της. Η γνωμοδότηση αναμένεται το
δεύτερο ήμισυ του 2011.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνεπάγεται πολυάριθμα
οφέλη για τη Σερβία. Ταυτόχρονα, η Σερβία πρέπει ακόμη να υλοποιήσει σημαντικές
μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν περαιτέρω προσπάθειες στους τομείς
της δημόσιας διοίκησης και του κράτους δικαίου, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, καταπολέμηση
της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Όπως αναφέρει επίσης η έκθεση την οποία υπέβαλε ο κ. Kacin, η διαδικασία ολοκλήρωσης
προάγεται με βάση την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα αυτόν. Επικροτώ το γεγονός ότι
έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία να
επισημάνω ότι, κατά το περασμένο έτος, η Σερβία σημείωσε ιστορικής σημασίας πρόοδο όσον
αφορά την επίτευξη ειρήνης με τις γείτονες χώρες στην περιοχή. Επικροτώ επίσης τη στενή
συνεργασία της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση το καλοκαίρι του 2010 και το ψήφισμα του
ΟΗΕ, αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για την έναρξη διαλόγου
μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Το Συμβούλιο στηρίζει πλήρως την Ύπατη Εκπρόσωπο
κ. Ashton στο έργο το οποίο έχει επιτελέσει στον τομέα αυτόν. Πρόκειται για μια σημαντική
πρόκληση, αλλά το ενδεχόμενο ανάπτυξης διαλόγου προσφέρει τόσο στο Κοσσυφοπέδιο όσο
και στη Σερβία την ευκαιρία να προσεγγίσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα συμπέρασμά μου. Είμαι πεπεισμένη ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει την αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης. Στο χέρι
μας είναι να το πετύχουμε. Πιστεύω ότι εάν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία
μπορέσουν να ολοκληρωθούν με επιτυχία στη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας, αυτό θα
αποτελέσει μια ιδιαίτερα θετική ένδειξη και για τη Σερβία ότι η διαδικασία είναι ζωντανή και ότι
οι βαλκανικές χώρες έχουν θέση στην οικογένεια των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το 2011 θα είναι ένα σημαντικό έτος για τη Σερβία, το οποίο
θα φέρει τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Επικροτώ την ευκαιρία την οποία προσφέρει στη
Σερβία αυτή η νέα συμφωνία, ούτως ώστε να οικοδομήσουμε μαζί ένα κοινό μέλλον σε μια
ειρηνική Ευρώπη.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή
που μιλάω σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ψηφοφορία έγκρισης της
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Δημοκρατία της Σερβίας. Θα ήθελα επίσης να
εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου προς τον εισηγητή για τη Σερβία, κ. Jelko Kacin, για
την έκθεσή του σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας.

Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη Σερβία
στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο θεμελιώδης στόχος της συμφωνίας αυτής είναι
να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και μεταρρυθμίσεις και να
προετοιμάσει τη Σερβία για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σημαντικό ορόσημο
θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά για τη Σερβία, καθώς η χώρα καταβάλλει εκ νέου προσπάθειες
για την προώθηση της συμφιλίωσης στην περιοχή.

Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο
μέσω του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης και της επιτροπής σταθεροποίησης και
σύνδεσης, ένα ανανεωμένο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου, και ένα δίκτυο υποεπιτροπών οι οποίες
καλύπτουν εκτενώς τους περισσότερους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι
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φυσικό, θεσπίζει επίσης ένα ειδικό όργανο μεταξύ αυτού του Κοινοβουλίου και του σερβικού
κοινοβουλίου, τη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Από οικονομική άποψη, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης προβλέπει τη σταδιακή
δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών και τη βαθμιαία ενσωμάτωση της Σερβίας στην
εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο οικονομικά οφέλη
τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τη Σερβία. Όπως συνέβη και στην Κεντρική Ευρώπη
τη δεκαετία του 1990, η συμφωνία θα τονώσει τις επενδύσεις, και ειδικότερα τις έμμεσες
επενδύσεις. Θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της σερβικής οικονομίας και θα βοηθήσει
τη Σερβία να προχωρήσει σε μια λειτουργική οικονομία της αγοράς.

Τα οφέλη της συμφωνίας αυτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξίσου σημαντικά. Η αγορά της
Σερβίας είναι ανοικτή πλέον στους εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άλλοτε σχετικά υψηλοί
δασμοί θα καταργηθούν ολοκληρωτικά μέσα σε περίπου δύο έτη, με εξαίρεση ορισμένα ιδιαίτερα
ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα.

Επιπλέον, εντάσσοντας σταδιακά τη Σερβία στην εσωτερική αγορά, οι συνθήκες θα καταστούν
περισσότερο σταθερές και προβλέψιμες για τους επενδυτές. Οι κανόνες για τον ανταγωνισμό
και τις κρατικές ενισχύσεις ευθυγραμμίζονται με εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εναρμονίζεται επίσης σταδιακά με τα πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευμεγέθης σερβική αγορά συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ανοίγει
προοδευτικά στους ευρωπαίους υποβάλλοντες προσφορά.

Η διαμόρφωση στενότερων δεσμών με τη Σερβία συνεπάγεται αρκετά άλλα πλεονεκτήματα για
την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, καθώς θα διευκολύνει τη συνεργασία στους τομείς,
παραδείγματος χάριν, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και ασφάλειας, του περιβάλλοντος, των
μεταφορών και των τελωνείων. Συμβάλλει επομένως, ώστε να καταστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη νοτιανατολική Ευρώπη περισσότερο αξιόπιστη και αποτελεσματική.

Τέλος, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι η Σερβία πρότεινε την υλοποίηση της ενδιάμεσης
συμφωνίας. Τέθηκε επίσημα σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2010, αλλά η Σερβία αποφάσισε να
την εφαρμόσει μετά την υπογραφή της τον Απρίλιο του 2008. Η Σερβία απέδειξε με αυτόν τον
τρόπο τη δέσμευσή της για την οικονομική της ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι
στιγμής έχει σημειώσει θετικές επιδόσεις.

Από τις 14 Ιουνίου 2010, όταν το Συμβούλιο αποφάσισε να δρομολογήσει τη διαδικασία
επικύρωσης για τη συμφωνία, εννέα κράτη μέλη γνωστοποίησαν την επικύρωση και δύο ακόμη
έχουν εξασφαλίσει την έγκριση των κοινοβουλίων τους. Η σημερινή ψηφοφορία από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα πρέπει επομένως να εξασφαλίσει επιπρόσθετη ώθηση στη διαδικασία αυτή χάρη
στην ομόφωνη υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ελπίζω ότι η επικύρωση από τα
υπόλοιπα κράτη μέλη θα ακολουθήσει σύντομα.

Ας συνοψίσω εστιάζοντας την προσοχή στην πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας ως μια άρτια μελετημένη συμβολή στη σημερινή πολιτική
συζήτηση. Είμαι επομένως ευγνώμων στον εισηγητή, κ. Jelko Kacin. Το ψήφισμα στέλνει στη
Σερβία τόσο ένα μήνυμα στήριξης για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Σερβίας όσο και
ένα μήνυμα προσδοκίας όσον αφορά τις βασικές προκλήσεις που περιμένουν τη Σερβία στην
πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στο πλαίσιο της κατάρτισης
της γνωμοδότησης για την αίτηση ένταξης της Σερβίας.

Τον περασμένο Νοέμβριο βρισκόμουν στο Βελιγράδι για να παραδώσω ένα λεπτομερές
ερωτηματολόγιο στον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης αρμόδιο για την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οι σερβικές αρχές εργάζονται επί του παρόντος σκληρά προκειμένου
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να ετοιμάσουν τις απαντήσεις τους, οι οποίες αναμένονται έως τα τέλη του μήνα. Ενθαρρυντική
θεωρώ την έγκριση από τη σερβική κυβέρνηση στις 30 Δεκεμβρίου ενός σχεδίου δράσης ως
συνέχεια στην έκθεση προόδου της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα αναλύσει διεξοδικά τις απαντήσεις
στα ερωτηματολόγια και τα μέτρα τα οποία θα λάβουν οι σερβικές αρχές τους ερχόμενους μήνες
για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της με στόχο την έκδοση γνωμοδότησης κατά το δεύτερο
ήμισυ του 2011.

Όπως δήλωσε η συνάδελφός μου από την Ουγγαρία, το 2011 είναι ένα σημαντικό έτος για τη
Σερβία: ένα έτος απαιτητικών προκλήσεων, καθώς και ένα έτος ευκαιριών. Η πορεία έχει χαραχθεί
και οι στόχοι είναι γνωστοί, αλλά από τη Σερβία εξαρτάται αν θα ακολουθήσει την πορεία αυτή,
αν θα εκπληρώσει τα απαιτούμενα κριτήρια, και, όταν θα είναι έτοιμη, αν θα συμμετάσχει στη
διαπραγματευτική διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπεισμένος ότι, με την κοινή
υποστήριξή μας, η Σερβία θα συνεχίσει να προβαίνει στις σωστές ευρωπαϊκές επιλογές και να
σημειώνει πρόοδο στις προσπάθειες ολοκλήρωσής της. Η προσπάθεια αυτή θα στείλει ένα θετικό
μήνυμα για ολόκληρη την περιοχή σε μια εποχή όπου χρειάζεται να επιβεβαιώσουμε εκ νέου τις
ευρωπαϊκές της προοπτικές, προκειμένου να εδραιώσουμε την ειρήνη και να προωθήσουμε την
οικονομική ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια.

György Schöpflin,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, κατά την άποψή
μου, η έκθεση για τη Σερβία είναι εξαιρετική. Συγχαίρω τον εισηγητή, κ. Jelko Kacin.

Έχω την εντύπωση ότι επιτέλους η Σερβία αποφάσισε ότι πραγματικά επιθυμεί να εξασφαλίσει
ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Η πλειονότητα της πολιτικής ελίτ πιστεύει ότι αυτή είναι η ευνοϊκότερη
επιλογή. Η διαπίστωση αυτή πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της αναταραχής των τελευταίων
δύο δεκαετιών. Η Σερβία γνώρισε το τέλος του κομμουνισμού, την κατάρρευση της
Γιουγκοσλαβίας, τους πολέμους που επακολούθησαν, τη διακυβέρνηση του Slobodan Milošević,
τον βομβαρδισμό του 1999, τη ραγδαία αναπτυσσόμενη μαφία και εγκληματικότητα, τη βία,
τους πρόσφυγες – μια θλιβερή και τραυματική ιστορία. Η απόφαση της ευρωπαϊκής επιλογής,
επομένως, συνιστά σημαντικό επίτευγμα και σηματοδοτεί ότι η Σερβία αποτελεί παράγοντα
σταθερότητας στην περιοχή.

Εξακολουθούν να υπάρχουν δύο σημαντικά πολιτικά προβλήματα: η σύλληψη και μεταφορά
του Ratko Mladić στο Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, και ο συμβιβασμός με την ανεξαρτησία
του Κοσσυφοπεδίου. Και τα δύο αυτά προβλήματα υποδηλώνουν ψυχολογικούς φραγμούς. Ο
Mladić έχει τους προστάτες του, και η απώλεια του Κοσσυφοπεδίου είναι οδυνηρή για μια
αξιόλογη μερίδα της σερβικής κοινωνίας· οποιαδήποτε απώλεια εδάφους είναι οδυνηρή. Σε αυτά
μπορούν να προστεθούν αρκετοί άλλοι τομείς που χρειάζονται προσοχή, ιδίως η αναβάθμιση
της δημόσιας διοίκησης και της απονομής δικαιοσύνης, η καθιέρωση όρων της αγοράς και η
πλήρης διαφάνεια όσον αφορά το παρελθόν της Σερβίας, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος
των αρχείων.

Οι οιωνοί για την πορεία της Σερβίας προς την Ευρώπη είναι δικαιολογημένα αίσιοι. Υπάρχει
σαφής δέσμευση προς την κατεύθυνση αυτή. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ελίτ και η
κοινωνία αναγνωρίζονται και οι τεχνικές προετοιμασίες προχωρούν. Εάν όλα πάνε καλά, η Σερβία
θα λάβει τη γνωμοδότηση το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους και εν συνεχεία θα της χορηγηθεί
το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Ο δρόμος για την Ευρώπη δεν θα είναι εύκολος, αλλά η Ευρώπη
συνολικά θα ωφεληθεί από μια σταθερή και δημοκρατική Σερβία.

4. Υποδοχή

Πρόεδρος.   – Πριν προχωρήσουμε με τον κατάλογο των ομιλητών, θα ήθελα με την ευκαιρία
αυτή να καλωσορίσω έναν καλεσμένο που παρακολουθεί τη σημερινή συζήτησή μας, τον
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αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Σερβίας, κ. Božidar Đelić. Σας καλωσορίζουμε θερμά, κ. Đelić.
Χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας.

5. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας - Συμφωνία σταθεροποίησης
και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Σερβίας (συνέχεια της συζήτησης)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συνέχιση της κοινής συζήτησης της συμφωνίας
ΕΚ-Σερβίας.

Μαρία-Ελένη Κοππά,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να
συγχαρώ τον συνάδελφο Kacin για το ισορροπημένο και εμπεριστατωμένο κείμενο που
παρουσίασε. Η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στηρίζει ένθερμα την ενταξιακή
προοπτική της Σερβίας, μίας χώρας που έκανε τεράστια βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια
και που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την εδραίωση της ειρήνης και σταθερότητας στα Δυτικά
Βαλκάνια. Η σημερινή έγκριση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εκ μέρους του
Κοινοβουλίου αποτελεί λοιπόν ιστορική στιγμή και την καλωσορίζουμε. Με το ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλωσορίζουμε επίσης την αίτηση ένταξης που υπέβαλε η χώρα
υπογραμμίζοντας ότι υπολείπονται ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν.

Πρέπει να είναι σαφές ότι η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας παραμένει κεντρική
προτεραιότητα της Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία της χώρας
με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι απόλυτη διεθνής υποχρέωση και πρέπει να προχωρήσει
με γοργούς ρυθμούς, όχι γιατί το θέλει η Ευρώπη, αλλά γιατί η απόδοση δικαιοσύνης συμβάλλει
στη συμφιλίωση με το παρελθόν και επιτρέπει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ όλων των λαών
της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι ο σερβικός λαός υπήρξε θύμα αυτού του πολέμου. Η Σερβία
είναι σήμερα η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων και εσωτερικά μετατοπισμένων στην
Ευρώπη. Άνθρωποι που χρειάζονται περίθαλψη, στέγη και ένταξη στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα
στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης η Ένωση πρέπει να υποστηρίξει έμπρακτα κάθε
προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε, λοιπόν, την πρόσφατη δέσμευση των
Προέδρων της Σερβίας και της Κροατίας να επιζητήσουν από κοινού λύσεις για το πρόβλημα
των προσφύγων.

Η απόφαση για έναρξη διαλόγου με τις αρχές του Κοσόβου έχει ιδιαίτερη σημασία για τη
σταθερότητα στην περιοχή. Υποστηρίζουμε το διάλογο που πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο
δυνατό προς όφελος όλων των κατοίκων του Κοσόβου και που ελπίζουμε να συμβάλει στο κοινό
ευρωπαϊκό μέλλον των λαών της περιοχής. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον Αντιπρόεδρο
της Σερβικής Κυβέρνησης, κύριο Đelić, για τη χθεσινή του δήλωση στην Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η Σερβία επιζητεί ένα ιστορικό συμβιβασμό σε
σχέση με το Κόσοβο. Αυτός ο συμβιβασμός πράγματι είναι αναγκαίος και πρέπει όλοι μας να
βοηθήσουμε για την επίτευξή του.

Norica Nicolai,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (RO) Κυρία Πρόεδρε, ως φιλελεύθερη,
οφείλω να τονίσω ότι η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
αποτελεί μία Ομάδα η οποία πάντοτε στήριζε τη διαδικασία διεύρυνσης, επειδή πιστεύουμε σε
μία Ευρώπη αποτελούμενη από όλα τα μέλη της, ήτοι σε μια ισχυρή, ενωμένη Ευρώπη. Ως
Ρουμάνα, δεν μπορώ παρά να επικροτήσω αυτήν την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας, τονίζοντας
παράλληλα ότι η Σερβία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και ότι το ταξίδι της προς την Ευρώπη δεν
πρόκειται να ολοκληρωθεί χωρίς δυσκολίες λόγω του ταραγμένου παρελθόντος της. Ωστόσο,
η Σερβία πρέπει να προχωρήσει και να προσπαθήσει να ξεχάσει το παρελθόν, επειδή η συμφιλίωση
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με το παρελθόν δεν πρέπει να στέκεται εμπόδιο στον δρόμο για την εκπλήρωση του μελλοντικού
της πεπρωμένου στην Ευρώπη.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι ζωτικής σημασίας να υλοποιηθούν κατάλληλα, άρτια και
προσεκτικά τα κριτήρια της Κοπεγχάγης σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της
Σερβίας, επειδή μόνο αυτά εξασφαλίζουν τον σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών, του κράτους
δικαίου και των βιώσιμων δημοκρατιών. Πιστεύω ότι τα δύο τελευταία αυτά έτη από την ιστορική
απόφαση εκκίνησης της ευρωπαϊκής πορείας αποδεικνύουν ότι τόσο η κυβέρνηση στο Βελιγράδι
όσο και ο σερβικός λαός διακατέχονται από κίνητρα και αποφασιστικότητα. Πιστεύουν ολόψυχα
σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα, επειδή τι άλλο μπορεί να είναι πιο σημαντικό από την έγκριση
ευρωπαϊκών αποφάσεων από μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει εξαναγκαστεί να λάβει τις αποφάσεις
αυτές από νομικές απαιτήσεις ή από απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται από τους κανόνες αυτού
του πολιτικού παιχνιδιού.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να σταθεροποιηθεί η οικονομία της Σερβίας. Πράγματι, οι ενδείξεις
που παρατηρούμε επί του παρόντος, όσον αφορά τη σερβική οικονομία, είναι εξαιρετικές. Η
σταθεροποίηση της οικονομίας είναι ύψιστης σημασίας. Ωστόσο, μεγάλη προσοχή πρέπει να
δοθεί στην πολυπολιτισμικότητα των Βαλκανίων, κάτι το οποίο έχει αποτελέσει ευαίσθητο
ζήτημα. Το πρόβλημα των μειονοτήτων στην περιοχή αυτή δεν πρέπει να δημιουργήσει διαμάχη.
Πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητο ένα μοντέλο το οποίο προωθεί την ενίσχυση και την
υποστήριξη των μειονοτήτων και της πολιτισμικής συμφιλίωσης.

Marije Cornelissen,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα
των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία αποτελεί ένθερμο υποστηρικτή της ένταξης της
Σερβίας στην ΕΕ. Επομένως, είμαστε ευχαριστημένοι με την αναμφίλεκτα φιλοευρωπαϊκή πορεία
της παρούσας κυβέρνησης. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, καμία πλευρά δεν πρόκειται ακριβώς
να επιβραβευθεί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη διαδικασία ένταξης. Η ΕΕ επιτρέπει
στον εαυτό της να φέρεται με επιπολαιότητα.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η φιλοευρωπαϊκή πολιτική της Σερβίας, έλαβε απαλλαγή από την
υποχρέωση θεώρησης πριν καν συμμορφωθεί πλήρως με τα κριτήρια. Η Σερβία έλαβε την
ειδοποίηση τον Οκτώβριο, σε αντάλλαγμα για τη μετριοπαθή στάση της σε σχέση με το
Κοσσυφοπέδιο. Το μήνυμα το οποίο στέλνει η ΕΕ είναι ότι τα πολιτικά παιχνίδια, και όχι η
συμμόρφωση με τα κριτήρια, είναι εκείνα τα οποία θα καθορίσουν τη διαδικασία ένταξης. Δεν
θα έπρεπε να επιβραβεύσουμε τη Σερβία επειδή συμπεριφέρεται σαν ώριμη ευρωπαϊκή δημοκρατία.
Στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να αναμένουμε από τη Σερβία να αναλάβει έναν υπεύθυνο ρόλο
ως περιφερειακός ηγέτης όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο και τη Βοσνία ως λογική έκβαση, χωρίς
να χρειάζεται να την επιβραβεύσουμε με τον ίδιο τρόπο που επιβραβεύει κανείς ένα παιδί, δίνοντας
του ένα γλυκό επειδή ήταν φρόνιμο.

Ένα πράγμα το οποίο οφείλουμε τουλάχιστον να κάνουμε είναι να πάψουμε να υποχωρούμε
κάθε φορά που έρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της καταδίωξης του Mladić και του Hadžić.
Εδώ μιλάμε για τους δράστες φρικαλέων εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονίας. Δεν θα πρέπει
να ξεφύγουν έχοντας διαπράξει δολοφονίες. Η Σερβία μπορεί, και πρέπει, να καταβάλει πολύ
μεγαλύτερες προσπάθειες για τη σύλληψή τους. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η πλήρη
συνεργασία με το ΔΠΔΓ να αποτελέσει ασήμαντο ζήτημα, το οποίο θα παραβλεφθεί προς όφελος
της διπλωματίας. Η ετυμηγορία επ’ αυτού εναπόκειται σε όσους είναι σε θέση να κρίνουν αν η
Σερβία συνεργάζεται πλήρως, και αυτός είναι ο εισαγγελέας κ. Brammertz. Για τον λόγο αυτόν,
σας ζητώ να ψηφίσετε υπέρ της τροπολογίας μας.
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Charles Tannock,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η πρόοδος της
Σερβίας προς την ένταξη στην ΕΕ επιταχύνεται, και δικαίως, όπως αποδεικνύεται από την
εξαιρετική έκθεση Kacin.

Όταν βρέθηκα στη Σερβία τον περασμένο Οκτώβριο, εντυπωσιάστηκα από τη δέσμευση και την
προσπάθεια της δυναμικής, φιλοδυτικής, δημοκρατικής κυβέρνησης της Σερβίας. Η Σερβία είναι
βέβαιο ότι έχει ακόμη μεγάλο δρόμο μπροστά της όσον αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση και
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Εμείς στην Ομάδα των Ευρωπαίων
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ελπίζουμε επίσης ότι ο Ratko Mladić θα συλληφθεί και θα
σταλεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, μολονότι δεν είναι σε καμία περίπτωση βέβαιο
ότι βρίσκεται σε σερβικό έδαφος. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να ανταμειφθεί και να
επιβραβευθεί η πρόοδος της Σερβίας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, για παράδειγμα
επικυρώνοντας τώρα τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, κυρίως επειδή ορισμένοι
γείτονες της Σερβίας, όπως η Κροατία, έχουν σημειώσει πολύ μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά
την πορεία ένταξης στην ΕΕ.

Η σχέση της Σερβίας με το Κοσσυφοπέδιο είναι προβληματική, αλλά όχι ανεπίδεκτη επίλυσης.
Εγώ, προσωπικά, πιστεύω ότι μια δίκαιη, πλήρης και τελική διευθέτηση βάσει των αρχών της
διχοτόμησης και της «γης έναντι ειρήνης» που παρατηρούμε στη Μέση Ανατολή θα ήταν ο
καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Κατά την άποψή μου, η ΕΕ θα πρέπει να αξιολογήσει
δεόντως την επιλογή αυτή στη διάρκεια του επερχόμενου διαλόγου τον οποίο διαχειρίζεται η
Ύπατη Εκπρόσωπος. Θα ήταν επικίνδυνα κοντόφθαλμο να παραβλέψουμε την επιλογή αυτή
χωρίς προηγουμένως να την εξετάσουμε, και θα διαιωνίζαμε το καθεστώς αφάνειας του
Κοσσυφοπεδίου όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση σε επίπεδο ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ.

Miloslav Ransdorf,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Κυρία Πρόεδρε, η μεγαλύτερη
μορφή στη σερβική ιστορία, ο Άγιος Σάββας, είχε πει ότι οι Σέρβοι είναι λαός τόσο της Ανατολής
και όσο της Δύσης. Από αυτό προκύπτει το πρόβλημα ότι δεν εμπιστεύονται τους λαούς της
Δύσης, επειδή θεωρούν τον εαυτό τους λαό της Ανατολής, και δεν εμπιστεύονται τους λαούς
της Ανατολής, επειδή θεωρούν τον εαυτό τους λαό της Δύσης. Στην πραγματικότητα, η Σερβία
είναι μια γέφυρα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, μια χώρα-κλειδί για την ευρωπαϊκή
ενότητα και, τέλος, ακόμη και το μυθιστόρημα του σέρβου συγγραφέα, Dobrica Ćosić, «Ώρα
θανάτου», δείχνει ότι η Σερβία είναι αποφασιστικής σημασίας όσον αφορά την ενότητα ή τη
διάσπαση της Ευρώπης.

Πιστεύω ότι είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε τη θεμελιώδη σημασία της Σερβίας για την
ευρωπαϊκή ενότητα. Αποτελεί την καθοριστική οικονομία των Βαλκανίων, και χωρίς τα Βαλκάνια
δεν πρόκειται να υπάρξει ευρωπαϊκή ενότητα. Θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε κοινές προκλήσεις
οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν σχετικά γρήγορα, όπως τα προβλήματα των προσφύγων
στη Σερβία (στο σερβικό έδαφος υπάρχουν περίπου 750.000 πρόσφυγες), περιβαλλοντικά
προβλήματα (ορισμένα χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990) και η λειτουργία των
ναυτικών διαδρόμων στον Δούναβη (διαθέτουμε μια διακομματική ομάδα εργασίας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αφιερωμένη στον Δούναβη), και θα πρέπει επίσης να επιδιώξουμε να συνδράμουμε
τη Σερβία όσον αφορά μια θαρραλέα μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Νικόλαος Σαλαβράκος,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι η έκθεση
του κυρίου Kacin είναι απόλυτα ισορροπημένη και τον συγχαίρω για αυτήν. Η πρόοδος της
Σερβίας σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις απεικονίζεται στην έκθεση αυτή με ρεαλιστικό
τρόπο. Μάλιστα δε εχθές στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είχαμε μία ικανοποιητική
παρουσίαση των εξελίξεων από τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Σερβίας.
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Παρόλα αυτά, σημαντική παραμένει η εκκρεμότητα για τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των τελευταίων φυγάδων στη Χάγη, που
αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της Σερβίας.

Η ελευθερία του Τύπου είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να λύσει η
Σερβική Κυβέρνηση, αφού δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικές πιέσεις ή άλλες επιρροές που να
εμποδίζουν την ανεξαρτησία των Σέρβων δημοσιογράφων.

Ένα ακόμη πρόβλημα που ταλανίζει τη Σερβία είναι ο μεγάλος αριθμός προσφύγων και εσωτερικά
εκτοπισμένων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης και φτώχειας, ενώ η ανεργία
φθάνει στο 19%. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Σερβία και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
η χώρα αυτή πέρασε ένα πόλεμο μόλις πρόσφατα.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να εστιαζόμαστε μόνο στη
σύλληψη και στη δίκη του εγκληματία πολέμου Mladić. Η Σερβία αντιμετωπίζει τεράστια
προβλήματα με το οργανωμένο έγκλημα. Πολλοί ομιλητές το έχουν ήδη αναφέρει και δεν πρέπει
να υποτιμούμε τα προβλήματα αυτά. Έχει, βέβαια, σημειωθεί πρόοδος, όχι όμως αρκετή ούτως
ώστε να επιτευχθεί ένα αποδεκτό επίπεδο, σε καμία περίπτωση.

Κάτι άλλο, βεβαίως, είναι ότι η Σερβία είναι μια φτωχή χώρα, όπως όλες αυτές οι υποψήφιες
προς ένταξη χώρες. Πρόκειται για φτωχές χώρες και η ένταξή τους θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρή
για τους ευρωπαίους πολίτες. Στη Σερβία υπάρχει πολύ περισσότερη διαφθορά απ’ ό,τι στη
Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν θα έπρεπε ποτέ να ενταχθούν
στην Ένωση. Αυτό θα οδηγήσει σε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά τη διαφθορά, και στη
Σερβία υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη διαφθορά. Θεωρώ ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα επίμονο
πρόβλημα και ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δυνατόν να λυθεί τόσο απλά. Σας ζητώ, λοιπόν,
να μην το υποτιμάτε.

Επιπλέον, η πιθανή ένταξη της Σερβίας, όπως και η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης, θα
οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μετανάστευση προς τη Δυτική Ευρώπη, μετανάστευση η οποία
δεν θα μας ωφελήσει καθόλου.

Adrian Severin (S&D).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
και η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Σερβίας έχουν σημασία τόσο για τη Σερβία όσο και για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να αναφέρω δύο παρατηρήσεις. Προκειμένου να διαπραγματευτούμε κατάλληλα τη
συμφωνία και να διαχειριστούμε δεόντως τη διεργασία ενσωμάτωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει να ξεκινήσει προσδιορίζοντας και αναγνωρίζοντας τα συμφέροντά της. Η Ευρώπη έχει να
αντιμετωπίσει το αλβανικό πρόβλημα το οποίο ακόμη δεν έχει λυθεί, μια έλλειψη γεωπολιτικής
συνοχής στο νότιο τμήμα της, και μια μαύρη τρύπα οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς
στην περιοχή των Βαλκανίων. Τούτο σημαίνει ότι, στο κέντρο της Ένωσης, απαιτείται μια
διευρυμένη λειτουργική και συνεκτική αγορά για καλύτερους διαδρόμους μεταφορών στην
περιοχή αυτή. Κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί χωρίς τη συμβολή
της Σερβίας.

Δεύτερον, πρέπει να αποφεύγουμε να αντιμετωπίζουμε τη Σερβία ως ευρωπαϊκή χώρα δεύτερης
κατηγορίας και να της απευθύνουμε κηρύγματα σε κάθε ευκαιρία. Η Σερβία έχει πράγματι
αμαρτήσει πολλάκις, αλλά η ευρωατλαντική συμβολή στα αμαρτήματα που διαπράχθηκαν ήταν
επίσης σημαντική. Το 2011 ήταν πράγματι ένα έτος δυσκολιών και ευκαιριών τόσο για τη Σερβία
όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις ευκαιρίες αυτές
εκτός αν αφήσουμε κατά μέρος τον ναρκισσισμό και αν αντιμετωπίσουμε τη Σερβία ως ομότιμη
χώρα.
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Μόνο μια αξιοπρεπής Σερβία μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο εταίρο για την ιστορική συμφιλίωση
στα Βαλκάνια και την ιστορική επανένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση του κ. Kacin
συμβάλλει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Sarah Ludford (ALDE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, συμπαρατάσσομαι με όσους εξύμνησαν και
επικρότησαν την έκθεση του συναδέλφου μου, Jelko Kacin, και συμφωνώ απόλυτα με τις
παρατηρήσεις του ότι το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Σερβία
θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και σταθερότητας στην
περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Την τελευταία δεκαετία στηρίζω τον στόχο της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου όταν ήμουν Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τα Βαλκάνια.
Συνεργάστηκα στενά με τον εισηγητή μας για την προάσπιση της δυνατότητας πραγματοποίησης
ταξιδιών με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και χάρηκα όταν η δυνατότητα αυτή
εξασφαλίστηκε για τη Σερβία, μεταξύ άλλων, πριν από ένα έτος. Πιστεύω ότι πρόκειται για μία
πραγματικά ζωτικής σημασίας συμβολή στις διαπροσωπικές επαφές και στη διεύρυνση των
οριζόντων και, τέλος, στην εγγύηση της ασφάλειας με την ευρύτερή της έννοια.

Ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Σερβία έχουν ήδη αναφερθεί. Θα ήθελα να
προσθέσω κάτι σχετικά με την πρόκληση της δικαστικής μεταρρύθμισης. Η έκθεση προόδου της
Επιτροπής το περασμένο φθινόπωρο προκάλεσε ανησυχία σχετικά με τον μη διαφανή τρόπο με
τον οποίο διεξάγονταν οι διαδικασίες επαναδιορισμού, διακυβεύοντας την αρχή της ανεξαρτησίας
του δικαστικού κλάδου και δημιουργώντας μεγάλο κίνδυνο πολιτικής επιρροής. Είναι σαφές
ότι πρόκειται για ένα καθοριστικό ζήτημα ως προς το κράτος δικαίου.

Σε συνάρτηση με τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία,
στη Χάγη, ο κ. Kacin δήλωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εχθές το βράδυ ότι η Σερβία
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να
εντοπίσει και να συλλάβει τους υπόλοιπους δύο καταδικασθέντες και να τους μεταφέρει στη
Χάγη, αλλά ο Serge Brammertz, ο Γενικός Εισαγγελέας, στην ομιλία του προς το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι η Σερβία έπρεπε να καλύψει το χάσμα μεταξύ
της δεδηλωμένης δέσμευσής της για τις συλλήψεις και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεών
της στην περιοχή. Δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Η Σερβία πρέπει να ακολουθήσει μια πιο
προληπτική προσέγγιση στη σύλληψη των φυγάδων, και επομένως φοβούμαι ότι υπάρχει ένα
χάσμα μεταξύ ρητορικής και πραγματικότητας, και το χάσμα αυτό πρέπει οπωσδήποτε να
γεφυρωθεί.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κι εμείς τασσόμαστε
υπέρ της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, φυσικά, της Σερβίας.
Κάθε χώρα είναι, βεβαίως, διαφορετική, αλλά η περιοχή είναι αλληλένδετη και η δράση κάθε
χώρας στην περιοχή έχει κρίσιμο αντίκτυπο στην επιτυχία της ίδιας της διεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω, για άλλη μία φορά, ότι, κατά την άποψή μας, η
διαδικασία ένταξης της Σερβίας δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δώσει το
πράσινο φως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και, όπως ανέφερε μόλις η συνάδελφος βουλευτής,
χωρίς πιο προληπτική και, κυρίως, πιο αποτελεσματική συνεργασία με το Δικαστήριο στην
περιοχή.

Έχουν σημειωθεί επίσης θετικές εξελίξεις. Μία τέτοια εξέλιξη ήταν η θέσπιση τoυ νόμου για την
ισότητα των φύλων, για την οποία χαρήκαμε ιδιαίτερα. Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε τώρα
είναι η πραγματικά ταχεία εφαρμογή του και καλούμε την Επιτροπή να διαθέσει χρηματικούς
πόρους προκειμένου να στηρίξει αυτήν τη διεργασία. Εάν η περιοχή αυτή επιθυμεί να αναπτυχθεί
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συνολικά, χρειαζόμαστε επίσης ξανά περισσότερες επιλογές δημόσιων μεταφορών στην περιοχή
και διαμέσου αυτής. Καλώ επίσης, εν προκειμένω, την Επιτροπή να παράσχει περισσότερη στήριξη
και χρηματοδότηση στην περιοχή αυτή με το μέσο προενταξιακής βοήθειας (IPA), καθώς είμαστε
πεπεισμένοι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι επαφή μεταξύ των λαών και όχι απλώς μεταξύ
των ηγετών. Η επαφή αυτή θα προαχθεί ιδιαίτερα εάν διευκολυνθεί περισσότερο η κινητικότητα
του πληθυσμού της περιοχής.

Η κινητικότητα αποτελεί επίσης ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα απλώς να αναφέρω εν τάχει
προτού ολοκληρώσω, ειδικότερα όσον αφορά τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τις
οποίες το Βελιγράδι εξακολουθεί να εκδίδει για επτά περιοχές στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο. Καλούμε
το Βελιγράδι να σταματήσει επιτέλους να εκδίδει αυτές τις πινακίδες κυκλοφορίας για το
Κοσσυφοπέδιο.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Σερβία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Η
Σερβία είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η Σερβία είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού
πολιτισμού. Η Σερβία δεν είναι απλώς ένα τμήμα του ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου. Η Σερβία,
επομένως, πρέπει να είναι μέρος ενός πολιτικού χάρτη της Ευρώπης, γι’ αυτό ας μην αναζητούμε
προφάσεις για να καθυστερήσουμε την πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω
την εντύπωση ότι η ΕΕ σε ορισμένες περιπτώσεις αγνόησε αυτήν τη χώρα και υπήρξε ανισότητα
μεταξύ της μεταχείρισης συγκεκριμένων χωρών των Βαλκανίων και της Σερβίας. Πρέπει να
δώσουμε οριστικό τέλος σε αυτήν την ανισότητα. Ας μην αναζητούμε προφάσεις –ξανατονίζω–
για να καθυστερήσουμε την πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σερβικό έθνος
έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να αποκτήσει μια θέση μεταξύ των εθνών της
Ευρώπης το ταχύτερο δυνατόν.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, επί του παρόντος, η οικονομική κρίση στη
Σερβία και στα Δυτικά Βαλκάνια κορυφώνεται. Η επισφαλής αυτή κατάσταση συνεπάγεται τον
κίνδυνο εκ νέου έξαρσης των λαϊκιστικών και εθνικιστικών αντιλήψεων. Επίτροπε Füle, δεν είναι
καιρός να συγκροτήσουμε ένα αναπτυξιακό ταμείο για τα Δυτικά Βαλκάνια κατά το πρότυπο
του μεταπολεμικού σχεδίου Μάρσαλ;

Κύριε Επίτροπε, έχω μια δεύτερη ερώτηση για εσάς. Εχθές πληροφορήθηκα το ενδεχόμενο της
ανάπτυξης ενός νέου πεδίου ταραχών στη Σερβία από κάποιον ο οποίος γνωρίζει εμπιστευτικές
πληροφορίες. Αυτό αφορά τις δραστηριότητες ριζοσπαστικών ισλαμικών δυνάμεων στο Sandžak.
Ένα όνομα το οποίο ακούγεται εν προκειμένω είναι αυτό του περιφερειακού μουφτή, κ. Zukorlić.
Ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες διαθέτει η Επιτροπή σχετικά με το ζήτημα αυτό και ποια
αντίμετρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή;

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Κυρία Πρόεδρε, δεκάδες χιλιάδες Βούλγαροι ζουν στην
ανατολική Σερβία, στις περιοχές γύρω από το Bosilegrad και το Caribrod. Αποτελούν εθνοτική
μειονότητα η οποία παρέμεινε στη Σερβία μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι αποτελούν έναν από τους φτωχότερους πληθυσμούς της
Ευρώπης. Η σερβική κυβέρνηση όχι μόνο δεν έκανε κάτι γι’ αυτό – όπως επενδύσεις, προκειμένου
να δώσει κάποια ώθηση στην οικονομία της περιοχής, αλλά τον Νοέμβριο του περασμένου έτους,
χωρίς καμία εξήγηση και καταστρατηγώντας τις διεθνείς δεσμεύσεις της, σταμάτησε μια ομάδα
βούλγαρων πολιτών, οι οποίοι μετέφεραν βοήθεια στα παιδιά της περιοχής που έρχονταν στη
Βουλγαρία για να μορφωθούν.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους εκπροσώπους της σερβικής κυβέρνησης ότι η ελευθερία
μετακίνησης ανθρώπων και τα ανοικτά σύνορα αποτελούν θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μέχρι να την μάθετε και να την εφαρμόσετε, δεν υπάρχει θέση εδώ για εσάς.
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Elmar Brok (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kacin για όσα πρότεινε. Η έκθεσή του αποτελεί ξεκάθαρη
περίπτωση θετικής ψήφου.

Πιστεύω ότι για όλα τα ζητήματα για τα οποία εξακολουθούμε να επικρίνουμε τη Σερβία, για
όλες τις απαιτήσεις εφαρμογής διαδικασιών εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, όλη την αναγκαιότητα
συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, για τα ζητήματα
τα οποία αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις
ειδικότερα στη Σερβία, με τη μαφία να δραστηροποιείται και να επηρεάζει την οικονομική ζωή,
πρέπει να δοθεί αγώνας για όλα αυτά και αυτό αποτελεί προϋπόθεση, ώστε η Σερβία να συνεχίσει
τη θετική φιλοευρωπαϊκή πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προστάζει
η υπόσχεση η οποία δόθηκε ρητά στη Θεσσαλονίκη, κι εμείς πρέπει να τηρήσουμε την υπόσχεση
αυτή.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, ωστόσο, ότι είναι αναγκαίο να συνεργαστούμε με τη Σερβία. Αρκεί
μόνο να μελετήσετε την ιστορία της περιοχής για να διαπιστώσετε ότι βιώσιμη ειρηνική ανάπτυξη
μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η Σερβία ενταχθεί στην ΕΕ και ότι, επομένως, πρέπει να θεωρούμε
τη Σερβία όχι μόνο υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, αλλά και
σημαντικό στρατηγικό εταίρο για την κατάλληλη ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής και ότι,
για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να αποτελούμε πηγή ενθάρρυνσης και δεν θα πρέπει να
συμπεριφερόμαστε στη Σερβία λιγότερο καλά απ’ ό,τι στα κράτη που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή που έχουν διανύσει μεγάλο μέρος του δρόμου προς την ένταξη, για οποιουσδήποτε
ιστορικούς λόγους, είτε βραχυπρόθεσμους είτε μακροπρόθεσμους. Λαμβάνοντας υπόψη το
θάρρος με το οποίο αγωνίστηκε ο πρόεδρος Tadić για την εξασφάλιση ευρωπαϊκής πορείας και
των πυρών που δέχεται στη Σερβία, είναι επιτακτική η ανάγκη να στηρίξουμε αυτές τις πολιτικές
δυνάμεις και να τις ενθαρρύνουμε, προκειμένου να μπορέσουν να δείξουν στον πληθυσμό τους
ότι η ευρωπαϊκή πορεία, και όχι η εθνικιστική οδός, αποτελεί τον σωστό δρόμο και για τον λαό.

Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να ζητήσω από όλους, και τα κράτη μέλη ειδικότερα, να επισπεύσουν
τη διαδικασία επικύρωσης και, με τον τρόπο αυτόν, να δείξουν ότι τα βήματα τα οποία
πραγματοποιεί η Σερβία προς την Ευρώπη χρήζουν υποστήριξης, ούτως ώστε να επιτύχουμε
μακροπρόθεσμη ασφάλεια στην περιοχή.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, βρισκόμουν στην Κροατία πριν από λίγες
ημέρες και εκεί ποτέ δεν γινόταν τόσος πολύς λόγος για τη Σερβία όσο τις τελευταίες ημέρες,
και συγκεκριμένα με ιδιαίτερα θετική διάθεση ακριβώς λόγω των όσων ανέφερε ο κ. Brok. Οι
θαρραλέες κινήσεις που πραγματοποίησε ο κ. Tadić μαζί με τον πρόεδρο Josipović –και γνωρίζω
επίσης ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Đelić, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο βαθμό εν
προκειμένω– αποτελούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της Ευρώπης. Αυτά είναι
στοιχεία περιφερειακής συνεργασίας, μιας όμως περιφερειακής συνεργασίας με μεγάλη πολιτική
καθώς και ανθρωπιστική σημασία. Είναι, επομένως, ιδιαίτερα σημαντικό –και εν προκειμένω
στηρίζω απόλυτα τα όσα δήλωσε ο κ. Brok και οι υπόλοιποι βουλευτές– να παροτρύνουμε τη
Σερβία να συνεχίσει την υλοποίηση αυτών των ενεργειών.

Είναι σαφές ότι το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Όλοι γνωρίζουμε
πόσο σημαντικό είναι που η Σερβία συμμετέχει με θετικό τρόπο –και το ίδιο ισχύει για την
Κροατία– προκειμένου η χώρα να διατηρήσει τη συνοχή της και επίσης να υλοποιήσει τις
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Βάσει αυτού, η Σερβία είναι πραγματικά πολύ θαρραλέα και είναι
απόλυτα κρίσιμης σημασίας για την περιφερειακή συνεργασία.

Ένα κρίσιμο στοιχείο, το οποίο επιθυμώ να αναφέρω παρ’ όλα αυτά, είναι η συνεργασία με το
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ). Είχα προσκαλέσει, βεβαίως,
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τον κ. Brammertz να παρακολουθήσει την ομάδα εργασίας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,
της οποίας προεδρεύω. Δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι στον τομέα αυτόν – μπορούν να
γίνουν περισσότερα. Οι εισηγήσεις μας εν προκειμένω δεν έχουν ικανοποιηθεί πραγματικά. Θα
ζητήσω, λοιπόν, από όλους να ασκήσουν πίεση προκειμένου να συμβεί αυτό.

Όπως ανέφερε ήδη η κ. Κοππά, δεν πρόκειται απλώς για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Και η Σερβία
πρέπει να εργαστεί επί των ζητημάτων αυτών για την ίδια τη Σερβία. Όπως ακριβώς ζητήθηκε
συγνώμη στο Vukovar, η οποία αδιαμφισβήτητα θα μείνει στην ιστορία της χώρας, ο αγώνας
ενάντια σε όσους διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα πρέπει επίσης να συνεχιστεί.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Κυρία Πρόεδρε, είναι αδύνατον να μην παρατηρήσουμε ότι η
Σερβία σημείωσε πρόσφατα σημαντική πρόοδο. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένα
παραδείγματα: η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας απελευθέρωσης των θεωρήσεων, η
περιφερειακή συνεργασία στους τομείς τόσο της κυκλοφορίας όσο και της ενέργειας, η πολιτική
βούληση συμβολής στη διαδικασία συμφιλίωσης στην περιοχή και για μια νέα πολιτική ηγεσία,
η οποία ήταν περισσότερο έκδηλη στην επίσκεψη του προέδρου Tadić στη Srebrenica και στο
Vukovar.

Όλα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο την καλή ηγεσία συγκεκριμένων ατόμων και την τεράστια
επιθυμία της Σερβίας να προσεγγίσει περισσότερο την ένταξη στην ΕΕ, αλλά και την απόφαση
από την πλευρά των Σέρβων να επιλέξουν ακριβώς αυτόν τον τύπο ηγεσίας.

Είμαστε, επομένως, ευχαριστημένοι που η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της
ΕΕ και της Σερβίας έχει πλέον συναφθεί και που στέλνουμε σαφή μηνύματα στη Σερβία για να
δείξουμε ότι μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών της και ότι η Σερβία έχει
θέση στην οικογένεια της ΕΕ.

Υπάρχουν, βεβαίως, πολλές ακόμη προκλήσεις: η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος,
οι συνεχείς νομικές μεταρρυθμίσεις και η εξεύρεση λύσης για τα ζητήματα των μειονοτήτων. Τα
περισσότερα από αυτά τα προβλήματα δεν αφορούν, ωστόσο, μόνο τη Σερβία, αλλά
αντιμετωπίζονται και από άλλες βαλκανικές χώρες.

Ωστόσο, ένα ζήτημα το οποίο έχει μάλλον μοναδικό χαρακτήρα και το οποίο πρέπει να αναφερθεί
στο πλαίσιο αυτό είναι η συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην
Γιουγκοσλαβία στη Χάγη. Η πολιτική βούληση υπάρχει στη σερβική κυβέρνηση. Υπάρχει επίσης
επίγνωση του ότι είναι αναγκαία η συνεργασία με το Ποινικό Δικαστήριο. Ας ελπίσουμε ότι ο
Ratko Mladić θα βρεθεί σύντομα στη Χάγη.

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Κυρία Πρόεδρε, έχω ένα λεπτό για να τονίσω πόσο
σημαντικό είναι να ολοκληρώσουμε τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη της
Σερβίας, η οποία ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να επιβεβαιωθεί κατά το τρέχον έτος βάσει της
σημαντικής προόδου που έχει σημειώσει η χώρα. Η πρόοδος αυτή έχει αναγνωριστεί από το
Συμβούλιο στην απόφασή του να προχωρήσει με τη διαδικασία ένταξης και από το Κοινοβούλιο
στην έκθεση του κ. Kacin, τον οποίο συγχαίρω.

Σε αυτό το ένα λεπτό, επισημαίνω επίσης ότι οι διαφορετικές θέσεις σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενθαρρύνει τη Σερβία να προβεί σε σαφείς δεσμεύσεις προς
την Ευρώπη, οι οποίες είναι ουσιώδους σημασίας για την εδραίωση της ειρήνης και της
δημοκρατίας στα Βαλκάνια και για την επίτευξη εποικοδομητικής προσέγγισης στην περιφερειακή
ολοκλήρωση, όπως αποδεικνύεται από την υψηλού επιπέδου συνάντηση στο Σαράγεβο, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου υπό την ισπανική Προεδρία.
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Ελπίζω ότι η Σερβία έχει την απόλυτη υποστήριξη της ΕΕ για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων
τις οποίες χρειάζεται όσον αφορά τη δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον
ενδοπεριφερειακό διάλογο.

Eduard Kukan (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που η Σερβία έχει επιδείξει ισχυρή
αποφασιστικότητα και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Η σύναψη
της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και η υλοποίησή της αποτελούν τα επόμενα
σημαντικά βήματα στην πορεία αυτή.

Η σερβική κυβέρνηση θα πρέπει να επαινεθεί για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί
προκειμένου να φτάσει σε αυτό το στάδιο. Είμαι βέβαιος ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης θα φέρει συγκεκριμένα οικονομικά και εμπορικά οφέλη για τη χώρα σε τομείς όπως
το περιβάλλον, η ενέργεια, οι μεταφορές και πολλοί άλλοι. Δεκατρείς χώρες μέχρι στιγμής έχουν
επικυρώσει αυτήν τη συμφωνία. Ελπίζω ότι η επικύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
ενθαρρύνει τα υπόλοιπα να ολοκληρώσουν σύντομα τη διαδικασία.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις τόσο για τη Σερβία όσο και για την ΕΕ. Η
Σερβία πρέπει να δεσμευτεί για την πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την
πρώην Γιουγκοσλαβία, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και οι υπόλοιποι
εγκληματίες πολέμου. Υπάρχει επίσης επιτακτική ανάγκη προόδου όσον αφορά την καταπολέμηση
της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στους τομείς
της δικαιοσύνης και της δημόσιας διοίκησης. Παρομοίως, το σερβικό κοινοβούλιο πρέπει να
εγκαταλείψει τις πρακτικές των λευκών επιταγών και της αυθαίρετης κατανομής των
κοινοβουλευτικών εδρών.

Τέλος, ελπίζω ότι ο διάλογος μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου θα ακολουθήσει τον σωστό
δρόμο και θα εξασφαλίσει στους απλούς ανθρώπους καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε πάντοτε ισχυρός υποστηρικτής της ολοκλήρωσης των Δυτικών
Βαλκανίων. Η Σερβία αποτελεί ζωτικό μέρος αυτής της παραμέτρου με τη δέσμευση αυτή …

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για τη
σταθερότητα στα Βαλκάνια. Η Σερβία έχει επιδείξει σαφώς ότι επέλεξε να καταβάλει προσπάθειες
για να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό μέλλον, αλλά για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να προσπαθήσει
σκληρά. Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια στον δρόμο για την ενδεχομένη ένταξη στην ΕΕ. Επιπλέον,
οι δύο τελευταίοι ύποπτοι του ΔΠΔΓ, ο Goran Hadžić και Ratko Mladić, ακόμη δεν έχουν
συλληφθεί. Δυστυχώς, όπως είναι προφανές στην έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα κ. Brammertz,
η Σερβία δεν έχει πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αναζήτηση
αυτών των εγκληματιών.

Κατά την άποψη του Brammertz, αντί να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συλλάβει
τους υπόπτους, η σερβική κυβέρνηση, στην ουσία, δεν έχει πράξει παρά το ελάχιστο που απαιτείται
από αυτήν. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένα σαφές και ενιαίο μήνυμα από τη σερβική
κυβέρνηση. Παρομοίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι έτοιμη να ασκήσει πολύ
μεγαλύτερη πίεση. Επίσης, τα δικαιώματα των γυναικών και των ομοφυλοφίλων πρέπει να
εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητες της Σερβίας. Αναμένω από τη Σερβία να άρει
όλα τα εμπόδια για να επιτρέψει την υλοποίηση μιας απρόσκοπτης διεργασίας.

Kinga Gál (PPE). -    (HU) Κυρία Πρόεδρε, κ. Győri, κύριε Επίτροπε, καταρχάς, συγχαρητήρια
τόσο στον εισηγητή όσο και στον σκιώδη εισηγητή για την επίτευξη κατάλληλων συμβιβασμών
στο κείμενο αυτό και για τη σύνταξη μιας καλής έκθεσης. Το περασμένο έτος, η Σερβία
πραγματοποίησε σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση από πολλές απόψεις, οι οποίες
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λαμβάνονται επίσης υπόψη στην έκθεση, και επομένως θα ήθελα να αναφέρω απλώς ορισμένα
σημεία.

Ένα από αυτά είναι το ζήτημα της πραγματοποίησης ταξιδιών με απαλλαγή από την υποχρέωση
θεώρησης, το οποίο οι σερβικές αρχές οφείλουν να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη και, στο μέλλον,
οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υποδείξουν στους πολίτες να μην
προβαίνουν σε κατάχρηση αυτής της ευκαιρίας, ειδάλλως η πρόσβαση στις ευρωπαϊκές προοπτικές
από την πλευρά των νέων στο μέλλον θα υπονομευτεί, επειδή αυτή η πραγματοποίηση ταξιδιών
με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης –την οποία πάντοτε στηρίζαμε– αφορά ακριβώς τις
νέες γενιές οι οποίες θα ενταχθούν στην Ευρώπη και θα καλύψουν το χάσμα με αυτήν, και με
αυτό δεν πρέπει να παίζουμε. Ταυτόχρονα, η Σερβία πρέπει να σημειώσει άμεση πρόοδο όσον
αφορά τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και πρέπει να επιτύχει αποτελέσματα
στις διαπραγματεύσεις με το Κοσσυφοπέδιο.

Ωστόσο, αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι το ζήτημα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
το οποίο περιλαμβάνεται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Χαίρομαι που η έκθεση έδωσε προσοχή
στα ζητήματα αυτά εν ευθέτω χρόνω, επειδή η Σερβία πρέπει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της
στον τομέα αυτόν: η νομοθεσία σχετικά με το καθεστώς της Vojvodina και τα εθνικά συμβούλια
πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ασκούν
πράγματι την εξουσία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, πρέπει να αντλήσει διδάγματα από
τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007, ότι δηλαδή…

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Κυρία Πρόεδρε, η απόφαση του Συμβουλίου να κινήσει τη
διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα ενθαρρύνει τη Σερβία
να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις της, προκειμένου να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.
Η έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας θα διευρύνει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της
ΕΕ και της Σερβίας και θα προσφέρει πραγματικές προοπτικές ένταξης.

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, ειδικότερα στη συνεργασία με την EULEX,
στους τομείς της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και της καταπολέμησης της
διαφθοράς. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι η άρνηση της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του
Κοσσυφοπεδίου δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στις ευρωατλαντικές προσδοκίες της Σερβίας.
Πάνω απ’ όλα, η σερβική κυβέρνηση έχει επιδείξει προθυμία να συμμετάσχει εκ νέου σε διάλογο
με το Κοσσυφοπέδιο υπό την αιγίδα της ΕΕ.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η Σερβία για την
περιφρούρηση της ειρήνης στα Βαλκάνια. Βάσει αυτού, πιστεύω ότι είναι τεράστιας σημασίας
να συνεχιστεί η πολιτική ανοικτών θυρών έναντι όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η
Ρουμανία έχει στηρίξει ανεπιφύλακτα τη διεύρυνση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, με
ιδιαίτερη αναφορά στη Σερβία.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι προσπάθειες και οι βλέψεις αυτής της χώρας πρέπει να
αναγνωριστούν από τα ευρωπαϊκά κράτη και, ταυτόχρονα, να ενθαρρυνθούν. Είναι καθήκον μας
να στηρίξουμε τους εταίρους μας στα Βαλκάνια για να συνεχίσουν την ευρωατλαντική πορεία
που έχουν ήδη επιλέξει.

Andrey Kovatchev (PPE).    – (BG) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα
καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Kacin, για το εξαιρετικό του έργο επί της έκθεσης
αυτής. Το μέλλον της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είμαι βέβαιος ότι τα ιστορικά σφάλματα και οι αδικίες που συνέβησαν στα Βαλκάνια τον
περασμένο αιώνα μπορούν να ξεπεραστούν μόνο μέσω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
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Κοινός μας στόχος είναι να μετατρέψουμε τα τωρινά σύνορα από γραμμές διαχωρισμού σε
γραμμές ενοποίησης. Δεν θα πρέπει να έχει σημασία σε ποια πλευρά των συνόρων ζουν οι πολίτες,
ανεξαρτήτως της εθνοτικής καταγωγής τους: είτε ζουν στο Niš είτε στην Kalotina, στο Caribrod
ή στη Σόφια, στην Πρίστινα ή στο Leskovac, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ο μοναδικός τρόπος
για να υπάρξει σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία για τους σέρβους πολίτες, καθώς και για
τους γείτονές τους.

Η έκθεση του κ. Kacin περιλαμβάνει πτυχές των όσων έχουν επιτευχθεί στη Σερβία και των όσων
πρέπει να γίνουν ακόμη. Η Σερβία έχει τη στήριξή μας στην πορεία της προς την ολοκλήρωση,
και θα συνεχίσει να την έχει. Ωστόσο, όσοι προερχόμαστε από την Ανατολική Ευρώπη μπορούμε
να δώσουμε στους σέρβους φίλους μας ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για να τους αποτρέψουμε
να επαναλάβουν τα δικά μας λάθη.

Μία συμβουλή θα ήταν να ανοίξουν τα αρχεία του αυταρχικού κομμουνιστικού συστήματος
στη Γιουγκοσλαβία. Στη Βουλγαρία, έχουμε πικρή εμπειρία από τις συνέπειες των καθυστερήσεων
στο άνοιγμα των αρχείων. Οι πρώην μυστικές υπηρεσίες συνδέονται στενά με τη διαφθορά και
το οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή. Συγχαίρω τη Σερβία για τις απόπειρές της να περιορίσει
την επιρροή των κομμουνιστικών δομών στην κυβέρνησή της. Το μέλλον μιας δημοκρατικής
χώρας δεν θα πρέπει να ελέγχεται από το απολυταρχικό παρελθόν της.

Εμείς στην Ανατολική Ευρώπη έχουμε σαφώς επίγνωση της εκμετάλλευσης από τους πρώην
κομμουνιστές, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν, προκειμένου να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές
τους ως δραστηριότητες που υπερασπίζονται το εθνικό συμφέρον. Μην γελιέστε. Το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι τα δικά τους συμφέροντα.

Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον. Το άνοιγμα των αρχείων των κομμουνιστικών
μυστικών υπηρεσιών θα αποτελέσει σαφή ένδειξη για την Ευρώπη ότι η Σερβία θέλει να έρθει σε
ρήξη με ένα καθεστώς το οποίο την απέκοψε από την Ευρώπη για ολόκληρες δεκαετίες. Οι
πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβίας έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την πιο πρόσφατη ιστορία
τους.

Εύχομαι στη Σερβία καλή επιτυχία στην πορεία της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για την
οποία έχει την υποστήριξή μας. Ανυπομονούμε να την δούμε στην ευρωπαϊκή δημοκρατική
οικογένεια.

Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE).   – Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον
εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε και για το κείμενο το οποίο έχει παρουσιάσει για
τη Σερβία. Η υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας αποτελεί μια
κομβικής σημασίας εξέλιξη και για τη Σερβία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το επόμενο
στάδιο, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η απόκτηση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη
χώρας. Και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουμε τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Ας μη
ξεχνάμε ότι το 2011 είναι χρόνος προεκλογικός για τη Σερβία, καθώς τον Μάρτιο του 2012
θα έχουν βουλευτικές και δημοτικές εκλογές.

Όσοι εχθές είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τον
Αναπληρωτή Πρωθυπουργό κύριο Đelić διαπιστώσαμε την αφοσίωση και την αποφασιστικότητα
της Σερβίας να κάνει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί επιτυχώς στα ευρωπαϊκά κριτήρια
και προαπαιτούμενα. Διαπιστώσαμε επίσης την θετική και εποικοδομητική στάση της Σερβίας
και της Σερβικής Κυβέρνησης για ένα ουσιαστικό διάλογο με την Πρίστινα. Πρέπει να
ενθαρρύνουμε τη Σερβία.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Κυρία Πρόεδρε, δεδομένων των
συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την πρόοδο η οποία έχει σημειωθεί από τη Σερβία
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στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να συγχαρούμε τη χώρα, αλλά, δυστυχώς, ορισμένα
ζητήματα μας προβληματίζουν. Καθώς η Σερβία πραγματοποιεί βήματα προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση, πρέπει να καταβληθούν τεράστιες προσπάθειες σε ορισμένους τομείς, ειδικότερα για τη
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Σερβία. Η εμπειρία των Λιθουανών επενδυτών
εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον και την προστασία των
επενδύσεων στη Σερβία. Η σερβική κυβέρνηση κατηγόρησε λιθουανικές εταιρείες, οι οποίες
είχαν επενδύσει 34 εκατομμύρια ευρώ, για αθέτηση υποχρεώσεων και, καταστρατηγώντας τη
συμφωνία μεταξύ της Σερβίας και της Λιθουανίας η οποία προβλέπει προώθηση των επενδύσεων
και αμοιβαία προστασία, κατήγγειλε τη σύμβαση ιδιωτικοποίησης. Η Σερβία πρέπει να βρει
τρόπους να διασφαλίσει διαφάνεια και ένα προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, και να
αντιμετωπίσει τους γραφειοκρατικούς περιορισμούς, την ανασφάλεια δικαίου και παρόμοια
ζητήματα. Είναι αυτονόητο ότι στηρίζουμε τον στόχο της Σερβίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και ελπίζουμε ότι η Σερβία θα αντιμετωπίσει τα προβληματικά ζητήματα.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). -    (HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Győri, Επίτροπε Füle, δεν
ολοκληρώνουμε απλώς μια διαδικασία, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε επίσης να ξεκινήσουμε
τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις κατά το τρέχον έτος, δεδομένου ότι η Σερβία έχει επιτύχει
πολλά τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας
κ. Brammertz θεωρεί τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης ανεπίληπτη.
Για μεγάλο διάστημα, ήταν ένα ευαίσθητο ζήτημα. Το ίδιο ισχύει και για την εταιρική σχέση με
το NATO, και αυτό που εγώ θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων
είναι ότι η Σερβία διαθέτει μια αξιέπαινη πολιτική για τις μειονότητες, η οποία θα μπορούσε να
είναι παραδειγματική για πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς η ευρεία πολιτισμική αυτονομία η
οποία παρατηρείται στην πραγματική λειτουργία των συμβουλίων διάφορων εθνικών μειονοτήτων
εξασφαλίζει τη συνεχιζόμενη ύπαρξη των μειονοτήτων. Επιπλέον, η πρόοδος στο ζήτημα του
Κοσσυφοπεδίου, η οποία αποτελεί από συναισθηματική άποψη ένα ιδιαίτερα περίπλοκο και
σύνθετο ζήτημα, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά η Σερβία ακολουθεί μια πολύ καλή πορεία …

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση του συναδέλφου μου, κ. Kacin, είναι
ρεαλιστική και ενθαρρυντική εξίσου.

Η πλήρης ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς όφελος της ευρωπαϊκής
σταθερότητας και ασφάλειας. Η ένταξή της θα συνεπάγεται επίσης περιορισμό, ή ένα σημαντικό
βήμα για τον περιορισμό, της γκρίζας ζώνης στη νοτιανατολική Ευρώπη.

Στηρίζω τη Σερβία και τους στρατηγικούς της στόχους, για τους οποίους μας ενημέρωσε ο κ.
Đelić.

Τα κλειδιά βρίσκονται στα χέρια της Σερβίας και η Σερβία πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις.
Αυτή ενδεχομένως να είναι μια ευκαιρία να περάσουμε το μήνυμα στους σέρβους πολίτες ότι ο
στρατηγός Mladić θα πρέπει να αποτελεί όνειδος, και όχι πηγή υπερηφάνειας, για το σερβικό
έθνος.

Θα ήθελα να τονίσω ότι επικροτώ όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από τη σερβική κυβέρνηση
και τους σέρβους πολίτες για την ανάπτυξη καλής γειτονίας. Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημάνω
ότι τα σύνορα είναι από τα βασικά ζητήματα όσον αφορά τις σχέσεις γειτονίας.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα να εκφράσω την
υποστήριξή μου για την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ιδέα ότι ο
σερβικός λαός έχει μέλλον σε μια κοινή Ευρώπη, όπως και τα Δυτικά Βαλκάνια συνολικά.
Προσωπικά, θα δώσω επίσης το πράσινο φως στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, αν
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και πιστεύω πως πρέπει, ταυτόχρονα, να επισημάνω ότι η συνεργασία της Σερβίας με το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) δεν είναι ακόμη αυτή η οποία θα
έπρεπε να είναι. Κι εγώ ελπίζω ότι θα υπάρξει πλειοψηφία σε αυτήν τη σύνοδο Ολομέλειας για
την τροπολογία μας και ότι τα λόγια του κ. Brammertz θα συνεχίσουν να ισχύουν στο μέλλον.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kacin για την έκθεσή του και για την, σε ορισμένα σημεία,
ιδιαίτερα θετική αναφορά του στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στη Σερβία και, ταυτόχρονα, στα
στοιχεία όπου εξακολουθούν να παρουσιάζονται προβλήματα.

Θα στραφώ τώρα στις σχέσεις με τη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου. Ως εισηγητής για το
Κοινοβούλιο αυτό σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο, απευθύνω έκκληση στη σερβική κυβέρνηση.
Παρακολούθησα πολύ προσεκτικά όλα όσα δήλωσε εχθές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ.
Đelić, όταν ανέφερε ότι η προθυμία σύναψης αυτής της ιστορικής συμφωνίας υπάρχει, αλλά ότι
πρέπει επίσης να δηλωθεί ρητά πως ο διάλογος μεταξύ της Δημοκρατίας της Σερβίας και της
Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την
υποστήριξή μου για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης με τη Σερβία.

Η Σερβία ήταν, και συνεχίζει να είναι, μια ισχυρή βαλκανική χώρα. Οι πολίτες αυτής της χώρας,
ωστόσο, πληρώνουν, εδώ και πολλά έτη, για τα λάθη των πολιτικών ηγετών τους, οι οποίοι
έμπλεξαν τη χώρα σε μια δύσκολη πολιτική κατάσταση λόγω ριψοκίνδυνων αποφάσεων. Ωστόσο,
εάν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την πολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια σε μακροπρόθεσμη
βάση, πρέπει να έχουμε ανοικτές και σωστές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής.

Η Σερβία πρέπει, επομένως, να αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό εταίρο μας όπως και οι άλλες
σταθερές χώρες της περιοχής, προκειμένου, με ανοικτό διάλογο και καλή συνεργασία, να
βοηθήσουμε τους κατοίκους της χώρας να ενταχθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στην κοινότητα των ελεύθερων, δημοκρατικών ευρωπαϊκών χωρών.

Krisztina Morvai (NI). -    (HU) Κυρία Πρόεδρε, καθώς κατάγομαι από την Ουγγαρία, η
ουγγρική Προεδρία είναι μεγάλη χαρά για μένα και εύχομαι καλή επιτυχία στο Συμβούλιο, αλλά
η ομιλία αυτή σχετικά με την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ μού προκάλεσε ένα αίσθημα λύπης
και την εντύπωση ότι κάτι λείπει. Αυτό οφειλόταν στην απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην
εξαιρετικά ωμή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των ούγγρων συμπατριωτών
μας στη Vojvodina, και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον η ουγγρική Προεδρία ή η Επιτροπή
είναι ενήμερες για τις αναφορές οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αναφορές
παρατηρητών, καταρχάς στην περίπτωση των νεαρών ανδρών του Temerin. Η περίπτωση των
νεαρών ανδρών του Temerin δείχνει μια απροκάλυπτη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
με την επιβολή υπερβολικά αυστηρής ποινής κάθειρξης συνολικά 61 ετών σε πέντε νεαρούς
άνδρες για την εμπλοκή τους σε καβγά σε μια μπυραρία, την οποία πρέπει να εκτίσουν σε
τριτοκοσμικές συνθήκες, υπομένοντας βασανιστήρια και απάνθρωπη, κτηνώδη μεταχείριση. Και
αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, ταυτόχρονα, τα πιο βάναυσα εγκλήματα τα οποία
διαπράττονται εις βάρος Ούγγρων δεν διερευνώνται. Γνωρίζετε ότι ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, σε αντίθεση με την άποψη των υπερασπιστών
της ΕΕ οι οποίοι τα βλέπουν όλα θετικά, η ένταξη στην Ένωση από μόνη της δεν αρκεί για την
επίλυση όλων των διενέξεων όπως αυτή. Ειδικότερα όσον αφορά το καθεστώς της Τουρκίας ως
υποψήφιας χώρας, παρατηρείται ότι η ΕΕ εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η Σερβία,
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εξάλλου, είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε συνομιλίες με το Κοσσυφοπέδιο, αν και είναι
ολοφάνερο ότι η στάση της ΕΕ είναι σαφώς ασυνεπής: στη Βοσνία, πολλές εθνοτικές ομάδες
πρέπει να στριμώχνονται σε ένα πολυπολιτισμικό κράτος, ενώ στο Κοσσυφοπέδιο θεωρείται
νόμιμη η απόσχιση μίας μόνο εθνοτικής ομάδας από το κράτος.

Η Σερβία δεν έχει εκφράσει απλώς την προθυμία της να συνομιλήσει με το Κοσσυφοπέδιο, αλλά
έχει επίσης απολογηθεί για τη γενοκτονία στη Srebrenica. Και όμως, παρ’ όλα αυτά, το Βελιγράδι
εξακολουθεί να κατηγορείται για ανεπαρκή συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για
την πρώην Γιουγκοσλαβία στη Χάγη. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία,
ωστόσο, όπου απλώς και μόνο η συζήτηση για τη γενοκτονία των Αρμενίων είναι αρκετή για να
επισύρει τιμωρία, αποτελούν προφανώς κάτι το οποίο μπορεί κανείς να παραβλέψει.

Η κατηγορία κατά του κοσοβάρου πρωθυπουργού Thaçi για εμπορία ανθρώπινων οργάνων
αποδεικνύει επίσης ότι τα εγκλήματα πολέμου δεν είναι δυνατόν να εξετάζονται μονόπλευρα.
Οι κατηγορίες αυτές πρέπει να διαλευκανθούν πλήρως. Προκειμένου να ενταχθούν στην ΕΕ,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να επιλύσουν πρώτα τις διαφωνίες
τους.

Victor Boştinaru (S&D).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
με τη Σερβία συνιστά ένα ακόμη σημαντικό βήμα της Σερβίας στην πορεία ένταξής της στην ΕΕ.
Μιλάμε για μία χώρα της οποίας η πρόοδος τα τελευταία έτη είναι ήδη εντυπωσιακή, και πιστεύω
ότι περαιτέρω πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση βάσει της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης θα δώσει στη Σερβία την τελική ώθηση την οποία χρεάζεται στην πορεία της προς την
ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η Σερβία στα Δυτικά Βαλκάνια,
η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα ασκήσει θετική επιρροή όχι μόνο στην ΕΕ και στη
Σερβία, αλλά και στην περιοχή συνολικά ενισχύοντας την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την
ανάπτυξή της, καθώς και θέτοντας γερά θεμέλια για τη διαδικασία διεύρυνσης στα Δυτικά
Βαλκάνια.

Ελπίζω ότι, αφότου λάβει το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διαδικασία της
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
Θα ζητούσα, επομένως, από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία επικύρωσης θα
πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν ομαλότερα και ταχύτερα.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η συνεργασία με τους ευρωπαίους
γείτονές μας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ. Η Σερβία, όπως και όλες οι
χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, είναι μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Λόγω της διάλυσης
της Γιουγκοσλαβίας τη δεκαετία του 1990 και των πολέμων που μαίνονταν εκεί, οι χώρες αυτές
πασχίζουν να ξεπεράσουν οικονομικά και πολιτικά προβλήματα μέχρι σήμερα. Ο ρόλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να στηρίξει αυτές τις χώρες και να τις βοηθήσει. Η ιστορία μάς έχει
διδάξει ότι η πολιτική κατάσταση στην περιοχή επηρεάζει ολόκληρη την ήπειρο και όλοι
αισθανόμαστε τις συνέπειές της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ως έναν βαθμό, η Ευρώπη φέρει μερική ευθύνη για τα γεγονότα τα οποία έχουν διαδραματιστεί.
Για τον λόγο αυτόν, έχουμε αυξημένη ηθική υποχρέωση έναντι αυτών των χωρών, και οι συμφωνίες
για τις οποίες συζητούμε σήμερα –συνεργασία σε όλους τους τομείς και μέτρα για τη διευκόλυνση
των πολιτών αυτών των χωρών– είναι απαραίτητες, κυρίως για να διασφαλισθεί ότι αυτή η ιστορία
δεν θα επαναληφθεί.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα αποδείχθηκε ξανά ότι η δημοκρατική
και ευρωπαϊκή Σερβία έχει πολλούς συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Είναι δεδομένο ότι μόνο μια δημοκρατική και φιλοευρωπαϊκή Σερβία θα έχει τη δυνατότητα να
αντισταθμίσει τα 20 χρόνια καθυστέρησης στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, της οικονομίας και
της ποιότητας ζωής για τους πολίτες της.

Η δημοκρατική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Tadić αξίζουν την υποστήριξή μας. Η Σερβία είναι
ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Σερβία έχει
τεράστια ευθύνη στον τομέα αυτόν.

Έχει ευθύνη, πρώτα απ’ όλα, να διασφαλίσει ένα σταθερό, ειρηνικό και καλύτερο μέλλον για τη
γειτονιά της, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και δεύτερον, να επιτύχει έναν ιστορικό συμβιβασμό με το
γειτονικό αλβανικό έθνος.

Και οι δύο αυτοί στόχοι επιδιώκονται από την παρούσα σερβική κυβέρνηση, επομένως ας
συνεργαστούμε μαζί της και ας στηρίξουμε τους στόχους της.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, ο Επίτροπος Füle ανέφερε ότι όλα ήταν στο
χέρι της Σερβίας όσον αφορά το αν θα κάνει τις σωστές επιλογές. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο,
αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε επίγνωση, και αυτό το γνωρίζουμε ως νέα κράτη μέλη, ότι
η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί. Η Σερβία έκανε τη σωστή επιλογή με την υπογραφή
της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Δεσμεύτηκε να υλοποιήσει ένα φάσμα αναμφίβολα
δύσκολων μεταρρυθμίσεων. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενισχύσουμε τις εν λόγω
μεταρρυθμίσεις, επειδή αυτή η σωστή ευρωπαϊκή επιλογή δεν εναπόκειται μόνο στην κυβέρνηση,
αλλά κυρίως στην κοινωνία. Όταν παρακολουθούσα το συνταγματικό δημοψήφισμα, είπα στους
Σέρβους, είπα στους ευρωπαίους συναδέλφους μου «κοιτάξτε το Βελιγράδι και αυτούς τους
ανθρώπους, τους Σέρβους – είναι Ευρωπαίοι, και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε στη
μεταρρυθμιστική τους πορεία». Πιστεύω ότι όλα όσα συμβαίνουν στη διαδικασία επικύρωσης
της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, καθώς και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, μπορούν να βοηθήσουν τη Σερβία σε μεγάλο βαθμό προς την κατεύθυνση αυτή.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
αξιότιμους βουλευτές γι’ αυτήν την πλούσια συζήτηση, η οποία έδειξε την εποικοδομητική
υποστήριξη του Σώματος για τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας. Η υποστήριξη
η οποία παρέχεται από το Κοινοβούλιο για τη διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό μήνυμα για τη Σερβία και θα συμβάλει στην
εντατικοποίηση των προσπαθειών της στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ας αναφέρω εν συντομία ορισμένα ζητήματα τα οποία σχολιάστηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης.
Προς τον κ. Belder καταρχάς, σχετικά με το Sandžak, θα έλεγα ότι πρόκειται μάλλον για
πολιτικοποίηση του ζητήματος της μουσουλμανικής εκπροσώπησης παρά για έξαρση του
ριζοσπαστικού ισλαμισμού. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε στις επόμενες εκλογές του
Βοσνιακού Εθνικού Συμβουλίου τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, οι οποίες θα πρέπει να είναι
ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς, και θα συμβάλουν στην προώθηση του διαλόγου και στην
αποφυγή της ριζοσπαστικοποίησης.

Σχετικά με το ζήτημα του Ταμείου Ανάπτυξης, βρισκόμαστε σε ενδελεχή διάλογο με τη Σερβία
και άλλες χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί
να αξιοποιηθεί καλύτερα το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί
να καταστεί αποτελεσματικότερο. Εξετάζεται επί του παρόντος το ενδεχόμενο υποστήριξης της
τεχνολογικής ανάπτυξης.

Σχετικά με την ερώτηση της κ. Morvai, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή
στα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης στην προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Θα
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απευθυνθώ σε αυτήν εγγράφως για να ασχοληθώ με μία συγκεκριμένη περίπτωση την οποία
ανέφερε στην παρέμβασή της.

Θεωρώ προσωπικά ιδιαίτερα ενθαρρυντική τη σοβαρή και εποικοδομητική προσέγγιση της
Σερβίας στο τρέχον στάδιο της διαδικασίας διεύρυνσης. Εκεί όπου εχθές μιλούσαμε για
προβληματισμούς, σήμερα λέμε ότι η Σερβία βρίσκεται στον σωστό δρόμο για την αντιμετώπιση,
για παράδειγμα, του σοβαρού ζητήματος της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος. Αυτή
είναι μια καλή βάση για να αξιοποιήσει η Σερβία πλήρως τις δυνατότητες ολοκλήρωσης που
προσφέρει το 2011.

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου.  –  (HU) Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Ðeliæ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτήν την εξαιρετική
συζήτηση. Έχουν διατυπωθεί εξαιρετικές παρατηρήσεις σχετικά με μια εκπληκτική έκθεση, και
το γεγονός ότι η πλειονότητα των ζητημάτων που αναφέρθηκαν εδώ έχουν συμπεριληφθεί στην
έκθεση μού απέδειξε την υπεροχή της έκθεσης, και επομένως πιστεύω ότι αποτέλεσε μια εξαιρετική
βάση για συζήτηση.

Όλοι έχετε επιβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικασία, αλλά για ένα
ξεκίνημα. Μετά από αυτό το ξεκίνημα, πιστεύω ότι όλα τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε κι εσείς
στη συζήτηση θα συζητηθούν. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, και αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο έχουμε φθάσει στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε στη διαδικασία, και απομένουν
ακόμη να γίνουν πολλά. Εσείς οι ίδιοι σχολιάσατε πολλά ζητήματα, όπως η εμβάθυνση της
δημοκρατίας, οι πρόσφυγες, η ανάπτυξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προβλήματα τα οποία
συνδέονται με την πραγματοποίηση ταξιδιών χωρίς την υποχρέωση θεώρησης ή την κατάσταση
των μειονοτήτων.

Ακούσαμε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την πολιτική για τις μειονότητες
στη Σερβία, όπως επεσήμανε και ο κ. Tabajdi, ενώ, ταυτόχρονα, εφαρμόζονται τα κριτήρια της
Κοπεγχάγης, και η Επιτροπή έχει επιστήσει την προσοχή στο γεγονός αυτό. Είναι μια σημαντική
ένδειξη για εμάς, και θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση αυτή πολύ στενά σε κάθε μας κίνηση
και κάθε μας αξιολόγηση.

Έχει ειπωθεί επίσης ότι η κατάσταση είναι επισφαλής. Συμφωνώ απόλυτα με τη συγκεκριμένη
παρατήρηση, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενθαρρύνουμε
τη Σερβία να ακολουθήσει αυτήν την πορεία. Ο κ. Brok και ο κ. Swoboda επεσήμαναν επίσης
το ίδιο. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο, όπως ανέφερε και η κ. Nicolai, είναι ότι η απόφαση αυτή
ελήφθη από τη Σερβία αυτοβούλως, ότι η Σερβία είναι προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στην ένταξη στην ΕΕ, κι εμείς θα συμβάλουμε στη διαδικασία αυτή με κάθε δυνατό μέσο.
Θεωρώ το γεγονός ότι επέλεξαν αυτήν την πορεία αυτοβούλως εγγύηση ότι η Σερβία θα λάβει
όλα τα αναγκαία μέτρα. Είμαι απολύτως πεπεισμένη, κυρία Πρόεδρε, ότι μετά από αυτήν την
ολοκληρωμένη συζήτηση, το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τη συγκεκριμένη Συμφωνία
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Jelko Kacin,    εισηγητής. – (SL) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή πλούσια συζήτηση είναι η καλύτερη
απόδειξη του ζωηρού ενδιαφέροντος και της στήριξης για τη Σερβία εδώ στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Μεταξύ όλων των προκλήσεων που κληρονόμησε από τους πολέμους της δεκαετίας του 1990,
η Σερβία βρίσκεται, πλέον, στη διαδικασία θεμελίωσης του κράτους δικαίου.

Η δικαστική μεταρρύθμιση, η οποία άρχισε το 2009, παραμένει ημιτελής από πολλές απόψεις,
αλλά απαιτεί συστηματική αποκατάσταση.
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Το κράτος δικαίου είναι το βασικό κριτήριο της Κοπεγχάγης. Η Σερβία πρέπει να διασφαλίσει
την ανεξαρτησία, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των δικαστικών αρχών της,
προκειμένου να διασφαλίσει ασφάλεια δικαίου και οικονομική ανάπτυξη.

Επικροτούμε τις πρόσφατες προσπάθειες του Βελιγραδίου για την κατανόηση των προκλήσεων
αυτών. Η αποκατάσταση, δηλαδή η επιστροφή δημευθείσας περιουσίας και η προστασία της
ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αποτελεί ένα στοιχείο της κατανόησης αυτής.

Προσβλέπω στην άφιξη του ομιλητή της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας, ο οποίος θα επισκεφθεί
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτόν τον μήνα κιόλας. Πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο και την
υπευθυνότητα του σερβικού κοινοβουλίου και όλων των βουλευτών του.

Πρέπει επίσης να προσελκύσουμε αποτελεσματικότερα τη σερβική αντιπολίτευση, η οποία οφείλει
να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την επιτυχία της διεργασίας ενσωμάτωσης της Σερβίας.

Η υποβολή των απαντήσεων της σερβικής κυβέρνησης στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το οποίο θα παραδώσει ο πρωθυπουργός Cvetković στον Επίτροπο Füle αυτόν τον
μήνα, θα αποτελέσει ιστορική ενέργεια για το σερβικό κράτος και όλους τους πολίτες του.

Πιστεύω ότι η ενέργεια αυτή θα είναι εξαιρετικά σημαντική και επιτυχής, και γι’ αυτόν τον λόγο
εύχομαι καλή επιτυχία στην ουγγρική Προεδρία για την προώθηση των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων
στη Σερβία.

Γνωρίζω ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της σερβικής κυβέρνησης, με επικεφαλής
τη Milica Delević, επιτελεί εξαιρετικό έργο και, επομένως, η συνεργασία δεν θα είναι δύσκολη.

Επιπλέον, η παρουσία εδώ σήμερα του κ. Božo Đelić, του σέρβου αντιπροέδρου της κυβέρνησης
και υπουργού Επιστημών, αποτελεί απόδειξη του ζωηρού ενδιαφέροντος από την πλευρά της
σερβικής κυβέρνησης για το έργο μας και για το μέλλον της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω με μία σκέψη.

Λιγότερο από τρία έτη πριν, η Σερβία βρισκόταν στα πρόθυρα αυτοεπιβαλλόμενης απομόνωσης.
Σήμερα, ο κίνδυνος έχει περάσει και η Σερβία ακολουθεί σταθερή πορεία προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο ρυθμός της προόδου της εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια τη Σερβία.

Με το ψήφισμα αυτό, ενθαρρύνουμε τη Σερβία να ακολουθήσει αυτήν την ιστορική πορεία, και
στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα στη Σερβία ότι εκτιμούμε τις επιτυχίες της και αναγνωρίζουμε
όλες τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει.

Πρόεδρος.   – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Μια πρόταση ψηφίσματος για τη λήξη της συζήτησης αυτή έχει κατατεθεί από την Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων. Η ψηφοφορία επί του ψηφίσματος αυτού θα διεξαχθεί αύριο στις 12:30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    γραπτώς. – (CS) Επικροτώ και υποστηρίζω όλες τις ενέργειες οι
οποίες οδηγούν προς την ταχεία ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ, εφόσον η πλειοψηφία των Σέρβων
επιθυμεί αυτήν την ένταξη. Ωστόσο, ταυτόχρονα, θα ήθελα να δηλώσω ότι οι περισσότερες
ελλείψεις για τις οποίες επικρίνονται οι Σέρβοι στο σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου μπορεί να θεωρηθεί ότι πηγάζουν από τα προηγούμενα έτη της καταστροφικής
εμπλοκής ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ στα Βαλκάνια, και από την άμεση επίθεση του ΝΑΤΟ
κατά της Σερβίας. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ, καθώς η ιδιότητα
μέλους δεν αποτελεί επιβράβευση για τη χώρα αυτή, αλλά μια ευκαιρία να συμβάλει η ΕΕ στην
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επίλυση πολλών προβλημάτων τα οποία ουσιαστικά έχει προκαλέσει, άμεσα ή έμμεσα. Θα ήθελα
να επιστήσω επειγόντως την προσοχή στην αναγκαιότητα μιας ιδιαίτερα συνετής και
ισορροπημένης προσέγγισης σχετικά με τις εθνοτικές μειονότητες στη Σερβία. Το σχέδιο
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίζει τις περαιτέρω «προσδοκίες της αλβανικής
μειονότητας» στη Σερβία και μιλά για τον σεβασμό του δικαιώματός της «για αυτονομία των
επαρχιών». Αν τα προβλήματα των μειονοτήτων «επιλυθούν» με τη θέσπιση συλλογικής νομοθεσίας
η οποία θα τους εξασφαλίζει ειδικά δικαιώματα, θα πρόκειται για μια «λύση» με καταστροφικές
συνέπειες για το ενδιαφερόμενο κράτος, και αυτό δεν αφορά μόνο τη Σερβία. Ο μόνος τρόπος
να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι η συνεκτική προώθηση και υπεράσπιση
των ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Csanád Szegedi (NI),    γραπτώς.  –  (HU) Η Ουγγαρία επικύρωσε τη Συμφωνία
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας στις 16 Νοεμβρίου 2010. Η
Ουγγαρία, ενώ προετοιμαζόταν για τη θητεία της στην Προεδρία της ΕΕ, δεν άντλησε διδάγματα
από το ιστορικό της σφάλμα, όταν θα μπορούσε να θέσει ως προϋπόθεση για την ένταξη της
Ρουμανίας την περιφερειακή αυτονομία των αυτόχθονων ουγγρικών μειονοτήτων της
Τρανσυλβανίας. Οι συνέπειες αυτής της χαμένης ευκαιρίας είναι αισθητές μέχρι σήμερα: τα
ουγγρικά κοιμητήρια βεβηλώνονται· στην Τρανσυλβανία πραγματοποιείται μια σιωπηρή
γενοκτονία. Μέσω της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας,
η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ουγγρικό Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να επιβάλουν την προστασία
των μειονοτήτων. Ασκείται μεγάλη πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει στις υποψήφιες χώρες,
συνάπτοντας και επισπεύδοντας συμφωνίες σύνδεσης, ότι η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί εφικτό
στόχο. Ενώ το Jobbik στηρίζει, για παράδειγμα, την ένταξη της Κροατίας ως χώρας η οποία
πληροί τα κριτήρια, αντιτίθεται σθεναρά στην ανάληψη περαιτέρω, βιαστικών ενεργειών σε σχέση
με τη Σερβία. Πρέπει να καθοριστεί μεγαλύτερος βαθμός αυτονομίας για την αυτόχθονα ουγγρική
μειονότητα που ζει στη Σερβία, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής και πολιτισμικής
αυτονομίας, ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ένταξης. Δεν πρέπει επίσης να
απορρίψουμε την ιδέα να παρασχεθεί η δυνατότητα στον λαό της Vojvodina να εκφράσει τη
βούλησή του όσον αφορά το περιφερειακό του καθεστώς μέσω δημοψηφίσματος, μετριάζοντας
έτσι ως έναν βαθμό τις αλησμόνητες αδικίες σε βάρος των Ούγγρων στο Τριανόν.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.25 και επαναλαμβάνεται στις 10.30)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Jerzy BUZEK
Προέδρου

6. Επισκόπηση της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον πρωθυπουργό Yves
Leterme. Πριν από έξι μήνες, είχαμε την παρουσίαση της βελγικής Προεδρίας. Τώρα έχουμε την
παρουσίαση των επιτευγμάτων της βελγικής Προεδρίας: νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης, χρηματοπιστωτική εποπτεία, η πρωτοβουλία πολιτών, ο προϋπολογισμός
– θα συζητήσουμε τώρα τα θέματα αυτά.

Καλωσορίζω επίσης τον Πρόεδρο Barroso, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, και όλους εσάς.

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανασκόπηση
της βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου.

Yves Leterme,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso,
Εξοχότητες, κυρίες και κύριοι, αν και αυτό μπορεί να φανεί κάπως άτοπο για την Αίθουσα της
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Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα ωστόσο να ξεκινήσω την ομιλία μου με
μια φράση ενός μεγάλου βορειοαμερικάνου στοχαστή, του Ralph Waldo Emerson, ο οποίος
είπε και μεταφέρω τα λόγια του:

«Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail».

(FR) Δηλαδή: «Μην πας εκεί όπου μπορεί να σε οδηγήσει ο δρόμος. Πήγαινε καλύτερα εκεί όπου
δεν υπάρχει δρόμος και άφησε τα ίχνη σου».

Κυρίες και κύριοι, αυτό ακριβώς κάναμε με όλους εσάς, τους τελευταίους έξι μήνες. Το Βέλγιο,
η χώρα μου, κλήθηκε να αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά
τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Είναι αλήθεια ότι δεν κολυμπούσαμε σε άγνωστα νερά αλλά, ακόμα και έτσι, ήταν αναγκαίο να
καθορίσουμε τα κριτήρια για τη νέα λειτουργία της Ένωσης βάσει της νέας Συνθήκης, με τα νέα
θεσμικά όργανα που απέκτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, πιστοί στη βελγική παράδοση,
την παράδοση της χώρας μου, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτρέψουμε στα
θεσμικά όργανα να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δημιουργήσουμε τα
σωστά πρότυπα.

Κυρίες και κύριοι, μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διαρθρώθηκε βάσει της
Συνθήκης της Λισαβόνας, σήμερα λειτουργεί και λειτουργεί καλά. Η Ένωση έχει αποκτήσει ένα
νέο μέσο για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα αποτρέψει
την επανεμφάνιση κρίσεων όπως αυτή από την οποία ακόμα πασχίζουμε να απεγκλωβιστούμε.
Η οικονομική διακυβέρνηση σημείωσε πρόοδο. Επιτεύχθηκε συμφωνία για τον προϋπολογισμό
του 2011, και το πιο σημαντικό είναι ότι, τους έξι αυτούς μήνες, υπογράφηκαν συνολικά σαράντα
συμφωνίες νομοθετικής φύσεως μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Κυρίες και κύριοι, η αποφασιστικότητά μας να σεβαστούμε τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα
της Συνθήκης της Λισαβόνας αποτέλεσε επιλογή για το μέλλον της Ένωσης, μια επένδυση για
ακόμα πιο στενή ευρωπαϊκή συνεργασία. Για να το πετύχουμε αυτό, κατά τη διάρκεια της
Προεδρίας, ακολουθήσαμε δύο σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές.

Πρώτον, δεν θελήσαμε να αυτοπροβληθούμε. Αντίθετα, ενσωματώσαμε το πρόγραμμά μας, το
βελγικό πρόγραμμα με τις πέντε προτεραιότητές του, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης, στο
πρόγραμμα της Επιτροπής, στη δυναμική που δημιουργήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και
κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο πρόγραμμα της προεδρικής τριάδας με
τους ισπανούς και τους ούγγρους συναδέλφους μας.

(NL) Δεύτερον, κυρίες και κύριοι, επειδή δεν θέλαμε να επιβάλουμε μια βελγική ατζέντα, επιλέξαμε
κάτι που θα το ονόμαζα Προεδρία χωρίς αποκλεισμούς. Ουσιαστικά, προσπαθήσαμε να
συνεργαστούμε όσο το δυνατόν πιο στενά με όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τηρώντας το
γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας και διαδραματίζοντας έναν ρόλο που στην
ουσία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από τον ρόλο που θα είχε ένας διαμεσολαβητής.

Συνεργαστήκαμε με όλα τα μέρη, ασφαλώς με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, αλλά και με
τον νέο μόνιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου, την Ύπατη Εκπρόσωπο, και φυσικά τα κράτη μέλη,
αν και πιστεύω πως μπορώ να πω ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας, δώσαμε ιδιαίτερη
προσοχή στην εποικοδομητική συνεργασία –με ανοιχτό μάλιστα πνεύμα– με το Κοινοβούλιο,
οι εξουσίες του οποίου ενισχύθηκαν σημαντικά βάσει των νέων κανόνων.

Σήμερα θα άρμοζε σίγουρα να ήμασταν λίγο περισσότερο μετριόφρονες αλλά οφείλω να πω ότι,
σε συνεργασία μαζί σας, διασφαλίσαμε την επιτυχία αυτής της μεθόδου. Επίσης, κυρίες και
κύριοι, σήμερα περισσότερο από ποτέ, η Ένωση αποτελεί ένα μέσο σύνδεσης των θεσμικών
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οργάνων και των κρατών μελών. Νομίζω ότι η μέθοδος αυτή απέδωσε και ότι μπορεί να συνεχίσει
να αποδίδει, επειδή επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται στα αποτελέσματα και όχι στη δημιουργία
κάποιας εικόνας. Αυτό ισχύει για την Προεδρία μας, αλλά ισχύει επίσης και για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, αν και αυτό πρέπει να το κρίνετε εσείς.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εν προκειμένω, θα ήθελα ωστόσο να εκφράσω την εκτίμησή
μου και την ευγνωμοσύνη μου για τη συνεργασία σας, εξ ονόματος της βελγικής κυβέρνησης
και εξ ονόματος των συναδέλφων μου που έχουν αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία. Πιστεύω
πως μπορώ να πω ότι οι περισσότερες συμφωνίες στις οποίες καταλήξαμε εγκρίθηκαν τελικά με
πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Το γεγονός αυτό αποτελεί την καλύτερη μαρτυρία για την ποιότητα
των συζητήσεών σας και –και κάτι που θα πρέπει να καθησυχάσει τους ευρωπαίους πολίτες– για
την προτεραιότητα που δίνετε στο καλό της Ευρώπης, το οποίο και θέτετε υπεράνω των εθνικών
συμφερόντων.

Οι έξι αυτοί μήνες όμως, κυρίες και κύριοι, έφθασαν στο τέλος τους. Φυσικά, δεν μπορούμε να
ζούμε στο παρελθόν. Τους ερχόμενους μήνες και τα επόμενα έτη, θα πρέπει μάλιστα να κάνουμε
περισσότερα πράγματα από ποτέ, επειδή η Ένωσή μας, η κοινωνία μας, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα
σημαντικές προκλήσεις. Θα ήθελα να τις αναφέρω συνοπτικά.

Η πρώτη πρόκληση έγκειται προφανώς στη συνέχεια που οφείλουμε να δώσουμε σε αυτό που
ξεκινήσαμε πριν από έξι μήνες, δηλαδή την οικονομική διακυβέρνηση. Από τη στιγμή που
ξεκίνησαν οι έξι αυτοί μήνες, εργαστήκαμε από κοινού λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα ώστε
να αποσοβήσουμε μια κρίση στην ευρωζώνη. Ωστόσο, το να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα
που έχουν εκδηλωθεί μέχρι σήμερα δεν είναι αρκετό. Οι απειλές που αντιμετωπίζουν πολλές
χώρες της ευρωζώνης έχουν δείξει ότι μια νομισματική ένωση δεν μπορεί στην πραγματικότητα
να λειτουργήσει από μόνη της χωρίς μια οικονομική ένωση, χωρίς μεγαλύτερη οικονομική
σύγκλιση. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα στον δρόμο της
μεγαλύτερης οικονομικής συνοχής, της μεγαλύτερης συνοχής στις δημοσιονομικές, οικονομικές
και κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών.

Η οικονομική διακυβέρνηση προϋποθέτει επίσης αυστηρή παρακολούθηση των δημοσιονομικών
και διαρθρωτικών πολιτικών των κρατών μελών της Ένωσης. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο
έπακρο το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που δημιουργήθηκε γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Η επιστροφή
στη δημοσιονομική πειθαρχία δεν θα πρέπει απλώς να είναι ένας μη δεσμευτικός στόχος· πρέπει
να μπορεί να εξακριβωθεί, και αν κριθεί απαραίτητο, να επιβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προφανώς δεν πρόκειται για πειθαρχία που επιβάλλεται απλώς και μόνο για να επιβληθεί· τα
υγιή δημόσια οικονομικά είναι μια απόλυτη αναγκαιότητα αν θέλουμε να δημιουργήσουμε πάλι
βιώσιμη ανάπτυξη, αξιόπιστη ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας για τους πολίτες μας.
Αυτές οι θέσεις εργασίας είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντικές για να διατηρήσουμε το ιδιαίτερο
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο μας, το οποίο συμβαδίζει με την πολιτική και οικονομική ελευθερία,
την κοινωνική αλληλεγγύη και την οικολογική υπευθυνότητα.

(DE) Η Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει τα νέα μέσα που εισάγει, προκειμένου να παρακολουθεί
αποδοτικά τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα μέσα αυτά υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος του έτους
θα είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν. Αυτό είναι άκρως απαραίτητο προκειμένου να προλάβουμε
τυχόν νέο εκτροχιασμό των αγορών.

Η οικονομική σύγκλιση, η παρακολούθηση των επιλογών των εθνικών, δημοσιονομικών και
διαρθρωτικών πολιτικών, τα νέα μέσα για την παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών αγορών
– όλα αυτά μπορεί να δίνουν την εντύπωση ότι ο μηχανισμός της Ένωσης πρόκειται να γίνει
δυσκίνητος και περίπλοκος. Φυσικά, αναμένεται επίσης ότι η στενότερη παρακολούθηση των
εθνικών πολιτικών αποφάσεων των κρατών μελών δεν θα προχωράει χωρίς συζητήσεις και πηγές
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προστριβών. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει, καθώς αποτελεί μέρος της ουσίας
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

(EN) Ο δεύτερος τομέας στον οποίο πρέπει να κάνουμε το ίδιο –και στον οποίον οφείλουμε να
διατηρήσουμε τη δυναμική– είναι αυτός που αφορά τον ρόλο της Ένωσης στον κόσμο. Έχουμε
σημειώσει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Χάρη στη συντονισμένη προετοιμασία μας και την ενιαία
αντιπροσώπευση, αναβαθμίστηκε μάλιστα ο ρόλος μας στην G20. Τους τελευταίους μήνες, η
Ένωση έχει αρχίσει να δημιουργεί τη δική της διπλωματική αντιπροσωπεία σε ολόκληρο τον
κόσμο. Οι κινήσεις αυτές είναι καλές, αλλά θα πρέπει να υποστηριχθούν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αλήθεια, μιλάει με μία φωνή για τα περισσότερα προβλήματα στον
κόσμο, αλλά τα λόγια δεν αρκούν. Η Ένωση πρέπει ειδικότερα να αναπτύξει περισσότερη ισχύ,
πρέπει να είναι σε θέση να δράσει αποφασιστικά και να γίνει πραγματικός πόλης επιρροής και
ισχύος σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο.

Τρίτον, πρέπει να εξετάσουμε τη δημοσιονομική προοπτική της Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι δεν
είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξετάσουν οι κυβερνήσεις το ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης
της συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης, δεν μπορούμε όμως και να μην κάνουμε
κάποια συζήτηση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική προοπτική.

Έχουν δοθεί υποσχέσεις σε αυτό το Κοινοβούλιο ότι θα υπάρξει διαβούλευση σχετικά με τη
φιλοσοφία της μελλοντικής χρηματοδότησης της Ένωσης, σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα.
Η Ένωση δεν μπορεί να φυτοζωεί: πρέπει να έχει αυτήν τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Και κάτι τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό: θέλω να πω ότι θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε
σε αυτές τις προκλήσεις μόνο αν πιστέψουμε, περισσότερο από ποτέ, σε εμάς τους ίδιους. Θα
ήθελα να παραθέσω τα λόγια του γάλλου στοχαστή και συγγραφέα, André Frossard, σχετικά
με τις προκλήσεις των προσεχών ετών. Πρώτα θα τα πω στα γαλλικά και μετά θα μεταφράσω.

«L'Europe cherche, avec raison, à se donner une politique et une monnaie communes mais
elle a surtout besoin d'une âme.»

(EN) «Η Ευρώπη επιζητεί δικαίως να αποκτήσει μια κοινή πολιτική και ένα κοινό νόμισμα αλλά
αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι η ψυχή».

Χρειαζόμαστε πράγματι ψυχή, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να έχουμε πίστη σε εμάς τους
ίδιους και σε ό,τι έχουμε καταφέρει και όχι να δικαιολογούμαστε για το ποιοι και τι είμαστε.
Πρέπει να θυμόμαστε ότι, προτού γίνει αγορά, προτού γίνει νόμισμα, προτού γίνει μια σειρά
από θεσμικά όργανα, η Ένωση –η Ένωσή μας– ήταν ένα όραμα, μια πεποίθηση, ένα όνειρο. Ήταν
ένα όνειρο ειρήνης σε αυτήν την ήπειρο που έχει καταταλαιπωρηθεί από τόσους πολλούς
πολέμους.

Άκουσα ότι είναι κάπως ξεπερασμένο να μιλάς για ειρήνη στις ευρωπαϊκές γενιές που δεν γνώρισαν
ποτέ τους τον πόλεμο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι: «Κοιτάξτε γύρω σας». Κοιτάξτε όλους
τους πρόσφυγες, για παράδειγμα, που έρχονται σε μας για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, να
ξεφύγουν από ένοπλες συγκρούσεις, να ξεφύγουν από την τυραννία. Οι πρόσφυγες αυτοί σίγουρα
δεν περιφρονούν το επίτευγμα της εξάπλωσης της ειρήνης και της ασφάλειας σε ολόκληρη
σχεδόν την ήπειρό μας. Και οι πρόσφυγες αυτοί –οι άνθρωποι αυτοί– προσβλέπουν όπως και
τόσοι άλλοι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, στα δικαιώματα και στις ελευθερίες που πολλοί
από τους πολίτες μας θεωρούν τόσο δεδομένα.

Όσο η Ένωση αφορά την ειρήνη, άλλο τόσο αφορά την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη
πολιτικά δικαιώματα και το κράτος δικαίου, για τους πολίτες μας αλλά και για τους μετανάστες
μας. Πιστεύουμε στο δικαίωμα του κάθε ατόμου στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δηλαδή στο
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δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν όρθιοι και όχι γονατιστοί, και στο δικαίωμα τους να σκέφτονται
και να μιλούν και να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ελεύθερα.

Σε μια γνωστή δήλωσή του, ο Jean Monnet είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς τους ανθρώπους,
αλλά τίποτα δεν διαρκεί και χωρίς θεσμικά όργανα. Αυτό ισχύει και σήμερα, όπως ακριβώς και
τότε, αλλά, από την άλλη πλευρά, ισχύει επίσης ότι τα θεσμικά όργανα παραλύουν αν δεν
επανδρώνονται με ανθρώπους που διαθέτουν ισχυρές πεποιθήσεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι θα
πάρουμε τους πολίτες μας με το μέρος μας μόνο αν τους προσφέρουμε ένα όραμα: αν τους
προσφέρουμε ένα όνειρο.

Ολοκληρώνοντας, εύχομαι στην Ουγγαρία καλή επιτυχία τώρα που παραλαμβάνει τη σκυτάλη
της Προεδρίας. Είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει ψηλά τη φλόγα του ευρωπαϊκού ονείρου της
ειρήνης, του ευρωπαϊκού ονείρου της ελευθερίας και του στόχου για μία ακόμα πιο ισχυρή
Ένωση.

(Χειροκροτήματα)

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme,
κυρίες και κύριοι, με αποδοτικότητα και συγκέντρωση, με πραγματισμό και κοινοτικό πνεύμα,
η Ένωση πραγματοποίησε σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας, η οποία
αξίζει τον θαυμασμό μας και την αναγνώρισή μας.

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να διαβιβάσω μέσα από την καρδιά μου τα
συγχαρητήριά μου στον πρωθυπουργό, κ. Leterme, σε ολόκληρη την κυβερνητική του ομάδα,
στη διοίκηση και σε όλους τους Βέλγους που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
διασφαλίσουν την επιτυχία αυτής της Προεδρίας.

Ήταν μια καλή και σπουδαία Προεδρία σε μία κρίσιμη και απαιτητική συγκυρία για το μέλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε αντιμετωπίσει τόσο σημαντικές
προκλήσεις και τόσο καίριες δυσκολίες. Παρά το αλαλούμ –επιτρέψτε μου την έκφραση– που
επικράτησε όλους αυτούς τους μήνες, η βελγική Προεδρία δεν παρέκκλινε ούτε λεπτό από την
ευρωπαϊκή της κατεύθυνση. Οι ενέργειές της κινούνταν πάντα στο πλαίσιο της θεμελιώδους
ουσίας της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αλληλεγγύης προς όλους υπέρ του γενικού
ευρωπαϊκού συμφέροντος. Οι ενέργειές της μας επέτρεψαν επίσης να χαράξουμε την πορεία που
πρέπει να ακολουθήσουμε για να πετύχουμε τους πρωταρχικούς μας στόχους: τη σταθερότητα
και την επανεκκίνηση μιας ανάπτυξης που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Επί μήνες η Ευρώπη ζούσε σε φρενήρεις ρυθμούς εξελίξεων σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική
κρίση και την κρίση του δημόσιου χρέους. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στην ευρωζώνη και
στην αποφασιστικότητά μας να την υπερασπιστούμε. Όταν λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν
για να προστατεύσουμε τη σταθερότητα της ευρωζώνης συνολικά, θα πρέπει να το εννοούμε.
Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την έκφραση της ισχυρής πολιτικής
μας βούλησης να υπερασπιστούμε το κοινό μας πεπρωμένο. Το μέλλον της ευρωζώνης και το
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θέλουμε στο μέλλον
αυτό να υπάρχει σταθερότητα και ευημερία τόσο για εμάς τους ίδιους όσο και για τις μελλοντικές
γενιές. Αυτό ήταν ανέκαθεν, και εξακολουθεί να είναι, το νόημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και του κοινοτικού πνεύματος.

Οι θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχουμε δεσμευθεί δείχνουν ότι έχουμε
συνειδητοποιήσει πλήρως την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να
προσαρμοστούμε στις νέες πολιτικές, οικονομικές και στρατηγικές πραγματικότητες ενός ραγδαία
μεταβαλλόμενου παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Πρέπει να πετύχουμε αυτήν την προσαρμογή,
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περιφρουρώντας παράλληλα τις αξίες μας, υποστηρίζοντας τα συμφέροντά μας και αυξάνοντας
την αξιοπιστία και την επιρροή μας στη διεθνή σκηνή.

Οι βασικές αποφάσεις που έχουμε λάβει για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής
διακυβέρνησης και την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών μας βρίσκονται στο
επίκεντρο αυτής της προόδου. Δεν συνιστούν επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη. Εύχομαι, κατά
τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν
τις προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση.

Το θεμελιώδες ερώτημα δεν είναι ποιος μεταξύ των διάφορων πολιτικών παραγόντων στην
Ευρώπη θα αναδειχθεί νικητής ή ηττημένος, αλλά αν ο καθένας από εμάς είναι διατεθειμένος να
συνεργαστεί με πλήρη σεβασμό στα αμοιβαία μας δικαιώματα. Ουσιαστικά, το ερώτημα είναι
αν στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναδειχθεί νικήτρια ή ηττημένη. Η απάντηση είναι
σαφής: αν δεν ενισχύσουμε την οικονομική μας διακυβέρνηση, θα είμαστε όλοι χαμένοι, τόσο
στην ευρωζώνη όσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν δεν ενισχύσουμε την οικονομική μας διακυβέρνηση, θα χάσουμε τη μάχη για σταθερότητα,
ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Αν δεν ενισχύσουμε την οικονομική μας διακυβέρνηση,
οι ισχυροί δεσμοί του σήμερα ενδέχεται να γίνουν οι ασθενείς δεσμοί του αύριο. Και αν δεν
ενισχύσουμε την οικονομική μας διακυβέρνηση, θα χάσουμε την αξιοπιστία μας στη διεθνή
σκηνή.

Τη στιγμή που τα ζητήματα της διακυβέρνησης και της μακροοικονομικής ανισορροπίας είναι
και παγκόσμια ζητήματα και συζητιούνται, κυρίως στην G20, πώς είναι δυνατόν να παραμείνουμε
αξιόπιστοι και να ασκούμε την επιρροή μας στους διεθνείς μας εταίρους, αν δεν μπορούμε να
τα επιλύσουμε ούτε σε επίπεδο ΕΕ; Και λέω το εξής ζυγίζοντας προσεκτικά όλες μου τις λέξεις:
ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε
δραστηριοποιούμαστε και αναδεικνυόμαστε ως Ένωση είτε δεν δραστηριοποιούμαστε και
επιτρέπουμε την περιθωριοποίησή μας. Αυτό που διακυβεύεται εν προκειμένω είναι το συλλογικό
μας πεπρωμένο.

Ευτυχώς κινούμαστε προς την κατεύθυνση της ανάδειξής μας. Θα ήθελα, επομένως, να δώσω
τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στη βελγική Προεδρία. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο
Συμβούλιο ECOFIN στις 17 Σεπτεμβρίου οδήγησε στη δημιουργία νέων κύκλων οικονομικής
διακυβέρνησης, που πήραν την ονομασία «Ευρωπαϊκά Εξάμηνα». Το πρώτο βήμα έγινε την
περασμένη εβδομάδα με την υποβολή της ετήσιας έκθεσης για την ανάπτυξη που καταρτίστηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία καθιστούμε απολύτως σαφές ότι οι τρεις προτεραιότητες
στις οποίες πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας είναι η ενίσχυση της μακροοικονομικής
σταθερότητας –ειδικότερα μέσω της αυστηρής δημοσιονομικής εξυγίανσης–, οι διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις και η ανάπτυξη που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Πετύχαμε επίσης σημαντικά πράγματα σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, εγκρίνοντας
ειδικότερα μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική στη χρηματοπιστωτική εποπτεία, η οποία τέθηκε
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011 με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού
Κινδύνου και των τριών νέων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας που καλύπτουν αντίστοιχα
τις αγορές, τις τράπεζες και τις ασφαλίσεις.

Τους τελευταίους έξι μήνες, μπορέσαμε επίσης να πετύχουμε συμφωνίες τόσο για τη διαχείριση
των κερδοσκοπικών κεφαλαίων και άλλων εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων όσο και για
τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Για τους πολίτες μας, τα μέτρα
λιτότητας δεν είναι μια θολή έννοια, αλλά η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στην
καθημερινότητά τους. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές ανησυχίες και προβληματισμοί, αλλά
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στην Ευρώπη υπάρχουν επίσης και υψηλές προσδοκίες ότι οι μεταρρυθμίσεις, που αναβάλλονταν
για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τελικά θα ολοκληρωθούν, ότι η ευρωπαϊκή διάσταση
θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της λύσης και ότι η Ευρώπη θα υποστηρίξει τα σχέδια της,
τις αξίες της και τα συμφέροντά της στον κόσμο.

Είναι, επομένως, σημαντικό να διαδώσουμε παγκοσμίως όσο το δυνατόν περισσότερο τις ενέργειες
της Ένωσης με στόχο την αποκατάσταση μιας ανάπτυξης που θα είναι βιώσιμη και θα μπορεί να
δημιουργεί θέσεις εργασίας και την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας που θα είναι πιο
δίκαιη και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω και ορισμένα άλλα επιτεύγματα, σε σχέση κυρίως με την εξωτερική
πολιτική και τις εξωτερικές σχέσεις. Ένα τέτοιο επίτευγμα είναι και η συμφωνία ελευθέρων
συναλλαγών που υπογράφηκε με τη Νότια Κορέα στις 6 Οκτωβρίου· πρόκειται, πολύ απλά, για
την πλέον φιλόδοξη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση και παραμένει
σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές διμερείς εμπορικές μας συμφωνίες.

Σε αντίθεση με κάποιες απαισιόδοξες προβλέψεις, το Κανκούν κατάφερε επίσης να αναδείξει
κάποια πρόοδο προς την κατεύθυνση της πολυμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο του αγώνα κατά
της αλλαγής του κλίματος. Το Κανκούν κατέδειξε επίσης τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ
της Προεδρίας και της Επιτροπής, η οποία επιτρέπει στην Ευρώπη να μιλάει με μία συνεκτική
και καθαρή φωνή στη διεθνή σκηνή.

Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά αποτελέσματα, θα ήθελα επίσης να επικροτήσω τη συμφωνία που
επιτέλους επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας στον τομέα των μεταφορών
και του ευρωπαϊκού αυτοκόλλητου σήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας.

Θα ήθελα επίσης να απονείμω τα εύσημα στη βελγική Προεδρία για τον υποδειγματικό τρόπο
με τον οποίο διασφάλισε την τήρηση και την εφαρμογή των σημαντικών καινοτομιών της
Συνθήκης της Λισαβόνας. Χρησιμοποίησε όλη τη διαπραγματευτική της δεινότητα σε μια δύσκολη
συζήτηση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011 βάσει των νέων
δημοσιονομικών κανόνων της Συνθήκης. Αποτέλεσε το καλύτερο παράδειγμα του ευρωπαϊκού
πνεύματος και του πνεύματος συμβιβασμού που το χαρακτηρίζει. Η Επιτροπή είναι υπερήφανη
για τη συμβολή της σε αυτό το αποτέλεσμα.

Αύριο, εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις μου στο Κοινοβούλιο, θα έχω μια πρώτη συνάντηση με
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Buzek, και τον πρωθυπουργό Orbán, ο οποίος
ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα
που πρέπει να γίνουν στα θέματα του προϋπολογισμού.

Το 2010 ήταν μια συχνά δύσκολη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαιρετικά απαιτητική χρονιά.
Τελικά όμως, ήταν και πολύ παραγωγική. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας δύο χωρών, του
Βελγίου αλλά και της Ισπανίας, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπόρεσε να σημειώσει καθοριστική
πρόοδο. Το βλέπω αυτό στην ενίσχυση της Ένωσής μας και στην εύρυθμη λειτουργία των
θεσμικών μας οργάνων. Τώρα πλέον εξαρτάται από την τρίτη χώρα της προεδρικής τριάδας, την
Ουγγαρία, να διατηρήσει αυτήν τη δυναμική.

Οι σημαντικές αποφάσεις που λάβαμε τον τελευταίο χρόνο αποδεικνύουν ότι όλοι εμείς, το
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για
να διασφαλίσουμε ένα σταθερό και εύρωστο μέλλον για την Ευρώπη. Αν ξέρουμε τι πρέπει να
κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε τώρα. Είπαμε ότι έχουμε τη βούληση να το κάνουμε· πρέπει τώρα
να δείξουμε ότι είμαστε πράγματι ικανοί να τιμήσουμε τις πολιτικές μας δεσμεύσεις διατηρώντας
τες ακέραιες, χωρίς να χάσουμε τη δύναμή μας και χωρίς να μας παραπλανήσουν κάποια δειλά
σημάδια ανάκαμψης.
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Οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ενέργειές μας, να δείξουμε ότι δεν συνιστούν αντίδραση στην
πίεση της κρίσης στις αγορές, αλλά τη διατράνωση της βούλησής μας να ζήσουμε μαζί σε αυτήν
την Ένωση για την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την ελευθερία.

Jean-Luc Dehaene,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η βελγική Προεδρία
έλαβε δικαίως τα εύσημα από όλες τις πλευρές. Εσείς και οι συνάδελφοί σας, κύριε πρωθυπουργέ,
μπορείτε να λέτε ότι συμβάλατε σε ορισμένα σημαντικά επιτεύγματα. Αντί να σχολιάσω τα
επιμέρους επιτεύγματα, θα ήθελα να σταθώ ειδικότερα στον χρυσό κανόνα που θέσατε για την
Προεδρία. Σε τελική ανάλυση, η βελγική Προεδρία του Συμβουλίου ήταν η πρώτη Προεδρία
που άσκησε τα καθήκοντά της εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου της
Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό από μόνο του ήταν μια πρόκληση.

Η Συνθήκη άλλαξε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο όπως ανέφερα ήδη στην έκθεσή μου σχετικά με
την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο
έχουν πλέον γίνει δύο διακριτά θεσμικά όργανα και το καθένα από αυτά έχει τη δική του Προεδρία.
Ένα άλλο στοιχείο που είναι νέο είναι ότι η Συνθήκη χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια διατύπωση
για να περιγράψει την εντολή του Συμβουλίου με αυτήν που χρησιμοποιεί για την αντίστοιχη
εντολή του Κοινοβουλίου. Είναι αδύνατον να πιστέψουμε ότι ορισμένα μέλη του Συμβουλίου
δεν δυσκολεύθηκαν να προσαρμοστούν στη νέα σχέση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου. Αυτό ήταν προφανές κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Ωστόσο, το ίδιο δεν μπορεί να λεχθεί για τη βελγική Προεδρία. Σε συνεννόηση με την Επιτροπή
και το Κοινοβούλιο, επικέντρωσε κυρίως τις προσπάθειές της στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού
νομοθετικού προγράμματος. Οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες είχαν πάντα περίοπτη θέση στο
έργο της. Αυτό εξηγεί εν μέρει και την επιτυχία της βελγικής Προεδρίας. Στο παρελθόν, οι
Προεδρίες προσπαθούσαν πολύ συχνά να προκρίνουν τις εθνικές τους προτεραιότητες έναντι
των ευρωπαϊκών οργανισμών. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα η
Ευρώπη να σημειώσει πραγματική πρόοδο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Προεδρίας. Η
δύσκολη συζήτηση για τον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας έθεσε το
πλαίσιο για μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ένωση τα προσεχή
έτη, που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Το Βέλγιο έλαβε
την υπόσχεση από τις προηγούμενες Προεδρίες ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετείχε στη συζήτηση
για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από την πλευρά της, η Επιτροπή ανέλαβε να εκπονήσει,
στο πλαίσιο της πρότασής της για το πολυετές σχέδιο, προτάσεις για τους ίδιους πόρους της
Ένωσης, και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Το Κοινοβούλιο θα διασφαλίσει, επομένως, ότι
τόσο η Επιτροπή όσο και οποιαδήποτε άλλη από τις επικείμενες Προεδρίες θα τηρήσουν αυτές
τις δεσμεύσεις.

Hannes Swoboda,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ,
αγαπητά μέλη της εν ενεργεία Προεδρίας, κύριε Barroso, αυτήν την εβδομάδα έχουμε την
ευκαιρία να συγκρίνουμε δύο Προεδρίες: αυτήν που μόλις τελείωσε και εκείνη που μόλις ξεκίνησε.
Σε ό,τι αφορά τη βελγική Προεδρία, οφείλω να ομολογήσω ότι επέδειξε σημαντικό έργο – και
σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό. Τα κατάφερε παρά τις δύσκολες συνθήκες – η πολιτική κατάσταση
στη χώρα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι νέα, και ακόμα και
η σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι καθόλου εύκολη. Η βελγική Προεδρία, όμως,
είναι σαφές ότι επικεντρώθηκε στην Ευρώπη. Θέλησε να πάει την Ευρώπη μπροστά.

Αντίθετα, με την ουγγρική Προεδρία –μέχρι στιγμής φυσικά– έχουμε δει μια Προεδρία που δίνει
περισσότερη προσοχή στις εσωτερικές της υποθέσεις, πώς δηλαδή θα διατηρηθεί στην εξουσία
στο εσωτερικό της, σε σχέση ειδικότερα με μια πολύ αμφιλεγόμενη νομοθεσία για τα μέσα
ενημέρωσης για την οποία θα συζητήσουμε κι εμείς εδώ σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Εύχομαι
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ο κ. Orbán να εξετάσει προσεκτικά την πορεία της βελγικής Προεδρίας και, γιατί όχι, κατά
κάποιον τρόπο να την ακολουθήσει.

Κύριε Leterme, μιλήσατε για οικονομική διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορώ παρά να
μην προσυπογράψω τα λόγια του κ. Barroso. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν δύο τινά.
Είτε θα υπάρξει μια εξέλιξη που θα προκαλέσει και άλλη κρίση στην Ευρώπη –και όχι μόνο στην
ευρωζώνη– είτε θα καταβληθούν προσπάθειες για να δημιουργηθεί μια αποδοτική οικονομική
διακυβέρνηση που δεν θα βασίζεται μόνο στη συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών, αλλά
θα βασίζεται επίσης και στην αποφασιστική δράση της Επιτροπής. Γνωρίζετε, κύριε Barroso, ότι
στο ζήτημα αυτό έχετε την απόλυτη στήριξή μας. Πετύχατε πολλά σε αυτόν τον τομέα,
κύριε Leterme, αλλά τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και πρέπει να κάνουμε τα επόμενα βήματα.

Είπατε ότι πρόκειται κυρίως για ένα ζήτημα που αφορά τη φορολογική, δημοσιονομική και
κοινωνική συνεργασία. Έτσι έρχομαι στο δεύτερο σημείο στο οποίο η βελγική Προεδρία διέπρεψε,
και πιο συγκεκριμένα την κοινωνική διάσταση. Νομίζω ότι έχουμε όλοι συμφέρον –αν και ίσως
σε διαφορετικό βαθμό– να αναπτυχθεί αντιστοίχως αυτή η κοινωνική διάσταση. Κοινωνική
Ευρώπη δεν σημαίνει ότι το κάθε τι γίνεται στο κοινωνικοπολιτικό πεδίο της Ευρώπης, αλλά
σημαίνει, για παράδειγμα, τα πράγματα για τα οποία συζητήσατε και τα οποία πετύχατε σε σχέση
με την καταπολέμηση της φτώχειας. Είναι εξοργιστικό να βλέπουμε τη φτώχεια να αυξάνεται
αρκετά στην Ευρώπη την περίοδο αυτή. Το ίδιο ισχύει και γι’ αυτό που αναφέρατε σχετικά με
την ολοένα και πιο άνιση κατανομή των εισοδημάτων. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας
καταστήσατε σαφές ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Η αύξηση της
φτώχειας και η αύξηση της κοινωνικής αδικίας μεταφράζεται σε απώλεια ανταγωνιστικότητας.
Πρόκειται για κάτι που έχει αποδειχθεί από οικονομική, χρηματοοικονομική και εμπειρική άποψη.
Τα πράγματα που είπατε είναι πολύ σημαντικά.

Εξίσου σημαντικά είναι τα πράγματα που είπατε για την Ευρώπη των πολιτών. Οι ενέργειες σας,
μαζί με τις ενέργειες του κ. Šefčovič και των βουλευτών αυτού του Κοινοβουλίου, αποτέλεσαν
μια απτή συμβολή στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών. Η πρωτοβουλία
αυτή θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου αν χρησιμοποιηθεί σωστά από τις
φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις για να φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες.

Φυσικά, ευχόμαστε στο Βέλγιο ό,τι καλύτερο και για το μέλλον. Εξίσου σημαντικό έχει επίσης
το πώς συμπεριφέρονται οι παράγοντες στην πολιτική σκηνή. Εύχομαι όλες οι πολιτικές δυνάμεις
του Βελγίου να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια πραγματική συναίνεση. Είναι δύσκολο να
λες σε πολίτες χωρών που πλήττονται από την κρίση ότι πρέπει να αναζητούν τη συναίνεση, ότι
πρέπει να συνεργάζονται σε σημαντικά ζητήματα, όταν το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί στο Βέλγιο
– έναν από τους πυρήνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση με αυτό, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ήσασταν μια υποδειγματική Προεδρία, από πολλές
απόψεις. Ελπίζω και οι άλλες, μεταγενέστερες Προεδρίες να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας.

(Χειροκροτήματα)

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

Krisztina Morvai (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Swoboda πώς
τολμά να επικρίνει την ουγγρική Προεδρία όταν αυτή δεν έχει καλά καλά ξεκινήσει ακόμα. Ούτε
καν ξέρει κάτι γι’ αυτήν. Γιατί αντ’ αυτού δεν επικρίνει τους συναδέλφους του από την Ομάδα
των Σοσιαλιστών οι οποίοι άνοιξαν πυρ κατά των ίδιων των συμπολιτών τους κατά την 50ή
επέτειο της επανάστασης του 1956 και φυλάκισαν αυθαίρετα εκατοντάδες πολίτες; Θα πρέπει
να τους ρωτήσει και να τους επικρίνει.
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Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω πολύ καλά αυτού του είδους το
επιχείρημα, ότι δηλαδή αν επικρίνεις μια κυβέρνηση, επικρίνεις τους πολίτες της. Στο παρελθόν
το ίδιο ακριβώς συνέβαινε στη χώρα μου.

Ας είμαστε σαφείς. Δεν ξεκινήσαμε εμείς τη συζήτηση. Η ουγγρική κυβέρνηση ήταν αυτή που
την ξεκίνησε με αυτόν τον αμφιλεγόμενο –όπως είπα και πριν– νόμο. Είναι ένας νόμος που
αμφισβητείται έντονα από πολλούς ούγγρους πολίτες οι οποίοι υπέφεραν κατά τη διάρκεια του
κομμουνιστικού αλλά και του ναζιστικού καθεστώτος. Φοβούνται ότι η ελευθερία της έκφρασής
τους κινδυνεύει. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Guy Verhofstadt,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να
συζητήσουμε για την ουγγρική Προεδρία αύριο. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα θέματα αυτά,
επειδή διαφορετικά ο πρωθυπουργός κ. Leterme θα πρέπει να σχολιάσει τον νέο νόμο για τα
μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία και δεν νομίζω ότι έχει τέτοια αρμοδιότητα.

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι να εγκρίνει και να παρακολουθεί τη
νομοθεσία· αυτό σημαίνει ότι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, όταν η κατάσταση δεν
είναι καλή, ασκούμε κριτική και, όταν τα πράγματα βαίνουν καλώς, απονέμουμε επαίνους. Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η βελγική Προεδρία ήταν καλή, πολύ καλή, και ότι στέφθηκε με
επιτυχία χάρη στις προσπάθειες πολλών ανθρώπων: της βελγικής κυβέρνησης, αλλά και πολλών
διπλωματών επίσης, του Μόνιμου Αντιπροσώπου, του αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου
και όλων αυτών που εργάζονταν σκληρά κάθε μέρα για να φέρουν την επιτυχία.

Κανείς δεν είχε φανταστεί αυτήν την επιτυχία επειδή, κύριε πρωθυπουργέ, όλοι εμείς
αντιμετωπίζαμε συνεχώς το εξής ερώτημα από τους ψηφοφόρους μας: πώς είναι δυνατόν μια
υπηρεσιακή κυβέρνηση να φέρει σε πέρας μια πετυχημένη Προεδρία; Κατά την άποψή μου, ήταν
η πρώτη φορά που είχαμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή κυβέρνηση, επειδή ήταν μια κυβέρνηση
που ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο με ευρωπαϊκές υποθέσεις και ευρωπαϊκά ζητήματα χωρίς
να αποσπάται από τις υποθέσεις των κρατών μελών της.

Το γεγονός αυτό αποτελεί σχεδόν μια πρόσκληση προς τις άλλες κυβερνήσεις να γίνονται
υπηρεσιακές κυβερνήσεις, όταν αναλαμβάνουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να
μπορούν να επικεντρώνονται στην Ευρώπη για έξι μήνες και να μην ασχολούνται μαζί της
περιστασιακά μεταξύ άλλων ζητημάτων.

Νομίζω ότι η βελγική Προεδρία ήταν πετυχημένη για έναν κυρίως λόγο (βλ. χρηματοπιστωτική
εποπτεία, τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας): επειδή η Προεδρία αυτή κατάλαβε ότι, βάσει της νέας Συνθήκης, πρέπει να
δουλέψουμε για «περισσότερη Ευρώπη» και επειδή πίεσε για «περισσότερη Ευρώπη» στο
Συμβούλιο. Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για όλες τις Προεδρίες. Ο Jean-Luc Dehaene έχει
δίκιο όταν λέει ότι υπάρχουν πράγματι αρκετά κράτη που δεν έχουν ακόμα καταλάβει ότι οι
βασικοί κανόνες έχουν αλλάξει.

Οι βασικοί κανόνες έχουν αλλάξει και η βελγική Προεδρία είναι η πρώτη που συνειδητοποίησε
την κατάσταση αυτή. Το ότι καταλήξαμε σε μια ρύθμιση για την ευρωπαϊκή εποπτεία, στο πλαίσιο
της οποίας οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν τέλει επιτεύχθηκαν, είναι επειδή η βελγική
Προεδρία είπε στους συναδέλφους μας στο Συμβούλιο: «Η πρόταση αυτή δεν θα πετύχει, πρέπει
να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση», σε αντίθεση με τη λύση που πρότειναν οι υπουργοί Οικονομικών
τον Δεκέμβριο του 2009.

Το ίδιο θα έλεγα και για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτό μάλιστα, ήταν ένα πολύ
σημαντικό επίτευγμα, κύριε Πρόεδρε. Απευθύνω έκκληση τόσο σε εσάς όσο και στους άλλους
βουλευτές να δώσετε το πράσινο φως για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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πολύ σύντομα, ώστε ύστερα από 20 και πλέον χρόνια, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας να
γίνει επιτέλους πραγματικότητα.

Isabelle Durant,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως αναφέρθηκε
ήδη πριν από μένα, είναι όντως αλήθεια ότι, μέχρι σήμερα, οι βέλγοι πολιτικοί μηχανικοί απέδιδαν
καλύτερα έξω από τα σύνορά παρά στο εσωτερικό της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, χαίρομαι γι’
αυτό και σας συγχαίρω. Η βελγική ομάδα επιτέλεσε σημαντικό έργο και αυτό είναι πολύ θετικό.

Επίσης, είμαι της άποψης ότι οι αντιδράσεις που αντιμετωπίσατε στα διάφορα Συμβούλια
μοιάζουν ουσιαστικά με τις αντιδράσεις που αντιμετωπίζουμε όταν συζητούμε στο Βέλγιο:
αλληλεγγύη, μεταβιβάσεις, όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναδίπλωση ή τη συνεισφορά
είναι στοιχεία με τα οποία είμαστε πολύ εξοικειωμένοι στο Βέλγιο και τα οποία αντιμετωπίσατε
στο Συμβούλιο

Επίσης, κύριε Barroso, αφού εκφράσατε τον θαυμασμό σας και την αναγνώρισή σας, ίσως, κάποια
στιγμή στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παρέμβει ή να τείνει χείρα βοηθείας.
Αφού το Βέλγιο βοήθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να
βοηθήσει το Βέλγιο να ξεπεράσει το ομοσπονδιακό του αδιέξοδο.

Όσο για τα υπόλοιπα, για να επανέλθω σε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα, κύριε πρωθυπουργέ,
και κυρίως στο ζήτημα του προϋπολογισμού, η ευθύνη είναι μεγαλύτερη όταν αφήνεις την
Προεδρία παρά όταν την αναλαμβάνεις. Επομένως, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, άποψή
μου είναι ότι δείξαμε αναμφισβήτητα ατολμία όταν δεν ενστερνιστήκαμε την πρόταση για μια
συμφωνία που θα μπορούσαμε να είχαμε συνάψει σχετικά με τους οικονομικούς πόρους, αν και
το ζήτημα των ίδιων πόρων θα είναι κεντρικό ζήτημα τους μήνες που ακολουθούν και βασίζομαι
πολύ στο Βέλγιο –το οποίο θα ανακτήσει, επιτρέψτε μου να πω, την ελευθερία της έκφρασής
του, καθώς δεν αντιπροσωπεύει πλέον όλα τα κράτη μέλη αλλά μιλάει για δικό του λογαριασμό–
προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα αυτό.

Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι η ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια. Είναι κάτι που κάποια
στιγμή στο μέλλον θα τεθεί στο τραπέζι του Συμβουλίου. Ξέρω ότι στο Βέλγιο υπάρχουν
ορισμένοι που είναι αντίθετοι με μια ομοσπονδιακή εκλογική περιφέρεια, αλλά νομίζω ότι αυτή
είναι απαραίτητη, και ίσως ακριβώς επειδή εκείνοι δεν το θέλουν στο Βέλγιο, το Βέλγιο το θέλει
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για να
διασφαλιστεί αυτό που ονομάζετε η «ψυχή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ότι δηλαδή οι ευρωπαίοι
πολίτες μπορούν, πολύ απλά, να θεωρούν εαυτούς πολίτες που μπορούν να ψηφίζουν για κάτι
περισσότερο από εθνικούς εκπροσώπους. Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Και το τρίτο ζήτημα, που αναφέρθηκε πριν από λίγο, είναι η πρωτοβουλία πολιτών. Κι εδώ
βασίζομαι πολύ στο Βέλγιο για να επισπευσθεί η διαδικασία εφαρμογής. Πρόκειται για ένα
σημαντικό μέσο που δρομολογείται μαζί με όλες τις μεταρρυθμίσεις της οικονομικής
διακυβέρνησης και ελπίζω ότι το Βέλγιο θα συμβάλει στην επίσπευση και στην ενίσχυση της
συγκεκριμένης διαδικασίας.

Derk Jan Eppink,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, τους τελευταίους
έξι μήνες, το Βέλγιο απέδειξε ότι ήταν άξιος κάτοχος της Προεδρίας. Δεν πέρναγε από κανενός
το μυαλό ότι η εν ενεργεία βελγική κυβέρνηση είχε υποβάλει την παραίτησή της. Όταν εξετάζω
τα ζητήματα που έχω τη δυνατότητα να αξιολογήσω, το ισοζύγιο είναι θετικό. Μια συμφωνία
σχετικά με τη ρύθμιση των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, ένας κανονισμός για την
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και ένας προϋπολογισμός για το 2011. Γνωρίζω πολύ
καλά τόσο το Βέλγιο όσο και την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή πολιτική ζωή είναι σαν μια προέκταση
της βελγικής πολιτικής ζωής με ευρύτερο σκοπό. Προϋποθέτει την αναζήτηση συμβιβασμών εν
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μέσω συζητήσεων και πολύωρων γευμάτων και, αν κριθεί αναγκαίο, επιστρατεύονται ακόμα και
καλοπιάσματα προκειμένου να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα.

Υπάρχουν, επομένως, κάποιοι που υποστηρίζουν ότι το Βέλγιο είναι η μικρογραφία της Ευρώπης.
Εδώ ακριβώς έγκειται τώρα ο κίνδυνος για την Ευρώπη, επειδή το βελγικό σύστημα δεν μπορεί
πλέον να συνεχίσει να λειτουργεί βάσει συμβιβασμών. Δεν βλέπω να περιμένει ούτε ένας διάδοχος
του κ. Leterme. Αν το Βέλγιο είναι το μέλλον της Ευρώπης, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε: γιατί
το βελγικό σύστημα φθάνει στο τέλος του; Γιατί βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης;

Η εξήγηση γι’ αυτό είναι, κατά την άποψή μου, ότι το Βέλγιο έχει δημιουργήσει μια μεταβιβαστική
οικονομία που δεν είναι πλέον βιώσιμη. Στο όνομα της αλληλεγγύης δημιουργήσαμε μια ταμειακή
ροή από τη Φλάνδρα στη Βαλλονία και στις Βρυξέλλες, αλλά, κύριε Barroso, αν η αλληλεγγύη
είναι μονόπλευρη τότε οι άνθρωποι αποξενώνονται μεταξύ τους και αυτήν ακριβώς την κατάσταση
ζούμε τώρα στο Βέλγιο.

Την περίοδο αυτή, στην Ευρώπη ασχολούμαστε με τον σχεδιασμό μιας μεταβιβαστικής οικονομίας.
Αυτό κάνετε εδώ και καιρό με αποτέλεσμα το ευρώ να αποτελεί ήδη αντικείμενο κατάχρησης.
Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το αίτημα έκδοσης ευρωομόλογων. Ο κ. Verhofstadt
διατυπώνει το συγκεκριμένο αίτημα σε ημερήσια βάση. Υπάρχει επίσης και το ταμείο έκτακτης
ανάγκης για το ευρώ που αρχίζει να μοιάζει με ένα σχέδιο Ponzi. Πρώτα ήταν προσωρινό, στη
συνέχεια έγινε μόνιμο και τώρα πια οφείλουμε να διοχετεύουμε ολοένα και περισσότερα χρήματα
σε αυτό. Μία από τις απώλειες που θα υποστούμε εξαιτίας του ταμείου αυτού θα είναι η απώλεια
ανταγωνιστικότητας, καθώς οι επενδύσεις στην Ευρώπη θα υποχωρήσουν. Όσοι θέλουν να δουν
την Ευρώπη του αύριο θα πρέπει να κοιτάξουν το Βέλγιο του σήμερα! Εκεί μπορούμε να
φανταστούμε τη Γερμανία στον ρόλο της Φλάνδρας να λέει: «Δεν μπορούμε πια να συνεχίζουμε
να πληρώνουμε για όλους τους άλλους». Κάποιοι από εσάς μπορεί να γελάτε, αλλά ο κίνδυνος
είναι πολύ πιο κοντά απ’ όσο νομίζετε. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αποτελέσει το
προειδοποιητικό μήνυμα για όλους εμάς.

Κύριε Leterme, έτρεφα ανέκαθεν μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπό σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία
σε ό,τι και αν κάνετε στο μέλλον, αν και φοβάμαι ότι το Βέλγιο θα σας κρατήσει στο σημερινό
σας αξίωμα για λίγο ακόμα.

Patrick Le Hyaric,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme,
αν και αναγνωρίζω πλήρως ότι αναλάβατε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την
πολύ δύσκολη συγκυρία της κρίσης, ωστόσο είχατε αφήσει να εννοηθεί ότι μία από τις
προτεραιότητές σας θα είναι τα κοινωνικά ζητήματα, ενώ είχατε προαναγγείλει και ένα νομοθέτημα
για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών.

Από αυτά δεν κάνατε τίποτα. Όχι μόνο δεν υπήρξε καμία πρωτοβουλία για την προστασία των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αλλά σήμερα, βάσει του ενισχυμένου συμφώνου σταθερότητας,
ξεκινάμε μια ανησυχητική σπειροειδή διαδικασία όπου, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα των
κρατών μελών, τα αρπακτικά των χρηματοπιστωτικών αγορών και των οργανισμών αξιολόγησης
της πιστοληπτικής ικανότητας αναγκάζουν τα κράτη μέλη να ξεπουλήσουν τη δημόσια περιουσία
τους, η οποία ωστόσο αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο για την επίτευξη δικαιοσύνης και ισότητας.

Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, η επαγρύπνηση του Κοινοβουλίου επιστρατεύθηκε μόνο
για να αποτραπεί η αύξηση του χρόνου εργασίας των οδηγών των φορτηγών οχημάτων ή στο
σχέδιο για την «ενιαία άδεια» όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται, μια διευρυμένη έκδοση της
οδηγίας Bolkestein.

Διανύαμε το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας. Δεν υπάρχει ούτε ένα φτωχό άτομο
λιγότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ολοένα και περισσότερα! Και πρέπει να αναγνωριστεί
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ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν αποδίδουν, επειδή αποσαθρώνουν τα κοινωνικά
δικαιώματα.

Η στρατηγική που υιοθετείται επανειλημμένως περιλαμβάνει τον καθησυχασμό των πιστωτών
των υπερχρεωμένων κρατών μελών ύστερα από τη μείωση της φορολόγησης του κεφαλαίου και
την υποχώρηση της ανάπτυξης εξαιτίας της πτώσης της αγοραστικής δύναμης και της λιτότητας
– μια λέξη που άκουσα για πρώτη φορά από το στόμα του κ. Barroso. Και για τον σκοπό αυτόν,
θέλετε να ελέγχετε τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών εκ των προτέρων αναλαμβάνοντας
τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων.

Ξεκινήσατε εν κρυπτώ μια αναθεώρηση των ευρωπαϊκών Συνθηκών, παρόλο που μέχρι χθες
λέγατε ότι αυτές είναι απαραβίαστες. Παρ’ όλα αυτά αρνηθήκατε επανειλημμένως να ξεκινήσετε
μια συζήτηση σχετικά με τη σύσταση ενός ταμείου κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης
που θα χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση των κινήσεων των κεφαλαίων και την προς τα πάνω
εναρμόνιση της φορολόγησης των κεφαλαίων, σχετικά με τη δημιουργία χρήματος από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την επαναγορά του χρέους των κρατών μελών, και σχετικά με
την ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών που έχουν καίρια σημασία για τη δικαιοσύνη και την
κοινωνική πρόοδο.

Στην αρχή της Προεδρίας σας, είπατε, κύριε πρωθυπουργέ, ότι θέλατε μια λιτή Προεδρία, και
αυτό ήταν προς τιμήν σας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι μεγαλομέτοχοι έμειναν ικανοποιημένοι.
Όσο για τους πολίτες, ολοένα και περισσότεροι ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Νίκη Τζαβέλα,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ' αρχήν να
ευχηθώ σε όλους, ιδιαίτερα στην Επιτροπή, στο Προεδρείο, σε όλους τους πολιτικούς, καλή
χρονιά, μια χρονιά που διαγράφεται πολύ δύσκολη. Θα ήθελα, ως μία παρένθεση, να κάνω μια
επισήμανση ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο
κύριος Barroso, λέγοντας ότι θα πρέπει να τον βοηθήσουμε μέσα σε μία παγκόσμια οικονομική
διακυβέρνηση για να αποδείξουμε τι είναι η Ευρώπη. Είναι μία ενιαία οικονομική, πολιτιστική
και ίσως και πολιτική δύναμη. Για αυτό θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε την Επιτροπή για να
παραμείνει η Ευρώπη η μεγάλη δύναμη που είναι.

Ως προς τη Βελγική Προεδρία, κατά γενική ομολογία ήταν μία πολύ επιτυχημένη προεδρία. Και
σε αυτά τα οποία ελέχθησαν θα ήθελα να προσθέσω δύο σημεία τα οποία δεν αναφέρθηκαν εδώ
και τα οποία εντείνουν την επιτυχία της Βελγικής Προεδρίας. Πρώτα από όλα, το Βέλγιο
λειτούργησε τελείως ευρωπαϊκά· δηλαδή, ακολούθησε την ατζέντα της Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνήθως οι προεδρίες προσθέτουν εθνικά θέματα. Το Βέλγιο μας
έδωσε το καλό παράδειγμα ότι είμαστε Ευρώπη, ασχολούμαστε με τα θέματα τα οποία θέτει η
Επιτροπή. Δεν φιλοδόξησε να βάλει και δικά του θέματα. Το δεύτερο αξιέπαινο στοιχείο της
Βελγικής Προεδρίας είναι το μοντέλο το οποίο ακολούθησε, το μοντέλο της τριλογίας, της
τριμερούς συνεργασίας: Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Συγχαρητήρια
κύριοι συνάδελφοι!

Philip Claeys (NI).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, γίνατε δέκτης πάρα πολλών
φιλοφρονήσεων σχετικά με το πώς κινήθηκε η βελγική Προεδρία, και αυτό είναι κατανοητό. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ανακουφίστηκαν που τελείωσε η βελγική Προεδρία
και δεν συνέβη κάποιο σημαντικό ατύχημα. Πράγματι, μια τεχνητή χώρα χωρίς κυβέρνηση, μια
χώρα που δεν είναι ικανή να κυβερνήσει ούτε τον εαυτό της, είναι δύσκολο να αναγνωρίζεται ως
υποψήφια για να αναλάβει την Προεδρία της ΕΕ.
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Κάποιος, φυσικά, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι εσείς και οι υπουργοί είχατε άπλετο χρόνο να
ασχοληθείτε με τα της Προεδρίας, δεδομένου ότι ήσασταν μέλη μιας υπηρεσιακής και μόνο
κυβέρνησης. Άλλος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι επωφεληθήκατε από διπλωμάτες που έκαναν
καλά τη δουλειά τους και ότι η σημασία της εκ περιτροπής Προεδρίας έχει μειωθεί μετά τη
Συνθήκη της Λισαβόνας.

Όλα αυτά μπορεί να ισχύουν, αλλά νομίζω ότι η καλύτερη απόφασή σας ήταν ότι ακολουθήσατε
τη συμβουλή του Vlaams Belang και κρατήσατε, συγκεκριμένα, χαμηλούς τόνους. Θα
μπορούσατε να είχατε κάνει τα ίδια λάθη με την προηγούμενη βελγική Προεδρία το 2001. Δεν
έχετε παρά να θυμηθείτε τη «σύνοδο κορυφής της πραλίνας» στις Βρυξέλλες, τις διπλωματικές
γκάφες που κλιμακώνονταν και την περιβόητη «Δήλωση του Λάκεν» που οδήγησε τελικά στην
πανωλεθρία του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η βελγική Προεδρία ήταν αλάνθαστη: πρώτα, συνέβη το περιστατικό
με τον σοσιαλιστή υπουργό Συντάξεων, κ. Daerden, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου
Υπουργών σε κατάσταση μέθης – το πρόσωπο του Επιτρόπου Andor τα λέει όλα· ο φλαμανδός
φορολογούμενος και οι «καθαροί πληρωτές» δεν μπορούν να γελούν πλέον με το γεγονός αυτό,
όταν γνωρίζουν ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι τώρα υπεύθυνο για τις συντάξεις τους.

Επίσης, υπήρχαν οι απέλπιδες προσπάθειες του υπουργού Εξωτερικών, κ. Vanackere, να ανοίξει
ένα νέο κεφάλαιο στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, με κάθε τίμημα
και ενάντια στη βούληση των πολιτών, τη στιγμή που η Τουρκία δεν θα πρέπει να θεωρείται
υποψήφια ούτε καν για διαπραγματεύσεις.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να
επιμείνω σε όσα έχουν ήδη ειπωθεί. Η βελγική Προεδρία ήταν εξαιρετική. Θα ήθελα να αναφέρω
δύο σημαντικά ζητήματα: τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Σε σχέση
με τα σημαντικά αυτά ζητήματα, θα ήθελα να αναφέρω τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει, που
είναι και το σημαντικότερο.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, μέσα σε διάστημα 48 ωρών, ο υπουργός
κ. Reynders κατάφερε να δρομολογήσει ένα θέμα που είχε κολλήσει, και μπορέσαμε να δώσουμε
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ό,τι ακριβώς μας ζήτησαν: ευρωπαϊκές αρχές που θα μπορούσαν
να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους την 1η Ιανουαρίου 2011: ισχυρές, πραγματικές ευρωπαϊκές
αρχές με ισχύ.

Ό,τι συνέβη στη συνέχεια δεν είναι και τόσο καθησυχαστικό. Εξακολουθούμε να μην έχουμε
Προέδρους για τις αρχές· έχουμε έναν εξαιρετικά μικρό προϋπολογισμό και έχω μάθει ότι οι
αμοιβές των ατόμων που θα καταλάβουν τις θέσεις σε αυτές τις αρχές δεν είναι και οι καλύτερες.
Είναι ασφαλώς πολύ λιγότερο καλές από τα μπόνους των τραπεζιτών στο Λονδίνο.

Υπάρχουν ακόμα δύο ζητήματα σε εκκρεμότητα: η ρύθμιση των συστημικών οργανισμών και οι
εισφορές και οι φόροι επί των δραστηριοτήτων των τραπεζών.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης των συστημικών οργανισμών, θέλουμε η ευρωπαϊκή αρχή να είναι
υπεύθυνη για την εποπτεία τους μέσω των εθνικών αρχών, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, θα
λειτουργούν ως διαμεσολαβητές και θα υπόκεινται στις εντολές της ευρωπαϊκής αρχής. Οτιδήποτε
άλλο θα ήταν άσκοπο.

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση, η τελευταία πρόταση του Επιτρόπου Šemeta αναλύει όλους τους
πιθανούς φόρους επί των τραπεζών. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει δύο εισφορές: την εισφορά
στα συντονισμένα εγγυητικά κεφάλαια και την εισφορά στα κεφάλαια της τραπεζικής
σταθερότητας. Αυτό είναι γεγονός, και στη συνέχεια θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε τον
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φόρο επί των τραπεζών ή τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επειδή,
επαναλαμβάνω, όλα τα υπόλοιπα είναι γεγονός.

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το μόνο πράγμα που θέλουμε είναι να συντονιστούμε με
όλα: τα ευρωομόλογα, τα ομόλογα των έργων υποδομής, τον μηχανισμό κτλ. ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα τολμήσω την επανάληψη. Για να
είμαι ειλικρινής μαζί σας, αυτή ήταν μια κάπως μονότονη συζήτηση, η οποία όμως μπορεί να
μας κάνει υπερήφανους και έτσι θα ενώσω κι εγώ τη φωνή μου με τις φωνές των συναδέλφων
που επαίνεσαν τη βελγική Προεδρία. Yves, η ομάδα σου, οι υπουργοί σου, καθώς επίσης το
πολιτικό και διπλωματικό σας σώμα έκαναν φανταστική δουλειά. Μπόρεσα να το ζήσω αυτό
αυτοπροσώπως. Είχα τη χαρά και την ευχαρίστηση να συμμετάσχω σε δύο τριμερείς διαλόγους
σχετικά με το περιβάλλον και –όχι, δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά σου αέρα, αν και αυτήν τη
φορά θα σε επαινέσω λίγο– θα ήθελα να σε συγχαρώ για τον έξυπνο τρόπο με τον οποίο
ολοκλήρωσες την άσκηση της Προεδρίας.

Ωστόσο, έχω να προσθέσω ένα μεγάλο και ένα μικρό «αλλά» σε αυτούς τους επαίνους. Το πρώτο
μου «αλλά» αφορά την κοινωνική πολιτική· κατά την άποψή μου, σημειώσαμε πρόοδο σε πολλά
κοινωνικά θέματα. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε –και δεν το αποδίδω αυτό
στη βελγική Προεδρία, αλλά στο Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του
Κοινωνικού Αποκλεισμού– ότι το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά δεν είναι μεγάλο.
Δεν σημειώσαμε καμία πραγματική πρόοδο στα νομοθετικά ζητήματα, σε ό,τι αφορά π.χ. το
ευρωπαϊκό ελάχιστο εισόδημα, και έτσι έχουμε ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας.

Το δεύτερό μου «αλλά» έχει να κάνει με τον ρόλο που διαδραμάτισε η βελγική Προεδρία στη
μετά τη Λισαβόνα εποχή. Δέχθηκα τα συγχαρητήρια των δύο πρώην πρωθυπουργών, των
κκ. Verhofstadt και Dehaene, που είναι εξαιρετικά καταρτισμένοι σε θεσμικά ζητήματα. Ο ρόλος
αυτός όμως εμφάνισε και αδυναμίες, όπως ιδίως η έλλειψη πολιτικής καθοδήγησης σε ορισμένα
πραγματικά καίρια ζητήματα. Κάποιες φορές καθόμασταν με σταυρωμένα τα χέρια και τότε
έπρεπε να αναλάβει ο κ. Van Rompuy τον καθοδηγητικό αυτό ρόλο.

Αναφέρομαι στη συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση και στη συζήτηση για την κρίση
χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι αρχηγοί κυβερνήσεων –κυρίως η καγκελάριος Merkel
και ο πρόεδρος Sarkozy– ήταν αυτοί που επιλήφθηκαν των συγκεκριμένων ζητημάτων. Αυτό,
κατά την άποψή μου, οδήγησε σε περιορισμένα αποτελέσματα στο τελευταίο Συμβούλιο, λόγω
της κρίσης χρέους, μεταξύ άλλων. Στο παρελθόν, η βελγική Προεδρία είχε επιδείξει πολιτικό
ηγετικό ρόλο και εύχομαι η επόμενη κυβέρνηση να αναλάβει πράγματι την καθοδήγηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εκπονούμε νόμους μαζί, αλλά πολύ συχνά δεν
ξέρουμε πώς εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι από τα κράτη μέλη. Πρωτοστατήσατε για να
καταστήσετε σαφές ότι το παρόν Κοινοβούλιο υποστηρίζει την Επιτροπή όσον αφορά την επιθυμία
της να συμπεριλάβει πίνακες αντιστοιχίας σε κάθε μελλοντική νομοθεσία.

Η βελγική Προεδρία προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες καταθέτοντας ένα έγγραφο στο Συμβούλιο,
όπου προωθεί τη χρήση των πινάκων αντιστοιχίας, υπογραμμίζοντας ότι αυτοί συμβάλλουν στη
σαφήνεια και τη διαφάνεια και ότι θα καταστήσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ πιο
γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Νομίζω ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια περίοδος περισυλλογής για
το ζήτημα αυτό.
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Κύριε πρωθυπουργέ, αναρωτιέμαι αν, στις καταληκτικές σας παρατηρήσεις, θα μπορούσατε να
μας πείτε ποια είναι η απάντησή σας στο έγγραφο αυτό και αν η βελγική κυβέρνηση, υπό την
ιδιότητά της ως μέλους της προεδρικής τριάδας και στο πλαίσιο του Συμβουλίου, θα συνεχίσει
να ασκεί πίεση για τη συμπερίληψη των πινάκων αντιστοιχίας.

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω ένα λεπτό για να
επικροτήσω τη βελγική Προεδρία. Ο απολογισμός μπορεί γενικά να είναι θετικός, αλλά υποθέτω
ότι όλοι έχουν μερίδιο σε αυτήν την επιτυχία. Κατά την άποψή μου, ευτυχώς, οι
Επίτροποι Potočnik και Hedegaard είχαν ισχυρή παρουσία, σε επίπεδο ιδεών, στη σημαντική
διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα στη Nagoya και στη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στο
Κανκούν.

Ειπώθηκε –και μερικές φορές εν είδει αστείου– ότι η βελγική Προεδρία απέδωσε καλά επειδή
είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή της και είχε τη δυνατότητα να επικεντρώσει όλη της την προσοχή
στην Προεδρία. Για παράδειγμα, ο κ. Verhofstadt είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που η Ευρώπη
είχε μια εξ ολοκλήρου δική της κυβέρνηση. Θα συμφωνήσω με αυτό. Δεν μπορούμε όμως να
παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που εργάστηκαν πίσω από αυτές τις
ομάδες, ότι υποστηρίζονταν από μια διπλωματική υπηρεσία η οποία ήταν καλά προετοιμασμένη
και ενημερωμένη και η οποία χρησιμοποίησε το δεινό διαπραγματευτικό της ταλέντο για να
διασφαλίσει την επιτυχία αυτής της Προεδρίας.

Κύριε Leterme, αύριο, το βραβείο του «χρυσού παπουτσιού» θα απονεμηθεί στο Βέλγιο. Αν
ήμουν εγώ εκείνος που θα απένειμε το «χρυσό παπούτσι» στη βελγική Προεδρία, στο καλύτερο
πρόσωπο της βελγικής Προεδρίας, θα το απένειμα δίχως καμία αμφιβολία στους Βέλγους
διπλωματικούς υπαλλήλους, στους ανθρώπους που κάθονται πίσω σας και που διασφάλισαν
ότι εσείς, η ομάδα σας και η περιφερειακή κυβέρνηση, επιτελέσατε ένα πραγματικά εξαιρετικό
έργο.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, εννοείται ότι θα ήθελα κι εγώ να
συμφωνήσω με τα συγχαρητήρια και τις φιλοφρονήσεις που εκφράστηκαν από όλους σχετικά
με το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της
συζήτησης μου δημιουργήθηκαν δύο μάλλον σημαντικά ερωτήματα. Αληθεύει όντως ότι, κατά
τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας, οι πάντες στην Ευρώπη ξέχασαν τα εθνικά συμφέροντα και
επικεντρώθηκαν μόνο στα συμφέροντα που καθορίζονταν από τα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες
και υποστηρίζονταν από τη βελγική κυβέρνηση; Ασφαλώς και όχι. Τους τελευταίους έξι μήνες
είδαμε να διαδραματίζονται διάφορα γεγονότα στην Ευρώπη και αβίαστα προκύπτει ότι, επειδή
μια Προεδρία δεν συνδέεται με εθνικά συμφέροντα, δεν σημαίνει κιόλας ότι αυτά δεν υπάρχουν.

Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο που είναι ίσως πιο σημαντικό και έχει να κάνει με
τη σοβαρότερη επιφύλαξή μου σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συζήτηση: δεν είναι καλό να
αντιπαραθέτουμε στους ευρωπαϊκούς στόχους, στους οποίους αναφερθήκαμε πριν από λίγο,
αυτό που ονομάζουμε «εθνικούς στόχους». Σε τελική ανάλυση, οι εθνικοί στόχοι για τους οποίους
μιλάμε είναι ιδέες που προέρχονται από μεμονωμένες χώρες. Αυτή είναι μία μεμονωμένη
συνεισφορά χωρίς την οποία η Ευρώπη θα βρισκόταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Δεν μπορούμε
να επιβάλουμε κάποιο πρότυπο στο πλαίσιο του οποίου οι στόχοι αυτοί, οι οποίοι καταρτίζονται
σε μεμονωμένα κράτη μέλη αλλά για την Ευρώπη, δεν θα αντιμετωπίζονται ως πλεονέκτημα αλλά
ως πρόβλημα.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα παρακαλώ να έχω την προσοχή
του κ. πρωθυπουργού. Είμαι εδώ, στα αριστερά σας, κύριε πρωθυπουργέ. Θα ήθελα να έχω μια
ειλικρινή συνομιλία μαζί σας. Έχω μπροστά μου ένα κείμενο στα πορτογαλικά αλλά θα
αυτοσχεδιάσω στα αγγλικά, επειδή αυτή ήταν η γλώσσα που χρησιμοποιήσατε στο πιο σημαντικό,
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κατ’ εμέ, σημείο της ομιλίας σας όταν είπατε: «κοιτάξτε τους πρόσφυγες. Κοιτάξτε τους πρόσφυγες
αν νομίζετε ότι ο πόλεμος και η ειρήνη δεν έχουν σημασία για την Ευρώπη». Αναφερόσασταν
στις νέες γενιές.

Οφείλω να παραδεχθώ ότι η καρδιά μου αναπήδησε όταν το είπατε αυτό, επειδή είμαι ο εισηγητής
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους πρόσφυγες. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα
μπορούσατε να είχατε κάνει πολλά περισσότερα από το να κοιτάτε απλώς τους πρόσφυγες. Θα
μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι για να βοηθήσετε· δεν ήταν δύσκολο. Το Συμβούλιο θα μπορούσε
να είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία συναπόφασης που ξεκίνησε το Κοινοβούλιο σχετικά με την
επανεγκατάσταση των προσφύγων. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας στη συναπόφαση, αυξήσαμε
τα χρήματα που δίνουμε στα κράτη μέλη για την επανεγκατάσταση των προσφύγων· καταρτίσαμε
κατηγορίες προτεραιοτήτων για τα άτομα που έχουν πέσει θύματα βιασμού, που έχουν βασανιστεί
και που έχουν ασθένειες και περιμένουν σε καταυλισμούς την επανεγκατάστασή τους. Το
Συμβούλιο δεν ολοκλήρωσε τη συναπόφαση. Φαίνεται ότι ο λόγος ήταν το άρθρο 290 και οι
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις – κάτι που υπάρχει στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Λέτε: «κοιτάξτε τους πρόσφυγες». Αλλά εγώ σας προκαλώ να κάνετε αυτό που κάναμε εμείς, να
πάτε στο στρατόπεδο al-Hol στη Συρία. Και μετά να πείτε στους πρόσφυγες να κοιτάξουν το
άρθρο 290, να κοιτάξουν τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Και αυτοί θα πουν: «Μα τι λέτε; Τα
παιδιά μου δεν πηγαίνουν σχολείο· εγώ δεν έχω διαβατήριο· είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα
στρατόπεδο προσφύγων· γιατί μιλάτε για ένα θεσμικό πρόβλημα ήσσονος σημασίας τη στιγμή
που θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι για να μας βοηθήσετε με το πρόβλημά μας;» Το γεγονός
αυτό θα αμαυρώσει τη βελγική Προεδρία. Λυπάμαι που το λέω αυτό· το λέω μετά λύπης μου.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να
απονείμω τα εύσημα, όπως έκαναν και οι συνάδελφοί μου, στη βελγική Προεδρία και σε εσάς,
κύριε πρωθυπουργέ, επειδή, σε μια περίοδο όπου ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκε το
υπουργικό συμβούλιο της χώρας σας προκαλούσε μεγάλη ανησυχία σε πολλές επιχειρήσεις,
καταφέρατε πραγματικά να βασιστείτε στο ευρωπαϊκό πνεύμα για να καταστήσετε αυτήν την
Προεδρία πλήρως λειτουργική.

Κατά την άποψή μου, υποβιβάζετε τον εαυτό σας όταν αυτοαποκαλείστε «διαμεσολαβητής»,
καθώς εσείς ήσασταν η κινητήριος δύναμη και καταφέρατε να υπερπηδήσετε τις διαφορές, όπως
αυτές που είχατε με αυτό το Κοινοβούλιο, με δημιουργικότητα και προσήλωση. Χάρη σε εσάς,
έχουμε πλέον μια στιβαρή ευρωπαϊκή εποπτεία, μια οδηγία που διέπει τα εναλλακτικά επενδυτικά
κεφάλαια, καθώς επίσης το ευρωπαϊκό αυτοκόλλητο σήμα, ένα άλλο δύσκολο διαπραγματευτικό
χαρτί που ολοκληρώθηκε με ένα σαφές συμπέρασμα του Συμβουλίου.

Ωστόσο, από το ευρωπαϊκό πνεύμα με το οποίο διαποτίσατε την ομιλία σας σε αυτό το
Κοινοβούλιο, καταλαβαίνω ότι βλέπετε και μπροστά. Θα ήθελα ειδικότερα να τονίσω ένα σημείο
της ομιλίας σας. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η οικονομική διακυβέρνηση δεν θα πρέπει να οδηγήσει
σε μια κατάσταση όπου απλώς θα θεραπεύουμε τα συμπτώματα χωρίς να κάνουμε τίποτα για
τον κίνδυνο που συνεχίζει να βρίσκεται εκεί έξω επειδή ναι μεν μπορεί να υπάρξει ένα στιβαρό
σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, ωστόσο το σύμφωνο αυτό δεν θα αποτελεί παρά έναν
απλό στυλοβάτη της οικονομικής διακυβέρνησης.

Αυτό που επιθυμούμε για τους πολίτες μας είναι να μπορέσουμε να εξέλθουμε από αυτήν την
οικονομική κρίση όλοι μαζί και να είμαστε ξανά σε θέση να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας
για τους πολίτες μας και τους νέους και, για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε μια στιβαρή ευρωπαϊκή
μακροοικονομική εποπτεία και μια πολύ ισχυρή ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020. Θα
μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο; Θα δεσμευθούν τα κράτη μέλη
να επεκτείνουν την οικονομική διακυβέρνηση και σε αυτόν τον τομέα; Ως Κοινοβούλιο, θα πρέπει
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να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τον συννομοθετικό μας ρόλο στο διακυβερνητικό και νομοθετικό
πλαίσιο, προκειμένου να γίνει αυτό πραγματικότητα.

Marc Tarabella (S&D). -    (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, όταν παρουσιάσατε το
πρόγραμμα της βελγικής Προεδρίας τον περασμένο Ιούλιο, σας είπα, καλωσορίζοντάς σας και
με περιπαιχτική διάθεση, ότι και τον Ιανουάριο θα βρισκόσασταν πιθανόν εδώ που βρίσκεστε
τώρα για να μας παρουσιάσετε το αποτέλεσμα. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήλπιζα να διαψευσθώ
και χωρίς να θέλω να σας προσβάλω, κύριε πρωθυπουργέ, όπως όλοι οι Βέλγοι, θα ήθελα σήμερα
να βρίσκεται ενώπιόν μου ο αρχηγός της κυβέρνησης που θα είχαν αναδείξει οι εκλογές της
13ης Ιουνίου. Ωστόσο, αναγκαστήκατε εσείς ο ίδιος να αναλάβετε αυτήν την Προεδρία και
συγχαίρω τόσο εσάς όσο και όλους τους υπουργούς της παρούσας κυβέρνησης.

Ας αφήσουμε τώρα την εσωτερική πολιτική κατάσταση για να επικεντρωθούμε στον απολογισμό
της βελγικής Προεδρίας.

Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να επικαλεστώ έναν διάσημο Αμερικανό, ο οποίος δεν ήταν
φιλόσοφος αλλά τενίστας. Ο Arthur Ashe είχε πει: «Ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας είναι η
αυτοπεποίθηση. Ένα από τα κλειδιά της αυτοπεποίθησης είναι η προετοιμασία». Και πρέπει να
αναγνωριστεί ότι, δίχως αμφιβολία, η βελγική Προεδρία εμπνεύστηκε από αυτό.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα στα οποία επικεντρώνομαι εν προκειμένω, είδα να σημειώνεται μεγάλη
πρόοδος: η σύσφιγξη της συνεργασίας σε ζητήματα διαζυγίου, η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας
για τα θύματα της βίας, η μελλοντική ενισχυμένη συνεργασία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
και η συμφωνία σχετικά με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών και σχετικά με τη σήμανση
των τροφίμων είναι επιτυχίες για τις οποίες η βελγική Προεδρία μπορεί να είναι υπερήφανη.

Το ίδιο ισχύει για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2013. Αν και δεν έχει υπάρξει
ακόμα συμφωνία, η αρχή μιας ενισχυμένης ΚΓΠ με δύο πυλώνες και η αρχή της απλούστευσης
έχουν ήδη γίνει δεκτές. Αυτό που χρειάζεται όμως η γεωργία περισσότερο στο μέλλον είναι η
ρύθμιση που θα διασφαλίζει τον περιορισμό της αστάθειας των αγορών εντός συγκεκριμένων
ορίων. Δεν έχει, όμως, υπάρξει ακόμα συμφωνία για το ζήτημα αυτό, και έχω σοβαρές αμφιβολίες
για τις μελλοντικές Προεδρίες, κυρίως την Ουγγαρία και την Πολωνία, επειδή, απ’ ό,τι φαίνεται,
η ρύθμιση δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων τους.

Πέραν της καλής προετοιμασίας, της πλήρους συμμετοχής των υπουργών, της
αποτελεσματικότητας των διπλωματών και των βέλγων αξιωματούχων, το μυστικό της Προεδρίας,
όπως το υπογραμμίσατε, ήταν ότι δεν επέβαλε τη δική της ατζέντα αλλά αφοσιώθηκε στα τρέχοντα
ζητήματα προτεραιότητας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια
για να τα προωθήσει, χάρη στον πραγματισμό και το πνεύμα συμβιβασμού που μας χαρακτηρίζει.

Εκπίζω ότι οι μελλοντικές Προεδρίες θα αντλήσουν διδάγματα από αυτό το παράδειγμα.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ επίσης να ευχαριστήσω τη
βελγική Προεδρία για τη συνεισφορά της, ιδίως σε δύο τομείς που γνωρίζω καλύτερα: τον
προϋπολογισμό και τις μεταφορές. Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για την έγκριση του
προϋπολογισμού ναυάγησαν στον πρώτο γύρο δεν οφείλεται στην Προεδρία, αν και στο τέλος
βρήκαμε φυσικά τη λύση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011. Ας ελπίσουμε επομένως
ότι και το ζήτημα της ευελιξίας και της χρηματοδότησης του σχεδίου της ενέργειας σύντηξης
ITER θα διευθετηθεί σύντομα.

Στον τομέα των μεταφορών, η βελγική Προεδρία βρήκε μια λύση στο δύσκολο ζήτημα του
ευρωπαϊκού αυτοκόλλητου σήματος. Θα ήθελα ειδικότερα να ευχαριστήσω τη βελγική Προεδρία
για την υποστήριξη που παρείχε σε κάτι για το οποίο προσπαθώ χρόνια τώρα, δηλαδή τη
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δημιουργία ενός δικτύου ασφαλών χώρων ανάπαυσης στην Ευρώπη ώστε οι οδηγοί των φορτηγών,
οι οποίοι διατηρούν στην κυριολεξία ενωμένη την Ευρώπη και δημιουργούν την εσωτερική
αγορά, να έχουν καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Θα ήθελα οι κυβερνήσεις όλων των
άλλων χωρών να εμπνευσθούν από τη θετική διάθεση της βελγικής κυβέρνησης απέναντι στο
ζήτημα αυτό, ώστε να δούμε επιτέλους να συμβαίνει κάτι στην πράξη.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το Βέλγιο, το οποίο είναι ένα από τα
έξι ιδρυτικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκλήρωσε πρόσφατα την εξάμηνη Προεδρία του.
Παρά τις εσωτερικές δυσκολίες που συνδέονται με την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, οι
Βέλγοι λαμβάνουν και επισήμως εύσημα για την αποτελεσματικότητά τους και την επίτευξη
όλων σχεδόν των προτεραιοτήτων που είχαν θέσει πριν από λίγο καιρό. Για τον λόγο αυτόν, θα
ήθελα να τους συγχαρώ κι εγώ με τη σειρά μου επειδή, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα
και στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που είχαν θέσει, αντεπεξήλθαν στην οικονομική κρίση που
πλήττει την Ευρώπη, προστάτευσαν το περιβάλλον της Ευρώπης, οικοδόμησαν μια ανοιχτή και
ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση, οικοδόμησαν ένα συνεκτικό κοινωνικό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και έθεσαν τα θεμέλια για μια κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Δεν συμβαίνει συχνά στην
ιστορία μια τόσο μικρή χώρα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να πετυχαίνει τόσα πολλά
προς όφελος της Ευρώπης.

Mathieu Grosch (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, πριν από έξι μήνες, οι
βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου είχαμε πάρα πολλές επιφυλάξεις σχετικά με τη βελγική
Προεδρία, και όταν διαβάσαμε το πρόγραμμα πολλοί βουλευτές διατηρούσαν ακόμα τις
αμφιβολίες τους.

Σήμερα, καθώς διαβιβάζουμε τις ευχαριστίες μας προς εσάς, αλλά και προς τη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία, για την εξαιρετική δουλειά και προετοιμασία σας, η ευχαρίστησή μας είναι ακόμα
μεγαλύτερη. Προφανώς, η επιτυχία σας δεν ήταν εύκολο πράγμα. Τα εσωτερικά πολιτικά
προβλήματα του Βελγίου έχουν ήδη αναφερθεί και ο κ. Verhofstadt χρειάστηκε επίσης να
επισημάνει ότι η αποδοτικότητα δεν είναι αυτονόητη στην εθνική πολιτική ζωή του Βελγίου ούτε
στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή. Ίσως αυτό να είναι και το κλειδί της μελλοντικής επιτυχίας – με
άλλα λόγια, ότι οι πολιτικοί που φάνηκαν εδώ ικανοί πρέπει να πετύχουν την αναγκαία αναγνώριση
και στο Βέλγιο.

Η επιτυχία σας δεν ήταν εύκολη, καθώς οι εξωτερικές συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες. Αυτό
οφείλεται κυρίως –και μπορώ να το πω αυτό, μιλώντας εξ ονόματος της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) σε σχέση με τις μεταφορές–
και στο ότι δεν επιλέξατε να ασχοληθείτε με τα πιο εύκολα θέματα. Αναφέρθηκε, και για εμάς
αυτό ήταν κάτι περισσότερο από ικανοποιητικό, ότι το ζήτημα του ευρωπαϊκού αυτοκόλλητου
σήματος, μεταξύ άλλων, διευθετήθηκε. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά απλώς και μόνο μια αρχή.
Κατά την άποψή μου, αφορά τις νέες πηγές χρηματοδότησης και την ασφαλή, καθαρή αλλά και
αποδοτική κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα μας επιτρέψει να δούμε αν αύριο θα
μπορέσουμε να αναπροσαρμόσουμε σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο τον συγκεκριμένο τομέα –την
κινητικότητα– σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ως κάτοικος μιας μεθοριακής περιοχής, είναι σαφές ότι είμαι επίσης ικανοποιημένος από την
εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την οδική ασφάλεια. Για εμάς, και σε κάθε μεθοριακή περιοχή,
είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η τιμωρία ή όχι κάποιου σοβαρού αδικήματος καθορίζεται από
την πινακίδα κυκλοφορίας. Επιδείξατε δυναμισμό στο δύσκολο αυτό ζήτημα και κάνατε ένα
πρώτο βήμα.

Τα δικαιώματα των επιβατών για τις μεταφορές με λεωφορείο είναι ένα σημαντικό βήμα με
αποτέλεσμα η Ευρώπη να διασφαλίζει πλέον στους πολίτες της δικαιώματα σε όλα τα διαφορετικά
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μέσα μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της ηφαιστειακής κρίσης, διαπιστώσαμε πόσο σημαντικό
είναι για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους επιβάτες, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ευρωπαϊκό
πλαίσιο. Ελπίζω να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο.

Τέλος, εύχομαι μόνο ένα πράγμα σε εσάς και στο Βέλγιο, να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε
την επάρκεια που επιδείξατε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο στο Βέλγιο με
βάση τη λογική ότι όποιος πρέπει να υποβάλει αιτήματα –όπως εσείς– πρέπει επίσης να
παρουσιάζει και λύσεις.

Alejandro Cercas (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, εξ ονόματος των αρμοδίων
για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να ακολουθήσω το
παράδειγμα των συναδέλφων μου και να συγχαρώ τη βελγική Προεδρία γι’ αυτούς τους
τελευταίους έξι μήνες.

Πώς είναι δυνατόν να συμμετάσχω σε αυτά τα συγχαρητήρια παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρατε
σχεδόν καθόλου την κοινωνική διάσταση και ότι δεν υπάρχει κάποιος σημαντικός κοινωνικός
απολογισμός για τη βελγική Προεδρία;

Πολύ απλά, κύριε Leterme, επειδή είχα το προνόμιο να συνεργαστώ με τις υπουργούς σας, την
κ. Onkelinx και την κ. Milquet, και γνωρίζω τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ίδιες και οι
ομάδες τους για να σημειωθεί πρόοδος σε μια κοινωνική ατζέντα κάτω από τόσο δύσκολες
συνθήκες και με ένα Συμβούλιο που δεν δείχνει καμία ευαισθησία για την κοινωνική Ευρώπη,
όπως αυτό που έχουμε δυστυχώς σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, εργάστηκαν με θάρρος, υπευθυνότητα
και με ιδιαίτερα φιλοευρωπαϊκό πνεύμα για να διασφαλίσουν ότι το Κοινοβούλιο εισακούεται
και ότι οι Ευρωπαίοι εισακούονται σε αυτήν τη σοβαρή συγκυρία όπου διακυβεύεται το μέλλον
της Ευρώπης.

Γι’ αυτό, λοιπόν, σας συγχαίρω κι εγώ με τη σειρά μου, κύριε Leterme, και ελπίζω στο μέλλον,
όταν εμφανιστούν οι προκλήσεις, αυτό που είπατε να βγει αληθινό: ότι η Ευρώπη θα βρει την
ψυχή της. Αυτή η ψυχή πρέπει να είναι πολιτική και κοινωνική ψυχή, όχι μόνο οικονομική.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που δεν διευθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της
Προεδρίας σας και για τα οποία ελπίζω να μεταλαμπαδεύσετε το φιλοευρωπαϊκό, ανθρωπιστικό
σας πνεύμα στην ουγγρική Προεδρία, επειδή διακυβεύονται πολλά για το μέλλον της Ευρώπης.
Αναφέρομαι στα ζητήματα που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, την ενιαία
άδεια, τις δύο οδηγίες για τους προσωρινά απασχολούμενους και τις μεταθέσεις στο εσωτερικό
μιας εταιρείας.

Κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, πείτε σας παρακαλώ στους συναδέλφους σας να
ακολουθήσουν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Δεν μπορεί να υπάρχει άνιση μεταχείριση των
εργαζομένων που έρχονται στην Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση, διαφορετικά θα
δημιουργήσουμε ένα χάσμα το οποίο θα έχει ανυπολόγιστες επιπτώσεις για το μέλλον της
Ένωσης. Δεν γίνεται οι εργαζόμενοι αυτοί να φθάνουν στην Ευρώπη υπό άνισες συνθήκες σε
σύγκριση με εκείνους που εργάζονται εδώ, επειδή έτσι θα καταστρέψουμε την Ευρώπη.

Ελπίζω, κατά τους επόμενους έξι μήνες, η ουγγρική Προεδρία να σας ακούσει και να μπορέσετε
να ανακτήσετε την ελευθερία της έκφρασης στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο να επικεντρωθεί
στην ψυχή της Ευρώπης, η οποία δεν μπορεί παρά να είναι μια ανθρωπιστική ψυχή και μια ψυχή
προόδου.
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Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, κυρίες και κύριοι, οφείλω
να ομολογήσω ότι χαίρομαι που είχαμε μια Προεδρία η οποία αποδείχθηκε ικανή να διαχειριστεί
την ευρωπαϊκή ατζέντα με πραγματισμό και αποτελεσματικότητα, παρά τη δύσκολη συγκυρία.

Από την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση της αναδιατύπωσης της οδηγίας σχετικά με την
καταπολέμηση της καθυστέρησης πληρωμών στη δημόσια διοίκηση, που είναι θεμελιώδης για
το μέλλον του συστήματος των επιχειρήσεων, μέχρι την έγκριση της δέσμης μέτρων για τη
χρηματοπιστωτική εποπτεία, η βελγική Προεδρία αποδείχθηκε τόσο πρακτική όσο και δυναμική.

Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα, αλλά θα προτιμούσα να καταλήξω σε κάποια
συμπεράσματα σχετικά με τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από μια Προεδρία η οποία
ολοκλήρωσε τη θητεία της με θετικό τρόπο. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα
εργασίας· δεύτερον πρέπει να μπορεί κανείς να διαπραγματεύεται δυναμικά και να πετυχαίνει
συμβιβασμούς· και τέλος, πρέπει να συμμετέχουν πλήρως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με
προεξάρχον το Κοινοβούλιο, και να ακολουθείται μια προσέγγιση στα εκκρεμή ζητήματα
απαλλαγμένη από περιορισμούς και εθνικά συμφέροντα.

Ελπίζω η Προεδρία αυτή να αποτελέσει παράδειγμα και για τις άλλες που θα ακολουθήσουν.
Προς το παρόν όμως, της εκφράζω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια.

Pervenche Berès (S&D). -    (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, εργαστήκαμε πολύ
σκληρά με τις υπουργούς σας, την κ. Joëlle Milquet και την κ. Laurette Onkelinx, για να ακουστεί
η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο οι κατευθυντήριες
γραμμές για την απασχόληση, όπου οι θέσεις μας ελήφθησαν υπόψη, αλλά και στο ζήτημα των
δημόσιων υπηρεσιών, καθώς ο ρόλος που διαδραματίζουν αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται
στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά κατά τη
διάρκεια της Προεδρίας σας. Ελπίζω η ώθηση που δώσαμε στον διάλογο μεταξύ των θεσμικών
οργάνων να μπορέσει να συνεχιστεί τόσο στο πλαίσιο του έργου της Επιτροπής όσο και στο
πλαίσιο του έργου της νέας Προεδρίας.

Υπάρχει επίσης και μία άλλη πτυχή την οποία επεξεργαστήκαμε από κοινού και σε βάθος και
αφορά το πώς θα διασφαλίσουμε ότι η οικονομική διακυβέρνηση στην οποία αναφερθήκατε θα
μπορέσει να σταθεί και στα δύο της πόδια επειδή, αν αντιμετωπίζει το ζήτημα της απασχόλησης
ως ισοζύγιο, μας οδηγεί στην καταστροφή. Και ανησυχώ όταν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο η
Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμης κανόνων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, διαχειρίζεται το ζήτημα
αυτό προτείνοντας στα κράτη μέλη να μειώσουν όπως όπως τους μισθούς ή να αυξήσουν, σχεδόν
στα τυφλά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και να μειώσουν τα επίπεδα των συντάξεων. Αυτό
δεν είναι το πνεύμα με το οποίο η οικονομική διακυβέρνηση θα μπορέσει να διασφαλίσει την
επιτυχία του ευρωπαϊκού ζητήματος, κάτι που περιμένουν οι εργαζόμενοί μας και οι πολίτες
μας.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι η βελγική
Προεδρία αποτελεί ένα υπέροχο και ασυναγώνιστο παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ.
Παρόλο που η χώρα δεν είχε κυβέρνηση, η Προεδρία λαμβάνει τα εύσημα από όλες τις πλευρές
αυτού του Κοινοβουλίου. Το γεγονός αυτό δείχνει ίσως και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί
καλύτερα η ΕΕ – χωρίς εκλεγμένους αντιπροσώπους και, τελικά, χωρίς καθόλου πολίτες. Εν πάση
περιπτώσει, ήταν κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας που έγινε πραγματικότητα η
μεγαλύτερη απάτη μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη προδοσία των ευρωπαίων πολιτών ύστερα από
τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, και αναφέρομαι στη θέσπιση του μόνιμου πια
μηχανισμού κρίσης.

18-01-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL44



Όταν έπρεπε να πείσουμε τους ευρωπαίους πολίτες για την εφαρμογή της Συνθήκης της
Λισαβόνας, η οποία προέβλεπε μια πρωτοφανή μεταβίβαση διάφορων αρμοδιοτήτων στους
ξένους των Βρυξελλών, μας υποσχέθηκαν ότι ένα τουλάχιστον πράγμα δεν θα συνέβαινει ποτέ:
δεν θα αναλαμβάναμε ποτέ την ευθύνη για τα χρέη άλλων χωρών. Κατά τη διάρκεια της βελγικής
Προεδρίας αυτή ακριβώς η υπόσχεση παραβιάστηκε. Τώρα πια έχουμε, από το 2013, μια μόνιμη
νομοθετικη πράξη που μας υποχρεώνει να αναλάβουμε την ευθύνη για τα χρέη άλλων χωρών
και για πάντα. Αυτή είναι η κληρονομιά της βελγικής Προεδρίας και η εξέλιξη αυτή είναι λυπηρή.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, κυρία Győri, τόσο εσείς όσο και η
διπλωματική σας υπηρεσία αποδείξατε ότι μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και υπό πολύ δύσκολες
οικονομικές συνθήκες, και ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνθήκες ώστε να
καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ισχυρή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς μια τέτοια
κατάσταση απαιτεί από εμάς πολλούς συμβιβασμούς, δύσκολους συμβιβασμούς. Αυτό θα μας
καταστά πάντα ευάλωτους στην κριτική αν και νομίζω ότι, στην κατάσταση αυτή, ο χρυσός
κανόνας «το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού» ισχύει περισσότερο από ποτέ. Τέτοιοι συμβιβασμοί
δικαιολογούνται πάντα εφόσον επιτρέπουν να σημειώνεται πρόοδος και εφόσον ωφελούν την
ευημερία και την ευζωία των πολιτών μας.

Κύριε Leterme, επειδή έχω μόνο ένα λεπτό, θέλω μόνο να διατυπώσω συνοπτικά κάποιες
παρατηρήσεις για την επόμενη βελγική Προεδρία που θα αναλάβει μάλλον καθήκοντα γύρω στο
2025. Εσείς θα είστε πιθανόν 65 ετών τότε κι εγώ θα είμαι έναν χρόνο μεγαλύτερός σας. Υποθέτω
ότι η Ευρώπη θα είναι ισχυρός παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή τότε, αλλά για να γίνει αυτό
πρέπει πράγματι να διατηρήσουμε τη δυναμική των έξι τελευταίων μηνών. Σε κάθε περίπτωση,
σας εύχομαι καλή επιτυχία εδώ και στις Βρυξέλλες.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). -    (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βέλγοι
συνάδελφοι, συγχαρητήρια! Σας βγάζω το καπέλο! Ως Ούγγρος, θα είμαι πολύ χαρούμενος αν
η ουγγρική Προεδρία είναι το ίδιο επιτυχημένη.

(HU) Τώρα θα ήθελα να συνεχίσω στα ουγγρικά. Κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας, η
επιδείνωση της κρίσης στη ζώνη του ευρώ αποσοβήθηκε με επιτυχία. Η ιρλανδική δέσμη μέτρων
διάσωσης δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Καταρτίστηκε ένα σύστημα συντονισμού της νέας
οικονομικής πολιτικής, και η έγκριση έξι νομοθετημάτων οικονομικής διακυβέρνησης περιμένει
τώρα την ουγγρική Προεδρία. Θεσπίστηκε η χρηματοπιστωτική εποπτεία, και μαζί με την
πρωτοβουλία πολιτών ξεκίνησε να λειτουργεί και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.
Δεν μπορώ παρά να εκφράσω τον απεριόριστο θαυμασμό μου σε σχέση με την πρόοδο της
πρακτικής μεταφοράς της Συνθήκης της Λισαβόνας, αν και μπροστά μας έχουμε ακόμα πάρα
πολλά εκκρεμή ζητήματα.

(EN) Για άλλη μία φορά συγχαρητήρια στους βέλγους συναδέλφους μου. Εύχομαι η ουγγρική
Προεδρία να είναι ακριβώς το ίδιο επιτυχημένη.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, παρά τους φόβους ότι οι εξελίξεις
στη βελγική εσωτερική πολιτική σκηνή θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση της εκ
περιτροπής Προεδρίας, με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι οι Βέλγοι διέψευσαν τις προσδοκίες
διεκπεραιώνοντας τα ευρωπαϊκά ζητήματα με πραγματισμό και αποτελεσματικότητα. Πράγματι,
τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η βελγική Προεδρία απέδωσαν μια σειρά από
κατεξοχήν ευρωπαϊκά ζητήματα: η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η
οικονομική ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση, η έγκριση του κανονισμού για την
πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών και η έναρξη εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

45Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL18-01-2011



Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ρουμανίας, η βελγική Προεδρία ακολούθησε μια δίκαιη και
ισορροπημένη προσέγγιση. Σε δύο ευαίσθητα ζητήματα για τη Ρουμανία, η βελγική Προεδρία
επέλεξε τις επιλογές που αντικατόπτριζαν καλύτερα τη θέση η οποία είχε υποστηριχθεί από τη
Ρουμανία: η συζήτηση του ζητήματος των Ρομά υπό το πρίσμα της κοινωνικής ένταξης και η
διαχείριση της διαδικασίας για την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του σχεδίου
απόφασης σχετικά με την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον χώρο Σένγκεν.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω
υπογραμμίζοντας ότι το Βέλγιο ανέλαβε την εκ περιτροπής Προεδρία σε μια συγκυρία που δεν
είναι δύσκολη μόνο στην εσωτερική πολιτική σκηνή, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.

Επομένως, δεν μπορώ να αποδώσω όλες τις αποτυχίες της Ένωσης στο Βέλγιο. Αντίθετα, θα
ήθελα να πω ότι το Βέλγιο επιτέλεσε εξαιρετικό έργο έτσι όπως χειρίστηκε τον τριμερή διάλογο
μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Με το Βέλγιο στο πηδάλιο, σημειώθηκε πρόοδος στο σημαντικό πεδίο της εποπτείας και ρύθμισης
του τραπεζικού τομέα – τουλάχιστον εν μέρει. Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκαν οι
διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, των μετοχικών εταιρειών
και των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Θα μπορούσα να φανταστώ ακόμα πιο φιλόδοξα μέτρα σε αυτόν τον τομέα, αλλά νομίζω ότι το
Βέλγιο κατόρθωσε τουλάχιστον να συντονίσει τα ζητήματα που μπορούσαν να συντονιστούν
και να σημειώσει κάποια πρόοδο.

Ο τομέας των διεθνών σχέσεων ήταν επίσης εξαιρετικά σημαντικός. Η Ένωση συγκρότησε τη
διπλωματική της υπηρεσία και, σε αυτήν την περίπτωση επίσης, το Βέλγιο επέδειξε ιδιαίτερες
διαμεσολαβητικές δεξιότητες.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω συγχαίροντας το Βέλγιο και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στην
Προεδρία του, και επίσης εκφράζοντας τη βέβαιη ελπίδα ότι η Ουγγαρία θα ακολουθήσει το
παράδειγμα της Προεδρίας σας.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα εδώ να θέσω ένα ευρύτερο
ζήτημα; Τα Χριστούγεννα, ο John Bruton, πρώην ηγέτης της Ιρλανδίας ο οποίος κάποια στιγμή
είχε διατελέσει και Πρόεδρος του Συμβουλίου, είπε ότι ο χαρακτήρας μερικής απασχόλησης
που έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι ο πλέον κατάλληλος για τον σκοπό που υπηρετεί,
δεδομένης της έκτασης της κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Υποστήριξε ότι ο χρόνος ο
οποίος διατίθεται γι’ αυτά τα μεγάλα ζητήματα είναι λίγο περισσότερος από τον χρόνο που
θέλουν οι ηγέτες για να φθάσουν αεροπορικώς στις Βρυξέλλες.

Υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζουμε μια χρηματοπιστωτική κρίση – μια κρίση του κράτους πρόνοιας
σε μια γηράσκουσα κοινωνία, μια κρίση της παγκοσμιοποίησης των εθνικών κρατών και,
ενδεχομένως, μια κρίση της αποδοτικότητας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Λέει ότι οι ηγέτες
πρέπει να καθίσουν όλοι μαζί μέχρι να καταλήξουν σε μια πλήρη αμοιβαία συμφωνία για όλα
αυτά που πρέπει να γίνουν: για όλα και όχι μόνο για κάποια. Μόνο μία τέτοιας κλίμακας ενέργεια
θα εμφυσήσει στις αγορές μόνιμη εμπιστοσύνη. Θα σας ζητούσα να το συζητήσουμε αυτό, επειδή
ίσως και να έχει δίκιο.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ομιλία σας, κύριε Leterme,
περιείχε κάποιες σημαντικές παραθέσεις· είναι κρίμα που, στην πραγματικότητα, θα μείνετε
κυρίως στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός μιας χώρας που, 219 ημέρες μετά τη διεξαγωγή
εκλογών, αδυνατούσε να σχηματίσει κυβέρνηση.
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Βλέπετε, είχα αρνητική άποψη για εσάς –αν και αυτή άλλαξε αναμφισβήτητα με τον χρόνο–
επειδή την ημέρα της ορκωμοσίας σας, σας ρώτησα, υπό τη συγκεκριμένη ιδιότητά σας ως
ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου, ποια στάση θα τηρούσατε απέναντι στις επιθέσεις
που δεχόταν η Καθολική Εκκλησία στη χώρα σας, απέναντι στις έρευνες που είχαν κηρυχθεί
άκυρες, κάτι που θεώρησα πολύ σοβαρό και που στη συνέχεια καταδικάστηκε ακόμα και από
την ίδια τη Δικαιοσύνη.

Δεν μου απαντήσατε. Δεν μου άρεσε αυτό, επειδή πιστεύω ότι ένας Πρόεδρος θα πρέπει να τους
εκπροσωπεί όλους. Αν θέτω ένα ερώτημα, ένας Πρόεδρος θα πρέπει να απαντήσει και να λάβει
μια θαρραλέα απόφαση: είτε να πει «είμαι υπέρ» είτε να πει «είμαι κατά» και να εξηγήσει το γιατί.
Αυτό δεν το κάνατε.

Σήμερα, μπορώ να πω ότι εσείς και η Προεδρία σας κάνατε καλή δουλειά. Ίσως αν από την αρχή
ήσασταν λίγο περισσότερο στο «επίπεδό» μας, μπορεί και να είχαμε καλύτερη σχέση.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι σίγουρο ότι το Βέλγιο ανέλαβε την
Προεδρία του Συμβουλίου σε μια πολύ δύσκολη μεταβατική φάση, αφού την περίοδο εκείνη η
οικονομική κρίση δεν είχε ακόμα αντιμετωπιστεί, ενώ η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν είχε ακόμα
εφαρμοστεί πλήρως και η περιορισμένη αποδοτικότητά της γινόταν εμφανής.

Σε ολόκληρη τη συζήτηση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη διάσωση του ευρώ, ωστόσο,
υπάρχει μία σημαντική πτυχή που δεν πρέπει να παραβλεφθεί και αφορά συγκεκριμένα το γεγονός
ότι τόσο η δέσμη μέτρων διάσωσης για τις χώρες της ευρωζώνης όσο και τα δάνεια προς την
Ελλάδα παραβιάζουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Και τα δύο μέτρα στερούνται της απαραίτητης
νομικής βάσης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σαφής ένδειξη υπέρβασης αρμοδιοτήτων από την
πλευρά της ΕΕ, κάτι το οποίο καθιστά τελικά απαραίτητη μια κατάλληλη διαδικασία για την
τροποποίηση της Συνθήκης.

Μετά από άλλες χώρες που είναι υποψήφιες για να δεχθούν μέτρα διάσωσης –όπως η Ιρλανδία
και η Πορτογαλία– και η Ισπανία είναι ένα προβληματικό παιδί της ευρωζώνης. Από την άλλη
πλευρά βρίσκονται καθαροί συνεισφέροντες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, οι οποίες σιγά-σιγά
γίνονται οι αγελάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες όλοι θέλουν να αρμέξουν. Προφανώς
η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το Βέλγιο δεν μπόρεσε τελικά να διαχειριστεί καμία
από τις δύο αυτές –ομολογουμένως δύσκολες– προκλήσεις, δηλαδή την υπέρβαση της
οικονομικής κρίσης και την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν πολύ θετικές απόψεις για τη
βελγική Προεδρία, ιδίως για την αποτελεσματικότητά της στις διαπραγματεύσεις και τους
χαμηλούς της τόνους σε μια δύσκολη περίοδο κρίσης, στη σύνοδο κορυφής της G20, στη
διάσκεψη του Κανκούν και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Η επιστροφή των
χρηματοπιστωτικών αγορών στη σταθερότητα αλλά και η οικονομική σταθερότητα ήταν τα
κυρίαρχα ζητήματα, αν και πρέπει να πούμε ότι ο εθνικός εγωισμός «χτύπησε κόκκινο» σε ό,τι
αφορά κυρίως τον προϋπολογισμό. Η αποτελεσματικότητα των Βέλγων στις διαπραγματεύσεις
θα πρέπει να επικροτηθεί, αλλά, σε τελική ανάλυση, αυτή ήταν η δωδέκατη Προεδρία του Βελγίου.
Ο πρωθυπουργός κ. Leterme είπε ότι το πρόγραμμα της Προεδρίας ήταν το πρόγραμμα του
Συμβουλίου και της Επιτροπής και ότι δεν είχε τη φιλοδοξία να προσθέσει σε αυτό κάποια εθνική
προτεραιότητα. Στο μέλλον όμως θα πρέπει να επιτρέπουμε στις Προεδρίες να καθορίζουν τις
δικές τους προτεραιότητες. Θεωρώ ότι αυτή είναι η ουσία και το πνεύμα της ολοκλήρωσης για
την οποία μίλησε ο πρωθυπουργός κ. Leterme. Εκείνο που με ανησυχεί είναι η κρίση που περάσαμε
κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2011 και, ειδικότερα, το υπόβαθρό της και η
πρόβλεψη ότι στο μέλλον οι διαπραγματεύσεις για τη νέα δημοσιονομική προοπτική δεν θα είναι
εύκολες.
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Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει τουλάχιστον ένας τομέας
που είναι σημαντικός για την Ευρώπη και για την περιοχή στην οποία ανήκω –Euskadi, η Χώρα
των Βάσκων– για τον οποίον δεν κάνατε απολύτως τίποτα.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει στο Κοινοβούλιο εξουσίες σχετικά με την αλιευτική πολιτική.
Το Συμβούλιο εμπόδισε πολλά σχέδια για την αλίευση του γαύρου. Στην αρχή της Προεδρίας
σας, εγώ η ίδια είχα εκφράσει την άποψη ότι ήμουν διατεθειμένη να συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις
για να ενεργοποιηθούν πάλι κάποια σχέδια, και εσείς δεν κάνατε καμία προσπάθεια γι’ αυτό. Δεν
μπορώ, επομένως, να σας συγχαρώ, επειδή ουσιαστικά το Συμβούλιο δεν αναγνωρίζει τις εξουσίες
που αναθέτει η Συνθήκη της Λισαβόνας σε αυτό το Σώμα.

Πιστεύω ότι χάσατε μια ευκαιρία να επιλύσετε ένα πρόβλημα που εκκρεμεί από την ισπανική
Προεδρία. Δεν κάνατε ούτε μία κίνηση· ως εκ τούτου, ελπίζω η επόμενη Προεδρία να μπορέσει
να κάνει κάτι γι’ αυτό.

Θα ήθελα επίσης να είχατε δώσει λίγη μεγαλύτερη προσοχή στην παρέμβασή μου.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τη
βελγική Προεδρία για την επιτυχία της Προεδρίας της, παρά τις δύσκολες συνθήκες υπό τις
οποίες πραγματοποιήθηκε, οι οποίες αναφέρθηκαν και εδώ. Επίσης, στον τομέα που
παρακολούθησα πιο επισταμένως, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Milquet και να την ευχαριστήσω
για την προσήλωση και την αποφασιστικότητά της κατά την κατάρτιση της έκθεσης σχετικά με
την οδηγία για την άδεια μητρότητας, παρά τη διαφωνία του Συμβουλίου μαζί της. Ελπίζουμε
ότι η ουγγρική Προεδρία θα δώσει τη δέουσα σημασία στο ζήτημα αυτό. Ο κ. Leterme μάς
υπενθύμισε το όνειρο που καθοδήγησε τους ιδρυτές του ευρωπαϊκού εγχειρήματος πέραν της
ενιαίας αγοράς, και ο κ. Barroso υπογράμμισε τη σημασία του ευρωπαϊκού πνεύματος. Νομίζω
ότι αυτά είναι καλά σημεία στην τρέχουσα συγκυρία, στην οποία χρειαζόμαστε περισσότερη
ενότητα και αλληλεγγύη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά
μας.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η βελγική Προεδρία, για να είμαι
ακριβής οι δύο τελευταίες Προεδρίες, ήρθαν σε μια περίοδο κατά την οποία εφαρμοζόταν η
Συνθήκη της Λισαβόνας και διαμορφωνόταν μια νέα τάξη στην ΕΕ. Και οι δύο αυτές Προεδρίες
περιόρισαν τις εθνικές τους προσεγγίσεις, προκειμένου να εμβαθύνουν τη συνεργασία και τον
συντονισμό στην ΕΕ. Αυτή η ορθή μέθοδος βοηθά στην ενίσχυση μιας κοινοτικής και όχι μιας
κυβερνητικής προσέγγισης. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι
αφορά τον περιορισμό του ρόλου των εθνικών Προεδριών για τη δημιουργία των προτεραιοτήτων
τους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λειτουργήσει μια ειδική ισορροπία. Αναμφίβολο επίτευγμα
της βελγικής Προεδρίας είναι η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Οργανισμοί που
εποπτεύουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ξεκινήσει το έργο τους. Πολλά έγιναν προς την
κατεύθυνση της απαρέγκλιτης εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Οι ενέργειες που
στοχεύουν στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση έχουν αναχθεί σε βασικό μέσο ανάπτυξης. Επίσης το
αδιέξοδο γύρω από την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2011 επιτέλους
υπερκεράσθηκε. Θέλουμε απλώς να σας πούμε ευχαριστώ.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι
τόσοι πολλοί βουλευτές από όλες τις πλευρές της Αίθουσας επαινούν, δικαίως, τη βελγική
Προεδρία. Φοβόμουν για το αντίθετο. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η
βελγική Προεδρία στέφθηκε με επιτυχία είναι επειδή έλαβε υπόψη την πραγματικότητα της
Συνθήκης της Λισαβόνας. Την περίοδο αυτή, πρέπει να υπάρχει συντονισμένη μεταβίβαση από
τη μία Προεδρία στην άλλη. Είναι όπως στη σκυταλοδρομία: όσο πιο αποτελεσματική είναι η
μεταβίβαση –καθώς και χαμηλών τόνων– ίσως τόσο το καλύτερο. Οι Βέλγοι το έκαναν αυτό
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εξαιρετικά καλά και αποτελούν ένα παράδειγμα για άλλες χώρες σχετικά με το πώς πρέπει να
ενεργούν στο μέλλον.

Θα ήθελα ειδικότερα να τους ευχαριστήσω για το έργο τους σε σχέση με τον προϋπολογισμό
και τις τραπεζικές αρχές και τις άλλες συσταθείσες αρχές. Αν πετύχουν όπως ελπίζουμε ότι θα
πετύχουν, τότε η αίγλη της βελγικής Προεδρίας θα αυξάνεται με την πάροδο των χρόνων όσο
θα κοιτάμε πίσω σε αυτές τις πολύ σημαντικές αποφάσεις.

Frédéric Daerden (S&D). -    (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να προσυπογράψω τα
ομοιόμορφα σχεδόν μηνύματα που ακούστηκαν σήμερα το πρωί. Κύριε πρωθυπουργέ, η βελγική
Προεδρία ήταν ένα καλό παράδειγμα, επειδή προώθησε το ευρωπαϊκό εγχείρημα σε μια δύσκολη
εθνική συγκυρία, η οποία ωστόσο δεν την εμπόδισε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις με τις οποίες
είναι αντιμέτωπη η Ευρώπη. Αναφέρομαι στην έγκριση του προϋπολογισμού του 2011, του
οποίου ορισμένες πτυχές μάς έχουν αφήσει πικρή γεύση. Ωστόσο, αποφύγατε μια επιζήμια
σύγκρουση μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση, από την αρχή, η βελγική Προεδρία βρέθηκε αντιμέτωπη
με μια υπέρμετρη διστακτικότητα ορισμένων μελών του Συμβουλίου. Αναφέρομαι συγκεκριμένα
στην ιδέα μιας οδηγίας πλαισίου για το ελάχιστο εισόδημα. Παρά το κλίμα αυτό, κάποια
πραγματική πρόοδος που σημειώθηκε χάρη στη μαχητικότητα των υπουργών σας και των
υπουργών μας μπορεί να πιστωθεί στο Βέλγιο: η έκθεση του Συμβουλίου EPSCO πριν από κάθε
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να λειτουργεί ως αναγκαίο αντίβαρο στο Συμβούλιο ECOFIN· τα
συμπεράσματα σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας· οι συντάξεις, κυρίως η
διάσκεψη για τις συντάξεις στη Λιέγη, η οποία επεσήμανε την ανάγκη της από κοινού εξέτασης
των ζητημάτων της επάρκειας και της βιωσιμότητας των συντάξεων, πράγμα που οφείλω να
υπογραμμίσω, και η δήλωση του EPSCO για το Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Συγχαρητήρια για άλλη μία φορά. Μακάρι η πρόοδος αυτή να συνεχιστεί με τις νέες Προεδρίες.

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με ένα ζήτημα επί της διαδικασίας, θα
ήθελα να σας ζητήσω να διενεργήσετε μια έρευνα σχετικά το ποιος δικαιούται έκτακτη παρέμβαση
και ποιος όχι. Έχω την εντύπωση ότι η κατανομή δεν είναι δίκαιη από τη μία περίοδο συνόδου
στην άλλη. Σας το ζητώ αυτό επειδή κάποιοι από εμάς, που έχουμε και άλλες υποχρεώσεις, δεν
μπορούμε να καθόμαστε κάθε μέρα όλη μέρα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα όπως άλλοι που έχουν
αυτήν τη δυνατότητα.

Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα ευκαιριών σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις των βουλευτών
στις συζητήσεις. Ζητώ συγνώμη που καθυστερώ τη διαδικασία, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω
να διενεργήσετε αυτήν την έρευνα.

Πρόεδρος.   – Κύριε Mitchell, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι έχω έναν κατάλογο
και ότι μπορείτε να ελέγξετε τον κατάλογο. Περίπου 20 άτομα από τον κατάλογο έχουν τη
δυνατότητα να μιλήσουν. Αν θέλετε μπορείτε να έρθετε στο γραφείο μου να σας δείξω τον
κατάλογο και μπορώ να σας εξηγήσω.

Maroš Šefčovič,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το πρωί σε
αυτήν την Αίθουσα εκφράστηκαν πολλές θετικές αξιολογήσεις και έπαινοι. Εξ ονόματος της
Επιτροπής, θα ήθελα να πω ότι οι κρίσεις αυτές είναι απολύτως δικαιολογημένες. Με το ευρωπαϊκό
πνεύμα που την διακρίνει, η βελγική Προεδρία επέδειξε σαφώς εντυπωσιακή αποδοτικότητα και
μια πολύ εποικοδομητική προσέγγιση. Όταν η βελγική Προεδρία αναλάμβανε ένα ζήτημα, όλοι
ξέραμε ότι θα πετύχαινε τον ευρωπαϊκό στόχο –και όχι μόνο τον ευρωπαϊκό στόχο– με πνεύμα
καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Η πολύ καλή συνεργασία της βελγικής
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Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολύ στενές σχέσεις με την Επιτροπή οδήγησαν
σε έναν σαφέστατα εντυπωσιακό κατάλογο επιτευγμάτων.

Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι σε πλήρη ισχύ. Καταφέραμε να
δώσουμε στους πολίτες μας μια νέα φωνή μέσω της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών και
καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για πιο διαφανείς και αποτελεσματικούς κανόνες
σχετικά με την επιτροπολογία. Και στα δύο αυτά ζητήματα, συνεργάστηκα με τον υπουργό
Εξωτερικών Olivier Chastel και οφείλω να ομολογήσω ότι εντυπωσιαζόμουν συνεχώς από το
πνεύμα συνεργασίας που επεδείκνυε και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού του.

Για την ολοκλήρωση της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2011 και για την έναρξη
της νέας οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη χρειαζόταν μια ήρεμη και εποικοδομητική
προσέγγιση. Ακόμα και σε σύνθετες, παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για θέματα όπως το
διαζύγιο, η χρηματοπιστωτική εποπτεία, ακόμα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η βελγική
Προεδρία κατάφερε να σημειώσει πραγματική πρόοδο.

Είναι πλέον πασιφανές ότι πρέπει να δώσουμε συνέχεια στο θετικό πνεύμα και την αποδοτικότητα
της βελγικής Προεδρίας. Αναμφίβολα, η οικονομία, η ανάκαμψη από την κρίση και η
δημοσιονομική εξυγίανση παραμένουν κορυφαίες προτεραιότητες για όλους εμάς. Μάθαμε
καλά νέα την περασμένη εβδομάδα για την επιτυχημένη πώληση των πορτογαλικών, ισπανικών
και ιταλικών ομολόγων, και είδαμε οι διαφορές αποδόσεων του Βελγίου και άλλων χωρών να
μειώνονται. Είναι όμως πασιφανές ότι πρέπει να προωθήσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και
ότι πρέπει να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά. Αν δεν θέλουμε να έχουμε μια ανάκαμψη με ανεργία,
πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε τους κανόνες της αγοράς εργασίας
μας και πώς θα καταργήσουμε τα εμπόδια για την αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη.
Παράλληλα, πρέπει να προστατεύσουμε τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας και να μειώσουμε
τη φτώχεια. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε την κοινωνική
οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα ξεκινήσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και από το πόσο πολύ
φιλόδοξοι θα μπορέσουμε να γίνουμε συλλογικά όσον αφορά τα εθνικά μεταρρυθμιστικά μας
προγράμματα, τις προσπάθειές μας για εξυγίανση, και την εφαρμογή της στρατηγικής «ΕΕ 2020».
Η βελγική Προεδρία συνέβαλε καθοριστικά στη δρομολόγηση της νέας διαδικασίας της
οικονομικής διακυβέρνησης και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε το εξαιρετικό έργο που ξεκίνησε.

Κύριε πρωθυπουργέ, κύριε υπουργέ των Εξωτερικών, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
για το εξαιρετικό σας έργο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους διπλωμάτες
σας για τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος εντός του οποίου η επόμενη Προεδρία θα μπορέσει
να συνεχίσει το έργο που ξεκινήσατε με τόση επιτυχία πριν από έξι μήνες.

Yves Leterme,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε,
κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια εξ ονόματος της βελγικής Προεδρίας, θα
είμαι λοιπόν σύντομος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τόσα πολλά άτομα στην Αίθουσα, αν και
ξέρω ότι αυτό συνδέεται και με άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξής σας.

(NL) Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα ασφαλώς να ευχαριστήσω όλους εσάς για τις πολύ
εποικοδομητικές σας παρατηρήσεις οι οποίες θα αποδειχθούν ανεκτίμητες για το έργο σας και
το έργο μας στο μέλλον. Επιτρέψτε μου πρωτίστως να πω, σε σχέση με την πολύ θετική αξιολόγηση
της Προεδρίας μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι προσπαθώ να ακολουθώ την αρχή της
ηρεμίας απέναντι στην αρνητική κριτική και της μετριοφροσύνης απέναντι στη θετική κριτική,
ακόμα και αν αποδεικνύεται υπερβολική.
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Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισημάνω τρία στοιχεία. Πρώτον –και αυτό προφανώς υπερβαίνει
το πεδίο αρμοδιοτήτων της βελγικής Προεδρίας– νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να
καθιερώσουμε τη βέλτιστη πρακτική σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Κάθε εθνικό κράτος που αναλαμβάνει την εξάμηνη εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη μεταξύ των προτεραιοτήτων του.

Δεύτερον, ο ρόλος της εκ περιτροπής Προεδρίας δεν είναι ίσως μόνο διαμεσολαβητικός, αλλά
αυτή πρέπει να λειτουργεί και ως κινητήριος δύναμη, όπως είπε κάποιος από εσάς, ώστε τα
θεσμικά μας όργανα να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους. Αγωνιστήκαμε όλοι σκληρά για
την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήταν ασφαλώς παράλογο αν διαχειριζόμασταν
την εκ περιτροπής Προεδρία με τέτοιον τρόπο που να αδυνατεί να διασφαλίζει δικαιοσύνη
σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επίσης πιστεύω ότι αυτός
είναι ο μοναδικός τρόπος για να έχει λόγο ύπαρξης η εκ περιτροπής Προεδρία στο μέλλον και
για να επιβιώσουν οι όποιες τροποποιήσεις της Συνθήκης ή νέες συμφωνίες. Τρίτον: δεν έγιναν
όλα τέλεια και αρκετοί βουλευτές επεσήμαναν πολύ σωστά ορισμένα κενά. Θα ήθελα να
επαναλάβω, ειδικότερα, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει πιο φιλόδοξη σε ό,τι αφορά την κοινωνική
πολιτική.

(FR) Αυτά που ειπώθηκαν είναι πράγματι σωστά. Στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής, η Ένωση
πρέπει να γίνει πιο φιλόδοξη στο μέλλον, αν και πιστεύω ότι το Βέλγιο έκανε αυτό που του
αναλογούσε. Η βελγική Προεδρία ενίσχυσε τον ρόλο των πολιτικών απασχόλησης στη στρατηγική
Ευρώπη 2020, διασφάλισε ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές θα έχουν θέση στη νέα οικονομική
διακυβέρνηση της Ευρώπης και πιστεύω ότι έθεσε επίσης τα θεμέλια και για την κοινωνική
διάσταση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όχι μόνο για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά
και για την κοινωνική συνοχή. Για να απαντήσω και σε κάποιες παρεμβάσεις, εγώ αντίθετα έχω
την εντύπωση ότι έχουμε συμπεριλάβει το ζήτημα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα δράσης. Είναι όμως αλήθεια ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και να προχωρήσουμε,
ιδίως σε νομοθετικό επίπεδο.

Όπως είπα και νωρίτερα, η Προεδρία μας δεν είναι τέλεια και νομίζω ότι ο κ. Tavares σωστά
επεσήμανε ότι μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά από αυτά που κάνουμε σήμερα στο επίπεδο της
πολιτικής για τους πρόσφυγες.

(NL) Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να προβώ σε δύο τελικές παρατηρήσεις, καθώς ακολουθούν
και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους βέλγους
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικά, αλλά ειδικότερα σε κάποιους από αυτούς,
και συγκεκριμένα στους δύο προκατόχους μου.

Εξ ονόματος της βελγικής κυβέρνησης, θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε τις προσπάθειες που
καταβάλαμε κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας ένα είδος αναγνώρισης του έργου σας
εδώ. Κάναμε ό,τι είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, για να εφαρμοστεί σωστά η Συνθήκη της
Λισαβόνας, πράγμα που αποτελεί και ένα είδος αναγνώρισης των προσπαθειών που καταβλήθηκαν
ύστερα από την ενδέκατη Προεδρία, η οποία επέβλεψε τη δημιουργία της Συνθήκης του Λάκεν,
και αργότερα, στο πλαίσιο σημαντικών εισηγήσεων, με στόχο την εφαρμογή του πνεύματος του
Λάκεν στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Πολύ σωστά επισημάνθηκε ότι μια εκ περιτροπής Προεδρία βασίζεται πρωτίστως στην προσήλωση
και στα επιτεύγματα πολλών ανθρώπων που περιβάλλουν τους πολιτικούς, οι οποίοι πρέπει να
αναλαμβάνουν την ευθύνη και να βρίσκονται στη γραμμή του πυρός. Μιλώ για τους συμβούλους,
τους διπλωμάτες, για πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι τελικά αυτοί οι οποίοι επιτελούν και
το πιο σημαντικό έργο.
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Θα ήθελα να ενημερώσω τον κ. Staes ότι, ενώ το βραβείο του «χρυσού παπουτσιού», το οποίο
θα απονεμηθεί αύριο στο Βέλγιο, πήγαινε πάντα σε πρόσωπα όπως ο Lukaku και ο Boussoufa,
αν επρόκειτο να τιμηθεί η βελγική Προεδρία, το «χρυσό παπούτσι» θα απονεμόταν αναμφίβολα
στη διπλωματική της υπηρεσία, της οποίας ορισμένοι υπάλληλοι κάθονται εδώ πίσω μου.

Τέλος, θα ήθελα να απευθυνθώ για λίγο στον κ. Tabadji και θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω
τα καλύτερα ουγγρικά που ξέρω:

Πρόεδρος.   – Κύριε πρωθυπουργέ, χάρη σε εσάς, τους τελευταίους έξι μήνες, αναπτύξαμε νέους
τρόπους συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Προεδρία σας στέφθηκε
με απόλυτη επιτυχία. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη χώρα σας και ό,τι καλύτερο σε εσάς προσωπικά.

(Χειροκροτήματα)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Mara Bizzotto (EFD),    γραπτώς. – (IT) Η 31η Δεκεμβρίου σηματοδότησε το τέλος μιας
μάλλον ανιαρής Προεδρίας, την οποία ορισμένοι χαρακτήρισαν ως θαμπή και αδύναμη. Ήταν
ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να περιμένουμε από μια βελγική κυβέρνηση που είναι ουσιαστικά
ανύπαρκτη εδώ και οκτώ μήνες. Η βελγική πολιτική δεν έχει καταφέρει να καταρτίσει κάποιο
σχέδιο για τη χώρα, η οποία είναι θύμα μιας πρωτοφανούς θεσμικής κρίσης. Δεν μπορώ να
φανταστώ πώς η χώρα αυτή θα μπορούσε να είχε καθοδηγήσει έναν τόσο σύνθετο οργανισμό
όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση –που και αυτή είναι εύθραυστη και παραπαίουσα– με διορατικότητα
και όραμα για το μέλλον. Η βελγική Προεδρία υποτίθεται ότι θα έθετε την Ευρώπη σε τροχιά
ανάκαμψης από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, για άλλη μία φορά,
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την κερδοσκοπία που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του ενιαίου
νομίσματος, ακόμα και σήμερα. Η βελγική Προεδρία βρισκόταν πίσω από τη σημαντική επίσπευση
της περαιτέρω διεύρυνσης των συνόρων της ΕΕ. Όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, η ένταξη
οικονομικά αδύναμων χωρών έχει περιπλέξει το έργο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και
αποδυνάμωσε την Ευρώπη συνολικά, η οποία πλέον είναι λιγότερο ικανή απ’ ό,τι στο παρελθόν
να επωμιστεί τα εσωτερικά προβλήματα οποιουδήποτε νέου κράτους μέλους.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Το Βέλγιο είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τους τελευταίους έξι μήνες και το γεγονός αυτό πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Η χώρα ήταν
κυρίως απασχολημένη –και μάλιστα χωρίς επιτυχία– με τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ενώ
οι έριδες μεταξύ των Φλαμανδών και των Βαλλόνων ήταν αδύνατον να επιτρέψουν στη χώρα να
λάβει πολιτικές αποφάσεις. Δεν προκαλεί επομένως τόσο μεγάλη απορία το γεγονός ότι η ΕΕ
δεν αντιμετώπισε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στην επιθυμία της να προωθήσει την
υπερσυγκέντρωση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση του ευρώ χρησιμοποιήθηκε
ως πρόσχημα για να καταστρωθούν σχέδια με στόχο την οικονομική διακυβέρνηση. Εν τω μεταξύ,
η αποκαλούμενη «μόνιμη δέσμη μέτρων διάσωσης» για το ευρώ δεν είναι τίποτα περισσότερο
από μια επίθεση σε βάρος των καθαρών συνεισφερόντων, οι οποίοι στο μέλλον θα πρέπει να
βάλουν ακόμα πιο βαθειά το χέρι στην τσέπη. Το Βέλγιο θα πρέπει τελικά να αντιμετωπιστεί ως
ένα προειδοποιητικό παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί αν λαοί με διαφορετικές οικονομικές
επιδόσεις εγκλωβιστούν μέσα σε μια ένωση. Το Βέλγιο, όπου οι διαφορές μεταξύ των Φλαμανδών
και των Βαλλόνων φαίνεται να είναι αγεφύρωτες και όπου τα ομοσπονδιακά όργανα
αντιπροσωπεύουν έναν μηχανισμό αναδιανομής από τους Φλαμανδούς προς τους Βαλλόνους,
δείχνει τι μπορεί να συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρωζώνη αν αυτές συνεχίσουν να
κινούνται προς την ίδια εσφαλμένη κατεύθυνση.
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Sławomir Witold Nitras (PPE),    γραπτώς. – (PL) Αν συνοψίσουμε το έργο της βελγικής
Προεδρίας, θα πρέπει καταρχάς να εκτιμήσουμε τον ιδιαίτερα ενεργό της ρόλο στον σχεδιασμό
του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Όσοι παρακολούθησαν τη
συγκεκριμένη διαδικασία γνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και ότι
πραγματοποιήθηκε υπό την πίεση του χρόνου. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να δώσω τα ειλικρινή
μου συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που βοήθησαν να καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια. Σε
ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, η βελγική Προεδρία κληροδότησε στην ουγγρική Προεδρία
ένα πολύ καλό έργο. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι οι Βέλγοι έδειξαν τον δρόμο στις μελλοντικές
Προεδρίες στο πλαίσιο της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα να εκφράσω
την ελπίδα ότι οι μελλοντικές Προεδρίες, συμπεριλαμβανομένης της πολωνικής, θα προσπαθούν
να θέτουν τις δικές τους, σαφείς προτεραιότητες σε μεγαλύτερο βαθμό εντάσσοντάς τες όμως
στο πλαίσιο των κοινών μας, ευρωπαϊκών στόχων. Η μέθοδος εργασίας επιτρέπει τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση των πολιτικών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε ευρύτερο πλαίσιο.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    γραπτώς. – (PL) Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας
τη βελγική Προεδρία, η οποία επέδειξε εκπληκτικές δεξιότητες στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου τους τελευταίους έξι μήνες. Η βελγική ομάδα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη,
πολύ δε περισσότερο αν λάβουμε υπόψη τις συνθήκες υπό τις οποίες ανέλαβε η χώρα την
Προεδρία. Πρώτον, αυτή ήταν η πρώτη Προεδρία που κινήθηκε με βάση τους κανόνες τους
οποίους καθιέρωσε η Συνθήκη της Λισαβόνας και, δεύτερον, η ΕΕ και τα επιμέρους κράτη μέλη
της βρίσκονταν σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση. Πέραν αυτού, το Βέλγιο έπρεπε
να διαχειρίζεται και τα εσωτερικά του προβλήματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του. Παρόλο
που βρέθηκε μέσα σε μια τόσο δύσκολη και απαιτητική περίοδο, η Προεδρία έδειξε πόσο
αποτελεσματική μπορεί να είναι εφαρμόζοντας μια πραγματικά ευρωπαϊκή μέθοδο κατά την
υλοποίηση όλων των μέτρων. Άφησε κατά μέρος τα εσωτερικά της προβλήματα και ζητήματα
και επικεντρώθηκε στις ενέργειες που όφειλε να αναλάβει σύμφωνα με τις προτάσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και
στην υποστήριξη αυτών των θεσμικών οργάνων. Η Προεδρία ανέλαβε τον ρόλο του
διαμεσολαβητή. Σε σχέση με τις προτεραιότητες που επιτεύχθηκαν από την Προεδρία, τα μέτρα
τα οποία επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης αξίζει να αναγνωριστούν·
αναφέρομαι εν προκειμένω, και πρωτίστως, στο έργο που επιτελέστηκε σχετικά με το επόμενο
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το ευρωπαϊκό αυτοκόλλητο σήμα αποτελεί ένα ακόμα
επίτευγμα της βελγικής Προεδρίας. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η βελγική Προεδρία μπορεί να
προσφέρει πολλά διδάγματα στις επόμενες χώρες που θα αναλάβουν την Προεδρία του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχηθώ τόσο στην ουγγρική Προεδρία όσο και στην
πολωνική, η οποία αρχίζει το δεύτερο εξάμηνο του 2011, την ίδια επιτυχία.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    γραπτώς. – (PL) Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου στη βελγική Προεδρία. Το έργο της, που μόλις ολοκληρώθηκε, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο
για τις χώρες οι οποίες θα είναι επικεφαλής του έργου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο μέλλον.
Πρόκειται για ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης πολωνικής
Προεδρίας, η οποία εύχομαι να βαδίσει στα τόσο επιτυχημένα χνάρια της βελγικής Προεδρίας.
Δεν συμβαίνει συχνά μια χώρα που έχει την Προεδρία να προτάσσει τα κοινοτικά μέτρα έναντι
των εσωτερικών της συμφερόντων. Κατά την άποψή μου, το κλειδί της επιτυχίας της Προεδρίας
για την οποία συζητάμε ήταν το ότι εφάρμοσε με συνέπεια τις διατάξεις της Συνθήκης της
Λισαβόνας, και ιδίως στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο έγινε πλήρες θεσμικό
όργανο με μόνιμο Πρόεδρο, και στο επίπεδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, του
οποίου πλέον επικεφαλής είναι η Ύπατη Εκπρόσωπος. Η καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης
αποδείχθηκε επίσης σημαντικό ζήτημα και η συστηματική παρακολούθηση και ο περιορισμός
του χρηματοπιστωτικού τομέα θα καταστήσει δυνατή, σε βάθος χρόνου, την αποκατάσταση της
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αμαυρωμένης φήμης του. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου ασκούνται πάρα
πολλές πιέσεις για την επέκταση της ευρωζώνης. Συνοψίζοντας, εύχομαι ειλικρινά η πορεία που
χαράχθηκε κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας να λειτουργήσει ως πρότυπο για τις χώρες
που θα αναλάβουν τις μελλοντικές Προεδρίες. Μακάρι το καλό της Κοινότητας να είναι πάντα
προτεραιότητά μας. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

7. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

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

7.1. Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο κείμενο) (A7-0363/2010,
Jiří Maštálka) (ψηφοφορία)

7.2. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της
Ιορδανίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας
και της Ρουμανίας (A7-0373/2010, Gabriele Albertini) (ψηφοφορία)

7.3. Συμφωνία ΕΚ-Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά
με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht
Koch) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Dieter-Lebrecht Koch (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγκρίνοντας την
έκθεσή μου, θα υπερψηφίσουμε μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίσει τη σύγκλιση των νόμων
που συμπεριλαμβάνονται στις 47 υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες για τις αεροπορικές υπηρεσίες,
οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ και μεμονωμένων κρατών
της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτόν
διασφαλίζουμε την εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου της ΕΕ, αποτρέποντας τις διακρίσεις και
τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και περιορίζοντας τη γραφειοκρατία. Σας
παρακαλώ, ψηφίστε «ναι»!

7.4. Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών
(A7-0343/2010, Catherine Stihler) (ψηφοφορία)

7.5. Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια (A7-0375/2010, Michèle
Striffler) (ψηφοφορία)

7.6. Η γεωργία ως στρατηγικός τομέας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας
(A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (ψηφοφορία)

Πρόεδρος.   – Η ψηφοφορία έληξε.
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8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις αιτιολογήσεις ψήφου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κατασκευαστική βιομηχανία αποτελεί
έναν πολύ σημαντικό κλάδο της οικονομίας κάθε χώρας. Δεν μπορεί να αγνοηθεί ένα τόσο
σημαντικό κομμάτι της αγοράς κατά την επιδίωξη οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης των
συνθηκών διαβίωσης. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία ενός σωστά οικοδομημένου ή
εκσυγχρονισμένου κτίσματος για την ασφάλεια και την άνεση. Παράλληλα, όλοι επιδιώκουμε
να μειώσουμε το κόστος κατασκευής κατοικιών, βιομηχανικών και δημόσιων κτιρίων. Η έκθεση
στοχεύει στην άρση των φραγμών στην αγορά, στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής πώλησης
οικοδομικών υλικών και στη διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών στον τομέα. Τα οφέλη αυτής
της πρωτοβουλίας θα γίνουν αισθητά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρέχω κι εγώ την απόλυτη
στήριξή μου στις προτάσεις της συντάκτριας σχετικά με την αύξηση της ασφάλειας των
εργαζομένων στη βιομηχανία.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την έκθεση
Stihler, είναι σαφής ο σημαντικός ρόλος τον οποίο διαδραματίζει ο οικοδομικός τομέας στην
Ευρώπη. Ήμασταν υποχρεωμένοι να επιλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δώδεκα
εκατομμύρια πολιτών που απασχολούνται άμεσα στον εν λόγω τομέα.

Η έκθεση Stihler αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για να αρθούν οι εθνικοί διοικητικοί και
τεχνικοί φραγμοί που εμποδίζουν την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να συνεχιστεί η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στον εν
λόγω τομέα.

Στηρίζω την αναγνώριση που παρέχεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον οικοδομικό
τομέα όπως στηρίζω και την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στην ανάγκη ανακύκλωσης των
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, το οποίο είναι ένα θέμα εξέχουσας σημασίας
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία για
να επιστήσω την προσοχή στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που
απασχολούνται στον οικοδομικό τομέα. Οι κατευθυντήριες γραμμές που συμπεριέλαβε η
εισηγήτρια για το εν λόγω θέμα είναι χρήσιμες, αλλά πρέπει να επεκταθούν.

Είναι καθήκον μας να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτές τις προτάσεις στο
άμεσο μέλλον, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται
στον οικοδομικό τομέα λαμβάνουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Η τραγωδία των θανάτων που
σχετίζονται με την εργασία συνιστά ένα ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη. Ευελπιστώ
ότι μέσω της εργασίας μας θα καταφέρουμε να θέσουμε τέλος σε αυτούς.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την
κ. Stihler γι’ αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρώσουμε την προσοχή
μας στην εναρμόνιση της εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, διότι στο
μέλλον θα χρειαστούμε καλύτερες και υψηλότερης ποιότητας κατασκευές.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αν και πρόκειται για μια βιομηχανία υψηλής ανταγωνιστικότητας,
το πιο σημαντικό δεν είναι ο ανταγωνισμός αυτός καθαυτόν αλλά το τελικό αποτέλεσμα. Είναι
σημαντικό τα κτίρια που κατασκευάζονται στην Ευρώπη να είναι ασφαλή για τους χρήστες τους,
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καθώς και για τους κατασκευαστές και άλλους εργαζόμενους στη διάρκεια της διαδικασίας
κατασκευής.

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει επίσης εναρμόνιση στον τομέα της εμπορίας προϊόντων του
τομέα των δομικών κατασκευών και ως αποτέλεσμα ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Είναι
αλήθεια ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης επί του παρόντος εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται
υλικά που δεν είναι υγιεινά για τους κατοίκους. Για παράδειγμα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα
με τη μούχλα σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτόν τον λόγο είναι
σημαντικό να χρησιμοποιούνται βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες για να προσπαθήσουμε να
καταστήσουμε την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών μια εμπορία που να
συνδέεται με προϊόντα υγιεινά και ικανοποιητικά όσον αφορά τους χρήστες τους.

Συνεπώς, θέλω να ευχαριστήσω την κ. Stihler γι’ αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Η Ευρώπη
χρειάζεται καλά προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και ένα σύστημα εμπορίας που
να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα τους κανόνες ασφαλείας.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη εβδομάδα, ο γάλλος
πρωθυπουργός ήρθε στο Λονδίνο και είπε ότι πρέπει να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα στήριξης
του ευρώ. Ας μην αναφερθούμε για λίγο στο ερώτημα κατά πόσον θα πρέπει να εμπλακούμε
ξανά στο πρόβλημα κάποιου άλλου· ας επικεντρωθούμε στο σημείο αυτό στο βασικό λογικό
σφάλμα εν προκειμένω. Λέει «η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν λειτουργεί, επομένως ας
προχωρήσουμε σε περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση!». Είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να
εντοπίσετε το πρόβλημα στον συλλογισμό του. «Η φουσκωτή μου βάρκα όλο ανατρέπεται, θα
ήθελα να μπω επικεφαλής ενός υπερωκεάνιου». «Το αγωνιστικό μου όχημα συνετρίβη, οπότε
σας παρακαλώ βάλτε με στο τιμόνι ενός αρθρωτού φορτηγού». Φαίνεται ότι, ανεξάρτητα από
το πρόβλημα, η απάντηση είναι πάντοτε περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η ΕΕ είναι μια λύση σε αναζήτηση προβλήματος, όμως σίγουρα θα έρθει η μέρα που δεν θα
μπορούμε να επιβάλλουμε εαυτούς στις αγορές και στην κοινή γνώμη. Το ξόρκι λύνεται και οι
σαμανιστικοί ψαλμοί χάνουν τη δύναμή τους.

Έκθεση: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, εάν σκεφτείτε ότι η συνεισφορά
της αναλογεί σε ποσοστό άνω του 40% του συνόλου της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Η
ανθρωπιστική πολιτική της Ένωσης αποτελεί πρακτική έκφραση της δέσμευσής της να στηρίξει
λαούς σε τρίτες χώρες που χρειάζονται βοήθεια όταν βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια που υπογράφτηκε στις 18 Δεκεμβρίου
από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και της Επιτροπής συνιστά σημαντικό βήμα προόδου. Πρέπει να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι
οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την κοινή αντίληψη ισχύουν τόσο για τα κράτη μέλη όσο και
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει μη ανθρωπιστικές οργανώσεις να συμμετέχουν όλο και
περισσότερο στην αντίδραση σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Είναι σημαντικό οι πολιτικοί φορείς και
οι στρατιωτικές ή ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον
εργασίας να μάθουν περισσότερα ο ένας για τον άλλο και να συμμετάσχουν σε διάλογο, έχοντας
υπόψη –χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο– τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους.
Προφανώς, όταν χρησιμοποιούνται πόροι για την πολιτική προστασία, πρέπει να είναι σύμφωνοι
με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη.
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Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η έκθεση
που εγκρίθηκε σήμερα –για την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια
κ. Striffler– είναι ένα κείμενο που θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική και συνεπή ανθρωπιστική
βοήθεια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σήμερα την Ένωση σε πιο στενή συνεργασία, προκειμένου να
επιτευχθεί η κοινή αντίληψη που στοχεύει στην ενίσχυση της συλλογικής μας αντίδρασης σε
ανθρωπιστικές κρίσεις και κυρίως στη διατήρηση της πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές
ανθρωπιστικό δίκαιο.

Πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίσουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και όσοι εργάζονται στον τομέα
της ανθρωπιστικής βοήθειας θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη
και, καθώς υπάρχουν περισσότεροι τέτοιοι πληθυσμοί αυτές τις μέρες, πρέπει να επιτύχουμε
περισσότερα από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα μέσω της Επιτροπής ή μέσω διμερών
προγραμμάτων. Ενώ οι ανάγκες είναι τεράστιες, η κατανομή βοήθειας γίνεται όλο και πιο δύσκολη
καθώς και επικίνδυνη λόγω του όλο και πιο περίπλοκου διεθνούς πλαισίου.

Υπό το πρίσμα αυτών των απαιτήσεων, συνεπώς, η παρούσα συμφωνία προωθεί μια ευρωπαϊκή
κοινή αντίληψη στην οποία επιβεβαιώνεται ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια βασίζεται κατηγορηματικά
στις ανθρωπιστικές αρχές της ουδετερότητας, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας και πρέπει
να παρέχεται γρήγορα και αποτελεσματικά στα θύματα κρίσεων στη βάση της αναγνωρισμένης
ανάγκης.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η δραματική αύξηση
στον αριθμό και τη σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη
εμφάνιση περίπλοκων κρίσεων, σημαίνουν ότι τώρα αντιμετωπίζουμε επιδεινωμένες παραβιάσεις
του ανθρωπιστικού δικαίου και έναν συρρικνούμενο «ανθρωπιστικό χώρο».

Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Αϊτή και το Πακιστάν καταδεικνύουν για άλλη μία φορά ότι τα
μέσα που διαθέτει η ΕΕ για την αντίδραση σε φυσικές καταστροφές πρέπει να βελτιωθούν.
Συμφωνώ με τη γενική προσέγγιση της έκθεσης και ειδικότερα με τη δήλωση ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να προωθήσει απεριόριστα τις ανθρωπιστικές αρχές. Η εξωτερική δράση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· θα πρέπει να αντανακλά το
πολιτικό βάρος της Ένωσης και την επιρροή της ως κύριου διεθνούς χορηγού.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Striffler, διότι συμφωνώ ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να
καταβάλουμε προσπάθειες για την ενίσχυση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης
και του σχετικού σχεδίου δράσης, καθώς και για τον παγκόσμιο συντονισμό και τον επιμερισμό
του βάρους, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ευθύνες των χωρών που έχουν την ικανότητα
να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Έκθεση: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα με μεγάλη χαρά υπέρ αυτής της
συγκεκριμένης έκθεσης, διότι η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασικό
ανθρώπινο δικαίωμα. Ο γεωργικός τομέας πρέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός ολοένα
αυξανόμενου πληθυσμού για ασφαλή και επαρκή τρόφιμα παρά τα εμπόδια των περιορισμένων
φυσικών πόρων, τις υψηλές τιμές της ενέργειας και την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τον
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, η παραγωγή τροφίμων πρέπει να
αυξηθεί τουλάχιστον κατά 70% για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες ενός παγκόσμιου
πληθυσμού που αναμένεται να υπερβεί τα εννέα δισεκατομμύρια έως το 2050.
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Επιπλέον, περίπου 900 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο υποφέρουν από χρόνια πείνα
λόγω ακραίας φτώχειας, ενώ έως δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά
μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια λόγω διάφορων βαθμών φτώχειας. Στην Ευρώπη, το 16%
των πολιτών εξακολουθεί να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Βασικά, αυτό που λέω είναι το
εξής: πρέπει να αντιμετωπίσουμε δυναμικά αυτό το ζήτημα. Είναι σημαντικό η χρηματοδότηση
της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013 να το αναγνωρίσει αυτό και το λιγότερο που
χρειαζόμαστε είναι να παραμείνει ο προϋπολογισμός τουλάχιστον στο τωρινό επίπεδο.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο επέλεξε σήμερα να αναγνωρίσει
επίσημα τη γεωργία ως στρατηγικό τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας. Αυτό είναι
κάτι που εμείς στην Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη το
έχουμε αναγνωρίσει εδώ και πολλά χρόνια. Ομοίως, αναγνωρίζουμε ότι η γεωργία είναι
στρατηγικός τομέας όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτό δεν δικαιολογεί τα προγράμματα διάθεσης φρούτων και
γάλακτος στα σχολεία. Δεν δικαιολογεί ούτε περισσότερα προγράμματα επιδότησης γάλακτος
που στηρίζονται από την αγορά. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι καταψηφίσαμε αυτές τις
προτάσεις και λυπούμαστε για το γεγονός ότι υπερψηφίστηκαν.

Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να καταστρέψει τη συνολική εικόνα, η οποία είναι ότι πρέπει να
παράσχουμε καλές συνθήκες για τη γεωργία. Ωστόσο, πρόοδος δεν θα σημειωθεί μέσω βουνών
από βούτυρο, λιμνών από οίνο και σχολικών προγραμμάτων. Το εισόδημα των αγροτών δεν θα
διασφαλιστεί μέσω της παρέμβασης και της στρέβλωσης της αγοράς. Αντιθέτως, πρέπει να
επενδύσουμε στην έρευνα και να δώσουμε στους αγρότες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν
νέες τεχνολογίες για εναλλακτικές μορφές εισοδήματος. Γενικά, θεωρούμε την έκθεση καλή και,
συνεπώς, την υπερψηφίσαμε ως σύνολο.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η επισιτιστική ασφάλεια
συνιστά βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και επιτυγχάνεται μόνο όταν όλοι οι άνθρωποι, σε όλες τις
περιόδους, έχουν φυσική, κοινωνική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή τρόφιμα.

Η νέα κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ πρέπει να αντανακλά αυτές τις νέες απαιτήσεις: χρειάζεται,
συνεπώς, να αντιδράσει σαφώς και κατηγορηματικά στην επισιτιστική ασφάλεια και σε άλλες
προκλήσεις, κυρίως στην κλιματική αλλαγή, την οικονομική κρίση και τη διατήρηση της εδαφικής
ισορροπίας εντός της ΕΕ.

Πρέπει να προωθήσουμε όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας αλλά και την
παραδοσιακή γεωργία, τις γεωργικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας, τις βιολογικές
καλλιέργειες και την τοπική διανομή. Αυτά τα μοντέλα γεωργίας συνεισέφεραν πάντοτε και
εξακολουθούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια, διότι αποτελούν συχνά
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο χρήσης της γης σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της ΕΕ
μέσω της χρήσης μεθόδων που αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα σε διάφορες περιοχές επί μεγάλα
χρονικά διαστήματα.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος μας ως βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να αναλαμβάνουμε δράση για να βελτιώσουμε τις ζωές των
πολιτών της ΕΕ. Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επισιτιστική ασφάλεια της υψηλότερης
δυνατής ποιότητας θα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Οι ελλείψεις τροφίμων και
οι υψηλές τιμές συνοδεύονται συνήθως από κοινωνική αναταραχή και δεν μπορούμε να
επιτρέψουμε να συμβεί αυτή η κατάσταση στην ήπειρό μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους
αυξανόμενους αριθμούς του πληθυσμού, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές,
η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια απειλείται. Πολλοί άνθρωποι λιμοκτονούν ήδη και,
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση, απαιτείται μια λογική και δίκαιη κοινή
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γεωργική πολιτική, καθώς και οικονομική στήριξη για τον τομέα. Στη γεωργία θα πρέπει να
παρασχεθεί ιδιαίτερο καθεστώς, το οποίο θα επιτρέψει την ανάληψη ειδικής δράσης και την
εφαρμογή των κατάλληλων μέσων σε περίπτωση επισιτιστικών κρίσεων.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η επισιτιστική ασφάλεια και η
εγγυημένη προσφορά τροφίμων στους πληθυσμούς εξακολουθούν να αποτελούν τις κύριες
προκλήσεις για τη γεωργία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αισθάνομαι ικανοποίηση όσον αφορά τα περιεχόμενα αυτής της έκθεσης, κυρίως επειδή η
επισιτιστική ασφάλεια αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η επισιτιστική ασφάλεια
ως στόχος θα επιτευχθεί μόνο εάν ληφθούν σοβαρά υπόψη δύο σημαντικά ζητήματα: η αστάθεια
της αγοράς και των τιμών και η εξάντληση των επισιτιστικών αποθεμάτων. Η Ευρώπη πρέπει να
είναι σε θέση να παρέμβει με κοινά και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει την προσφορά
τροφίμων και να αποτρέψει αυτές τις σοβαρές ασυμμετρίες που εξακολουθούν να υφίστανται
σε σχέση με τα πρότυπα ασφαλείας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των μη ευρωπαϊκών προϊόντων.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση
από την έκθεση για την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της
επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς επαναφέρει στο επίκεντρο των πραγμάτων τη σημασία της
αγροτικής οικονομίας. Το πρώτο συμπέρασμα, κατ’ εμέ, είναι ότι εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε
μια ισχυρή ευρωπαϊκή κοινή γεωργική πολιτική. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια.

Υπήρξε ένα σημείο στο οποίο δεν υπερψήφισα την έκθεση, ωστόσο, και αυτό αφορούσε τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θεωρώ ότι η παροχή επιτόπιας βοήθειας, με άλλα λόγια βοήθειας για να διασφαλιστεί
ότι κανένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υποφέρει από πείνα, πρέπει να παραμείνει ευθύνη
των κρατών μελών, απλώς επειδή παρόμοια προβλήματα πρέπει να λύνονται εκεί όπου υπάρχουν,
δηλαδή στα κράτη μέλη.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη
επισιτιστικής ασφάλειας για τους πολίτες που εκπροσωπούμε. Δίνει επίσης έμφαση στα σημαντικά
δημόσια αγαθά που παράγουν οι αγρότες, συχνά με ελάχιστη ή καθόλου αναγνώριση. Ωστόσο,
έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα.

Προσφάτως άκουσα σημαντικές ομιλίες που δείχνουν ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει
να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτό θεωρώ ότι θα μας οδηγήσει
τελικά να πιστέψουμε εσφαλμένα ότι δεν χρειαζόμαστε τους ευρωπαίους αγρότες και ίσως να
μπορούμε απλώς να εισάγουμε τρόφιμα εκτός της ΕΕ.

Αυτό δεν θα πρέπει να συμβεί. Οι αγρότες μας θα πρέπει να λάβουν στήριξη για να παράγουν
τρόφιμα με τρόπο που δεν θα είναι επιζήμιος για το περιβάλλον και, όσον αφορά την εισαγωγή
τροφίμων, οι παγκόσμιες αγορές είναι εξαιρετικά ασταθείς – τόσο σε σχέση με τις τιμές όσο και
με τη συνέπεια της προσφοράς.

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε ισχυρό προϋπολογισμό
για την κοινή γεωργική πολιτική. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους αγρότες να στραφούν
στη γεωργία για να διασφαλίσουμε το μέλλον της. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη έρευνα και
καινοτομία για να καταστούν οι μέθοδοι παραγωγής πιο αποτελεσματικές και λιγότερη
γραφειοκρατία – και ασφαλώς δεν χρειαζόμαστε «πράσινη» γραφειοκρατία που θα δεσμεύει τους
αγρότες μας.
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Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες
εβδομάδες, διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα της κοινής
γεωργικής πολιτικής εξετάζουν το ζήτημα της μεταρρύθμισης μετά το 2013.

Σαφώς, η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της γεωργίας. Αυτό το
ζήτημα πρέπει συνεπώς να εξεταστεί υπό το πρίσμα της έκθεσης που τίθεται σε ψηφοφορία
σήμερα, στην οποία η επισιτιστική ασφάλεια ορίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να
διαφυλάσσεται αναλόγως με κάθε δυνατό τρόπο.

Παρόμοια προσοχή απαιτείται, κύριε Πρόεδρε, όποτε υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
όπως αυτή που συνδέεται με το σκάνδαλο της διοξίνης του οποίου είμαστε μάρτυρες επί του
παρόντος, με την ανακάλυψη ότι η διοξίνη χρησιμοποιείται στις ζωοτροφές αλλά και, κυρίως,
για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια κοινή διαδικασία παραγωγής που σέβεται τον παραγωγικό
τομέα ως σύνολο, που σέβεται την ποιότητα της εργασίας των αγροτών, το περιβάλλον και την
εμπορία και, επομένως, σέβεται τους καταναλωτές.

Αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων που ανέπτυξε το παρόν Κοινοβούλιο για να
προωθήσει τη γεωργία, και συνεπώς μπορώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, στις μέρες μας, η παγκόσμια παραγωγή
τροφίμων αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις σε αυξανόμενο βαθμό. Μία τέτοια πρόκληση
είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία δυστυχώς μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ελλείψεις
τροφίμων και, συνεπώς, να θέσει σε κίνδυνο την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης του
παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε πάνω από εννέα δισεκατομμύρια
έως το 2050. Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να αντιδράσει κατηγορηματικά στις προκλήσεις
που θέτουν η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και η οικονομική κρίση. Πρέπει να
ενθαρρυνθούν όχι μόνο η ανταγωνιστικότητα, αλλά και η παραδοσιακή γεωργία, οι καλλιέργειες
μικρής κλίμακας και οι βιολογικές καλλιέργειες και οι τοπικές αξίες. Ως αποτέλεσμα των
κλιματικών αλλαγών, συμβαίνουν ολοένα και περισσότερες φυσικές καταστροφές οι οποίες θα
έχουν ως συνέπεια τη μείωση της δυνατότητας χρήσης μεγάλων εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης,
θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι,
και για να διασφαλιστούν οι λογικές τιμές των τροφίμων και ένα δίκαιο εισόδημα για τους
παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον
στο τωρινό του επίπεδο. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τη γεωργία ως
στρατηγικό τομέα από την πλευρά της επισιτιστικής ασφάλειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο κι εγώ στήριξα αυτήν την έκθεση.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι θεωρώ
εξαιρετικό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη γεωργία ως στρατηγικό τομέα στο
πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας.

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα τρόφιμα που παράγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι κυρίως ασφαλή και απαλλαγμένα από προσμείξεις. Μου προκαλεί ανησυχία το ότι τείνουμε
να δίνουμε περισσότερη σημασία στην ποσότητα παρά στην ποιότητα. Η επιμονή στην
αποδοτικότητα έχει παραβλέψει κατά κάποιον τρόπο αυτούς τους υγειονομικούς όρους. Όταν
αναφερόμαστε στην επισιτιστική ασφάλεια, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα
τρόφιμα που διατίθενται στους ευρωπαίους καταναλωτές είναι ασφαλή, καλής ποιότητας και
θρεπτικά.

Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διατηρούν τις δικές τους γεωργικές πρακτικές. Όταν αντιμετωπίζουμε φυσικές
καταστροφές, είναι σημαντικό να έχουμε μια αυτάρκη γεωργική οικονομία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
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μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της προέλευσης των τοπικών τροφίμων για να
αντιδράσουμε στα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν όταν ξεσπάσει η καταστροφή.

Θα ήθελα να επισημάνω κυρίως τη σημασία αυτών των αρχών που απορρέουν από τους
προβληματισμούς για την υγεία και είναι σημαντικές. Ευελπιστώ ότι θα δούμε αυτήν την τάση
να αυξάνεται στα τοπικά τρόφιμα. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη
ότι η γεωργία είναι πλήρως βιώσιμη και ότι κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι
σε θέση να ασκεί γεωργικές δραστηριότητες. Είναι ζωτικής σημασίας και αποτελεί ισχυρή βάση
για το μέλλον, το οποίο χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στον τομέα των τροφίμων.

Salvatore Tatarella (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχοντας υπερψηφίσει με
θέρμη αυτήν τη σημαντική έκθεση, θα ήθελα να τονίσω κυρίως την παράγραφο 35 της καλά
δομημένης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των
Τροφίμων, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
(ΕΑΑΤ) μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση όλων των κινδύνων που
συνδέονται με την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στο πλαίσιο μιας δέσμης μέτρων που
σχεδιάστηκαν για την προστασία της υγείας και της ευημερίας του κοινού, ευελπιστεί ότι όλα
τα κράτη μέλη θα ιδρύσουν αντίστοιχους εθνικούς φορείς που θα συνεργαστούν με την ΕΑΑΤ.

Όπως αποδεικνύουν τα πρόσφατα σοβαρά γεγονότα στη Γερμανία, πρέπει να ιδρυθούν εθνικοί
φορείς για την ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα κράτη μέλη. Προκαλεί έκπληξη το γεγονός
ότι η ιταλική κυβέρνηση, αφού δημιούργησε την Αρχή, άλλαξε γνώμη για δημοσιονομικούς
λόγους. Κατά την άποψή μου, η επισιτιστική ασφάλεια δεν θα πρέπει να παραμεριστεί λόγω
δημοσιονομικών περιορισμών.

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση: Jiři Maštálka (A7-0363/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Εφόσον, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα
εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν
λόγω πρόταση περιέχει κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση της ουσίας
τους, συμφωνώ με την έγκρισή της σε πρώτη ανάγνωση.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με αυτήν την έκθεση και
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να απλουστευθεί
και να διασαφηνιστεί το κοινοτικό δίκαιο, ώστε να καταστεί σαφέστερο και προσιτό σε όλους
τους πολίτες. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο παραμένουν διασκορπισμένες
πολυάριθμες διατάξεις που έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές, συχνά επί της ουσίας τους, και
χρειάζεται σημαντική ερευνητική εργασία συγκρίνοντας πολλά διαφορετικά μέσα για να
προσδιοριστούν οι υφιστάμενοι κανόνες. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας είναι εξαιρετικά
σημαντική στον τομέα των επιχειρήσεων, ο οποίος για να διασφαλίσει την ομαλή και συνεχή
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, ρυθμίζεται σε σημαντικό βαθμό
από την κοινοτική νομοθεσία. Η ενοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τις συγχωνεύσεις ανωνύμων
εταιρειών αποτελεί θετικό βήμα για τη βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Υπάρχουν πολλές εταιρείες στην Ευρώπη· έχουν
πολλές και διαφορετικές μορφές και υπόκεινται σε πάρα πολλούς κανόνες. Ωστόσο, από το
1978, θεσπίστηκε ευρωπαϊκή νομοθεσία για να ρυθμίζει τις συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών
από το ίδιο κράτος μέλος. Είναι σημαντικό να ρυθμιστούν αυτές οι συγχωνεύσεις, διότι μπορεί
να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντα των εργαζομένων, των μετόχων και των πιστωτών
αυτών των εταιρειών. Μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά, για παράδειγμα, εάν η συγχώνευση
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ακυρωθεί στη συνέχεια. Σε αυτό το ευρωπαϊκό θέμα όπως και σε άλλα, χρειαζόμαστε σαφήνεια
και ασφάλεια δικαίου. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε με την κωδικοποίηση της παρούσας
οδηγίας. Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη είναι σημαντική
κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, καθώς, στην πρόταση
για την κωδικοποίηση της τρίτης οδηγίας 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
9ης Οκτωβρίου 1978, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών, η Επιτροπή έλαβε
υπόψη τις συντακτικές ή τυπικές τροποποιήσεις που πρότεινε η συμβουλευτική ομάδα εργασίας
των νομικών υπηρεσιών, οι οποίες αποδείχθηκαν δικαιολογημένες. Για παράδειγμα, η
συμβουλευτική ομάδα εργασίας προτείνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι μέτοχοι στις εταιρείες
που συγχωνεύονται να ενημερώνονται με τον κατάλληλο τρόπο και όσο το δυνατόν πιο
αμερόληπτα και να προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματά τους. Ωστόσο, δεν υπάρχει ανάγκη
να διεξαχθεί ανάλυση των σχεδίων όρων της συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.
Επιπλέον, οι διοικητικοί ή οι διαχειριστικοί φορείς καθεμιάς από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες
ενημερώνουν τη γενική συνέλευση των αντίστοιχων εταιρειών τους και τους διοικητικούς ή τους
διαχειριστικούς φορείς των άλλων ενδιαφερόμενων εταιρειών για οποιαδήποτε σημαντική
μεταβολή έχει υπάρξει μεταξύ της ημερομηνίας προετοιμασίας των σχεδίων όρων της
συγχώνευσης και της ημερομηνίας των γενικών συνελεύσεων που πρόκειται να αποφασίσουν
για τα σχέδια όρων της συγχώνευσης.

Mara Bizzotto (EFD),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Maštálka, διότι η εν
λόγω πρόταση σταθμίστηκε προσεκτικά από τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών
υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι οποίες έκριναν
από κοινού ότι πρόκειται για κωδικοποίηση, δηλαδή για μια απλουστευμένη εκδοχή του ισχύοντος
κειμένου.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Μόλις χθες, παρουσιάστηκε μια μελέτη στην Ιταλία, η
οποία έδειχνε ότι επί του παρόντος οι επιχειρήσεις που άντεξαν στην κρίση είναι εκείνες οι οποίες
κατόρθωσαν να ενισχύσουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη που
διεξήχθη από ένα ιταλικό πανεπιστήμιο υψηλού κύρους εξ ονόματος της πιο ενεργητικής
επιχειρηματικής ένωσης της χώρας, υποστηρίζει ότι οι συγχωνεύσεις υπήρξαν ο κύριος τρόπος
ενοποίησης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές,
συμπεριλαμβανομένων των συγχωνεύσεων, συμβαδίζουν με την αναδιάρθρωση και την αναζήτηση
αποδοτικότητας σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Εντός της ενιαίας αγοράς, έγκειται συνεπώς
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να θεσπίσουν κανόνες που μπορούν να παράσχουν εγγυήσεις
για όλους τους ενδιαφερόμενους και να δώσουν τη δυνατότητα καλύτερου ανταγωνισμού στις
χρηστές επιχειρήσεις, απαλλάσοντάς τες από νομικές αβεβαιότητες, τη γραφειοκρατία και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από απλές παρανοήσεις. Μια σύγχρονη, φιλελεύθερη και αποδοτική
οικονομία –όπως θεωρώ ότι πρέπει να είναι η δική μας– χρειάζεται ειδική νομοθεσία για τις
συγχωνεύσεις, αλλά μόνο εάν, όπως πρότεινε σήμερα η οδηγία, είναι απλουστευμένη και μη
παρεμβατική και προστατεύει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των ανθρώπων που θα μπορούσαν
να θιγούν από αυτές τις συναλλαγές.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Στην παρούσα συζήτηση, σε συνέχεια μιας
τροποποιημένης πρότασης από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ανέλυσε ένα
σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος για τις συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο
κείμενο), έχοντας εγκρίνει την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή. Δεδομένου ότι η πρόταση
στοχεύει «στην απλή και μόνο κωδικοποίηση» των νομοθετικών κειμένων χωρίς τροποποίηση
της ουσίας τους σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη
ότι ενσωματώνει τις μορφές που πρότεινε και τεκμηρίωσε η συμβουλευτική ομάδα εργασίας των
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νομικών υπηρεσιών, υπερψηφίζω αυτήν την πρόταση, καθώς αναγνωρίζω ότι θα οδηγήσει σε
σημαντική βελτίωση της λειτουργίας των ανώνυμων εταιρειών, ιδίως με τον εκσυγχρονισμό και
την απλοποίησή τους.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι, σύμφωνα
με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιέχει την απλή και μόνο κωδικοποίηση
των ισχυόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους και, συνεπώς, χάριν της σαφήνειας
και της ορθολογικότητας, τα ισχύοντα κείμενα θα πρέπει να κωδικοποιηθούν.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι, σύμφωνα με
τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιέχει την απλή και μόνο κωδικοποίηση
των ισχυόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Η κωδικοποίηση προκειμένου να διατηρηθεί η
σαφήνεια μετά από ορισμένο αριθμό τροποποιήσεων ασφαλώς και διευκολύνει τα πράγματα.
Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε αν ένα τέτοιο πλήθος κανόνων και κανονισμών
είναι αναγκαίο. Σε ορισμένους τομείς είναι υπερβολικό και στους καταναλωτές σπάνια
αναγνωρίζεται πλέον η κοινή λογική, ενώ σε άλλους τομείς οι προδιαγραφές συμπεριλαμβάνουν
τις μετονομασίες τροφίμων. Προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντα των μετόχων και
τρίτων μερών, ο συντονισμός των νομοθεσιών των κρατών μελών που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις
των ανώνυμων εταιρειών είναι ο κατάλληλος τρόπος για τη διασφάλιση της τήρησης των
δικαιωμάτων στην ενημέρωση. Δεν είμαι σε θέση να ψηφίσω υπέρ ορισμένων από τις τροπολογίες
και, συνεπώς, καταψήφισα την έκθεση ως σύνολο.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση,
δεδομένου ότι περιορίζεται αποκλειστικά στην κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων για τις
συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, η συμβουλευτική ομάδα
εργασίας, που αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, έχοντας εξετάσει την πρόταση κωδικοποίησης της τρίτης οδηγίας
78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1978, βάσει του άρθρου 54, παράγραφος 3,
στοιχείο ζ), της Συνθήκης περί συγχωνεύσεων ανωνύμων εταιρειών, κατέληξε στο ομόφωνο
συμπέρασμα ότι η πρόταση είναι απλή και μόνο κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων χωρίς
τροποποίηση της ουσίας τους.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Στη διάρκεια της αξιολόγησης του σχεδίου
νομοθετικού ψηφίσματος για τις συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών, έλαβα υπόψη τις παρακάτω
νομοθετικές πράξεις: την πρόταση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·
την κοινή θέση που καθορίστηκε στην πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιουνίου 2008· τα άρθρα 294
και 50 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η
Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο· τη διοργανική συμφωνία της
20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση
νομοθετικών κειμένων· τα άρθρα 86 και 55 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου· και, τέλος, την
έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

Βάσει αυτών, αποφάσισα να ακολουθήσω τη θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση,
καθώς συνάδει με τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη
ότι πρόκειται για απλή κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις.
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Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των
νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η
τροποποιημένη πρόταση οδηγίας περί συγχωνεύσεων ανωνύμων εταιρειών περιορίζεται στην
κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων χωρίς να περιλαμβάνει τροποποίηση της ουσίας τους.
Ψήφισα, συνεπώς, υπέρ αυτής της έκθεσης.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Έχοντας αναζητήσει νομική συμβουλή,
οι υπηρεσίες επεσήμαναν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου
1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών
κειμένων, και συγκεκριμένα το σημείο 4 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, η οποία
αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010 με σκοπό, μεταξύ άλλων,
να εξετάσει την πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Σε αυτήν τη συνεδρίαση, η εξέταση της τροποποιημένης πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που κωδικοποιεί την τρίτη οδηγία 78/855/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1978, βάσει του άρθρου 54, παράγραφος 3, στοιχείο ζ), της
Συνθήκης περί συγχωνεύσεων ανωνύμων εταιρειών, κατέληξε στο ομόφωνο συμπέρασμα της
συμβουλευτικής ομάδας εργασίας ότι η πρόταση είναι απλή και μόνο κωδικοποίηση των
ισχυόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίσαμε να
στηρίξουμε την πρόταση.

Σύσταση: Gabriele Albertini (A7-0373/010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ με την υπογραφή της ευρωμεσογειακής
συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός,
και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας την 1η Ιανουαρίου
2007.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα την έκθεση όπως και οι συνάδελφοί μου
βουλευτές. Εκτός από την τυπική πλευρά, είναι σημαντικό από την άποψη του παγκόσμιου
ρόλου της ενωμένης Ευρώπης σε διάφορες περιοχές, όχι μόνο του οικονομικού αλλά και του
πολιτικού της ρόλου. Διασφαλίστηκε ότι ο μεσογειακός χώρος ήταν και εξακολουθεί να είναι
μια περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Επικροτώ την έγκριση αυτού του
ψηφίσματος. Στηρίζω τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το κείμενο του νομοθετικού ψηφίσματος επί του οποίου
ψηφίσαμε υπόκειται στην απλοποιημένη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 του
Κανονισμού. Πιστεύω ότι αυτό είναι δικαιολογημένο δεδομένης της μη αντικρουόμενης φύσης
του αντικειμένου του. Η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και της Ιορδανίας πρέπει να συμπεριλάβει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, επομένως το
προτεινόμενο πρωτόκολλο έχει λόγους να ισχύει και να αξίζει την ομόφωνη στήριξη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ευρωμεσογειακή συμφωνία συνάπτει
σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του
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Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, και το πρωτόκολλο ενημερώνει τη συμφωνία,
λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εφαρμόστηκε προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2007. Σε αυτό το
νομοθετικό ψήφισμα, το Συμβούλιο υποβάλλει στο Κοινοβούλιο αίτηση έγκρισης για το
πρωτόκολλο. Δεδομένου ότι δεν έχω αντιρρήσεις σε μια τέτοια έγκριση, την υπερψήφισα.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, η οποία διαχειρίζεται
απλώς την ενημέρωση της υφιστάμενης συμφωνίας σύνδεσης για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η πρόταση δεν έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ
και δεν είναι αμφισβητούμενη.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Αυτό το πρωτόκολλο ευθυγραμμίζει
απλώς την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιορδανίας με αυτό που
στην πραγματικότητα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007. Πρόκειται για σαφή εξαπάτηση.
Η επίσπευση της εφαρμογής της ευρωμεσογειακής περιοχής ελευθέρων συναλλαγών έως το
2015 δικαιολογεί όλες τις αδυναμίες συμμόρφωσης με τις δημοκρατικές αρχές. Αυτές οι τυφλές
μέθοδοι μόλις απέδειξαν τους περιορισμούς τους στην Τυνησία. Θα καταψηφίσω αυτό το κείμενο.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο
απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας
σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του
Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς πληρούνται όλες
οι προϋποθέσεις και καθώς επρόκειτο κυρίως για τυπική πράξη.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Αυτή η σύσταση για το σχέδιο απόφασης
του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αξίζει την ψήφο μου. Στην πραγματικότητα,
είναι ζωτικής σημασίας για την επιδίωξη μιας ισχυρής, συνεπούς και αποτελεσματικής πολιτικής
γειτονίας. Εφόσον το Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται νομικά στις Συνθήκες,
υπέβαλε αίτηση έγκρισης γι’ αυτό το πρωτόκολλο στο Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει τίποτα που να
εμποδίζει την έγκρισή του.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Οι ευρωμεσογειακές συμφωνίες αποκτούν ολοένα
και μεγαλύτερη σημασία για τις δραστηριότητες σύνδεσης της Ευρώπης. Σε αυτήν την περίπτωση,
όμως, σκοπεύω να παράσχω τη στήριξή μου στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, την οποία το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει
έτσι ώστε να μπορέσει να συναφθεί το πρωτόκολλο.

Η στήριξη μου βασίζεται επίσης σε μια σειρά πράξεων, δηλαδή το σχέδιο απόφασης του
Συμβουλίου, το σχέδιο πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, την αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το
Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 217 και 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α),
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άρθρα 81, 90, παράγραφος 8, και
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46, παράγραφος 1, του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, και τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων.

Υπό το πρίσμα όλων αυτών, στηρίζω τη συνεργατική προσέγγιση που ακολούθησε η ΕΕ.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα τη σύναψη αυτού του πρωτοκόλλου, το
οποίο δικαιολογείται απόλυτα λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να συμπεριληφθούν η Δημοκρατία
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ως συμβαλλόμενα μέρη στην ευρωμεσογειακή συμφωνία
σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του
Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, η οποία συνάφθηκε στις Βρυξέλλες στις 24
Νοεμβρίου 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2002.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης
του Συμβουλίου (06903/2010), το σχέδιο πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας
σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του
Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (09373/2008), την
αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 217 και 218,
παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (C7-0384/2010), τα άρθρα 81, 90, παράγραφος 8, και 46, παράγραφος 1, του
Κανονισμού του Κοινοβουλίου, και τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
(A7-0373/2010), η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία συμφώνησε ότι το
Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του στη σύναψη του πρωτοκόλλου.

Έκθεση: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα είναι μια σύσταση για τη
σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών.
Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη
της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Επί του
παρόντος, η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε σχέση με διάφορες πτυχές των
εξωτερικών αερομεταφορών. Συνεπώς, το Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να
αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, προκειμένου να αντικαταστήσει συγκεκριμένες
διατάξεις στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με κοινοτικές συμφωνίες. Η Επιτροπή
διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία με τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση,
η οποία αποφεύγει τις διακρίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων, επιτρέπει τη
φορολόγηση των καυσίμων των αεροσκαφών για επιχειρήσεις εντός της επικράτειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευθυγραμμίζει με τις νομοθετικές διατάξεις περί ανταγωνισμού της ΕΕ
τις διμερείς συμφωνίες οι οποίες είναι σαφώς αντιανταγωνιστικές, δηλαδή υποχρεωτικές εμπορικές
συμφωνίες μεταξύ αεροπορικών εταιρειών.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αιτιολογία για την αντικατάσταση των διμερών συμφωνιών αεροπορικών
μεταφορών με νέες, στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ένωση.

Το ψήφισμα που ψηφίστηκε αφορά τέτοιου είδους ειδικά θέματα και στοχεύει στην εναρμόνιση
των μέσων διεθνούς δικαίου που ισχύουν επί του παρόντος, καθώς και στην προσαρμογή τους
στις συμπληρωματικές απαιτήσεις που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ. Το εν λόγω ζήτημα
είναι εξαιρετικά τεχνικού χαρακτήρα και συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση συμφωνιών που
ίσχυαν προηγουμένως με άλλες χωρίς να εμπεριέχουν οτιδήποτε αμφιλεγόμενο ή σημαντικές

18-01-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL66



μεταβολές στην ιδεολογία τους. Το γεγονός ότι η ψηφοφορία στην επιτροπή ήταν ομόφωνα
υπέρ της έκθεσης επιβεβαιώνει αυτήν την ερμηνεία. Αυτό που χρειαζόταν, συνεπώς, στην
Ολομέλεια ήταν η επικύρωση μιας συναινετικής απόφασης. Ψήφισα υπέρ.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η πρόταση που υποβλήθηκε από τον
κ. Koch προτείνει τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των
αεροπορικών μεταφορών. Το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Συνθήκες είναι να
τυποποιηθούν οι διαδικασίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Συνεπώς, όπως αποφάνθηκε το Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεν έχει νόημα να υπάρχουν διμερείς συμφωνίες για τις αεροπορικές
μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Συνεπώς, επικροτώ την έγκριση αυτής της συμφωνίας,
η οποία θα ενισχύσει τους δεσμούς εδαφικής συνοχής εντός της Ευρώπης και θα επιφέρει τη
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Στο πλαίσιο της κατάστασης που αντιμετωπίζει
επί του παρόντος η πολιτική αεροπορία, πιστεύουμε ότι αυτό το σχέδιο συμφωνίας εγείρει
σοβαρές ανησυχίες για το πεδίο εφαρμογής της και τις πιθανές συνέπειες. Μέχρι τώρα, σε αυτόν
τον τομέα που είναι στρατηγικής σημασίας όσον αφορά τη διατήρηση των εθνικών συμφερόντων
για διάφορους λόγους, τα κράτη μέλη λάμβαναν κυρίαρχες αποφάσεις για το πώς θα πρέπει να
οργανωθούν οι συμφωνίες –οι οποίες έχουν σαφή αντίκτυπο στις αεροπορικές εταιρείες– και
ποιο θα πρέπει να είναι το πεδίο εφαρμογής τους. Εντούτοις, η πρόθεση είναι εν προκειμένω,
από εδώ και στο εξής, κυρίαρχος να είναι η αγορά. Συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε
τη συμβολή της υποτιθέμενης δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού για τις διάφορες ευρωπαϊκές
εταιρείες στη διευκόλυνση της μονοπωλιακής συγκέντρωσης του τομέα –η οποία βρίσκεται σε
εξέλιξη– και τη μείωση της ικανότητας των κρατών μελών να υπερασπιστούν τις αεροπορικές
εταιρείες που φέρουν τη σημαία τους.

Ο πανταχού παρών και ιερός «ελεύθερος ανταγωνισμός» διασφαλίζεται με κάθε κόστος και
αποτελεί για μία ακόμη φορά τον πυλώνα στήριξης αυτής της πρωτοβουλίας. Οι συνέπειες γι’
αυτόν τον τομέα δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές από αυτές άλλων τομέων: είναι η μονοπωλιακή
συγκέντρωση που καταλήγει πάντοτε να επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι’ αυτούς τους
λόγους, δεν ψηφίσαμε υπέρ της παρούσας έκθεσης.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι η Κοινότητα
έχει αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά διάφορες πτυχές των εξωτερικών αερομεταφορών
που διέπονταν συνήθως από διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών
μελών και τρίτων χωρών και, κατά συνέπεια, οι κοινοτικές συμφωνίες πρέπει να αντικαταστήσουν
ορισμένες διατάξεις στις υφιστάμενες 47 διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών που
έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Προς αποφυγή των διακρίσεων μεταξύ των
αερομεταφορέων της ΕΕ, οι παραδοσιακές ρήτρες καθορισμού οι οποίες αναφέρονται στους
αερομεταφορείς του κράτους μέλους που είναι συμβαλλόμενο μέρος της διμερούς συμφωνίας
αντικαθίστανται από ρήτρα καθορισμού της ΕΕ που αναφέρεται σε όλους τους αερομεταφορείς
της ΕΕ. Αν και οι παραδοσιακές διμερείς συμφωνίες τείνουν να εξαιρούν γενικά τα καύσιμα των
αεροσκαφών από τη φορολόγηση, η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της
ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει τέτοιου είδους φορολόγηση για τις δραστηριότητες που
λαμβάνουν χώρα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι διατάξεις στις
διμερείς συμφωνίες που είναι σαφώς αντιανταγωνιστικές (υποχρεωτικές εμπορικές συμφωνίες
μεταξύ αεροπορικών εταιρειών) ευθυγραμμίζονται με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Οι αφρικανικές χώρες που βρίσκονται σε
ιδιαίτερα δύσκολες γεωγραφικές και κλιματικές περιοχές χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης.
Ωστόσο, οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν χρειάζονται μόνο φαγητό και νερό· χρειάζονται επίσης
εκπαίδευση, και θέλουν να εργάζονται με αξιοπρέπεια και να μετακινούνται. Η συμφωνία μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,
η οποία αντικαθιστά ορισμένες διατάξεις προηγούμενων συμφωνιών, διευκολύνει σημαντικά,
και καθιστά πιο δίκαιη όσον αφορά την αγορά, τις διαδικασίες αεροπορικής μεταφοράς μεταξύ
των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας. Αποτρέπει αθέμιτες, μονοπωλιακές πρακτικές και
καθιστά τα ταξίδια πιο εύκολα για τους απλούς πολίτες. Υπάρχουν επίσης νέες ευκαιρίες για
τους τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο και τη σχετική ανάπτυξη αυτού του κλάδου οικονομίας
στην Αφρική.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα τη σύσταση για τη σύναψη της
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Η συμφωνία,
την οποία διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή, στοχεύει στην αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων
στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και
των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μεταξύ των
πιο σημαντικών αλλαγών που συνδέονται με τη συμφωνία επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα
οφείλω να αναφέρω τις διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται προς αποφυγή της διακριτικής
μεταχείρισης μεταξύ των αερομεταφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, για τον σκοπό
αυτόν, οι παραδοσιακές ρήτρες καθορισμού οι οποίες αναφέρονται στους αερομεταφορείς του
κράτους μέλους που είναι συμβαλλόμενο μέρος της διμερούς συμφωνίας αντικαθίστανται από
ρήτρα καθορισμού της ΕΕ που αναφέρεται σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα για να συναινέσω σε αυτήν τη συμφωνία. Η
συμφωνία είναι μία από τις οριζόντιες συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών, των οποίων ο στόχος
είναι να ευθυγραμμίσουν τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με το
δίκαιο της ΕΕ. Αυτό είναι αποτέλεσμα της απόφασης του ΔΕΚ του 2003 που παρείχε στην
Κοινότητα αποκλειστική αρμοδιότητα σε σχέση με διάφορες πτυχές των εξωτερικών
αερομεταφορών, οι οποίες συνήθως διέπονταν από διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών.
Όπως και με άλλες οριζόντιες αεροπορικές συμφωνίες, αυτή η συμφωνία προβλέπει μια ρήτρα
καθορισμού που επιτρέπει σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ να επωφεληθούν από το
δικαίωμα εγκατάστασης, θίγει θέματα ασφάλειας και τη φορολόγηση των αεροπορικών καυσίμων
και επιλύει πιθανές συγκρούσεις με τους κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν έμεινε
ικανοποιημένη από την ύπουλη επίσπευση της διαίρεσης της αφρικανικής περιφερειακής
ολοκλήρωσης όπως και αλλού στον κόσμο, επιβάλλει τώρα τις νεοφιλελεύθερες προσταγές της
στον αφρικανικό ουρανό. Τα κίνητρα που θεσπίζονται από την Επιτροπή δεν κάνουν τίποτα για
να το αποκρύψουν αυτό.

Η παρούσα συμφωνία «δεν στοχεύει στην αύξηση του συνολικού όγκου εναέριας κυκλοφορίας»;
Μα η πλήρης έλλειψη ελέγχων σε μια τέτοια αύξηση κυκλοφορίας είναι βέβαιη!

Η παρούσα συμφωνία «δεν θα εμποδίσει ένα κράτος μέλος να επιβάλλει φόρους, εισφορές,
δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις στα καύσιμα»; Ωστόσο, η οικολογική απόδοση θα μειωθεί στο
μηδέν από τους περιορισμούς που θα επιβληθούν σε αυτήν!

Στην πραγματικότητα, εκεί που τα κράτη μέλη αποφάσιζαν πώς θα οργανώσουν τις συμφωνίες
πρόσβασης με τις ίδιες τις εταιρείες, τώρα θα αποφασίζει μόνο η αγορά.
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Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι υφιστάμενες 47 διμερείς συμφωνίες μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης είναι σαφώς ανεπαρκείς για να καλύψουν διάφορες πτυχές των
αεροπορικών μεταφορών. Η παρούσα συμφωνία πρέπει συνεπώς να επικροτηθεί, καθώς θα
αντικαταστήσει ορισμένες διατάξεις στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με κοινοτικές συμφωνίες.
Αξίζει να επισημανθούν οι αναφορές σε αυτήν τη συμφωνία προς αποφυγή διακρίσεων μεταξύ
των αερομεταφορέων της ΕΕ και για τη φορολόγηση των καυσίμων των αεροσκαφών σύμφωνα
με την οδηγία για τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει
επίσης να τονίσουμε ότι οι διατάξεις που ορίστηκαν στις συμφωνίες συμμορφώνονται με το
δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

Louis Michel (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η παρούσα συμφωνία στοχεύει στην αντικατάσταση
ορισμένων διατάξεων στις υφιστάμενες 47 διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών που
έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Είναι, όντως, σκόπιμο να εναρμονιστούν οι διάφορες
διατάξεις των υφιστάμενων συμφωνιών μέσω μιας οριζόντιας κοινοτικής συμφωνίας. Θα
αποκαταστήσει την ασφάλεια δικαίου για τις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών που
έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης και των κρατών μελών της ΕΕ και θα καταστήσει δυνατό να μην επηρεαστούν αρνητικά
τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν υπογράψει διμερή συμφωνία με ένα κράτος μέλος της
Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θα αποτρέψει τις διακρίσεις μεταξύ
αερομεταφορέων όσον αφορά τον καθορισμό ή τη φορολόγηση των αεροπορικών καυσίμων.

Οι αντιανταγωνιστικές διατάξεις των διμερών συμφωνιών θα ευθυγραμμιστούν με το δίκαιο της
ΕΕ περί ανταγωνισμού. Η συμφωνία θα ενισχύσει τις αεροπορικές σχέσεις ΕΕ-Αφρικής και θα
ενθαρρύνει τη συνεργασία στον εναέριο χώρο μεταξύ της ΕΕ και της Δυτικοαφρικανικής
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σε ορισμένες σημαντικές πτυχές, όπως η ασφάλεια των
εναέριων μεταφορών.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Προκειμένου να δημιουργηθεί μία ενιαία βάση
πτήσεων προς χώρες εκτός της ΕΕ και, κατά συνέπεια, να μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια
δικαίου, όλες οι διμερείς συμφωνίες πρέπει να αναθεωρηθούν. Με την έγκριση του Συμβουλίου,
η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία με τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και
Νομισματική Ένωση που θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες 47 διμερείς συμφωνίες αεροπορικών
μεταφορών οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών
της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Υπερψηφίζω αυτήν την έκθεση,
διότι σε αυτό το πλαίσιο είναι απολύτως εύλογη μια συμφωνία που θα ισχύει γενικά.

Franz Obermayr (NI),    γραπτώς. – (DE) Αυτή η συμφωνία απλώς αντικαθιστά τις
47 υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με τα διάφορα κράτη μέλη και, ως αποτέλεσμα, η ΕΕ αποκτά
περισσότερες εξουσίες εξωτερικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, ψήφισα κατά της παρούσας έκθεσης.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα έκθεση αναφέρεται σε ένα
σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με
ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Δεδομένου ότι η ΕΕ επί του παρόντος έχει
αποκλειστική αρμοδιότητα σε αυτόν τον τομέα, το Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή
να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, προκειμένου να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές
διμερείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.
Το σχέδιο συμφωνίας εξετάστηκε από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία εξέδωσε
θετική γνωμοδότηση. Από το εν λόγω σχέδιο θα ήθελα να επισημάνω, μεταξύ άλλων σημείων,
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τη θέσπιση μιας κοινοτικής ρήτρας καθορισμού προς αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των
αερομεταφορέων της ΕΕ και για να επιτραπεί η φορολόγηση των καυσίμων των αεροσκαφών για
τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωση. Θα
ήθελα να τονίσω τα δύο αυτά σημεία στη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και
Τουρισμού, καθώς αυτά με έκαναν να υπερψηφίσω την παρούσα έκθεση.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα
όσον αφορά τις εξωτερικές αερομεταφορές που διέπονταν συνήθως από διμερείς συμφωνίες
αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Τον Ιούνιο του 2003, η Επιτροπή άρχισε διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, προκειμένου να
αντικαταστήσει ορισμένες διατάξεις στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με συμφωνίες της ΕΕ.
Περιλαμβάνουν μια συμφωνία που αντικαθιστά τις 47 υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες
αεροπορικών μεταφορών οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της
Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Οι κύριες πτυχές της συμφωνίας
είναι: η ρήτρα καθορισμού, η οποία αντικαθιστά τη διμερή συμφωνία και αποτρέπει τις διακρίσεις
μεταξύ των αερομεταφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· η φορολόγηση των αεροπορικών καυσίμων
γενικά στην επικράτεια της ΕΕ· και το άρθρο 6, το οποίο ευθυγραμμίζει τις εμπορικές συμφωνίες
μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

Η συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή εφαρμόστηκε προσωρινά στις
30 Νοεμβρίου 2009. Λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου σχετικά με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας, οφείλω να πω ότι είμαι
υπέρ της επαναδιαπραγμάτευσης αυτών των συμφωνιών, τόσο επειδή αντιβαίνουν στην
αυξανόμενη σημασία της ευρωπαϊκής κυριαρχίας όσο και επειδή αυτό το σχέδιο απόφασης
συμβαδίζει με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού και προϋπολογισμού.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα τη σύναψη αυτής της συμφωνίας η οποία,
σύμφωνα με την αποκλειστική αρμοδιότητα που χορηγήθηκε στην ΕΕ σε σχέση με διάφορες
πτυχές των εξωτερικών αερομεταφορών, στοχεύει στην αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων
στις 47 υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών που έχουν συναφθεί μεταξύ
των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης, προκειμένου να καταστούν συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Όπως αποφάνθηκε το Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά διάφορες
πτυχές των εξωτερικών αερομεταφορών που διέπονταν συνήθως από διμερείς συμφωνίες
αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών. Συνεπώς, το Συμβούλιο
εξουσιοδότησε την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2003 να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες,
προκειμένου να αντικαταστήσει ορισμένες διατάξεις στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με
κοινοτικές συμφωνίες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία με τη
Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση που θα αντικαταστήσει συγκεκριμένες
διατάξεις στις υφιστάμενες 47 διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών οι οποίες έχουν
συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Το Κοινοβούλιο δικαιούται να δώσει την έγκρισή του στη σύναψη αυτής της συμφωνίας, σύμφωνα
με το άρθρο 81 του Κανονισμού. Το Κοινοβούλιο θα λάβει απόφαση σε μία και μοναδική
ψηφοφορία και δεν επιτρέπεται η κατάθεση τροπολογιών στη συμφωνία αυτή καθαυτή. Βάσει
των παραπάνω, ο εισηγητής πρότεινε η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καταρχάς και στη
συνέχεια το Κοινοβούλιο στο σύνολό του να δώσουν θετική γνωμοδότηση για τη σύναψη αυτής
της συμφωνίας. Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία το έκανε.
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Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η αποκλειστική αρμοδιότητα σε ορισμένες πτυχές
των εξωτερικών αερομεταφορών, που καθιερώθηκε από την απόφαση περί ανοικτών ουρανών
του 2003, δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματεύεται συμφωνίες με
τρίτες χώρες, προκειμένου να προσαρμόσει την ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά στους κανόνες
της ΕΕ και παράλληλα να την καταστήσει ανταγωνιστική και διαφανή. Επικροτώ την έγκριση της
παρούσας συμφωνίας με τα κράτη μέλη της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης, καθώς θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική συνέπειας
στον τομέα των εξωτερικών αερομεταφορών, μειώνοντας σταδιακά τις διάφορες διατάξεις των
υφιστάμενων διμερών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ των δύο μερών.

Από τη συμφωνία, θα ήθελα να τονίσω τη ρήτρα για την απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ
των αερομεταφορέων της ΕΕ, τη ρήτρα για τη φορολόγηση των αεροπορικών καυσίμων σύμφωνα
με την οδηγία για τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, και
το γεγονός ότι ευθυγραμμίζει τις διατάξεις των διμερών συμφωνιών με το δίκαιο της ΕΕ περί
ανταγωνισμού και τις θέτει υπό κανονιστικό έλεγχο. Αυτά τα μέτρα θα διευκολύνουν το άνοιγμα
των αγορών και, κατά συνέπεια, τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών και για τα δύο μέρη. Αυτές
οι συμφωνίες θα πρέπει να εκληφθούν ως μέσο ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ
των δύο οργανισμών.

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Catherine Stihler (A7-0343/010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ ότι υπάρχει ανάγκη να ληφθούν μέτρα
σχετικά με τον κατασκευαστικό τομέα, καθώς ο εν λόγω τομέας είναι πολύ σημαντικός για την
ευρωπαϊκή οικονομία: με 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αντιπροσωπεύει περίπου
65.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζόμενους. Η παρούσα
πρόταση στοχεύει καταρχάς να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τα προϊόντα του
τομέα των δομικών κατασκευών και, δεύτερον, να βελτιώσει τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας
για τους εργαζόμενους του τομέα. Επί του παρόντος, το εμπόριο στην εσωτερική αγορά
ζημιώνεται από εθνικούς τεχνικούς κανόνες που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων
και υπηρεσιών στο πλαίσιο του κατασκευαστικού τομέα, οι οποίοι συνεπώς απαιτούν να
αναθεωρηθεί η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών.

Δεδομένων των νέων συνθηκών για την εποπτεία της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του νέου
νομοθετικού πλαισίου, η πρόταση κανονισμού για τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό ορόσημο
προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης, απλούστευσης και αντικατάστασης της οδηγίας.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με αυτό το κείμενο, διότι
λόγω της κλίμακας της εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην ΕΕ και
των εμποδίων στον εμπόριο στον κατασκευαστικό τομέα είναι σημαντικό να αναληφθεί άμεση
δράση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις μεγαλύτερες
βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και ο οποίος απασχολεί
άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, είναι απαραίτητη η κατάλληλη ρύθμιση.
Πιστεύω ότι η παρούσα πρόταση κανονισμού για τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών θα διευκολύνει την ενημέρωση, απλούστευση
και αντικατάσταση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών υπό το
πρίσμα των νέων συνθηκών όσον αφορά, για παράδειγμα, την εποπτεία της αγοράς,
συμπεριλαμβανομένου του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Αν και οι συνθήκες εργασίας στον κατασκευαστικό
τομέα έχουν βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχει στον
εαυτό της τα μέσα για να συνεχίσει να θέτει τις προδιαγραφές για υψηλή ποιότητα σε αυτόν τον
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τομέα. Επί αυτής της βάσης ψήφισα υπέρ του εν λόγω κανονισμού για τη θέσπιση εναρμονισμένων
όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Προκειμένου να διασφαλιστεί
ένα υψηλό επίπεδο υγείας, ασφάλειας και προστασίας για τους εργαζόμενους και άλλους χρήστες
των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, η νέα νομοθεσία για την εμπορία προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών πρέπει να συμπεριλάβει την επισήμανση επικίνδυνων ουσιών.
Ο παρών κανονισμός ενημερώνει και αντικαθιστά τους υφιστάμενους κανόνες, ώστε να περιορίσει
τη γραφειοκρατία και να αυξήσει τη διαφάνεια, ειδικότερα μέσω νέων απλουστευμένων
διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης για μικρές επιχειρήσεις.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτό το έγγραφο. Ο
κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο
αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5% του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου. Ο τομέας
απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, και επιπλέον 26 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας σε άλλους τομείς εξαρτώνται από αυτόν. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά
την ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία, με επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ να κηρύσσουν
πτώχευση και τους εργαζόμενους να χάνουν το εισόδημά τους. Στην ΕΕ εξακολουθούν να
υφίστανται φραγμοί στο εμπόριο στον κατασκευαστικό τομέα, διότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν
ακόμη εθνικούς τεχνικούς κανόνες για να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία
εμπορευμάτων και υπηρεσιών στον κατασκευαστικό τομέα. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα
προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί απαραίτητη ενίσχυση
που θα βοηθήσει τον τομέα εξαλείφοντας τους φραγμούς στο εμπόριο για τους κατασκευαστές
και βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και
τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται. Ενώ καταλύονται οι διοικητικοί φραγμοί, είναι
σημαντικό να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η διαφάνεια των οργανισμών τεχνικής αξιολόγησης
και, συνεπώς, στηρίζω την πρόταση να τεθούν κανόνες διαφάνειας και να διασφαλιστεί η
εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων στις τεχνικές επιτροπές των ευρωπαϊκών οργανισμών
τυποποίησης για να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Όπως τόνισα στην χθεσινή μου ομιλία, υπερψήφισα
αυτήν την έκθεση. Πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στο πλαίσιο των ενεργειών μας για την
εναρμόνιση της παγκόσμιας κατασκευαστικής αγοράς. Αναφέρομαι σε θέματα που σχετίζονται
όχι μόνο με την ασφάλεια των εργαζομένων και τη μετανάστευσή τους, αλλά και με την ασφάλεια
των οικοδομικών υλικών σε σχέση με την υγεία μας. Όσον αφορά τα μελλοντικά σημεία επαφής
για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, θα επιθυμούσα να παρέχουν αντικειμενική
ενημέρωση, να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό στα κράτη μέλη και να λάβουν οικονομική
στήριξη, ώστε να είναι επωφελή για τους πολίτες και τις σχετικές εταιρείες. Ευελπιστώ ότι ο νέος
κανονισμός θα έχει αντίκτυπο το συντομότερο δυνατό και ότι εμείς, ως απλοί άνθρωποι, θα
διαπιστώσουμε ότι σημειώσαμε πρόοδο και ότι η κατασκευαστική βιομηχανία στο σύνολό της
δεν θα αποτελεί πλέον έναν από τους πιο επικίνδυνους τομείς δραστηριότητας.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η επισήμανση και η παροχή ενημέρωσης
για τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα όλων των ειδών, είτε πρόκειται για χημικά
είτε για προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, συνιστά ένα από τα επιτεύγματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός REACH, η ΕΕ απέδειξε την προστιθέμενη αξία που αποφέρει
όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαφάνεια των επικίνδυνων ουσιών. Για άλλη μία φορά, στο
Στρασβούργο, εγκρίναμε έναν κανονισμό που εναρμονίζει τους όρους εμπορίας προϊόντων του
τομέα των δομικών κατασκευών και διασφαλίσαμε ότι η «δήλωση απόδοσης» κάθε προϊόντος
περιλαμβάνει πληροφορίες για επικίνδυνες ουσίες.
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Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν προτεραιότητες, και θα πρέπει να επικροτήσουμε το γεγονός
ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα επιτρέπουν αυτό το υψηλό επίπεδο διαφάνειας και ασφάλειας.
Εντούτοις, ενώ η εσωτερική αγορά μας προστατεύεται πλέον, μπορούμε να πούμε το ίδιο και
για την παγκοσμιοποιημένη αγορά στην οποία βρισκόμαστε; Πρέπει να ασκήσουμε τώρα την
επιρροή μας στους εταίρους μας εκτός ΕΕ, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα το ίδιο επίπεδο
προτύπων.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η ανάγκη ανάληψης δράσης για την
εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντική,
δεδομένου του μεγέθους αυτού του τομέα. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5%
του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου. Ο τομέας απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους
πολίτες, ενώ επιπλέον 26 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Η οικονομική κρίση
έχει πλήξει σημαντικά την ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία, με αρκετές επιχειρήσεις στην
ΕΕ να κηρύσσουν πτώχευση και πολλούς εργαζόμενους να χάνουν το εισόδημά τους. Αυτό ισχύει
και για τη Ρουμανία όπου, μετά την άνθηση στον κατασκευαστικό κλάδο, υπάρχει τώρα
απελπιστική έλλειψη παραγγελιών. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, δεν θα υπάρξει ανάκαμψη
στην κατασκευαστική αγορά το 2011. Στην πραγματικότητα, εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει
στο χαμηλότερο επίπεδό του σε σύγκριση με την τελευταία δεκαετία.

Σε αυτό το κλίμα, οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να ληφθεί για να στηρίξει τον κατασκευαστικό
τομέα αποτελεί θετική ενίσχυση. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των
δομικών κατασκευών σε αυτό το πλαίσιο θα βοηθήσει τον τομέα εξαλείφοντας τους φραγμούς
στο εμπόριο για τους κατασκευαστές και βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να
συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    γραπτώς. – (CS) Όσον αφορά τη δημιουργία ΑΕγχΠ, ο
κατασκευαστικός τομέας αντιπροσωπεύει το 10% της οικονομικής απόδοσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η κατασκευαστική αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ολόκληρη σειρά από εμπόδια
που αποτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς. Ο στόχος του κανονισμού που
υποβλήθηκε είναι να τροποποιήσει την υφιστάμενη οδηγία και, έτσι, να απλουστεύσει τους όρους
εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Περιλαμβάνει κυρίως την εποπτεία
της αγοράς και ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.
Ο στόχος της τροποποίησης της οδηγίας είναι να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα σε μια
περίοδο οικονομικής κρίσης να εξαλείψει τα εμπορικά εμπόδια, διατηρώντας έτσι θέσεις εργασίας
και πολλές κατασκευαστικές εταιρείες που διαφορετικά δεν θα επιβίωναν από την οικονομική
κρίση. Το Συμβούλιο, στη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση, αφαίρεσε τις προτάσεις
τροποποίησης του Κοινοβουλίου, οι οποίες αποσκοπούσαν στην καθιέρωση της υποχρέωσης
να δηλώνονται τα επικίνδυνα υλικά που περιέχονται σε προϊόντα του τομέα των δομικών
κατασκευών (για παράδειγμα, αμίαντος). Αυτό το θεωρώ πολύ επικίνδυνο, και συνεπώς στηρίζω
την υποβληθείσα έκθεση, καθώς προτείνει ξανά την υποχρέωση για τις κατασκευαστικές εταιρείες
να δηλώνουν τα επικίνδυνα υλικά που περιέχονται στα προϊόντα του τομέα των δομικών
κατασκευών. Πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών μας. Τέλος, θα ήθελα να
επικροτήσω την προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία
των εκπροσώπων της μόνιμης επιτροπής δομικών κατασκευών, η οποία αξιολογεί και επαληθεύει
τις ιδιότητες των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Μεταξύ άλλων, η έκθεση
περιλαμβάνει επίσης προτάσεις τροποποίησης για την αύξηση της προστασίας της υγείας και
της ασφάλειας, όχι μόνο για τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και για τους
χρήστες των κτιρίων. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και άλλους λόγους,
αποφάσισα να στηρίξω την έκθεση.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση
κανονισμού, καθώς θεσπίζει εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών
κατασκευών και αποσκοπεί να διευκολύνει την ενημέρωση, απλούστευση και αντικατάσταση της
οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών,
ιδίως όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του νέου νομοθετικού
πλαισίου. Δεδομένου του μεγέθους του κατασκευαστικού τομέα, είναι επιτακτικό να ληφθούν
μέτρα σχετικά με την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην ΕΕ. Στηρίζω
την αναγνώριση της αναγκαιότητας υψηλών προτύπων υγείας και ασφάλειας για τους
εργαζόμενους στον εν λόγω τομέα. Η παρούσα πρόταση θα απομακρύνει τους φραγμούς στο
εμπόριο για τους κατασκευαστές και θα βοηθήσει τις εταιρείες να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους και θα συμβάλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Ο κανονισμός για την εναρμόνιση των
όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σηματοδοτεί ένα βήμα προόδου
για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς σε αυτόν τον τομέα και της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Ένα σημαντικό σημείο που
θα ήθελα να τονίσω παράλληλα είναι ότι η εφαρμογή του κανονισμού θα βοηθήσει να διατηρηθούν
στο ελάχιστο τα περιστατικά ακούσιας μη συμμόρφωσης των προϊόντων του τομέα των δομικών
κατασκευών με τη δήλωση απόδοσής τους, πράγμα που θα ελαχιστοποιήσει τις υλικές απώλειες.
Η αποφυγή του κινδύνου μη συμμόρφωσης είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η διάθεση στην
αγορά προϊόντων που προορίζονται για πώληση και δεν πληρούν τις απαιτήσεις αυτού του
κανονισμού, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι τα προϊόντα του τομέα των δομικών
κατασκευών λειτουργούν σωστά και ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα
κατασκευαστικά έργα.

Robert Dušek (S&D),    γραπτώς. – (CS) Το σχέδιο σύστασης για τον καθορισμό
εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών απαιτεί το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τα άτομα που
χρησιμοποιούν τα κτίρια. Συμφωνώ με τη θέση της εισηγήτριας ότι η δυνατότητα ελέγχου
πιθανών επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών είναι απαραίτητη,
και στηρίζω την πρόταση τροποποίησης που αφορά την ανάγκη δήλωσης των στοιχείων για τις
επικίνδυνες ουσίες στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Αδυνατώ να κατανοήσω
τη θέση του Συμβουλίου, η οποία το αφαίρεσε εντελώς από την αρχική πρόταση. Προκειμένου
να αυξηθεί η ενημέρωση για τα νέα και υφιστάμενα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών,
θα πρέπει να θεσπιστούν τα επονομαζόμενα σημεία επαφής, τα οποία πρέπει να είναι αμερόληπτα,
με άλλα λόγια ανεξάρτητα από οικονομική άποψη και όσον αφορά το προσωπικό από τους
οργανισμούς που συνδέονται με τη διαδικασία απόκτησης σημάτων CE. Το Συμβούλιο έχει
προτείνει υπερβολικά πολλές εξαιρέσεις από την υποχρέωση σήμανσης με το σήμα CE, και είναι
αναγκαίο να αναθεωρήσει και να το περιορίσει αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο, διαφορετικά
ολόκληρο το σύστημα σήμανσης CE θα καταστεί άσκοπο. Στηρίζω τον προτεινόμενο κανονισμό
στην τροποποιημένη μορφή του και θα ψηφίσω υπέρ της έγκρισής του.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι τάσσεται υπέρ
της ανάγκης εξάλειψης των φραγμών που επηρεάζουν το εμπόριο στην κατασκευαστική
βιομηχανία. Η υφιστάμενη οικονομική ύφεση έχει προκαλέσει σοβαρή ζημία στον εν λόγω τομέα.
Ο προτεινόμενος κανονισμός, ο οποίος θα αντικαταστήσει την ισχύουσα οδηγία, θα βοηθήσει
να αναστραφεί η κατάσταση. Η εξάλειψη των φραγμών στο εμπόριο για τους κατασκευαστές θα
βοηθήσει καταρχάς τις εταιρείες να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και, δεύτερον, θα συμβάλει
στη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων.
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Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Σύμφωνα με τα στοιχεία στην έκθεση, και παραθέτω
αυτολεξεί: «ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους που ισοδυναμεί
με το 10% του [ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος] και με το 50,5% του ακαθάριστου πάγιου
κεφαλαίου. Ο τομέας αυτός απασχολεί απευθείας 12 εκατ. ευρωπαίους πολίτες ενώ 26 εκατ.
εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Επιπροσθέτως, περίπου 92% των κατασκευαστών υλικών
κατασκευών, δηλαδή 65.000, είναι [μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις] με λιγότερους από
250 υπαλλήλους». Αυτοί οι αριθμοί απεικονίζουν το πραγματικό μέγεθος της σημασίας του
κατασκευαστικού τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειάζονται
κοινοί κανόνες που θα διέπουν τον τομέα και θα επιτρέπουν στην εσωτερική αγορά να λειτουργεί
σωστά.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα πρόταση κανονισμού στοχεύει
στην εναρμόνιση των όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών,
ενημερώνοντας και απλουστεύοντας την υφιστάμενη οδηγία λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη
το νέο νομοθετικό πλαίσιο (κανονισμός αριθ. 765/2008/ΕΚ και απόφαση 768/2008/ΕΚ).
Επικεντρώνεται σε διάφορες πτυχές, όπως η δήλωση απόδοσης και η σήμανση CE, η μεταφορά
επικίνδυνων ουσιών, τα εθνικά σημεία επαφής για την απόκτηση ενημέρωσης για τα προϊόντα
του τομέα των δομικών κατασκευών, την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια όλων των οργανισμών
που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, την ανακύκλωση των προϊόντων του τομέα των
δομικών κατασκευών, μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, τη βελτίωση της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και την εισαγωγή νέων μεθόδων τεχνολογίας των πληροφοριών.
Υπερψήφισα αυτόν τον κανονισμό, ο οποίος ασφαλώς θα αυξήσει την ασφάλεια κατά τη μεταφορά
αυτών των προϊόντων, θα προστατεύσει την υγεία και θα ενισχύσει τις συνθήκες ασφαλείας όλων
των εργαζομένων στον τομέα. Θα συμβάλει επίσης στην εγκατάλειψη, έστω και τη σταδιακή,
των πρακτικών που προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Αν και η δεύτερη ανάγνωση αυτής της έκθεσης
και η τελική συμφωνία με το Συμβούλιο περιλαμβάνουν ορισμένες θετικές πτυχές, δεν πρέπει
να λησμονούμε ότι επικεντρώνεται στην αρχή της εδραίωσης της κοινής αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται για την έγκριση ενός κανονισμού που αποσκοπεί στη θέσπιση
εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Αυτό σημαίνει
ότι θεσπίζει τους κανόνες τους οποίους πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη, προκειμένου να φτάνουν
τα προϊόντα τους στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεωρώ ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε με ορισμένες πτυχές, ιδίως όσον αφορά την
υπεράσπιση της υγείας και της ασφάλειας, τόσο για τους εργαζόμενους αλλά και σε σχέση με
τη χρήση ενός προϊόντος στη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ιδίως στην περίπτωση των
επικίνδυνων ουσιών.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αποφάσεις που θα μπορούσαν εν τέλει να θέσουν
σε κίνδυνο την παραγωγή αυτών των προϊόντων σε χώρες με πιο ευάλωτες οικονομίες ή από
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, εκτός και εάν
υπάρχει κάποιο είδος εκ των προτέρων στήριξης, έστω και μόνο για να υπερασπιστούμε τα
συμφέροντα των ευρωπαϊκών οικονομικών ομάδων που στην πραγματικότητα στοχεύουν να
κυριαρχήσουν στην αγορά.

Lorenzo Fontana (EFD),    γραπτώς. – (IT) Η τάση προς την ελευθέρωση των οικοδομικών
προϊόντων στον κατασκευαστικό τομέα αποτελεί ένα από τα αιτήματα για μεγαλύτερη ευαισθησία
που ελήφθησαν από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική σημασία
του κατασκευαστικού τομέα σε όλα τα κράτη μέλη, θεωρώ ότι η περαιτέρω ελευθέρωση συνιστά
ένα αναγκαίο βήμα προόδου. Συγκεκριμένα, επικροτώ την εξάλειψη πολλών γραφειοκρατικών
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περιορισμών και την αναγκαία ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που περιέχουν ουσίες πιθανόν
επιβλαβείς για τους ανθρώπους. Γι’ αυτόν τον λόγο, αποφάσισα να στηρίξω τη σύσταση της
κ. Stihler.

Małgorzata Handzlik (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
εξακολουθεί να περιορίζεται από αρκετούς φραγμούς. Γι’ αυτόν τον λόγο, με μεγάλη ικανοποίηση
δέχομαι την έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Το ψήφισμα αναμένεται να οδηγήσει σε
ευκολότερη ροή των οικοδομικών προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Επιπλέον, το ψήφισμα εισάγει σημαντικούς κανόνες που καθιστούν πιο εύκολη για τις επιχειρήσεις
την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Πρώτον, απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν
σημεία επαφής για τα προϊόντα, όπου οι εταιρείες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα
του τομέα των δομικών κατασκευών. Θα διατίθεται επίσης ενημέρωση για τους κανονισμούς,
που θα βοηθά ακόμη και την πιο μικρή επιχείρηση να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις για την
προετοιμασία των ιδιοτήτων χρήστη και σχετικά με τις σημάνσεις CE. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να
λησμονούμε ότι το ψήφισμα περιλαμβάνει μια σειρά νέων απαιτήσεων σχετικά με την τοποθέτηση
σημάνσεων CE και την προετοιμασία δηλώσεων απόδοσης χρήστη, οι οποίες θα πρέπει επίσης
να περιέχουν πληροφορίες για επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν στα προϊόντα του τομέα των
δομικών κατασκευών.

Ευελπιστώ ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη θα καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια, ώστε η ενημέρωση για τους νέους κανονισμούς να φτάσει στους κατασκευαστές το
συντομότερο δυνατό για να μπορέσουν να αρχίσουν να προετοιμάζονται και να προσαρμόζονται
στις νέες διατάξεις του ψηφίσματος το συντομότερο δυνατό.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με αυτήν την πρόταση, διότι ο
κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο
αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και ο οποίος απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους
πολίτες, ενώ 26 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Επιπλέον, περίπου το 92%
των επιχειρήσεων που κατασκευάζουν οικοδομικά υλικά είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ). Καθώς οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, αυτή η πρόταση πρέπει
να αναγνωρίσει τον ρόλο και τις ανάγκες τους. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα του
τομέα των δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) αποτελεί απαραίτητη ενίσχυση που θα βοηθήσει
τον τομέα εξαλείφοντας τους φραγμούς στο εμπόριο για τους κατασκευαστές και βοηθώντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και τους
εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται. Η πρόταση κανονισμού για τους εναρμονισμένους
όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (COM(2008)311) αποσκοπεί
στην ενημέρωση, απλούστευση και αντικατάσταση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των
δομικών κατασκευών υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών. Είμαι ικανοποιημένος που δόθηκε
προσοχή και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επικίνδυνες ουσίες σε αυτά τα προϊόντα, και
η ικανότητα να ανιχνεύονται επικίνδυνες ουσίες στα προϊόντα είναι εξαιρετικά σημαντική. Εάν
γνωρίζαμε πού βρισκόταν ο αμίαντος στα κτίρια, οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην κατασκευή
των κτιρίων και οι κάτοικοι δεν θα έπασχαν από ασθένειες όπως το μεσοθηλίωμα. Η εκ νέου
κατάθεση των τροπολογιών (τροπολογίες 7, 17, 49) για τις επικίνδυνες ουσίες είναι σημαντική
για τη μελλοντική υγεία, ασφάλεια και διαφάνεια.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    γραπτώς. – (FI) Είναι επιτέλους καιρός να αναθεωρηθεί και να
αντικατασταθεί η οδηγία για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών με έναν πιο
πρακτικό κανονισμό που θα μας έδινε πραγματικά τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε την ελεύθερη
κυκλοφορία των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην εσωτερική αγορά. Η
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Επιτροπή ορθώς διευκολύνει στην πρωτοβουλία της την πρακτική εφαρμογή της υφιστάμενης
οδηγίας και καθιστά αυτήν τη διαδικασία εφαρμογής πιο αποτελεσματική. Τα προϊόντα του
τομέα των δομικών κατασκευών σαφώς διαφέρουν από άλλα προϊόντα των οποίων η κυκλοφορία
εντός της εσωτερικής αγοράς ελέγχεται από οδηγίες. Ενώ οι προδιαγραφές ασφαλείας για ένα
προϊόν είναι γενικά εναρμονισμένες στις οδηγίες, τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών
είναι ενδιάμεσα προϊόντα που προορίζονται για κατασκευαστικά έργα και, χάρη σε αυτήν την
ιδιαιτερότητά τους, οι στόχοι της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών
θα επιτευχθούν καθορίζοντας επιτυχώς εναρμονισμένες προσεγγίσεις για να διασφαλιστεί ότι η
δήλωση απόδοσης για ένα προϊόν είναι ακριβής και αξιόπιστη. Από αυτήν την άποψη, η νέα
οδηγία θα αποτελέσει σημαντική βελτίωση.

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην
Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες
δραστηριοποιούνται τοπικά. Τα κράτη μέλη θέτουν φυσικά διαφορετικές απαιτήσεις για τα
κατασκευαστικά έργα, λόγω των κλιματικών συνθηκών. Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να
επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις άσκοπες απαιτήσεις δοκιμών και να τις εξαλείψουμε,
ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο. Πιστεύω ότι αυτός ο κανονισμός θα
βελτιώσει τόσο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσο και τη διαδικασία τυποποίησης για
τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών στην Ευρώπη. Γι’ αυτόν τον λόγο, υπερψήφισα
τον κανονισμό.

Edvard Kožušník (ECR),    γραπτώς. – (CS) Στηρίζω αυτήν τη νέα προσέγγιση, καθώς ο
στόχος της νομικής προσαρμογής δεν είναι να ορίσει την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά να
δημιουργήσει ένα διαφανές περιβάλλον στο οποίο θα παρέχεται αξιόπιστη ενημέρωση για τις
ιδιότητες των προϊόντων. Επικροτώ επίσης το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε
να προτιμήσει τα ηλεκτρονικά έγγραφα, ιδίως σε σχέση με τη δήλωση των ιδιοτήτων των προϊόντων
που διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, έχω αμφιβολίες για τη νομοθετική μέθοδο της πρότασης
τροποποίησης αριθ. 45, η οποία σχετίζεται με το άρθρο 17. Αν και στηρίζω την προτεινόμενη
αρχή της δίκαιης και ισορροπημένης εκπροσώπησης για τους διάφορους συμμετέχοντες στη
διαδικασία δημιουργίας εναρμονισμένων προτύπων, έχω την άποψη ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει
να επιλυθεί συνολικά στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης
και όχι αποσπασματικά σε μεμονωμένες νομικές πράξεις. Κατά τη γνώμη μου, η προσέγγιση που
επιλέχθηκε θα οδηγήσει σε νόμους που θα στερούνται σαφήνειας.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Στήριξα την έκθεση της κ. Stihler με στόχο την
έγκριση ενός κανονισμού που θα ορίζει εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα
των δομικών κατασκευών, διότι πιστεύω ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι πολύ σημαντικός
για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου εναρμόνισης
στους κανόνες για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών είναι ένας στόχος τον οποίο
η Ευρώπη πρέπει να πιεστεί να επιτύχει το συντομότερο δυνατό. Σε μια εποχή όπως η τωρινή,
που πρέπει να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον στρατηγικό
ρόλο αυτού του τομέα. Ο στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίσουμε ακριβή και αξιόπιστη
ενημέρωση για την απόδοση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, έτσι ώστε να
είμαστε σε θέση να βασιζόμαστε σε ασφαλή κτίρια, κατασκευασμένα με υλικά που δεν έχουν
αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, θεωρώ ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για
την ασφάλεια στην εργασία είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία των εκατομμυρίων
ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα, διασφαλίζοντάς τους
κατάλληλο επίπεδο προστασίας.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Θα ήθελα να συγχαρώ τη σκοτσέζα συνάδελφό μου,
Catherine Stihler, για την πολύ καλή εργασία της σε αυτό το εξαιρετικά τεχνικό θέμα.
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Υπερψήφισα την έκθεση, η οποία αναμένεται να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους
οργανισμούς που δημιουργούν τα πρότυπα στην κατασκευαστική βιομηχανία, δίνει έμφαση
στην ανακύκλωση και παρέχει στις ΜΜΕ ευκολότερη πρόσβαση στην ενιαία αγορά με
απλοποιημένες διαδικασίες.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το γεγονός ότι στον κατασκευαστικό τομέα αναλογεί
μεγάλο μέρος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την
εισηγήτρια, που ισοδυναμεί περίπου με το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5% του ακαθάριστου
πάγιου κεφαλαίου, δικαιολογεί τους εναρμονισμένους όρους που εγκρίθηκαν εδώ. Η πρόσφατη
οικονομική ύφεση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη βιομηχανία, με απολύσεις στις επιχειρήσεις
και τους εργαζόμενους να χάνουν τη δουλειά τους. Συνεπώς, όποιο μέτρο μπορεί να ληφθεί για
να βοηθήσει αυτόν τον τομέα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα
προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί
απαραίτητη ενίσχυση που θα βοηθήσει τον τομέα, συγκεκριμένα εξαλείφοντας τους φραγμούς
στο εμπόριο για τους κατασκευαστές, αφενός, και βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις
επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να
εργάζονται, αφετέρου.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Η κατασκευαστική βιομηχανία είναι πραγματικά
ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, η
κρίση έπληξε σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον τομέα. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συχνά
λειτουργούν ως διανομείς επλήγησαν πολύ σοβαρά και πολλές σταμάτησαν τις δραστηριότητές
τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση των επιχειρήσεων, και συνεπώς των θέσεων
εργασίας, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι φραγμοί στο εμπόριο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πιο
δίκαιες συνθήκες που θα ωφελήσουν όλους τους ενδιαφερόμενους. Γι’ αυτόν τον λόγο,
καταψήφισα τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την αρμόδια επιτροπή στη δεύτερη ανάγνωση.

Cristiana Muscardini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας
θεμελιώδης ευρωπαϊκός τομέας όσον αφορά τόσο την απασχόληση όσο και την ανάπτυξη των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι, συνεπώς, επιτακτική ανάγκη να υποστηριχθεί ένας κανονισμός που θα θεσπίζει
εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, διασφαλίζοντας
την ασφάλεια των υλικών που χρησιμοποιούνται και την υγεία των εργαζομένων. Περιπτώσεις
φυσικών τραυματισμών και βλάβες στην υγεία εξακολουθούν να καταγράφονται, ιδίως για τους
πολίτες εκείνους που έρχονται σε καθημερινή επαφή με επικίνδυνες ουσίες, όπως ο αμίαντος,
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αστικών κτιρίων.

Είμαι, συνεπώς, υπέρ της έκθεσης της κ. Stihler, η οποία εγκρίθηκε σήμερα στη δεύτερη ανάγνωση,
διότι τονίζει τη σημασία σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο της θέσπισης κοινών κανόνων για
την εμπορία των ουσιών και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται, ώστε να διασφαλιστεί η
ασφάλεια και η αξιοπιστία και παράλληλα να μειωθεί το κόστος για τους παραγωγούς, με ιδιαίτερη
αναφορά στις ΜΜΕ.

Franz Obermayr (NI),    γραπτώς. – (DE) Τα μέτρα εναρμόνισης στην έκθεση είναι υπερβολικά
εκτεταμένα. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας ευαίσθητος τομέας: είναι ζωτικής σημασίας
για την ανάπτυξη των υποδομών και, συνεπώς, και για τα κράτη μέλη όπου είναι εγκατεστημένες
οι επιχειρήσεις. Τα εργατικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα είναι συχνά σημαντικά για
την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος σε αυτόν τον τομέα. Κάθε κράτος μέλος
θα πρέπει εν προκειμένω να λαμβάνει το ίδιο τις αποφάσεις του σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου,
ψήφισα κατά της παρούσας έκθεσης.

18-01-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL78



Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών
κατασκευών έχει στόχο να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων του τομέα των
δομικών κατασκευών στην εσωτερική αγορά. Ψήφισα υπέρ της πρότασης κανονισμού, ακριβώς
επειδή η διασφάλιση σαφούς και αξιόπιστης ενημέρωσης μέσω της χρήσης σήμανσης CE στα
προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που διατίθενται στην αγορά αποτελεί ένα ακόμη
βήμα προόδου προς μια ελεύθερη, ανταγωνιστική αγορά η οποία θα είναι σε θέση να προστατεύσει
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών
είναι τα ενδιάμεσα προϊόντα ενός ολοκληρωμένου κτίσματος, η εναρμόνιση των νέων ευρωπαϊκών
κανόνων διασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα του κτίσματος, θέτει για όλες τις
κατασκευαστικές εταιρείες ίσους όρους ανταγωνισμού, βελτιώνει τους ελέγχους στα υλικά που
διατίθενται ήδη στην αγορά και, τέλος, οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια στον εμπόριο προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι
πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να μειώσουμε τους φραγμούς που εμποδίζουν την κινητικότητα του
εμπορίου στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η κατασκευαστική βιομηχανία επλήγη σοβαρά από
την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, και ο προτεινόμενος κανονισμός στοχεύει στην προώθηση
της ελεύθερης, αποτελεσματικής και διαφανούς κυκλοφορίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών
στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η απαλοιφή των εμποδίων στη διασυνοριακή δραστηριότητα
και η εξάλειψη των εθνικών διοικητικών και τεχνικών φραγμών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην κατασκευαστική βιομηχανία. Στην πραγματικότητα, στην κατασκευαστική βιομηχανία, τα
κράτη μέλη κρύβονται πίσω από εθνικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να παρεμποδίσουν
την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Δεδομένου ότι στον κατασκευαστικό
τομέα αναλογεί το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην ΕΕ και ότι βιώνει επί του
παρόντος μια περίοδο σοβαρής ύφεσης, όλα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να ενισχύσουν
τις κατασκευές είναι ευπρόσδεκτα και θα έχουν την ψήφο μου. Εξάλλου, αυτά τα μέτρα θα
επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και στους εργαζόμενους
να συνεχίσουν να εργάζονται.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Σε ολόκληρη την ΕΕ, εξακολουθούν να υφίστανται
υπερβολικά πολλοί φραγμοί στο εμπόριο στον κατασκευαστικό τομέα με αποτέλεσμα τα κράτη
μέλη να δικαιολογούν τους τεχνικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί για να περιορίζουν την
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Σε αυτόν τον τομέα, που εξαπλώνεται γρήγορα, αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5% του
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου. Παρέχει θέσεις εργασίας σε δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους
πολίτες και το 92% του τομέα αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – τη ραχοκοκαλιά
της οικονομίας μας.

Συνεπώς, θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων για την εναρμόνιση της αγοράς σε αυτά τα
προϊόντα, καθώς και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας και ασφάλειας για τους
εργαζόμενους στον τομέα. Υπό το πρίσμα της ύφεσης –η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα
στον τομέα, μεταξύ άλλων κλείσιμο επιχειρήσεων– χρειαζόμαστε μέτρα ελευθέρωσης που θα
διασφαλίσουν την οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων και θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

Αυτή η πρόταση κανονισμού αποσκοπεί στην ενημέρωση, απλούστευση και αντικατάσταση της
οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών,
όσον αφορά, για παράδειγμα, την εποπτεία της αγοράς. Αποσκοπεί επίσης να παράσχει
μεγαλύτερη προστασία όσον αφορά τη σήμανση CE, τις επικίνδυνες ουσίες, τα εθνικά σημεία
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επαφής για τα προϊόντα, την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια, την υγεία και την ασφάλεια, και την
ηλεκτρονική επικοινωνία.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η ανάγκη ανάληψης δράσης για την εμπορία
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου
του μεγέθους αυτού του τομέα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, ο
κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο
αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5% του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου. Αυτός ο τομέας
απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, ενώ επιπλέον 26 εκατομμύρια
εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Επιπλέον, περίπου το 92% των κατασκευαστών οικοδομικών
υλικών, δηλαδή 65.000 επιχειρήσεις, είναι ΜΜΕ με λιγότερους από 250 υπαλλήλους. Καθώς
οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, αυτή η πρόταση ζητεί την αναγνώριση
του ρόλου και των αναγκών τους, καθώς και υψηλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας για όσους
εργάζονται στον τομέα. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, καθώς η πρόταση βοηθάει στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας απλοποιώντας την υφιστάμενη νομοθεσία, αυξάνοντας
τη διαφάνεια και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων, καθώς και για να υποστηρίξω
το συμφέρον της Ρουμανίας όσον αφορά την καθιέρωση της υποχρεωτικής αξιολόγησης της
απόδοσης των προϊόντων που καλύπτονται από εναρμονισμένα πρότυπα, την έκδοση δήλωσης
απόδοσης και την τοποθέτηση σήμανσης CE.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Δεδομένης της σημασίας του κατασκευαστικού τομέα
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι απαραίτητο να εξαλείψουμε τους τεχνικούς
φραγμούς στο εμπόριο προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, προκειμένου να ενισχυθεί
η ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της εσωτερικής αγοράς. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να
στηρίξουμε τη θέσπιση εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες, δεδομένης της
αναγκαίας έμφασης σε θέματα υγείας και ασφάλειας, θα επιτρέψουν επίσης στην ενιαία αγορά
να ολοκληρωθεί.

Crescenzio Rivellini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Σήμερα, ψηφίσαμε στην Ολομέλεια επί της
σύστασης για τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών
κατασκευών.

Δεδομένης της σημασίας του τομέα, είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε μέτρα για την εμπορία
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών εντός της ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ο κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις μεγαλύτερες
βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5% του
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου.

Αυτή η πρόταση κανονισμού θεσπίζει εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα
των δομικών κατασκευών μέσω της εισαγωγής κοινών κανόνων για τη σήμανση, με στόχο την
ενίσχυση των εγγυήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την αξιοπιστία των προϊόντων και,
παράλληλα, μειώνοντας το κόστος για τους παραγωγούς, με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜΜΕ.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Αυτός ο κανονισμός υποβάλλεται
ενώπιον του Κοινοβουλίου για δεύτερη ανάγνωση ενόψει της τελικής του έγκρισης. Η πρώτη
ανάγνωση του Κοινοβουλίου έλαβε χώρα κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Το
Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του το 2010 και, στη συνέχεια, υπήρξαν εντατικές άτυπες τριμερείς
διαπραγματεύσεις υπό τη βελγική Προεδρία, προκειμένου να επιτευχθεί μια συμβιβαστική λύση.
Ο παρών κανονισμός είναι εξαιρετικά τεχνικός, αλλά από πολιτικής άποψης είναι πολύ σημαντικός
για τους Πράσινους, διότι ο κύριος σκοπός του είναι να εναρμονίσει τις απαιτήσεις που συνδέονται
με την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.
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Η μεγαλύτερη ανησυχία της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας ήταν να
διασφαλισθεί μεταξύ άλλων ότι (i) οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαφανείς (ειδικότερα οι
οργανισμοί τυποποίησης δεν θα πρέπει να μονοπωλούνται από εκπροσώπους των μεγάλων
βιομηχανιών και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ ή άλλων
ενδιαφερομένων· (ii) οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες κατασκευής θα πρέπει να μπορούν να
ενισχύσουν καινοτόμα και πιο οικολογικά πρότυπα· (iii) οι ειδικές διαδικασίες για τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στη βιομηχανία να παρακάμπτει τις απαιτήσεις ή της
διαδικασίες.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα αυτόν τον κανονισμό, διότι πιστεύω ότι
εξακολουθούν να υφίστανται υπερβολικά πολλοί φραγμοί στο εμπόριο στον κατασκευαστικό
τομέα στην Ευρώπη. Η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας αναμένεται να συμβάλει στην εξάλειψη
των εμπορικών φραγμών, προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις θέσεις εργασίας στις
κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται από την παγκόσμια οικονομική
κρίση. Υπάρχουν σχέδια εισαγωγής συγκεκριμένων νέων μέτρων που θα ελέγχουν ότι τα προϊόντα
του τομέα των δομικών κατασκευών ανακυκλώνονται και θα προωθούν την επαναχρησιμοποίησή
τους ως μέσο συμμόρφωσης με τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

Χρειάζονται επίσης νέες διασφαλίσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα, όπου εξακολουθεί να καταγράφεται δυστυχώς υψηλός αριθμός
θανάτων που σχετίζονται με την εργασία. Τέλος, το αίτημα να αντικατασταθούν σταδιακά τα
έντυπα έγγραφα με ηλεκτρονικές εκδοχές τους αποσκοπεί να καταστήσει την αγορά των προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών ακόμη πιο εναρμονισμένη.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς. – (IT) Παρά το γεγονός ότι η εισαγωγή στον κανονισμό
περιέχει ορισμένες απαράδεκτες γενικές δηλώσεις, ειδικότερα όσον αφορά την απολύτως ελεύθερη
κυκλοφορία των υπηρεσιών στον κατασκευαστικό τομέα –την οποία αδυνατούμε να στηρίξουμε,
διότι υπάρχει κίνδυνος αθέμιτου ανταγωνισμού μέχρι να εναρμονιστεί το μισθολογικό κόστος
μεταξύ των διάφορων κρατών μελών– θα υπερψηφίσουμε τον κανονισμό.

Θα το κάνουμε, διότι ο κανονισμός ασχολείται αποκλειστικά με τη νομοθεσία για την εμπορία
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, στον οποίο αυτή η περίοδος οικονομικής ύφεσης
είχε σοβαρό αντίκτυπο με το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και την απώλεια θέσεων εργασίας.
Η πρόταση προβλέπει την εναρμόνιση και τη σήμανση των προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες και επίσης απλοποιεί, ενημερώνει και αντικαθιστά τους υφιστάμενους κανόνες, έτσι ώστε
να εξαλείψει ορισμένα ρυθμιστικά εμπόδια προς όφελος των εργαζομένων και των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων.

Catherine Stihler (S&D),    γραπτώς. – (EN) Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένη που η έκθεση
για τον κατασκευαστικό τομέα, της οποίας υπήρξα εισηγήτρια, έλαβε τη στήριξη και την ψήφο
των συναδέλφων μου. Η έκθεση θα έχει ως αποτέλεσμα να επισημαίνονται οι επικίνδυνες ουσίες
στη σήμανση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, και θα ακολουθήσουν περαιτέρω
μελέτες επί του θέματος από την Επιτροπή. Υπάρχουν επίσης διατάξεις που θα διευκολύνουν
τις ΜΜΕ να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην εσωτερική αγορά. Η ανάγκη για μεγαλύτερη
διαφάνεια κατά την έγκριση προϊόντων με τη σήμανση CE έχει εξεταστεί και ανυπομονώ να
θεσπιστούν τα μέτρα τον Ιούλιο του 2013.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα την πρόταση κανονισμού για
τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και
την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι
ένας μεγάλος βιομηχανικός τομέας στην Ευρώπη, ο οποίος απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια
ευρωπαίους πολίτες, ενώ επιπλέον 26 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Η
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οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την κατασκευαστική βιομηχανία της ΕΕ, ενώ πολλοί
εργαζόμενοι χάνουν τις θέσεις εργασίας τους. Αυτό οδήγησε σε πτώση έως και 14,2% στη
δραστηριότητα του τομέα μεταξύ 2008 και 2009. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα
του τομέα των δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) σε αυτό το πλαίσιο παρέχει ένα μέτρο
στήριξης για τον κατασκευαστικό τομέα εξαλείφοντας τους φραγμούς στο εμπόριο που
αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν
τη δραστηριότητά τους και τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται. Οι δομικές
κατασκευές, τόσο στο σύνολό τους όσο και στα ξεχωριστά τους μέρη, πρέπει να είναι κατάλληλες
για τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την υγεία και την
ασφάλεια των ατόμων που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κατασκευών. Τα
κατασκευαστικά έργα πρέπει επίσης να είναι ενεργειακά αποδοτικά, καταναλώνοντας όσο το
δυνατόν λιγότερη ενέργεια στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και, συνεπώς, με το χαμηλότερο
κόστος για τους χρήστες.

Viktor Uspaskich (ALDE),    γραπτώς. – (LT) Πιστεύω ότι ο κατασκευαστικός τομέας
αντανακλά ευρέως την οικονομική κατάσταση. Το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ο λιθουανικός
κατασκευαστικός τομέας σημείωσε πτώση κατά 42,9%, μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην
Ευρώπη. Έκτοτε, η κατάσταση έχει βελτιωθεί ελαφρά, αλλά ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις – ο
λιθουανικός κατασκευαστικός τομέας θα χρειαστεί χρόνο για να ανακάμψει. Συνεπώς, είναι
μάλλον πρόωρο να αναφερόμαστε σε μια σταθερή ανάκαμψη. Υπάρχουν ακόμη περιθώρια
βελτίωσης. Για παράδειγμα, ο κατασκευαστικός τομέας της χώρας μου θα ανέκαμπτε πιο γρήγορα
εάν βελτιωνόταν η απορρόφηση των ενισχύσεων της ΕΕ. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας
από τους μεγαλύτερους τομείς της λιθουανικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ο τομέας απασχολεί
άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, ενώ επιπλέον 26 εκατομμύρια εργαζόμενοι
εξαρτώνται από αυτόν. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη Λιθουανία,
διότι δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύει την εσωτερική ζήτηση και αποφέρει έσοδα στον
προϋπολογισμό. Ο εν λόγω τομέας είναι επίσης σημαντικός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας μας. Περίπου το 92% των εταιρειών που κατασκευάζουν
προϊόντα του τομέα δομικών υλικών είναι ΜΜΕ με λιγότερους από 250 υπαλλήλους. Συμφωνώ
επίσης με την πρόταση της εισηγήτριας να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία και μέθοδοι
τεχνολογίας των πληροφοριών για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς των προϊόντων του τομέα
των δομικών κατασκευών. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς προσβλέπουμε στο μέλλον.

Derek Vaughan (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η κατασκευαστική βιομηχανία αντιπροσωπεύει
διάφορα σημαντικά ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη σημαντική συμβολή της στην
οικονομία έως την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών στις κατοικίες και στους χώρους εργασίας
τους. Η ψήφος μου υπέρ του κανονισμού για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών
αντανακλά την ανάγκη για μια εκσυγχρονισμένη, ασφαλή και διαφανή οδηγία για τα προϊόντα
του τομέα των δομικών κατασκευών. Η πρόταση ζητεί βελτιώσεις στις διαδικασίες υγείας και
ασφάλειας στον τομέα και σαφείς δηλώσεις των επικίνδυνων ουσιών. Επιπλέον, η διάταξη για
την ένδειξη εμπιστοσύνης CE στα προϊόντα θα προσφέρει σε όσους εκτελούν τα δικά τους έργα
την εμπιστοσύνη ότι τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι ασφαλή. Η ευρωπαϊκή οικονομία βασίζεται
σε μεγάλο βαθμό στον κατασκευαστικό τομέα, στον οποίο αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ
και ο οποίος απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Οι περισσότεροι από
αυτούς απασχολούνται σε ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν ζωτικό μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Ωστόσο, οι κατασκευές παραμένουν ένας από τους πιο επικίνδυνους χώρους εργασίας. Συνεπώς,
στηρίζω αυτόν τον κανονισμό για τη βελτίωση της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών στους
χώρους εργασίας τους και στις κατοικίες τους, είτε εκτελούν έργα για δικό τους λογαριασμό
είτε επαγγελματικά.
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Έκθεση: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής η οποία αποσκοπεί
να καταστήσει την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ αποτελεσματικότερη. Η ευρωπαϊκή κοινή
αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου. Εντούτοις, η
αναθεώρηση του σχεδίου δράσης της πρέπει να είναι πιο συνεκτική, με στόχους περισσότερο
μετρήσιμους και δείκτες περισσότερο αξιόπιστους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο
θα μπορέσουμε να προσφέρουμε βοήθεια αποτελεσματικότερα. Δεδομένου του αυξανόμενου
αριθμού και της σοβαρότητας των φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από την αλλαγή
του κλίματος, συμφωνώ με τη θέση που προβάλλεται ότι είναι σημαντικό όχι μόνο να παρέχεται
ad hoc βοήθεια, αλλά και να προσφέρεται υποστήριξη των ιδίων ικανοτήτων των κοινοτήτων
όσον αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών: το σχέδιο δράσης του Hyogo
πρέπει να ενισχυθεί.

Οι προσπάθειες πρέπει επίσης να επικεντρωθούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
προκύπτουν από εσωτερικές συγκρούσεις και πολύπλοκες κρίσεις, βελτιώνοντας τις ικανοτήτες
των φορέων που ασχολούνται με την προσέγγιση του πληθυσμού· αυτό θα καταστεί δυνατό
μόνο με τη σαφή διάκριση μεταξύ στρατιωτικών, πολιτικών και ανθρωπιστικών ρόλων. Συμφωνώ
επίσης με την αποτελεσματική εφαρμογή ευρωπαϊκού μηχανισμού ταχείας επέμβασης.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ του εγγράφου αυτού, διότι
είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η
ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη συνιστά το πρώτο κοινό έγγραφο σχετικά με την πολιτική στον τομέα
της ανθρωπιστικής βοήθειας, αφότου εγκρίθηκε ο κανονισμός σχετικά με την ανθρωπιστική
βοήθεια το 1996. Αποτελεί ένα μέσον θεμελιώδους σημασίας, ιδίως σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο
ανθρωπιστικό πλαίσιο όπου ο μεγάλος αριθμός των φυσικών καταστροφών και των ένοπλων
συγκρούσεων έχουν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό τεράστιου αριθμού ανθρώπων κ.λπ. Ελπίζω
ότι η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια θα αποτελέσει σημαντικό βήμα
προς την επίτευξη των πλέον αποτελεσματικών δράσεων της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής
βοήθειας και θα συμβάλει στην προώθηση της εφαρμογής των ανθρωπιστικών αρχών και του
Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, στον συντονισμό και τη συνοχή στο πλαίσιο της χορήγησης
της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, τη διασάφηση της χρησιμοποίησης των στρατιωτικών μέσων
και ικανοτήτων και της πολιτικής προστασίας, τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και την
ενίσχυση της σχέσης μεταξύ έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης.

Elena Oana Antonescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η παρούσα έκθεση δεσμεύει την Ευρωπαϊκή
Ένωση να συνεργασθεί στενά στον τομέα αυτόν γύρω από μια κοινή θεώρηση της ανθρωπιστικής
βοήθειας. Πιστεύω ότι η ένταση των φυσικών καταστροφών οφείλεται επίσης στις ανθρώπινες
ενέργειες που συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος. Ενθαρρύνω επίσης τα κράτη μέλη να
συμμετάσχουν στην υλοποίηση της παρούσας ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική
βοήθεια. Υποστηρίζω τις δράσεις που προωθούνται σε αυτόν τον τομέα: την προώθηση της
εφαρμογής των ανθρωπιστικών αρχών και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, τις βελτιώσεις
όσον αφορά την ποιότητα συντονισμού και συνοχής στο πλαίσιο της χορήγησης της
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, τη διασάφηση της χρησιμοποίησης των στρατιωτικών μέσων
και ικανοτήτων και της πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την κοινή αντίληψη για την
ανθρωπιστική βοήθεια και τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών, τη μείωση των κινδύνων καταστροφών
και την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Κατά
συνέπεια, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί παγκόσμιο παράγοντα.
Με αυτήν την ισχυρή πεποίθηση οι συντάκτες της Συνθήκης της Λισαβόνας ενίσχυσαν τις
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φιλοδοξίες της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. Η ανθρωπιστική διάσταση έχει σημαντική θέση
σε αυτό το μεγάλο έργο. Η Ένωση είναι ήδη ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στον κόσμο
παρέχοντας το 40% του συνόλου των εισφορών. Η παρούσα κοινή δήλωση «βασίζεται σε κοινές
αρχές και προσεγγίσεις και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ανάληψης κοινής και συντονισμένης
δράσης εντός της ΕΕ και με άλλους φορείς, ώστε να βελτιωθεί η συλλογική αντιμετώπιση
ανθρωπιστικών κρίσεων». Επομένως, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, το οποίο υπενθυμίζει
ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο πρόσφορο και αποτελεσματικό,
τονίζει τη σημασία του ορθού συντονισμού, δίνει έμφαση στον δευτερεύοντα χαρακτήρα της
βοήθειας που παρέχεται από στρατιωτικές ικανότητες και την πολιτική προστασία και στη ζωτική
σημασία της μείωσης των κίνδυνων που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές και, τέλος,
καλεί την Ένωση να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, παρέχοντας πάνω
από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπήρξε σημαντική αύξηση του
αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών παγκοσμίως, ως αποτέλεσμα κυρίως της
αλλαγής του κλίματος. Κατά τα τελευταία έτη, το ανθρωπιστικό πλαίσιο υπέστη βαθιές αλλαγές,
εξού και η ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις καταστροφές. Πιστεύω
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μείωση των
κινδύνων καταστροφών και να παράσχει υποστήριξη –εκτός από την ad hoc βοήθεια– προς τις
ίδιες ικανότητες των τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης των
καταστροφών. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού
Δικαίου αυξάνονται συνεχώς, ενώ η επιτόπου κατάσταση επιδεινώνεται. Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για τη βελτίωση του συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας
και τον τερματισμό κάθε είδους κατάχρησης της ενίσχυσης αυτής.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Υπήρξαν πολλές ανθρωπιστικές κρίσεις
το 2010: Αϊτή, Πακιστάν, και θα μπορούσα να συνεχίσω. Οι τραγωδίες που βιώνουν ορισμένες
ομάδες πληθυσμού σε ολόκληρο τον κόσμο, συχνά οι πιο μειονεκτικές, απαιτούν ταχεία και
αποτελεσματική δράση από τους διεθνείς οργανισμούς αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στους τομείς της αναπτυξιακής βοήθειας και της διαχείρισης
κρίσεων.

Συνεπώς, σήμερα, Τρίτη 18 Ιανουαρίου, εγκρίναμε την έκθεση της κ. Striffler, ώστε να ζητήσουμε
αύξηση της χρηματοδότησης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει επίσης να δημιουργηθεί
ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας αντίδρασης για όλες αυτές τις κρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
δεκτική ως προς την ιδέα αυτή και θα πρέπει να υποβάλει πρόταση με σκοπό τη βελτιστοποίηση
του υφιστάμενου συστήματος πολιτικής προστασίας.

Θα πρέπει σαφώς να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που είναι ήδη διαθέσιμοι στα κράτη μέλη αλλά,
ταυτόχρονα, θα πρέπει επίσης να συντονιστούμε κατά τρόπο πολύ πιο αποτελεσματικό και
πρακτικό. Η αργή ανταπόκριση, η διπλή βοήθεια και η έλλειψη επιτόπιας συνοχής είναι μερικά
μόνο από τα προβλήματα που πρέπει να εξαλειφθούν. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης,
το δε ψήφισμα που ενέκρινε το Σώμα έχει ως στόχο να παράσχει μια πρώτη απάντηση προς την
κατεύθυνση αυτή.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Κοινοβουλίου
σχετικά με την εφαρμογή της κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια: ενδιάμεση
ανασκόπηση του σχεδίου δράσης και μελλοντικές προοπτικές. Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για
την ανθρωπιστική βοήθεια δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργασθεί στενά γύρω από μια
κοινή θεώρηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κοινή αντίληψη έχει ως στόχο να βελτιώσει την
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αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπερασπιστεί και να προωθήσει τις θεμελιώδεις
ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της
ανεξαρτησίας και να συνηγορήσει με σθένος υπέρ του σεβασμού του Διεθνούς Ανθρωπιστικού
Δικαίου. Κατά την πραγματοποίηση της ενδιάμεσης ανασκόπησης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
έλλειψη ειδικών πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να
αναληφθούν, καθώς και ότι εκτός από τους εκπροσώπους που συμμετέχουν στο ανθρωπιστικό
έργο λίγα άτομα γνωρίζουν για την κοινή αντίληψη. Θα πρέπει ως εκ τούτου να καταβληθεί
σημαντική προσπάθεια προκειμένου να ενισχυθεί η ορατότητα της κοινής αντίληψης και να
καταστεί πιο γνωστή μεταξύ των κρατών μελών, των λοιπών οργανισμών και των στρατιωτικών
φορέων. Κατά τα τελευταία έτη, το ανθρωπιστικό πλαίσιο υπέστη βαθιές αλλαγές, γεγονός που
καθιστά ακόμη πιο αναγκαία μια αυστηρή και ενισχυμένη εφαρμογή της κοινής αντίληψης.

Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη μείωση του κινδύνου
καταστροφών και να προβλεφθεί –πέρα από μια ad hoc παροχή βοήθειας– η υποστήριξη των
ιδίων ικανοτήτων των κοινοτήτων όσον αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών.
Επιπλέον, οι περισσότερες προσπάθειες θα πρέπει να εστιασθούν στη συνεκτίμηση του φύλου
όσον αφορά την προστασία κατά της σεξουαλικής βίας, η οποία χρησιμοποιείται ολοένα και
περισσότερο ως όπλο πολέμου, σε ανθρωπιστικά πλαίσια.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος
χορηγός στον κόσμο, συνεισφέροντας το 40% της συνολικής παρεχόμενης ενίσχυσης.
Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε 70 και πλέον χώρες, έλαβαν βοήθεια ύψους
περίπου 1 δισεκατομυρίου ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009. Δυστυχώς, όμως, πολύ
συχνά υποστηρίζουμε την προσφορά δωρεών σε κράτη που επιλέγουν αργότερα να δεχθούν
άμεσες ξένες επενδύσεις από την Κίνα. Οι δωρεές και οι επενδύσεις θα έπρεπε ίσως να
συντονίζονται τουλάχιστον αντί να θρηνούμε το γεγονός ότι η Κίνα έχει καταστεί η δεύτερη
μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Κατά τα τελευταία έτη, το ανθρωπιστικό πλαίσιο υπέστη
βαθιές αλλαγές, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική μια αυστηρή και ενισχυμένη εφαρμογή
της ανθρωπιστικής κοινής αντίληψης.

Εις ό,τι αφορά την εξέλιξη του πλαισίου, οφείλουμε πρωτίστως να αναφέρουμε τη σημαντική
αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών, ως αποτέλεσμα κυρίως της
αλλαγής του κλίματος. Αυτό συνεπάγεται επίσης την ανάγκη να προβλεφθεί, πέρα από μια ad
hoc παροχή βοήθειας, η υποστήριξη των ιδίων ικανοτήτων των κοινοτήτων όσον αφορά την
ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών. Οι πολιτικές δεσμεύσεις υπάρχουν –στρατηγική
της ΕΕ προς την κατεύθυνση αυτή και σχέδιο δράσης του Hyogo– αλλά εξακολουθούν να
ταλανίζονται από προβλήματα ως προς την εφαρμογή.

David Campbell Bannerman (EFD),    γραπτώς. – (EN) Το UKIP θεωρεί ότι η καλύτερη
αντίδραση σε μια ανθρωπιστική καταστροφή είναι τα ανεξάρτητα εθνικά κράτη να συντονίζουν
εθελοντικά τις προσπάθειές τους για παροχή βοήθειας και να μην ρυθμίζονται αυτές σε κεντρικό
επίπεδο από την αντιδημοκρατική ΕΕ. Σημειώνουμε την πανωλεθρία των αργοπορημένων και
περιορισμένων προσπαθειών της ΕΕ στην Αϊτή και, ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε
να εμπιστευόμαστε την ΕΕ σε μελλοντικές ανθρωπιστικές κρίσεις.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο,
συνεισφέροντας πάνω από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 2009,
χορηγήθηκε ανθρωπιστική βοήθεια σε περίπου 115 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες
από 70 χώρες με συνολική συνεισφορά ύψους 950 εκατ. ευρώ. Μέσω της ανθρωπιστικής
πολιτικής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει τη δέσμευσή της υπέρ των πληθυσμών τρίτων
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χωρών σε καταστάσεις που τους καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους. Συμφωνώ με την ενδιάμεση
ανασκόπηση της ανθρωπιστικής κοινής αντίληψης, διότι πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να
καταβάλουμε προσπάθεια ώστε να αυξηθεί η ορατότητά της μεταξύ των κρατών μελών, των
άλλων θεσμικών οργάνων και των στρατιωτικών παραγόντων. Θα ήθελα να παροτρύνω την
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και
να δώσει προσοχή στις διαρκώς αυξανόμενες παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου
και στις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι διά της βίας εκτοπισθέντες.
Είναι επίσης σημαντικό να ενθαρρυνθεί ο διάλογος μεταξύ των πολιτικών, στρατιωτικών ή
ανθρωπιστικών φορέων που μοιράζονται το ίδιο επιχειρησιακό περιβάλλον παράλληλα με τη
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας ταχείας αντίδρασης, δηλαδή ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής
προστασίας.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς. – Ψήφισα αρνητικά στην έκθεση για την
ανθρωπιστική βοήθεια για δύο λόγους. Αρχικά, γιατί επιμένει στη σύνδεση της πολιτικής
προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας με την Υπηρεσία εξωτερικής δράσης της ΕΕ καθώς
και με την εξωτερική πολιτική της, ενώ προφανώς τα κριτήρια παρέμβασης θα έπρεπε να είναι
σαφώς και μόνο ανθρωπιστικά. Επίσης, γιατί δεν πιστεύω πως δίνει τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι
αφορά τη σύνδεση πολιτικών και στρατιωτικών μέσων για την αντιμετώπιση καταστάσεων
ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι προφανές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται ιδιαίτερες
γνώσεις και η χρήση ειδικού εξοπλισμού που μέχρι στιγμής κατέχει και χρησιμοποιεί ο στρατός.
Θα μπορούσε, λοιπόν, προκειμένου να προφυλαχθεί και να εξασφαλιστεί ο αμιγώς πολιτικός
χαρακτήρας των ανθρωπιστικών αποστολών, να χρηματοδοτείται η πολιτική προστασία ώστε να
έχει τον συγκεκριμένο εξοπλισμό και φυσικά, να εκπαιδεύονται αντίστοιχα οι εργαζόμενοι σε
αυτήν αντί να συνεχίζουμε όλες αυτές τις στρατιωτικές δαπάνες. Είναι ο μοναδικός τρόπος για
πραγματική και αποτελεσματική βοήθεια σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων χωρίς να
αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι της παρουσίας στρατευμάτων.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Κατά τη διενέργεια της ενδιάμεσης ανασκόπησης της
ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν μπορώ παρά να επισημάνω
ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού δεν βρίσκεται στο επιθυμητό
επίπεδο και ότι τα κράτη μέλη διαδραμάτισαν μικρό ρόλο στην εφαρμογή της. Ωστόσο, αντί της
απόδοσης ευθυνών, οφείλουμε να προωθήσουμε και να καθορίσουμε την πορεία που θα πρέπει
να ακολουθούμε όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Η ανθρωπιστική κατάσταση έχει αλλάξει
κατά πολύ τα τελευταία έτη με τις φυσικές καταστροφές, περισσότερους εκτοπισθέντες, τον
πολλαπλασιασμό των διάφορων εσωτερικών συγκρούσεων, τις επισιτιστικές κρίσεις κ.λπ.
Περισσότερο από ποτέ, υπάρχει επείγουσα ανάγκη ισορροπημένης και αποτελεσματικής
παγκόσμιας αντίδρασης που βασίζεται σε συγκεκριμένες ανάγκες, είναι προσανατολισμένη προς
τα αποτελέσματα και καθοδηγείται από την αρχή ότι η εξοικονόμηση μέσων διαβίωσης σώζει
ζωές, ενώ λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη τις ανάγκες των συγκεκριμένων περιοχών για
αυτοανάπτυξη και αυτάρκεια. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι ζωτικής σημασίας η κοινή αντίληψη
να προωθήσει τις εν λόγω ανθρωπιστικές αξίες και οι διάφοροι παράγοντες να βελτιστοποιήσουν
τους πόρους.

Για άλλη μία φορά θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκής
δύναμης πολιτικής προστασίας σε συνέχεια της έκθεσης Barnier του Μαΐου του 2006. Θα ήθελα
να συγχαρώ τη συνάδελφό μου κ. Striffler για το θετικό περιεχόμενο των προτάσεων που κατέθεσε
και να επαναλάβω τη θέση μου ότι η κοινή αντίληψη αποτελεί βασικό μέσο με ιδιαίτερη σημασία
για την παρούσα κατάσταση.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η ανθρωπιστική κοινή αντίληψη αποτελεί βασικό
εργαλείο που καταδεικνύει ιδιαίτερα την αξία του στο σημερινό ανθρωπιστικό πλαίσιο ριζικής
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αλλαγής. Βιώσαμε τη σημαντική αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών,
ως αποτέλεσμα κυρίως της αλλαγής του κλίματος, τον πολλαπλασιασμό των σύνθετων
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κυρίως των εσωτερικών συγκρούσεων, καθώς και τη
μεταβαλλόμενη φύση των συγκρούσεων που συχνά συνοδεύονται από μαζικές μετακινήσεις
πληθυσμών.

Οι παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου αυξάνονται συνεχώς. Μια ιδιαίτερα
σοκαριστική πτυχή των παραβιάσεων του ΔΑΔ είναι ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται ολοένα
και περισσότερο ως όπλο πολέμου. Υποστηρίζω τη θέση της εισηγήτριας και πιστεύω ότι
απαιτούνται ισχυρά μέτρα για την αύξηση της προστασίας από πράξεις σεξουαλικής βίας σε
ανθρωπιστικές συνθήκες. Συμφωνώ με τη θέση της συντάκτριας της έκθεσης η οποία επισημαίνει
ότι οι πρόσφατες ανθρωπιστικές τραγωδίες στην Αϊτή και το Πακιστάν κατέστησαν για άλλη μια
φορά σαφή την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις καταστροφές
από άποψη αποτελεσματικότητας, ταχύτητας, συντονισμού και ορατότητας.

Υποστηρίζω επίσης τη δημιουργία ενός ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (ευρωπαϊκή
δύναμη πολιτικής προστασίας).

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική
βοήθεια που επιτεύχθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο και την Επιτροπή αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά τον ορισμό, την
έκταση και το φάσμα της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής βοήθειας. Προχωρούμε με την παρούσα
έκθεση, τα συμπεράσματα της οποίας υποστηρίζω ένθερμα, στην ενδιάμεση ανασκόπησή της,
όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης του Μαΐου του 2008. Στην παρούσα συγκυρία, θα ήθελα
να συγχαρώ την κ. Striffler για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε. Όσον αφορά τις ιδέες που
εκφράζονται στην έκθεση, θα ήθελα να υπογραμμίσω την έμφαση στην «ουσιαστική και διαρκή...
συμμετοχή... των δικαιούχων στη διαχείριση της βοήθειας». Έχω υποστηρίξει την αρχή αυτή, η
οποία θα πρέπει να οδηγήσει την ΕΕ να επικεντρώσει τη δράση της όλο και περισσότερο στην
κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές. Αυτό θα μειώσει την εστίαση επί των σχέσεων των
κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο, όχι όμως στο
πλαίσιο αποκλειστικής σχέσης, όπως εκδηλώνεται συχνά μέχρι σήμερα. Θα ήθελα επίσης να
επισημάνω την ανάγκη υποβολής προτάσεων με στόχο «τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής δύναμης
πολιτικής προστασίας, βασιζόμενης στη βελτιστοποίηση του σημερινού κοινοτικού μηχανισμού
πολιτικής προστασίας, καθώς και στη συνένωση των υφισταμένων εθνικών μέσων», πράγμα που
θα σήμαινε την αύξηση του οριακού κόστους των συνεργειών οι οποίες επιτυγχάνονται μέσω
της ικανότητας που έχει ήδη αναπτυχθεί στα κράτη μέλη.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η ανθρωπιστική βοήθεια έχει πλέον μεγαλύτερο
και σημαντικότερο ρόλο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Οι διαφορετικοί ρυθμοί ανάπτυξης και η
αυξανόμενη ανισότητα στην κατανομή ευκαιριών και πόρων από γεωγραφικής και κοινωνικής
άποψης καθώς και μεταξύ των γενεών, η επιδείνωση της αλλαγής του κλίματος (για την οποία
ευθύνεται εν μέρει ο άνθρωπος) και η συνακόλουθη αύξηση των φυσικών καταστροφών, η
αυξημένη ρύπανση του περιβάλλοντος, η μη ισορροπημένη ανθρωπογενής πίεση που
συγκεντρώνεται στις μεγάλες αστικές περιοχές και η άνιση αύξηση του πληθυσμού σε ορισμένες
περιοχές του πλανήτη έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των ανθρωπιστικών καταστροφών,
κατά τις οποίες η βοήθεια αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο για την αποκατάσταση των βασικών
συνθηκών διαβίωσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Με βάση τα ανωτέρω, εάν είναι απαραίτητη
η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να δοθεί ενίσχυση σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από
καταστροφές, στη συνέχεια, με τη σειρά της, κάθε παρέμβαση ως αποτέλεσμα της εξωτερικής
πολιτικής της ΕΕ –η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί– δεν μπορεί να κατανεμηθεί ανάλογα με
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τους τομείς ενδιαφέροντος και επιρροής κάθε κράτους μέλους, αλλά θα πρέπει να λάβει ευρωπαϊκή
διάσταση.

Proinsias De Rossa (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση σχετικά με την
εφαρμογή της κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Μέσω της ανθρωπιστικής
πολιτικής της, η ΕΕ συγκεκριμενοποιεί τη δέσμευσή της υπέρ των πληθυσμών τρίτων χωρών που
έχουν ανάγκη βοήθειας σε καταστάσεις που τους καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Η συνεισφορά της
αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 2009,
παρασχέθηκε ανθρωπιστική βοήθεια σε περίπου 115 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες
από 70 χώρες με συνολική συνεισφορά ύψους 950 εκατ. ευρώ. Η κοινή αντίληψη για την
ανθρωπιστική βοήθεια που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 2007, υπογραμμίζει τη βούληση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστεί στενά στον τομέα αυτόν, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί
η αποτελεσματικότητά του, να υπερασπιστεί και να προωθήσει τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές
αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και να
συνηγορήσει με σθένος υπέρ του σεβασμού του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Υπάρχουν
πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Οι πρόσφατες ανθρωπιστικές τραγωδίες
στην Αϊτή και το Πακιστάν κατέστησαν για άλλη μια φορά σαφή την ανάγκη ενίσχυσης της
ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις καταστροφές. Η μείωση των κινδύνων καταστροφών
πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις πολιτικές αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας.
Χρειαζόμαστε επίσης διασάφηση της χρησιμοποίησης των στρατιωτικών μέσων και ικανοτήτων
και της πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια
και τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών.

Anne Delvaux (PPE),    γραπτώς. – (FR) Οι πρόσφατες ανθρωπιστικές τραγωδίες στην Αϊτή
και το Πακιστάν κατέστησαν για άλλη μια φορά σαφή την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας της
ΕΕ να ανταποκρίνεται στις καταστροφές από άποψη αποτελεσματικότητας, συντονισμού και
ορατότητας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, η οποία τάσσεται υπέρ
της δημιουργίας ενός ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής
προστασίας) – μιας ιδέας που προβλήθηκε από τον Επίτροπο Barnier μετά το παλιρροιακό κύμα
στην Ασία και υποστηρίχθηκε επανειλημμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο εν λόγω μηχανισμός προορίζεται να είναι μια βελτιστοποίηση των διαθεσίμων μέσων, τα οποία
θα κέρδιζαν έτσι σε αποτελεσματικότητα και ορατότητα, δεδομένου ότι στόχος είναι να επιτευχθεί
η άμεση κινητοποίηση όλων των αναγκαίων μέσων, μέσω ενός ενισχυμένου συντονισμού.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, επειδή πιστεύω ότι
το σχέδιο δράσης της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης πρέπει να αναθεωρηθεί. Η ανθρωπιστική
κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αν μη τι άλλο λόγω του σημαντικά
αυξανόμενου αριθμού και της σοβαρότητας των φυσικών καταστροφών, οι οποίες προκαλούνται
επίσης από τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Είναι απαραίτητο η μείωση των κινδύνων
καταστροφών να ενσωματωθεί πλήρως στις πολιτικές αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας,
γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία μια αυστηρή και ενισχυμένη εφαρμογή της κοινής
ανθρωπιστικής αντίληψης.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Είναι σαφές ότι οι καταστροφές και οι ανθρωπιστικές
κρίσεις πολλαπλασιάζονται σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη
αναλάβει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των πληγμάτων αυτών, ελπίζω δε ότι θα συνεχίσει
να το πράττει και ότι, επιπλέον, θα ενισχύσει αυτόν τον ρόλο στο μέτρο του δυνατού. Δεν αρκεί,
ωστόσο, να δώσουμε στον πεινασμένο να φάει ψάρι: πρέπει και να μάθει να ψαρεύει.
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Νομίζω ότι η βοήθεια για την παροχή επαρκών ανθρώπινων και υλικών πόρων στις λιγότερο
εύπορες χώρες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε μελλοντικές κρίσεις, είναι σχεδόν εξίσου
σημαντική με την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν. Η
ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια αξίζει την υποστήριξή μου, ελπίζω δε
ότι ο συμβιβασμός μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα οδηγήσει σε όλο και καλύτερη
χρήση των πόρων που διαθέτει η Ένωση, ενώ θα δίνεται πάντοτε προτεραιότητα σε όσους έχουν
λιγότερα και πλήττονται περισσότερο και θα τηρείται απόλυτη ουδετερότητα όσον αφορά τις
πολιτικές ή ιδεολογικές επιδιώξεις.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες
μιας σημαντικής αύξησης των καταστροφών, τόσο από την άποψη της γεωγραφικής περιοχής
που πλήττεται όσο και του αριθμού των θυμάτων. Αν και πρόκειται για θέμα μεγάλης σημασίας,
δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης να εξετασθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής σε αυτές τις καταστροφές. Η υπογραφή της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την
ανθρωπιστική βοήθεια από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο και την
Επιτροπή στις 18 Δεκεμβρίου 2007 αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την
ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως λόγω της εκπόνησης σχεδίου δράσης για περίοδο πέντε ετών με
πρόβλεψη για ενδιάμεση ανασκόπηση. Αυτός είναι ο στόχος της παρούσας έκθεσης. Όλος ο
κόσμος γνωρίζει και αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο της ΕΕ στην ανθρωπιστική βοήθεια. Το
Κοινοβούλιο έχει αντιμετωπίσει το θέμα σε αρκετές συνεδριάσεις, ιδίως με τις ομιλίες μας.
Μάλιστα, τα πρόσφατα γεγονότα στη Βραζιλία, την Αϊτή, το Πακιστάν, τη Μαδέρα και αλλού
μάς ωθούν να αναλογιστούμε την αποτελεσματικότητα της στήριξης της πολιτικής προστασίας
και ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως καταδείχθηκε στην παρούσα έκθεση, παρά τις περιορισμένες
διαθέσιμες πληροφορίες, υπάρχουν θετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται
από τη δημιουργία της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για την ανθρωπιστική και επισιτιστική
βοήθεια. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η λεγόμενη «ανθρωπιστική βοήθεια» της ΕΕ
διαδραματίζει κάθε άλλο παρά αμελητέο ρόλο σε αυτό που ολοένα και περισσότερο ορίζεται
ως εξωτερική της πολιτική. Κάνει συχνά χρήση των πραγματικών αναγκών για βοήθεια και
συνεργασία στις οποίες είναι σκόπιμο να ανταποκριθεί, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, ενώ στην πράξη επιδιώκεται μια μεγάλη ποικιλία στόχων. Οι δράσεις που
αναλαμβάνονται και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, οι οποίες περιλαμβάνουν τη στρατιωτική
επέμβαση και κατοχή, επιδιώκουν να αναπαραγάγουν και να εμβαθύνουν μορφές πολιτικής και
οικονομικής κυριαρχίας και αποβλέπουν στον έλεγχο των αγορών και των φυσικών πόρων των
αναπτυσσόμενων χωρών. Στο πλαίσιο της σημερινής επιδείνωσης της κρίσης του καπιταλισμού,
οι προθέσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης ανεξαιρέτως τον περιορισμό των αγώνων των λαών
για περισσότερη δικαιοσύνη και κοινωνική πρόοδο, οι οποίοι λαμβάνουν διαφορετικές εκφράσεις
και μορφές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υπό το πρόσχημα των υποτιθέμενων «ανθρωπιστικών» συμφερόντων, μια σειρά από μη
κυβερνητικές οργανώσεις, εταιρείες διοικητικής μέριμνας και άλλοι είναι συνδικαιούχοι αλλά
και συνεργοί σε αυτές τις πολιτικές, προωθώντας τα δικά τους συμφέροντα καθώς και εκείνα
των υποστηρικτών τους· τα συμφέροντα αυτά μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά, μπορεί δε να
περιλαμβάνουν πολιτικά, οικονομικά ή θρησκευτικά κίνητρα μεταξύ άλλων. Καταρχήν, είμαστε
υπέρ συγκεκριμένων μορφών έκφρασης αλληλεγγύης προς τα θύματα κάθε είδους καταστροφής
ή σύγκρουσης. Αυτές, ωστόσο, πρέπει να βασίζονται στα συμφέροντα των λαών αυτών, στον
σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στην ανεξαρτησία και κυριαρχία των εν λόγω χωρών.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα εργαλεία
που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανταπόκριση στο είδος των καταστροφών που υπέστη
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η Αϊτή με τον σεισμό μόλις πριν από έναν χρόνο, τον οποίο ακολούθησε η πιο πρόσφατη επιδημία
χολέρας. Η ομάδα μου κι εγώ πιστεύουμε ότι πρέπει να προωθήσουμε την αύξηση της
χρηματοδότησης για την ανθρωπιστική βοήθεια, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να προβαίνουμε
σε περισσότερες παρεμβάσεις, και ιδίως να βοηθούμε τα πιο ευάλωτα άτομα. Στο πλαίσιο αυτό,
πρέπει να διασφαλιστεί ότι γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της εντολής των στρατιωτικών και
των ανθρωπιστικών φορέων, δεδομένου ότι χρήση των στρατιωτικών μέσων πρέπει να γίνεται
όσο το δυνατόν λιγότερο και ως έσχατη λύση.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η ΕΕ ως συνασπισμός είναι ο μεγαλύτερος
χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατες καταστροφές τόνισαν
ορισμένες ελλείψεις στην ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί κατά τρόπο γρήγορο, αποτελεσματικό
και συντονισμένο. Η έκθεση Striffler υπογραμμίζει ορισμένες από τις ανησυχίες αυτές, ελπίζουμε
δε ότι από τη σημερινή ψηφοφορία θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με την έκθεση αυτή, διότι δεν αποτελεί
μόνο μια τυπική διαδικασία, αλλά και μια ευκαιρία να προβληματιστούμε σχετικά με την
ανθρωπιστική βοήθεια σήμερα. Κατά τα τελευταία έτη, το ανθρωπιστικό πλαίσιο υπέστη βαθιές
αλλαγές. Εις ό,τι αφορά την εξέλιξη του πλαισίου, οφείλουμε πρωτίστως να αναφέρουμε τη
σημαντική αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών, ως αποτέλεσμα
κυρίως της αλλαγής του κλίματος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για
τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και να προβλεφθεί –πέρα από μια ad hoc παροχή βοήθειας–
η υποστήριξη των ιδίων ικανοτήτων των κοινοτήτων όσον αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης
των καταστροφών. Στα ανωτέρω οφείλουμε να προσθέσουμε τον πολλαπλασιασμό των σύνθετων
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κυρίως των εσωτερικών συγκρούσεων και της μεταβαλλόμενης
φύσης των συγκρούσεων που συχνά συνοδεύονται από μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών
(πρόσφυγες, εκτοπισμένοι), καθώς και από αυξανόμενη βία έναντι του πληθυσμού. Οι παραβιάσεις
του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου αυξάνονται συνεχώς, ενώ η επιτόπου κατάσταση
επιδεινώνεται. Μια ιδιαίτερα σοκαριστική πτυχή των παραβιάσεων του ΔΑΔ είναι ότι η σεξουαλική
βία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως όπλο πολέμου. Σημαντικές προσπάθειες θα
πρέπει να εστιασθούν στη συνεκτίμηση της προστασίας κατά της σεξουαλικής βίας σε
ανθρωπιστικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πιο ευάλωτες
ομάδες, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και τα βιαίως εκτοπισθέντα άτομα (εσωτερικοί εκτοπισθέντες
και πρόσφυγες). Οι πρόσφατες ανθρωπιστικές τραγωδίες στην Αϊτή και το Πακιστάν κατέστησαν
για άλλη μια φορά σαφή την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις
καταστροφές από άποψη αποτελεσματικότητας, ταχύτητας, συντονισμού και ορατότητας.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Έναν χρόνο μετά τον σεισμό στην Αϊτή,
μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε ή ο τρόπος με τον οποίο βοηθούμε
δεν είναι ιδανικά. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να γίνει πλήρης αξιοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής
αντίληψης που προέκυψε με στόχο τη διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η
ΕΕ, ως μία από τις πλουσιότερες και πιο αναπτυγμένες περιοχές του κόσμου, έχει ηθική υποχρέωση
να βοηθά τους αδύναμους και όσους έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, πρέπει να διατηρήσουμε την
αλληλεγγύη προς τα θύματα των φυσικών καταστροφών και θεομηνιών που δεν είναι
προετοιμασμένα για όσα τους συμβαίνουν.

Πρέπει, επομένως, να αναληφθεί δράση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών
μελών στον τομέα αυτόν και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Θα πρέπει
να κάνουμε τα πάντα ώστε το σύστημα βοήθειας να είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό και να
μην σπαταλιέται ούτε ένα λεπτό. Η συνεργασία, ως εκ τούτου, με άλλους διεθνείς και μη
κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις που παρέχουν επίσης βοήθεια είναι αναγκαία, προκειμένου
να καταστεί αυτή αποτελεσματικότερη.
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Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Striffler, επειδή
εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη να τονιστεί η σημασία και, ως εκ τούτου, η ευαισθησία
του ζητήματος αυτού.

Στόχος του Κοινοβουλίου, με την ψήφο του, ήταν να τονιστεί η ανάγκη να καταστεί σκοπός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ουδετερότητας, της
αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Όσον αφορά την αλληλεγγύη, δεν είμαστε ποτέ πλήρως
προετοιμασμένοι ή δεν διαθέτουμε πάντα εξαιρετικά σχέδια. Πρέπει να παροτρύνουμε όλο και
περισσότερο κάθε ευρωπαίο παράγοντα, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής και των επιμέρους
κρατών μελών, να ενθαρρύνει την προώθηση του καθολικού σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να στηρίζω το παρόν modus vivendi, μεταξύ
άλλων εντός της Επιτροπής Προϋπολογισμών της οποίας είμαι μέλος, και να υποστηρίζω τυχόν
μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται στις
δραστηριότητες εκείνες που στοχεύουν πιο συγκεκριμένα στην κατοχύρωση των εν λόγω
σημαντικών δικαιωμάτων, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τις προσπάθειές της για
την ενίσχυση και τη στήριξη των τμημάτων του πληθυσμού που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Παρατηρείται πρόσφατα δραστική αύξηση
του αριθμού και της σοβαρότητας των φυσικών καταστροφών, ανθρωπογενών ή μη, σε συνδυασμό
με αύξηση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τις παραβιάσεις του Διεθνούς
Ανθρωπιστικού Δικαίου και την κακή διακυβέρνηση. Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι ο υπ’ αριθμόν ένα χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, συνεισφέροντας περίπου
το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό επιβεβαιώνεται από τους
115 εκατομμύρια αποδέκτες βοήθειας από περίπου 70 χώρες που επωφελήθηκαν από συνολική
χρηματοδότηση ύψους σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ψήφισα υπέρ της κοινής αντίληψης,
διότι πιστεύω ότι η ΕΕ αποδεικνύει στην πράξη με την ανθρωπιστική της πολιτική τη δέσμευσή
της προς τους ανθρώπους που χρήζουν πραγματικά βοήθειας. Από την άποψη αυτή, χρειαζόμαστε
επαρκείς ανθρώπινους και υλικούς πόρους, πρέπει δε να στηριχθεί η βελτίωση του συντονισμού
μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Επικροτώ θερμά την έκθεση αυτή, η οποία περιέχει
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η κοινή αντίληψη για την
ανθρωπιστική βοήθεια. Επισημαίνει ορισμένους τομείς που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, μεταξύ
άλλων την προώθηση της εφαρμογής των ανθρωπιστικών αρχών και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού
Δικαίου, θέματα που συνδέονται με την ποιότητα, τον συντονισμό και τη συνοχή στο πλαίσιο
της χορήγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, διασάφηση της χρησιμοποίησης των
στρατιωτικών μέσων και ικανοτήτων και της πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την κοινή
αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών και ενίσχυση της
σχέσης μεταξύ έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    γραπτώς. – (CS) Η υποβληθείσα έκθεση αποτελεί μια πολύ
επίκαιρη απάντηση στις πολλές φυσικές καταστροφές που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια.
Είναι απαραίτητο η ΕΕ να αντλήσει διδάγματα από την εμπειρία της παροχής αποτελεσματικής
βοήθειας σε προηγούμενες καταστροφές, για παράδειγμα στην Αυστραλία, την Αϊτή και τη
Ρωσία, έτσι ώστε να διασφαλιστούν απολύτως σαφείς διαδικασίες και πόροι για την παροχή
αποτελεσματικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει αποφύγει μέχρι στιγμής
καταστροφές τέτοιας κλίμακας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προετοιμαστεί ένα
αποτελεσματικό φάσμα δομών και πόρων. Η εμπειρία των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι η
εξασφάλιση των μεταφορών σε πληγείσες περιοχές δεν είναι δυνατή χωρίς την τεχνική και
οργανωτική υποστήριξη στρατιωτικών μονάδων. Οι μη κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις
δεν διαθέτουν τέτοιες δυνατότητες.
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Είναι προφανές ότι οι κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται παραμένουν πολύ συχνά
αποκομμένοι όσον αφορά τις μεταφορικές συνδέσεις από την υπόλοιπη χώρα, η δε ικανότητα
των πόρων της πολιτικής αεροπορίας είναι περιορισμένη. Εάν κάπου η χρήση στρατιωτικών
δυνάμεων είναι αιτιολογημένη και αποδεκτή, τότε σίγουρα είναι στην περίπτωση των
ανθρωπιστικών ή φυσικών καταστροφών.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι φυσικές καταστροφές είναι βεβαίως όλο και εντονότερες
τον τελευταίο καιρό. Είναι επίσης αλήθεια ότι η ΕΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς παγκόσμιους
παράγοντες από την άποψη της ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι δε σημαντικό ο ρόλος αυτός να
διατηρηθεί παρά τις κρίσεις που βιώνουμε. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι εκτός από τη δράση προς
ενίσχυση των πλέον μειονεκτούντων και όλων όσων πλήττονται από αυτές τις καταστροφές, είναι
επίσης απαραίτητο να παράσχουμε στις φτωχότερες χώρες, και κατά συνέπεια στις πλέον ευάλωτες
σε τέτοιου είδους καταστάσεις, τους ανθρώπινους πόρους και τη χρηματοδότηση ώστε η
εξωτερική βοήθεια να μην είναι τόσο αποφασιστικής σημασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο
με τις αναπτυξιακές πολιτικές και την παροχή βοήθειας προς τις χώρες αυτές με βάση
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Louis Michel (ALDE),    γραπτώς.  –  (FR) Το ανθρωπιστικό περιβάλλον καθίσταται όλο και
πιο περίπλοκο και δύσκολο: το ανθρωπιστικό δίκαιο συχνά παραβιάζεται, η δε σύγχυση ρόλων
σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα βρίσκονται όλο και περισσότερο στο
στόχαστρο, ενώ οι φυσικές καταστροφές αυξάνονται σε αριθμό και ένταση. Το 2010, βιώσαμε
τις τρεις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια: τον σεισμό στην Αϊτή,
την ξηρασία στην περιοχή Σαχέλ και τις πλημμύρες στο Πακιστάν. Ωστόσο, όπως δήλωσε η
Επίτροπος Kristalina Georgieva «Η ποιότητα της ανθρωπιστικής μας βοήθειας είναι υψίστης
σημασίας». «Σώζει περίπου 140 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως».

Λαμβάνοντας τα μελήματα αυτά υπόψη, συμφωνώ με την εισηγήτρια στο σημείο όπου ζητεί
ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης για την ανθρωπιστική βοήθεια και διαπιστώνει ότι η
κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι επαρκώς γνωστή. Πρέπει να συνεχίσουμε
την ευαισθητοποίηση και την προώθηση των ανθρωπιστικών αρχών και των αρχών του διεθνούς
δικαίου. Πρέπει, όπως είχα ήδη την ευκαιρία να δηλώσω, να στηρίξουμε τη δημιουργία ευρωπαϊκής
ικανότητας ταχείας αντίδρασης. Πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στην πρόληψη των κινδύνων
καταστροφών.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής
αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια περιέχει ορισμένες σημαντικές προτάσεις που πρέπει
να υλοποιηθούν στο μέλλον. Ένα παράδειγμα είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και πόρων για την
πολιτική προστασία, ενώ βασική ιδέα αποτελεί η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής
προστασίας. Επίσης μεγάλης σημασίας είναι η βελτίωση του συντονισμού, όχι μόνο μεταξύ των
κρατών μελών αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με τα Ηνωμένα Έθνη. Η προσέγγιση για την προμήθεια
τροφίμων και παρόμοιων αγαθών σε τοπικό επίπεδο σε καταστάσεις κρίσης και η στήριξη κατά
συνέπεια της τοπικής οικονομίας είναι επίσης εύλογη ιδέα. Δυστυχώς, σε κάποιους τομείς η
έκθεση δεν είναι αρκετά συγκεκριμένη ή φιλόδοξη, λόγος για τον οποίο απείχα από την
ψηφοφορία.

Rolandas Paksas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής επειδή, ως ο
μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει
μεγαλύτερη προσοχή στην ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνες τις περιοχές όπου είναι επειγόντως
αναγκαία, δεδομένου ότι υπήρξε δραστική αύξηση του αριθμού των φυσικών καταστροφών και
των εσωτερικών συγκρούσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλουν αποτελεσματικότερα
στη διαδικασία εφαρμογής της κοινής αντίληψης, ενσωματώνοντάς την στις εθνικές ανθρωπιστικές
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στρατηγικές. Δεδομένης της ανάγκης για ανθρωπιστική βοήθεια, είναι απαραίτητο να διατεθούν
αυξημένα κονδύλια ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων της.

Συμφωνώ με την πρόταση ότι πρέπει να διατηρηθεί η σαφέστατη διάκριση μεταξύ των εντολών
των στρατιωτικών και ανθρωπιστικών φορέων, έτσι ώστε τα στρατιωτικά μέσα και οι ικανότητες
να χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και ως έσχατη λύση,
ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον, προκειμένου
να διασφαλιστεί ο κατάλληλος και αποτελεσματικός συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας,
πρέπει να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας και ευρωπαϊκή ικανότητα
ταχείας αντίδρασης.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός
ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Η συνεισφορά της αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% της
επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Μέσω της ανθρωπιστικής πολιτικής της, η EE
συγκεκριμενοποιεί τη δέσμευσή της υπέρ των πληθυσμών χωρών που έχουν ανάγκη βοήθειας.
Μετά την υπογραφή από την ΕΕ της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια,
έχουν ληφθεί πολλά μέτρα για τη συνεργασία στον τομέα αυτόν, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί
η αποτελεσματικότητά του και να προαχθούν οι θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές του
ανθρωπισμού, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας κατά την ανάληψη δράσης για την
παροχή βοήθειας σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη. Πέραν τούτου, φαίνεται ότι
εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης ως προς την κοινή αντίληψη. Συνεπώς, πρέπει να
καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η ορατότητά της. Πιστεύω ότι, σε έναν
τομέα τόσο ευαίσθητο όπως η ανθρωπιστική βοήθεια, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς έχουν
αλλάξει οι συνθήκες με την πάροδο των ετών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του
αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι πρέπει να
καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και να
παράσχουμε στήριξη στις ίδιες ικανότητες των κοινοτήτων ως προς το θέμα αυτό. Για να
ακολουθήσει η ανθρωπιστική βοήθεια σταθερή πορεία προς την πλήρη ανάπτυξή της, πρέπει να
συνεχίσουμε πεισματικά να υποστηρίζουμε τη διατήρηση του «ανθρωπιστικού χώρου». Ψηφίζοντας
υπέρ της έκθεσης Striffler, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην έγκριση ενός
πρακτικού σχεδίου δράσης.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής
και αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Η συνεισφορά της αντιπροσωπεύει πάνω από το 40%
της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Η αυστηρή ενδιάμεση ανασκόπηση της
εφαρμογής της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί παρά
να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η ενίσχυση της επίγνωσης
του μηχανισμού αυτού και η βελτίωση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας μεταξύ
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Οι οικονομικές συνεισφορές και μόνο δεν μπορούν να
αποφέρουν καρπούς εάν δεν συνοδεύονται από στενό και αποτελεσματικό συντονισμό σε όλα
τα στάδια και για όλες τις μορφές βοήθειας της ΕΕ. Ζούμε σε μια κρίσιμη εποχή: κατά τα τελευταία
έτη, η ανθρωπιστική κατάσταση υπέστη βαθιές αλλαγές, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία
μια αυστηρή και ενισχυμένη εφαρμογή της ανθρωπιστικής κοινής αντίληψης. Ψηφίζω υπέρ της
έκθεσης αυτής, θα ήθελα δε να ζητήσω την εφαρμογή πολιτικής συστηματικού διαλόγου,
μεγαλύτερη επιτόπια συνεργασία, καλύτερη διαχείριση και δέσμευση για την πρόληψη
καταστροφών. Στηρίζω τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας σε
συνέχεια της έκθεσης Barnier που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2006.
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Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής
βοήθειας στον κόσμο, παρέχοντας πάνω από το 40% της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια που υπεγράφη στις
18 Δεκεμβρίου 2007 από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση
πενταετές σχέδιο δράσης, δεσμεύει την ΕΕ και τα κράτη μέλη για στενή συνεργασία στον τομέα
αυτόν. Η δράση αριθ. 33 προβλέπει την ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου δράσης, προκειμένου
να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ενημέρωσης για τον ανθρωπιστικό τομέα, τις σοβαρές κλιματικές
αλλαγές, την κλιμακούμενη συχνότητα εμφάνισης πολύπλοκων κρίσεων και την αυξανόμενη
βία.

Τασσόμαστε, ως εκ τούτου, υπέρ της δημιουργίας ενός ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης
(ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας) όπως τον συνέλαβε ο κ. Barnier, προκειμένου να
βελτιστοποιηθούν τα ήδη διαθέσιμα μέσα με στόχο να καταστεί δυνατή, μέσω στενότερου
συντονισμού, η άμεση κινητοποίηση όλων των αναγκαίων πόρων.

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρθηκαν και την καθιέρωση από τη Συνθήκη της Λισαβόνας
πραγματικής κοινοτικής πολιτικής για την ανθρωπιστική βοήθεια, συμφωνώ απολύτως ότι
χρειαζόμαστε ενδιάμεση αναθεώρηση που να εστιάζεται στην ενίσχυση του σχεδίου δράσης
σχετικά με την προαγωγή των ανθρωπιστικών αρχών, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στη
διασάφηση της χρησιμοποίησης στρατιωτικών μέσων και μέσων πολιτικής προστασίας, καθώς
και στη μείωση των κινδύνων καταστροφών και την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ έκτακτης βοήθειας
και ανάπτυξης.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, η οποία παρουσιάζει
μια επισκόπηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια,
διατυπώνοντας προτάσεις με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της ορατότητάς της και στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας ως προς την επίτευξη των στόχων της. Το μέσο αυτό έχει
αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο σημερινό ανθρωπιστικό πλαίσιο το οποίο
χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας των φυσικών
καταστροφών, είναι δε ζωτικής σημασίας να καταβληθούν προσπάθειες με σκοπό την πλήρη
τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό και την ενίσχυση της συμμετοχής των κρατών
μελών στην υλοποίησή του.

Crescenzio Rivellini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψηφίσαμε σήμερα στην Ολομέλεια επί της
έκθεσης σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, είναι
ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Η συνεισφορά της αντιπροσωπεύει
πάνω από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Μέσω της ανθρωπιστικής
πολιτικής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμενοποιεί τη δέσμευσή της υπέρ των πληθυσμών
τρίτων χωρών που έχουν ανάγκη βοήθειας σε καταστάσεις που τους καθιστούν εξαιρετικά
ευάλωτους.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παροχή της βοήθειας οφείλει να βασίζεται αποκλειστικά και
μόνο στις διαπιστωμένες ανάγκες και στον βαθμό του ευάλωτου χαρακτήρα και ότι η ποιότητα
και ποσότητα της βοήθειας καθορίζονται κυρίως από την αρχική αξιολόγηση, η οποία χρήζει
ακόμη βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων περί «ευάλωτου χαρακτήρα»,
ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες.

Επιπλέον, η ουσιαστική και διαρκής ανάμιξη –και, αν είναι δυνατόν, η συμμετοχή– των δικαιούχων
στη διαχείριση της βοήθειας είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα της
ανθρωπιστικής αντίδρασης, ιδίως στην περίπτωση μακροχρόνιων κρίσεων.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης
της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, οι ανθρωπιστικές δραστηριότητες της Ένωσης διέπονται
στο εξής από το άρθρο 214 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο
θεσπίζει μια αυτούσια ανθρωπιστική πολιτική της ΕΕ. Πρόκειται για μια αρμοδιότητα που
μοιράζονται τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια θα
διαθέτει τη δική του νομική βάση κατά την αναθεώρησή του στο πλαίσιο της διαδικασίας
συναπόφασης. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίσθηκε επίσης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Η Επιτροπή Ανάπτυξης εξέφρασε την ανησυχία της ότι η ανθρωπιστική
βοήθεια δεν θα πρέπει να χειραγωγείται στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ και συνιστά τη διατήρηση της
ανεξαρτησίας της ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Ζητεί επίσης να διασαφηθεί ο ρόλος των
Επιτρόπων Ashton και Georgieva.

Δεδομένου ότι η ενδιάμεση ανασκόπηση προσφέρει την ευκαιρία να ενταθούν οι προσπάθειες
της ΕΕ σε ορισμένους τομείς, η έκθεση εφιστά την προσοχή στα ακόλουθα θέματα, μεταξύ άλλων:
την προώθηση της εφαρμογής των ανθρωπιστικών αρχών και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού
Δικαίου, τα θέματα που συνδέονται με την ποιότητα, τον συντονισμό και τη συνοχή στο πλαίσιο
της χορήγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, τη διασάφηση της χρησιμοποίησης των
στρατιωτικών μέσων και ικανοτήτων και της πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την κοινή
αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών, τη μείωση των
κινδύνων καταστροφών και την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης
και ανάπτυξης.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των κρατών μελών, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον
κόσμο, συνεισφέροντας πάνω από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μόνο το 2009 η Επιτροπή έχει παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια σε περίπου 115 εκατομμύρια
ανθρώπους σε περισσότερες από 70 χώρες με συνολική συνεισφορά ύψους 950 εκατ. ευρώ.
Μέσω των πολιτικών της, η Ένωση συγκεκριμενοποιεί την πραγματική δέσμευσή της υπέρ των
πληθυσμών σε καταστάσεις που τους καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους. Στόχος μας είναι να
αποβεί δυνατός ο σχεδιασμός μιας περισσότερο συντονισμένης πολιτικής και στρατιωτικής
αντίδρασης, έτσι ώστε η παρέμβασή μας όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές να καταστεί
ολοένα και πιο αποτελεσματική. Τα τραγικά αυτά γεγονότα συμβαίνουν ολοένα και συχνότερα,
έχουν δε προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους σε ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία
χρόνια.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις γυναίκες και τα παιδιά, κυρίως πρόσφυγες και
εκτοπισθέντες, δεδομένου ότι οι παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου σε σχέση
με τις ομάδες αυτές αυξάνονται συνεχώς. Πέρα από τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης
παρέμβασης, σημαντικό έργο πρέπει να διεκπεραιωθεί στον τομέα της ενεργού και παθητικής
πρόληψης. Οι κοινότητες εκείνες οι οποίες διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο πρέπει να είναι
καλύτερα προετοιμασμένες για τέτοιου είδους φαινόμενα μέσω της προώθησης όλων των
πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των ζημιών.

Έκθεση: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

John Stuart Agnew και David Campbell Bannerman (EFD),    γραπτώς. – 14/1: – (EN)
Ψήφισα υπέρ, διότι την εκλαμβάνω ως αποδυνάμωση της νομοθεσίας της ΕΕ και θα έχει ως
αποτέλεσμα να καταστεί ευκολότερη η εισαγωγή μη γενετικά τροποποιημένων σπόρων σόγιας
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για καίριο ζήτημα για τον τομέα των πουλερικών μας.
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14/2: Ψήφισα υπέρ, διότι θα μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα
φορτία μη γενετικά τροποποιημένων σπόρων σόγιας που προορίζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο.

14/3: Απείχα, διότι ναι μεν μπορεί να είναι ευκταία προσδοκία (για μια βρετανική κυβέρνηση
απαλλαγμένη από τον έλεγχο της ΕΕ), δεν είναι όμως ακόμη κρίσιμο ζήτημα κατά την άποψή
μου και δεν επιθυμώ την επέκταση της εξουσίας της ΕΕ.

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Η ΕΕ θα πρέπει να στρέφεται σε καινοτόμες
πρωτοβουλίες οι οποίες, αφενός, κάνουν χρήση των πλεονασμάτων των τροφίμων και, αφετέρου,
επιτρέπουν στους ανθρώπους που υποφέρουν από ελλείψεις να διατραφούν: θα πρέπει να υπάρξει
πρόβλεψη ως προς αυτό κατά την αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Η κερδοσκοπία
είναι υπεύθυνη για περίπου το 50% της πρόσφατης ανόδου των τιμών, πρέπει συνεπώς να
χρησιμοποιηθεί συντονισμένη στρατηγική στο πλαίσιο της G20, ώστε να ενθαρρυνθεί η
δημιουργία μέσων σταθεροποίησης των τιμών εντός των διεθνών φόρουμ. Η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί
ενός διεθνούς κινήματος που θα στοχεύει στην επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών με σκοπό τη μόνιμη και αποτελεσματική παροχή τροφίμων στις χώρες με ελλείψεις.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία της στήριξης της αξιοπιστίας του γεωργικού τομέα, ιδίως
με την προώθησή του στους κύκλους των καταρτισμένων και με επιχειρηματικό πνεύμα νέων ως
μιας δραστηριότητας που μπορεί να συνδέεται με την καινοτομία και την έρευνα.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού,
το οποίο αναγνωρίζει ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Επιτυγχάνεται
όταν όλοι οι άνθρωποι, σε κάθε χρονική στιγμή, έχουν φυσική, κοινωνική και οικονομική
πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική τροφή για να καλύψουν τις διαιτητικές τους ανάγκες
και προτιμήσεις για μια δραστήρια και υγιεινή ζωή. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε το γεγονός
ότι τα παγκόσμια αποθέματα ειδών διατροφής πρώτης ανάγκης είναι πιο περιορισμένα από ό,τι
στο παρελθόν, ενώ κατά την επισιτιστική κρίση του 2007 έφτασαν στο κατώτατο ως τώρα επίπεδο
των 12 εβδομάδων. Συγχρόνως, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων είναι ολοένα και περισσότερο
ευάλωτη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τα
οποία μπορούν να προκαλέσουν ξαφνικές και απρόβλεπτες ελλείψεις σε τρόφιμα. Ως εκ τούτου,
η ΕΕ θα πρέπει να προβλέψει τη συμβολή της στο παγκόσμιο αυτό σύστημα αποθεμάτων
τροφίμων.

Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και
την παραδοσιακή γεωργία, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τη βιολογική γεωργία και τα
τοπικά δίκτυα διανομής. Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος αγροτικού πληθυσμού, θεωρώ
ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη γη και η παροχή πιστώσεων στους νέους
γεωργούς.

Elena Oana Antonescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η πρόσφατη αστάθεια των τιμών των
τροφίμων και των βασικών προϊόντων διατροφής έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά
τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού σε τρόφιμα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι
αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων έπληξαν σοβαρά τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Η
παρούσα έκθεση ενθαρρύνει την παροχή υγιεινών και ποιοτικών ειδών διατροφής στους
καταναλωτές σε λογικές τιμές καθώς και την ασφάλεια εισοδήματος των γεωργών, τα οποία
αποτελούν δύο από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης
αυτής. Η Ευρώπη μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια με το να καταστεί
περισσότερο ανταγωνιστική.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Ως η πρώτη πολιτική που εφαρμόστηκε και το
κύριο πεδίο δαπανών μέχρι πρόσφατα, η γεωργία κατέχει κεντρική θέση στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.
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Κατά τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε σίγουρα ένα είδος πτώσης στον τομέα αυτόν προς
όφελος άλλων σημαντικών τομέων, δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι η γεωργική ανεξαρτησία
της Ευρώπης αποτελεί σημαντική στρατηγική πρόκληση. Όπως τόνισε εξάλλου ο πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), Joseph
Daul, στην αρχή του νέου έτους, η επισιτιστική ασφάλεια θα αποτελέσει το μείζον θέμα του
2011. Μάλιστα, οι ελλείψεις τροφίμων παγκοσμίως και οι συνακόλουθες κρίσεις σίγουρα μας
προειδοποιούν ως προς τη σοβαρότητα της κατάστασης: απότομη αύξηση των τιμών και ελλιπής
προσφορά βασικών πόρων. Η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί στη νέα αυτή πρόκληση. Τα
περιβαλλοντικά θέματα αυξάνουν την πολυπλοκότητα και το μέγεθος του προβλήματος. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, το οποίο επιδιώκει να διασφαλίσει
ότι αναγνωρίζεται ο στρατηγικός χαρακτήρας του θέματος. Υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί
να διαδραματίσει η Ένωση στη διαχείριση των παγκόσμιων αποθεμάτων και την καταλληλότητα
της ΚΓΠ σε σχέση με τις προκλήσεις αυτές, εφιστά δε την προσοχή στις ζημιογόνες επιπτώσεις
της κερδοσκοπίας στις τιμές βασικών αγαθών.

Liam Aylward (ALDE),    γραπτώς. – (GA) Σήμερα, 900 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο
τον κόσμο υποφέρουν από την πείνα η οποία συνοδεύει την έσχατη φτώχεια και έως δύο
δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να είναι βέβαιοι για τον εφοδιασμό τους με τρόφιμα,
διότι ζουν υπό την απειλή της φτώχειας.

Δεδομένου ότι απαιτείται αύξηση τουλάχιστον κατά 70% ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του
αυξανόμενου παγκοσμίως πληθυσμού, ο γεωργικός τομέας πρέπει να ενισχυθεί. Για τον σκοπό
αυτόν, υποστηρίζω τη σημαντική αυτή έκθεση για τη γεωργία και την προσφορά τροφίμων.
Πρέπει να αναπτυχθεί ισχυρή και χρηματοδοτούμενη κοινή γεωργική πολιτική για την παροχή
ποιοτικών ειδών διατροφής σε λογικό κόστος, ώστε να αντιμετωπιστεί η ζήτηση τροφίμων στην
ΕΕ και παγκοσμίως.

Τα προγράμματα για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία και το πρόγραμμα για τους απόρους
πρέπει να ενισχυθούν. Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή και υγιεινά είδη
διατροφής παρά τις οικονομικές δυσκολίες.

Προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι τα παγκόσμια αποθέματα τροφίμων δεν είναι τόσο άφθονα
όπως στο παρελθόν και, λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που αποτελούν η αλλαγή του κλίματος
και οι φυσικές καταστροφές, υποστηρίζω τα όσα αναφέρει η έκθεση για τη δημιουργία ενός
παγκόσμιου συστήματος που θα αποσκοπεί στη διεύρυνση των αποθεμάτων τροφίμων.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ του εγγράφου αυτού. Με την
ταχεία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, ο γεωργικός τομέας πρέπει να ανταποκριθεί στην
αυξανόμενη ανάγκη του πληθυσμού για ασφαλή και επαρκή τροφή, παρά τα εμπόδια που θέτουν
οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι, οι υψηλές ενεργειακές τιμές και η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα
με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η παραγωγή τροφίμων
πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 70% για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση του
παγκόσμιου πληθυσμού, που αναμένεται να υπερβεί τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050. Επιπλέον,
περίπου 900 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από χρόνια πείνα εξαιτίας ακραίας
φτώχειας, ενώ περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πραγματική, μακροχρόνια
επισιτιστική ασφάλεια εξαιτίας φτώχειας διαφόρων βαθμών. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην
τροφή παραμένει ένα σημαντικό θέμα προς αντιμετώπιση. Συμφωνώ ότι η νέα ΚΓΠ, μετά το
2013, πρέπει να προωθήσει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την παραδοσιακή γεωργία,
τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τη βιολογική γεωργία και τα τοπικά δίκτυα διανομής
προκειμένου να συμβάλει στην επισιτιστική ασφάλεια. Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος
αγροτικού πληθυσμού, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη γη και η
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παροχή πιστώσεων στους νέους γεωργούς και να διατηρηθούν λογικές τιμές τροφίμων και ένα
επαρκές εισόδημα για τους γεωργούς.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι εξακολουθούν
να υφίστανται φτώχεια και πείνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 79 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ
εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι τροπολογίες μου υπογραμμίζουν ότι
το δικαίωμα στη διατροφή αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι επιτυγχάνεται όταν όλοι
οι άνθρωποι έχουν φυσική, κοινωνική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική
τροφή για να καλύψουν τις διαιτητικές τους ανάγκες, ώστε να διάγουν μια δραστήρια και υγιεινή
ζωή. Θα ήθελα να τονίσω, ιδίως, τη σημασία της πολυμορφίας της γεωργίας στην Ευρώπη και
της διασφάλισης της συνύπαρξης διαφορετικών γεωργικών μοντέλων, καθώς και της ποικιλίας
και της ποιότητας των τροφίμων και της διατροφής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Bastiaan Belder (EFD),    γραπτώς. – (NL) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος. Στο πρόγραμμά
του το κόμμα μου, η αντιπροσωπεία του ολλανδικού Κόμματος Μεταρρυθμιστών (SGP), τόνισε
με σαφήνεια το στρατηγικό ενδιαφέρον του αγροτικού τομέα και αποκάλεσε τη γεωργία βάση
της επισιτιστικής ασφάλειας. Ωστόσο, όσο ευγενείς και αν είναι οι ιδέες αυτές καθαυτές, πρέπει
να κάνω δύο μικρές παρατηρήσεις για το κείμενο. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στα
προγράμματα για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία. Αφήστε το στα κράτη μέλη, εφόσον το
επιθυμούν. Εξάλλου, καταψήφισα επίσης την παράγραφο σχετικά με την ελευθέρωση και την
προώθηση εισαγωγών ΓΤΟ. Το κόμμα μου εκτιμά ότι οι ΓΤΟ δεν αποτελούν τη λύση στο
πρόβλημα της παγκόσμιας προσφοράς τροφίμων. Δεν έχει αποδειχθεί ακόμη καμία σύνδεση
μεταξύ γενετικής τροποποίησης και υψηλότερων αποδόσεων. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει επίσης
να τεθούν ηθικά ερωτήματα σχετικά με τη γενετική τροποποίηση.

Χαίρομαι με το εν γένει πνεύμα του ψηφίσματος, ωστόσο, το οποίο καταδεικνύει για άλλη μία
φορά πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ισχυρή και κατάλληλη χρηματοδότηση για την ΚΓΠ
μετά το 2013. Εξάλλου, πιστεύω ότι η έκκληση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες να χρησιμοποιούν
τη γη τους προκειμένου να διασφαλίζουν την παροχή τροφής στον πληθυσμό τους, κατά κύριο
λόγο, είναι μείζονος σημασίας και κατεπείγον ζήτημα.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η παροχή πρόσβασης σε τρόφιμα για
όλους στο πλαίσιο της αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης και των ελλείψεων τροφίμων για πολλά
δισεκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί πολύ μεγάλη και σημαντική
πρόκληση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, το 16% των πολιτών ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας και αγωνίζονται να ανταποκριθούν στις πιο βασικές τους ανάγκες – τη στέγαση, την
υγεία και, βεβαίως, τη διατροφή.

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη και προκειμένου να τροφοδοτήσουμε τον διάλογο, ψηφίσαμε υπέρ
ενός ψηφίσματος το οποίο αναγνωρίζει τη γεωργία ως στρατηγικό τομέα στο πλαίσιο της
επισιτιστικής ασφάλειας. Σε μια περίοδο κατά την οποία εξετάζουμε το μέλλον της ΚΓΠ, κρίνεται
απαραίτητο να μην παραβλεφθούν η ανάγκη και το δικαίωμα αυτό –το οποίο πρέπει να είναι
καθολικό– στη διατροφή για όλους.

Ένας από τους στόχους μας είναι η καταπολέμηση της κερδοσκοπίας στον τομέα της γεωργίας:
ζητούμε την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα χρηματοδοτικά μέσα. Χρειαζόμαστε περιορισμό
της αστάθειας των τιμών και αύξηση της διαφάνειας. Προτείνουμε επίσης την ιδέα ενός
«στοχοθετημένου παγκόσμιου συστήματος αποθεμάτων σε τρόφιμα» για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση των κρίσεων και καλούμε την Επιτροπή να μελετήσει αυτό το είδος μέτρου.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αποτελούν η επισιτιστική ασφάλεια, η παροχή ποιοτικών
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ειδών διατροφής, η προστασία του περιβάλλοντος, η ποικιλομορφία των αγροτικών περιοχών
και η διατήρηση της εδαφικής ισορροπίας μέσω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στις
αγροτικές περιοχές. Η κοινή γεωργική πολιτική προσφέρει απαντήσεις και λύσεις σε αυτές τις
προκλήσεις του μέλλοντος. Είναι σημαντικό οι στόχοι και τα μέσα που προσδιορίζονται από την
εν λόγω προσπάθεια πολιτικής να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν πληρέστερα στην ανάγκη
ενσωμάτωσης μιας ειδικής εθνικής διάστασης στη διάρθρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής.
Οι αγρότες χρειάζονται προφανώς σημαντική άμεση στήριξη, σήμερα αλλά και στο μέλλον.
Ωστόσο, οι υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές
δεν μπορούν πλέον να συνεχιστούν, διότι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των
γεωργικών προϊόντων στην ενιαία αγορά.

Η ΚΓΠ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων της ΕΕ εστιάζοντας
τις πληρωμές σε καλλιεργούμενες εκτάσεις γης μόνο και, στην περίπτωση του τομέα της
κτηνοτροφίας, μόνο σε ζώα που διαβιούν στην εκμετάλλευση κατά το έτος το οποίο σχετίζεται
με τις πληρωμές. Ο πυλώνας Ι της ΚΓΠ θα πρέπει να καλύπτει πληρωμές αποζημιώσεων για τις
γεωργικά μειονεκτικές περιοχές και γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωμές, βοηθώντας έτσι στην
πρόληψη της εγκατάλειψης της γεωργικής γης και επιβραβεύοντας τα περιβαλλοντικά οφέλη
που προκύπτουν από εκτατικές γεωργικές πρακτικές.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι
η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο επιτυγχάνεται όταν όλοι οι
άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη, ασφαλή και θρεπτική τροφή για να καλύψουν τις
ανάγκες τους για μια δραστήρια και υγιεινή ζωή. Στην Ευρώπη, 16% των πολιτών ζουν ακόμα
κάτω από το όριο της φτώχειας και η πρόσβαση στην τροφή παραμένει ένα σημαντικό θέμα προς
αντιμετώπιση. Συνεπώς η επισιτιστική ασφάλεια συνεχίζει να απαιτεί μια ισχυρή κοινή γεωργική
πολιτική (ΚΓΠ). Η νέα ΚΓΠ, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά το 2013, πρέπει να ανταποκριθεί στο
αίτημα για επισιτιστική ασφάλεια και στις άλλες προκλήσεις, κυρίως στην κλιματική αλλαγή,
την οικονομική κρίση και τη διατήρηση της εδαφικής ισορροπίας εντός της ΕΕ. Από την άλλη
πλευρά, οι φιλόδοξοι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ ενθαρρύνουν την καλλιέργεια βιοκαυσίμων σε
μεγάλη κλίμακα, όμως η παραγωγή βιοκαυσίμων ανταγωνίζεται την παραγωγή τροφίμων για τη
γη, κάτι που έχει δυνητικά αρνητικό αντίκτυπο στην επισιτιστική ασφάλεια.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς. – Ψήφισα αρνητικά την Έκθεση, παρά το ότι
εμπεριέχει σοβαρά θετικά σημεία και αναγνωρίζει τον ρόλο της γεωργίας στην εξασφάλιση της
διατροφικής ασφάλειας και επάρκειας. Υπάρχει όμως ένα πολύ σοβαρό μειονέκτημα στην Έκθεση,
το οποίο δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Υπερψηφίστηκε ένα συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με το
οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ταχύτερη διαδικασία
έγκρισης σε πλαίσιο ΕΕ για την εισαγωγή νέας παραλλαγής ζωοτροφών γενετικώς τροποποιημένων
μόλις αποδειχθεί ασφαλής". Η θέση μας ενάντια στην εισαγωγή και χρήση οποιουδήποτε
μεταλλαγμένου υλικού, τροφίμου ή ζωοτροφής παραμένει σταθερή και σε καμία περίπτωση δεν
θα μπορούσα να ψηφίσω μια Έκθεση η οποία, για πρώτη φορά, διαμορφώνει θετική στάση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τα μεταλλαγμένα που με τόσο ζήλο προσπαθεί να εισαγάγει
στην Ευρώπη ο κύριος Μπαρόζο.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασικό ανθρώπινο
δικαίωμα. Σήμερα, υπολογίζεται ότι περίπου 900 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο
υποφέρουν από χρόνια πείνα, ενώ πολλοί άλλοι δεν έχουν επαρκή υγιεινή τροφή εξαιτίας φτώχειας
διαφόρων βαθμών. Η επισιτιστική ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί όταν όλοι οι άνθρωποι, σε κάθε
χρονική στιγμή, έχουν φυσική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή και ασφαλή τροφή για να
καλύψουν τις διαιτητικές τους ανάγκες. Η επισιτιστική ασφάλεια απαιτεί μια ισχυρή κοινή
γεωργική πολιτική, πρέπει όμως να είναι συνεπής και να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές ανησυχίες.
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Θα πρέπει να είναι συνεπής υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπει πλεονάσματα στην παραγωγή τα
οποία στρεβλώνουν την αγορά και προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα, πρέπει δε να είναι
και κοινωνικά υπεύθυνη διασφαλίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα
έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα διατροφής.

Από την άλλη πλευρά, επικροτώ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα της
ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής γεωργίας: η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία μπορούν και
θα πρέπει να συμβαδίζουν με την παραδοσιακή γεωργία, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
τη βιολογική γεωργία και τα τοπικά δίκτυα διανομής. Οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις στους
εν λόγω τομείς θα έχουν ζωτική σημασία για την αποτελεσματική χρήση της γης σε διάφορες
περιοχές, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις όσον αφορά την ενέργεια οι οποίες μειώνουν την
εξάρτηση μεταξύ επισιτιστικής και ενεργειακής ασφάλειας.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση
της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας αποτελεί εξαιρετικά
αναγκαίο και επίκαιρο έγγραφο, δεδομένου ότι εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που σημειώνεται
μια ολοένα και πιο ραγδαία άνοδος στις τιμές μεγάλου αριθμού προϊόντων διατροφής. Οι
συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση είναι ρεαλιστικές και αναγκαίες και εξετάζουν
πραγματικά προβλήματα στον τομέα αυτόν. Θα ήθελα να αναφέρω τη σημασία που αποδίδεται
στην κατάρτιση και την ενθάρρυνση των νέων γενεών γεωργών στην ΕΕ, η οποία είναι ζωτικής
σημασίας στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω την έμφαση
στη διατήρηση της ποικιλομορφίας της γεωργίας στο εσωτερικό της Ένωσης, ούτως ώστε να
δοθεί μια επιπλέον ευκαιρία και στην παραδοσιακή γεωργία.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Δεδομένου ότι το δικαίωμα στην
επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων διατροφής
στα κράτη μέλη, καθώς και για τα προγράμματα για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία.

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου η οποία περιλαμβάνει ιδέες και προτάσεις από όλες τις
πολιτικές ομάδες. Έτσι, με στόχο την επίτευξη εφαρμόσιμων συμβιβασμών, επιτύχαμε ένα
ολοκληρωμένο κείμενο το οποίο περιστρέφεται γύρω από έναν κοινό παρονομαστή με τον οποίο
σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Εκτός του ότι πιστεύω ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασικό
ανθρώπινο δικαίωμα, θεωρώ επίσης τη γεωργία στρατηγικό τομέα απολύτως απαραίτητο για το
μέλλον της ηπείρου μας. Με άλλα λόγια, τον θεωρώ αναπόσπαστο μέρος της εθνικής κυριαρχίας
μας ως ένωσης λαών και χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να υποστηρίξω ότι το δικαίωμα στην
επισιτιστική ασφάλεια, εκτός του ότι είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, θα πρέπει να διασφαλίζεται
από την εσωτερική παραγωγή μας. Μια κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) έχει συνεπώς καίρια
σημασία για τη διασφάλιση του στόχου αυτού. Επομένως, θα ήθελα να αναφέρω και πάλι ότι
θεμελιώδης στόχος της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής γεωργίας και η στήριξη των καλλιεργειών στην ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η
παραγωγή τροφίμων, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, και η ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. Πιστεύω
επίσης ότι θα πρέπει να διασφαλισθούν δίκαιες αποδόσεις στον γεωργικό τομέα, καθώς η τόνωση
παραγωγικών συστημάτων που είναι βιώσιμα και ηθικά καθίσταται δυνατή μόνο εάν οι γεωργοί
αποζημιώνονται δεόντως για τις επενδύσεις και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η γεωργία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην
ανάπτυξη των κοινοτήτων. Ο καθορισμός της παραγωγής της ως πρωταρχικής σημασίας τομέα
από οικονομική άποψη δεν σχετίζεται μόνο με την ιστορική εξέλιξη της ανάπτυξής της, αλλά
επίσης, και πάνω απ’ όλα, με τον ρόλο της στη σταθεροποίηση των κοινωνιών και των οικονομιών
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τους. Η ισορροπημένη γεωργική παραγωγή πρέπει να λαμβάνει μέριμνα όχι μόνο για τις
παραγόμενες ποσότητες, αλλά κυρίως για την ποιότητα της παραγωγής, έτσι ώστε να συμβάλλει
στην υγιή ανάπτυξη του πληθυσμού. Από την άποψη αυτή, ως εκ τούτου, η επισιτιστική ασφάλεια
διαδραματίζει καίριο ρόλο, η δε προστασία της –ειδικά όσον αφορά τα παραδοσιακά και τοπικά
προϊόντα– αυξάνει τις ευκαιρίες για ανάπτυξη σε ολόκληρη την επικράτεια. Η θετική συσχέτιση
μεταξύ της επισιτιστικής ασφάλειας και της ποιότητας και καταλληλότητας από άποψης υγιεινής
των γεωργικών προϊόντων περιλαμβάνει, επίσης, την αύξηση της φιλικότητάς τους προς το
περιβάλλον, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αλυσιδωτή αντίδραση που προκαλεί η
ανεξέλεγκτη εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία
κατοχύρωση, σε πρώτη φάση, όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
που θα μπορούσαν να έχουν τα εν λόγω προϊόντα στην υγεία και τις τοπικές οικονομίες.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Βρισκόμαστε σε αποφασιστικό σημείο όσον
αφορά τον καθορισμό του περιεχομένου της μελλοντικής μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής
πολιτικής. Πρόκειται για ζήτημα που αφορά τους Ευρωπαίους, φυσικά, αλλά και πολίτες σε
ολόκληρο τον κόσμο. Η νέα αυτή πολιτική θα πρέπει επομένως να αποτελέσει μέρος μιας
συνολικής θεώρησης. Με μία μεγάλη πρόκληση: να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στον
διπλασιασμό της ζήτησης για παραγωγή και προμήθεια τροφίμων που θα σημειωθεί έως το
2050, και μάλιστα σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη νερού, τη μείωση των
αρόσιμων γαιών και τη νέα ενεργειακή κατάσταση που υπαγορεύεται από την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής. Η παγκόσμια οργάνωση των γεωργικών αγορών πρέπει να επανεξετασθεί
λαμβάνοντας υπόψη τα δύο κύρια μελήματα της κοινής γεωργικής πολιτικής: την εγγύηση της
επισιτιστικής ασφάλειας και τη διάσωση της βάσης των μικρών γεωργών και των οικογενειών
τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Αυτό εξαρτάται επίσης
από τη δημιουργία ενός στοχοθετημένου παγκόσμιου συστήματος αποθεμάτων σε τρόφιμα που
θα αποτελείται από αποθέματα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση της πείνας και αποθέματα για
τη ρύθμιση των τιμών των πρώτων υλών. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να τελεί υπό τη διαχείριση
των Ηνωμένων Εθνών μέσω του παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).

Anne Delvaux (PPE),    γραπτώς. – (FR) 900 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο υποφέρουν
από χρόνια πείνα εξαιτίας ακραίας φτώχειας. Παρά τη φαινομενική επάρκεια των αποθεμάτων,
ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει τα οικονομικά μέσα να προμηθευτεί
τη βασική τροφή που χρειάζεται· η πρόσβαση στην τροφή παραμένει ένα σημαντικό θέμα προς
αντιμετώπιση.

Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ένα στόχο που δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν αντιμετωπιστούν
δύο από τα πιο σημαντικά σημερινά προβλήματα: η αστάθεια των αγορών και των τιμών και η
μείωση των αποθεμάτων τροφίμων. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε, σε αυτό το πλαίσιο, μια
αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, με στόχο την
ενίσχυση της διαφάνειας των εμπορικών συναλλαγών και την πρόβλεψη ελάχιστων κατωφλίων
για τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις αγορές.

Επιπλέον, τα παγκόσμια αποθέματα ειδών διατροφής πρώτης ανάγκης είναι πιο περιορισμένα
από ό,τι στο παρελθόν, με τα αποθέματα τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο να έχουν πέσει στο
κατώτατο ως τώρα επίπεδο. Τέλος, η ΚΓΠ πρέπει να ανταποκριθεί σαφώς και κατηγορηματικώς
στο αίτημα για επισιτιστική ασφάλεια και στις άλλες προκλήσεις, και κυρίως την κλιματική
αλλαγή και την οικονομική κρίση εντός της ΕΕ.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αναγνώριση
της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας, διότι καταθέτει
σημαντικές προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013
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πρέπει να ανταποκριθεί σε προκλήσεις που συνδέονται μεταξύ άλλων με την επισιτιστική ασφάλεια,
την κλιματική αλλαγή, την οικονομική κρίση και τη διατήρηση της εδαφικής ισορροπίας εντός
της ΕΕ.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων
Εθνών (FAO) προειδοποίησε πρόσφατα για πιθανή αύξηση των τιμών των τροφίμων το 2011
και αφού έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2010 στον απόηχο της επισιτιστικής κρίσης
τον Ιούνιο του 2008. Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO για 55 βασικά είδη διατροφής σημείωσε
άνοδο για έκτο συνεχόμενο μήνα στις 214,7 μονάδες, υψηλότερο από το προηγούμενο ιστορικό
υψηλό των 213,5 μονάδων τον Ιούνιο του 2008.

Οι τιμές της ζάχαρης και του κρέατος φθάνουν σε νέο ιστορικό υψηλό, και αν δεν υπάρξει αύξηση
κατά 2% τουλάχιστον της παραγωγής δημητριακών, οι τιμές των βασικών αυτών προϊόντων θα
συνεχίσουν να αυξάνονται. Η πρωτοβουλία αυτή, συνεπώς, πρέπει να γίνει ευπρόσδεκτη και,
όπως έχω τονίσει σε ερώτηση που υπέβαλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα,
δεδομένου ότι η αστάθεια των τιμών επηρεάζει όλους τους ενδιαφερόμενους στην αγορά, πιστεύω
ότι θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα σε σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική ώστε να αυξηθεί
η παραγωγή, να εφοδιασθεί καλύτερα η αγορά και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα
των τιμών, καθώς και να κατοχυρωθεί ότι η παραγωγή ανταποκρίνεται στις παραγωγικές ανάγκες
της Ευρώπης. Όπως έχω ήδη υποστηρίξει, η γεωργία θα πρέπει να θεωρείται στρατηγικός τομέας,
ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Δεδομένου ότι η επισιτιστική ασφάλεια
αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, πρέπει να της δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τα θεσμικά όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την ανάγκη ο γεωργικός τομέας να προσφέρει ασφάλεια
εφοδιασμού σε τρόφιμα, είναι επίσης ζωτικής σημασίας ο εφοδιασμός να είναι επαρκής. Για τον
λόγο αυτόν, δεν μπορούμε να λησμονούμε τις συστάσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα της αύξησης της παραγωγής τροφίμων
κατά τουλάχιστον 70% με στόχο τη διατροφή ενός παγκόσμιου πληθυσμού που αναμένεται να
φθάσει τα εννέα δισεκατομμύρια έως το 2050. Χαίρομαι που εγκρίθηκε το παρόν ψήφισμα,
διότι αναγνωρίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων ως υπεύθυνου
φορέα για την παρακολούθηση και την αναφορά των κινδύνων που ενέχει η αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν φορείς που θα συνεργάζονται μαζί της.
Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω την αναγνώριση της παραδοσιακής γεωργίας, ειδικότερα της
βιολογικής γεωργίας και της μικρής κλίμακας καλλιέργειας που συναντάται στις πλέον
μειονεκτικές περιοχές και η οποία δεν συνιστά μόνο οικονομική αξία αλλά, πάνω απ’ όλα,
περιβαλλοντική αξία δεδομένου ότι είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας. Ελπίζω
ότι η νέα κοινή γεωργική πολιτική θα ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο τομέας: την αλλαγή του κλίματος, τη διατήρηση των τιμών καταναλωτή σε
σταθερά επίπεδα και τη διασφάλιση εισοδήματος για τους αγρότες.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η εισηγήτρια αντιμετωπίζει ένα φλέγον ζήτημα
επισημαίνοντας τα συναφή προβλήματα που απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια, όπως είναι η
αστάθεια των τιμών ως αποτέλεσμα της οικονομικής κερδοσκοπίας, ο σφετερισμός της γης στις
αναπτυσσόμενες χώρες ή τα ανεπαρκή στρατηγικά αποθέματα. Παρ’ όλα αυτά, η προσέγγιση σε
κάθε ένα από τα εν λόγω προβλήματα, όπως σε όλα τα άλλα προβλήματα που αφορούν την
επισιτιστική ασφάλεια, είναι ελλιπέστατη, σε κάποια σημεία αντιφατική και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, λανθασμένη. Οι συνέπειες της τρέχουσας γεωργικής πολιτικής –ειδικά της κοινής
γεωργικής πολιτικής και των διαδοχικών μεταρρυθμίσεών της– παραλείπονται, το ίδιο και η
ελευθέρωση των αγορών και η κατάργηση των ρυθμιστικών μέσων, καθώς και η συνακόλουθη
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καταστροφή χιλιάδων μικρομεσαίων παραγωγών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα οι τιμές για
τα προϊόντα τους συχνά να μην καλύπτουν το κόστος παραγωγής.

Υποστηρίζεται όλο και περισσότερο ότι «θα χρειαστούμε όλες τις μορφές καλλιέργειας για να
θρέψουμε την Ευρώπη και τις τρίτες χώρες»: πρόκειται για έμμεσο επιχείρημα υπέρ μη βιώσιμων
μοντέλων παραγωγής που παράγουν εντατικά και υπέρ των εξαγωγών, καθώς και υπέρ των
γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών· η έκθεση ζητεί επίσης τον εξορθολογισμό και την
επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης για την εισαγωγή των εν λόγω γενετικά τροποποιημένων
καλλιεργειών. Τέλος, η εισηγήτρια «χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα κανονισμό
σχετικά με τα [εξωχρηματιστηριακά] παράγωγα», πρόταση την οποία ο ειδικός εισηγητής των
Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στη διατροφή καταδικάζει ως μη δυνάμενη να αποτρέψει την
κερδοσκοπία.

Carlo Fidanza (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Sârbu. Σε αυτό το
χρονικό σημείο, ενώ προετοιμαζόμαστε για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής
μετά το 2013, η σημερινή ψηφοφορία δείχνει την κατεύθυνση την οποία προτίθεται να
ακολουθήσει το Κοινοβούλιο. Για να διασφαλισθεί ο ασφαλής εφοδιασμός σε οικονομικά προσιτά
τρόφιμα, η ΕΕ πρέπει να εξοπλιστεί με μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) που θα
αποθαρρύνει την κερδοσκοπία σε βασικά είδη διατροφής και θα βοηθά τους νέους να εισέλθουν
στον γεωργικό τομέα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μελλοντική ΚΓΠ πρέπει
επίσης να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε ικανοποιητικό εφοδιασμό σε τρόφιμα, να επιτρέπει
τη διάδοση διατροφικών πληροφοριών και να δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για την εφαρμογή
προγραμμάτων όπως τα προγράμματα για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία. Επιπλέον, η
σημερινή ψηφοφορία αναθέτει στην Επιτροπή την επεξεργασία του τρόπου εφαρμογής ενός
«στοχοθετημένου παγκόσμιου συστήματος αποθεμάτων σε τρόφιμα» με αποθέματα έκτακτης
ανάγκης για τη μείωση της πείνας και άλλα αποθέματα για τη ρύθμιση των τιμών των πρώτων
υλών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στο θέμα των γενετικά τροποποιημένων
οργανισμών. Δεδομένου ότι πρόκειται για πολύ ευαίσθητο θέμα, θα είναι απαραίτητη η λήψη
προστατευτικού μέτρου, ώστε να αποφευχθεί η χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς εισαγωγή
τους.

Lorenzo Fontana (EFD),    γραπτώς. – (IT) Η επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας και
ανεξαρτησίας στην Ευρώπη είναι απολύτως αναγκαία, γι’ αυτό ψήφισα υπέρ. Επικροτώ το γεγονός
ότι γίνεται αναφορά σε ένα φιλόδοξο όραμα για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ). Δεν πρέπει
να λησμονούμε ότι η ΚΓΠ είναι απαραίτητη για τη στήριξη γεωργών οι οποίοι, εκτός από την
παραγωγή βασικών προϊόντων και δημόσιων αγαθών, διατηρούν επιπλέον και φροντίζουν τα
εδάφη μας. Για την αντιμετώπιση των νέων επισιτιστικών προκλήσεων που αναμένεται να
αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε καταστεί αυτάρκεις παραγωγοί
που εισάγουν όλο και λιγότερα γεωργικά προϊόντα από τρίτες χώρες, δεδομένου ότι αυτά όχι
μόνο δεν πληρούν τη νομοθεσία για το περιβάλλον και την υγιεινή, αλλά επίσης δεν σέβονται
τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Elisabetta Gardini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας είναι μία
από τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής
πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013.

Η ικανότητα διασφάλισης επαρκών αποθεμάτων τροφίμων για τους πολίτες της ΕΕ πρέπει να
αντικατοπτρίζει την προβλεπόμενη μεγάλη αύξηση στη ζήτηση τροφίμων παγκοσμίως έως το
2050. Υπό το πρίσμα αυτό, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να
διαφυλάττει το θεμελιώδες αυτό ανθρώπινο δικαίωμα εντός και εκτός των συνόρων της
επιδιώκοντας την αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας και, ταυτόχρονα, την εξασφάλιση
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της ασφάλειας εφοδιασμού σε τρόφιμα σε λογικές τιμές, εκτός από την ουσιαστική πλέον ανάγκη
προστασίας της υπαίθρου της Ευρώπης.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία να συνεχίσει να προκαλεί
ανεξέλεγκτη άνοδο των τιμών και παγκόσμια αστάθεια στην αγορά τροφίμων. Για τη διασφάλιση
της ευρωπαϊκής παραγωγής, θα πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία στις συμβατικές σχέσεις
μεταξύ των παραγωγών και του σύγχρονου συστήματος διανομής.

Δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι η άνιση διαπραγματευτική ισχύς, οι αντιανταγωνιστικές
πρακτικές και η έλλειψη διαφάνειας αποτελούν συχνά τα βαθύτερα αίτια των στρεβλώσεων της
αγοράς, με σημαντικές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού
τροφίμων.

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς.  –  (FR) Ναι, ο γεωργικός τομέας αποτελεί στρατηγικό
τομέα και η επισιτιστική ασφάλεια επιτακτική ανάγκη. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να το
συνειδητοποιήσει η Ευρώπη αυτό. Ωστόσο, ο τίτλος της έκθεσης είναι παραπλανητικός. Σε
κανένα σημείο δεν καταγγέλλει τις καταστροφικές συνέπειες του παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου
και της λογικής της αγοράς.

Θα συνεχίσουμε να τρώμε φράουλες τον χειμώνα, είτε προέρχονται από το νότιο ημισφαίριο
είτε από θερμοκήπια που κατασπαταλούν ενέργεια και νερό. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την
εισαγωγή φασολιών από την Αφρική σε βάρος των τοπικών καλλιεργειών ειδών διατροφής και
ανταγωνιζόμενοι τους δικούς μας παραγωγούς.

Θα συνεχίσουμε να ζητούμε ρύθμιση των αγορών για τα γεωργικά προϊόντα και τα παράγωγά
τους ακόμη και αν η έννοια αυτή είναι παράλογη και θα έπρεπε να προωθούμε την ποιοτική
γεωργία και τους άμεσους διαύλους διανομής, διώκοντας ταυτόχρονα ανελέητα τις καταχρήσεις
των μεσαζόντων και των μεγάλων εμπόρων λιανικής.

Θα βρεθούμε ανίσχυροι να αντιδράσουμε όταν ξένες χώρες που έχουν σπαταλήσει το δικό τους
δυναμικό θα αναλάβουν τον έλεγχο των αρόσιμων γαιών των πιο ευάλωτων χωρών, καθιστώντας
μας μεν ολοένα και περισσότερο ανήσυχους αλλά χωρίς να αντιδρούμε απέναντι σε αυτήν τη
δυνητικά εκρηκτική κατάσταση.

Έχετε σημειώσει πρόοδο, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες. Με την άρνησή σας
να ασχοληθείτε με το ίδιο το σύστημα που μας δημιούργησε τα προβλήματα αυτά, είστε
καταδικασμένοι σε αποτυχία.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί κεντρικό θέμα
στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο ενέκρινα την έκθεση της συναδέλφου μου από την Ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών,
η οποία υποστηρίζει μια ισχυρή και υπεύθυνη ΚΓΠ προσανατολισμένη προς τους νέους αγρότες,
προτείνει την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας στις αγορές των γεωργικών προϊόντων και της
αστάθειας των τιμών που προκαλεί, και επιβεβαιώνει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας εντός
της ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, καθιστώντας την
επισιτιστική ασφάλεια και την πρόσβαση στα τρόφιμα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Η ΕΕ πρέπει
να αντιμετωπίσει τις σημερινές επισιτιστικές προκλήσεις και να αποτρέψει μελλοντικές δυσκολίες
στον τομέα αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ιδέα της δημιουργίας ενός
στοχοθετημένου παγκόσμιου συστήματος αποθεμάτων σε τρόφιμα είναι, κατά την άποψή μου,
σημαντικότατη, έστω και αν δεν θα είναι εύκολο να εφαρμοστεί.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα την έκθεση Sârbu παρά τα πολλά
καλά της σημεία. Τα τρόφιμα αποτελούν θεμελιωδώς σημαντικό θέμα το οποίο πρόκειται να
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αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είναι αναγκαίο η ΕΕ να υιοθετήσει μια συντονισμένη
στάση σε σχέση με τον γεωργικό της τομέα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές
προκλήσεις. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι οι ΓΤΟ έχουν να διαδραματίσουν θεμιτό ρόλο στην επίτευξη
της επισιτιστικής ασφάλειας και δεν μπορώ να υποστηρίξω μια έκθεση η οποία προτείνει να δοθεί
το πράσινο φως στη γενετική τροποποίηση.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με την έκθεση αυτή, διότι η επισιτιστική
ασφάλεια αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα που διασφαλίζει μια δραστήρια και υγιεινή ζωή. Μεγάλος
αριθμός ανθρώπων σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από χρόνια πείνα ή δεν έχουν πραγματική,
μακροχρόνια επισιτιστική ασφάλεια. Παρά τη φαινομενική επάρκεια των αποθεμάτων, ένα
σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει τα οικονομικά μέσα να προμηθευτεί
τη βασική τροφή που χρειάζεται, και η πρόσβαση στην τροφή παραμένει ένα σημαντικό θέμα
προς άμεση αντιμετώπιση. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η τροφή σε όλες τις κοινωνικές
κατηγορίες ατόμων. Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ένα στόχο που δεν μπορεί να επιτευχθεί
εάν δεν αντιμετωπιστούν δύο από τα πιο σημαντικά σημερινά προβλήματα: η αστάθεια των
αγορών και των τιμών (που επηρεάζονται πολύ από την κερδοσκοπία στις αγορές βασικών
προϊόντων) και η μείωση των αποθεμάτων τροφίμων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
επιτρέψουμε την κερδοσκοπία επί των τιμών των τροφίμων. Πρέπει να προωθήσουμε όχι μόνο
την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την παραδοσιακή γεωργία, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
τη βιολογική γεωργία και τα τοπικά δίκτυα διανομής, διασφαλίζοντας τη γεωργική ποικιλομορφία
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος αγροτικού πληθυσμού,
θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη γη και η παροχή πιστώσεων στους
νέους γεωργούς. Στόχος μας είναι να διατηρηθούν λογικές τιμές τροφίμων και ένα δίκαιο
εισόδημα για τους γεωργούς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα εγκρίνω τη χρήση γενετικά
τροποποιημένων υλικών, την εισαγωγή τους στην κατανάλωση και άλλες δραστηριότητες, ή την
έγκριση τεχνικών παραγωγής που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία
που να μας κάνουν να πιστεύουμε εύλογα ότι δεν βλάπτουν την υγεία των πολιτών ή το
περιβάλλον.

Karin Kadenbach (S&D),    γραπτώς. – (DE) Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα των ψήφων των
συντηρητικών βουλευτών, συμπεριλήφθηκε στο κείμενο αυτό ρήτρα που προτείνει μια ταχύτερη
διαδικασία έγκρισης σε πλαίσιο ΕΕ για την εισαγωγή νέας παραλλαγής ζωοτροφών ΓΤ μόλις
αποδειχθεί ασφαλής. Ωστόσο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανταποκριθούμε στη ζήτηση
για τρόφιμα με μεθόδους γενετικής μηχανικής. Συνεχίζω να είμαι κατηγορηματικά αντίθετη
προς τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
την αρχή της προφύλαξης: ακόμη και αν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που θεωρούν τα
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα μη επιβλαβή για την υγεία, ίσως δεν διαθέτουμε ακόμα τις
κατάλληλες μεθόδους δοκιμής ώστε να το επιβεβαιώσουμε. Εν τέλει, πρέπει να σεβαστούμε τις
επιθυμίες των καταναλωτών, οι οποίοι απορρίπτουν αυτό το είδος τροφίμων.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς. – (DE) Η γεωργία είναι εξαιρετικά σημαντική για την
παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και επομένως πρέπει να αναλάβουμε δράση. Η διασφάλιση
του εισοδήματος των αγροτών και ο ικανοποιητικός εφοδιασμός σε καλής ποιότητας τρόφιμα
πρέπει επομένως να αποτελούν βασικούς στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής. Οι
διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς στον γεωργικό τομέα συνιστούν επίσης παράγοντα
αβεβαιότητας και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υποστηρίζω την έκθεση η οποία καταδεικνύει με
σαφήνεια ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, και απαιτεί συντονισμό των επιμέρους τομέων πολιτικής. Μόνο εάν οι τομείς της
γεωργικής, αναπτυξιακής, εμπορικής, οικονομικής και ενεργειακής πολιτικής, καθώς και η έρευνα,
συνεργαστούν, μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις.
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Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα την έκθεση Sârbu, διότι η διασφάλιση
σταθερών αλλά και ασφαλών αποθεμάτων τροφίμων είναι ο βασικός ρόλος που η κοινωνία
αναθέτει στη γεωργία. Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, κάτι που
σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι, σε κάθε χρονική στιγμή, θα πρέπει να έχουν φυσική, κοινωνική
και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική τροφή, ώστε να διάγουν μια δραστήρια
ζωή. Σε ορισμένα μέρη του κόσμου το δικαίωμα αυτό συχνά παραβλέπεται, ενώ σε άλλα δεν
είναι σχεδόν καθόλου εγγυημένο για διάφορους λόγους και παράγοντες, οι οποίοι συνδυαζόμενοι
αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία των καταναλωτών. Σε μια εποχή όπως η παρούσα, η
οποία χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013, η έκθεση
αυτή μάς επιτρέπει να χαράξουμε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ηθικό,
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει η γεωργία, μεταξύ άλλων και σε
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, εντοπίζοντας τους παράγοντες κινδύνου που την απειλούν και
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες, ώστε να μετατραπεί σε προπύργιο του παγκόσμιου αγώνα κατά της
πείνας.

Bogusław Liberadzki (S&D),    γραπτώς. – (PL) Υπερψήφισα την έκθεση Sârbu σχετικά με
την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας.
Ιστορικά, η επισιτιστική ασφάλεια έχει αποτελέσει επί αιώνες μία από τις σημαντικότερες
προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων. Τα χρηματοπιστωτικά και οικονομικά κριτήρια δεν
μπορούν, επομένως, να έχουν καθοριστική σημασία.

Η παραγωγή φτηνών αλλά καλής ποιότητας τροφίμων είναι πολύ σημαντική από την άποψη της
αγοράς και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων με χαμηλό εισόδημα.
Ακόμη σημαντικότερη, ωστόσο, είναι η ικανότητα παραγωγής τροφίμων. Δεν μπορούμε να
επιτρέπουμε την εισαγωγή τροφίμων αποκλειστικά και μόνο επειδή κάποιος μπορεί να μας τα
πωλεί φθηνότερα σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Μπορούμε να εισάγουμε, πρέπει όμως να
διατηρήσουμε την ικανότητά μας να παράγουμε την ποσότητα των τροφίμων που χρειαζόμαστε.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Στην παρούσα συγκυρία, κατά την οποία
οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται σταθερά και παρατηρείται ολοένα αυξανόμενος φόβος για
μελλοντική επισιτιστική κρίση, μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει κάτω
από το όριο της φτώχειας, είναι δε πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τρόφιμα είναι διαθέσιμα
σε κάθε τμήμα της κοινωνίας. Υπερψήφισα την έκθεση, διότι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
χρειάζεται μια ισχυρή αγροτική πολιτική που να βασίζεται στην καινοτομία και να στοχεύει
κυρίως στην εξασφάλιση της σταθερότητας στις αγορές και την ενθάρρυνση και στήριξη των
γεωργών. Ταυτόχρονα, οι ευρωπαίοι καταναλωτές δικαιούνται να διαθέτουν υγιεινά και υψηλής
ποιότητας τρόφιμα σε λογικές τιμές, που είναι και οι κύριοι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής
(ΚΓΠ) και βασικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, αλλά απείχα από τα τρία
τμήματα της τροπολογίας 14 τα οποία αφορούσαν τους ΓΤΟ. Δεν είμαι βασικά κατά των γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών, μου προκάλεσε όμως ανησυχία η προσπάθεια να επιταχυνθεί η
εισαγωγή γενετικά τροποποιημένου υλικού και η χρήση τεχνικών παραγωγής από τρίτες χώρες.
Τα επιστημονικά στοιχεία ότι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι ασφαλή πρέπει να είναι
ακλόνητα και οι πολίτες να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει όλα
τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και έχουν πραγματοποιήσει αυστηρούς ελέγχους. Αυτό δεν μπορεί
να γίνει επί τροχάδην.

Marisa Matias (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η επισιτιστική
ασφάλεια αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Στο πλαίσιο αυτό, δύο από τα κύρια ζητήματα
που το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να εξετάζει εντοπίζονται στην αστάθεια των τιμών στις αγορές,
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οι οποίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την κερδοσκοπία, και στην πτώση των αποθεμάτων
τροφίμων. Η έκθεση επισημαίνει ότι η κερδοσκοπία είναι υπεύθυνη για περίπου το 50% της
πρόσφατης ανόδου των τιμών και, συνεπώς, ενστερνίζεται την αναθεώρηση της υφιστάμενης
νομοθεσίας για τα χρηματοδοτικά μέσα προς όφελος της διαφάνειας, με σκοπό να υπηρετούν
την οικονομία και τη γεωργική παραγωγή, καθώς και για να αποτραπεί το ενδεχόμενο η
κερδοσκοπία να θέσει σε κίνδυνο αποδοτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Υπό τις συνθήκες αυτές
όπου η τιμή των τροφίμων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους κερδοσκόπους που δεν έχουν
καμία απολύτως σχέση με τη γεωργία, η έκθεση υποστηρίζει τον περιορισμό της πρόσβασης στις
γεωργικές αγορές.

Ωστόσο, η χρηματιστικοποίηση των γεωργικών αγορών δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση από
διαρθρωτική άποψη. Η έκθεση προτείνει επίσης την καθιέρωση παγκόσμιου συστήματος
αποθεμάτων τροφίμων υπό τη διεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, καλεί την Επιτροπή
να επισπεύσει την έγκριση της εισαγωγής γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, με την οποία
διαφωνώ εντελώς. Με βάση τα ανωτέρω, αλλά και για να ενθαρρύνω τις καλές προθέσεις και
προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση, απείχα.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς.  –  (FR) Η επισήμανση ότι η επισιτιστική
ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο πρέπει να κατοχυρωθεί, η έκκληση
για την ανταμοιβή των γεωργών για τις προσπάθειές τους και η πρόταση καθιέρωσης ενός
συστήματος αποθεμάτων τροφίμων υπό τη διεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών, όλα αυτά αποτελούν
παραχωρήσεις προς τις θέσεις μας. Εκφράζω την ικανοποίησή μου ως προς αυτές. Η διευθέτηση
της διαφοράς, ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, των παραγώγων βασικών προϊόντων,
καθώς και ο περιορισμός πρόσβασης στις γεωργικές χρηματοπιστωτικές αγορές για τους φορείς
που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή, καταδεικνύουν επίσης μια αλλαγή νοοτροπίας.

Ωστόσο, η ανακατανομή και το τέλος του παραγωγισμού, τα οποία είναι απαραίτητα για την
αυτάρκεια στα τρόφιμα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά.
Η χρηματιστικοποίηση των γεωργικών αγορών δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση επί της ουσίας.
Ακόμη χειρότερα, κάνει την εμφάνισή του το θέμα των αδειών για τις γενετικά τροποποιημένες
ποικιλίες. Για να ενθαρρύνω τις καλές προθέσεις, συνεπώς, απέχω.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η έννοια της επισιτιστικής ασφάλειας είναι πολύ σαφής
και επιτυγχάνεται όταν όλοι οι άνθρωποι, σε κάθε χρονική στιγμή, έχουν φυσική, κοινωνική και
οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική τροφή για να καλύψουν τις διαιτητικές
τους ανάγκες και προτιμήσεις για μια δραστήρια και υγιεινή ζωή. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η συνεχής αύξηση στις τιμές των τροφίμων ως αποτέλεσμα των αυξημένων τιμών
των πρώτων υλών αποτελεί μια ολοένα και πιεστικότερη ανησυχία για την ΕΕ. Από την άλλη
πλευρά, ο γεωργικός τομέας οφείλει να καλύψει τις επισιτιστικές ανάγκες ενός ολοένα
αυξανόμενου αριθμού ανθρώπων, παρόλο που πρέπει να αντιμετωπίσει την εξάντληση των
φυσικών πόρων και το υψηλό κόστος παραγωγής. Λαμβανομένων υπόψη των μελλοντικών
αναγκών, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η γεωργία πρέπει να καταστεί στρατηγικός τομέας, ή μάλλον
καίριος τομέας για την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και ολόκληρου του κόσμου.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Όταν αναφερόμαστε στην επισιτιστική ασφάλεια
συγκεκριμένα, υπάρχει πρόβλημα από την άποψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ χάνουν όλο και
περισσότερο την αυτάρκειά τους. Δεν έχει, μέχρι τώρα, καταστεί δυνατό να αναχαιτιστεί η
ανησυχητική τάση των γεωργών που στρέφονται από τη γεωργία ως πλήρη απασχόληση προς
τη γεωργία ως πάρεργο, καθώς και των γεωργών που εγκαταλείπουν τη γη. Εάν θέλουμε να
μιλούμε για επισιτιστική ασφάλεια, τότε πρέπει να καταλήξουμε σε σχέδια για τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να αναχαιτιστεί η ανησυχητική αυτή τάση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο
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μπορεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα κατά τόπους προϊόντα. Υπάρχει
ειδικότερα ανάγκη, στο πλαίσιο αυτό, να ελεγχθούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις όσον αφορά τον
τρόπο με τον οποίο μπορεί να μειωθεί η μεταφορά τροφίμων που διασχίζουν την Ένωση. Αυτό
δεν γίνεται μόνο προς όφελος του περιβάλλοντος, από την άποψη ότι συμβάλλει στην υλοποίηση
των στόχων του Κιότο για τη μείωση των εκπομπών, αλλά μειώνει επίσης την ηχορύπανση, ειδικά
για όσους ζουν ή εργάζονται κατά μήκος των οδών διαμετακόμισης.

Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα
εναλλακτικά συστήματα προώθησης, δεδομένου ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων αρχίζει να απειλεί
τη συμβατική γεωργία, ωθώντας την προς ελλείψεις σε τρόφιμα και υψηλότερες τιμές. Οι πτυχές
αυτές δεν καλύπτονται στην έκθεση και γι’ αυτό επέλεξα να απόσχω.

Claudio Morganti (EFD),    γραπτώς. – (IT) Η εισηγήτρια τονίζει τη σημασία της γεωργίας
σε σχέση με τις νέες επισιτιστικές προκλήσεις.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) δήλωσε ότι η παραγωγή
τροφίμων πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 70%, δεδομένου ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός
αναμένεται να υπερβεί τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050. Επομένως, η επισιτιστική ασφάλεια
εξακολουθεί να απαιτεί μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική.

Οι βασικοί στόχοι της ΚΓΠ υπήρξαν: η αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, η βοήθεια προς
τους γεωργούς για ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο, η σταθεροποίηση των αγορών και η εξασφάλιση
της ασφάλειας εφοδιασμού σε τρόφιμα σε λογικές τιμές. Όμως η επιτυχία του κατέληξε σε μια
ανεπιθύμητη πλεονασματική παραγωγή, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση της αγοράς και τη
δημιουργία περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η νέα ΚΓΠ πρέπει, συνεπώς, να βελτιώσει την
επισιτιστική ασφάλεια, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, και συγχρόνως να ενθαρρύνει την
περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Η έκθεση τονίζει ότι θα πρέπει το ύψος της
χρηματοδότησης της ΚΓΠ να εκφράζει τα φιλόδοξα σχέδια και τους πολιτικούς στόχους της.

Για να διατηρηθούν λογικές τιμές τροφίμων και, πάνω απ’ όλα, ένα δίκαιο εισόδημα για τους
γεωργούς, καθώς και για να εξασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια, η ΚΓΠ θα πρέπει να διατηρηθεί
στο παρόν επίπεδο. Η βελτίωση και η ενίσχυση των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων
στην Ένωση και σε τρίτες χώρες είναι απαραίτητη και, ως εκ τούτου, είμαι υπέρ του ψηφίσματος.

Cristiana Muscardini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ανθρώπινο
δικαίωμα και ένας από τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής πρέπει να είναι η διασφάλιση
ευχερούς πρόσβασης σε τρόφιμα για όλους, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του πληθυσμού,
την αλλαγή του κλίματος, το υψηλό κόστος της ενέργειας και τα εμπόδια των περιορισμένων
φυσικών πόρων.

Συμφωνώ και στηρίζω την εισηγήτρια, κ. Sârbu, όσον αφορά το σχέδιό της να διασφαλίσει ότι
η νέα ΚΓΠ μετά το 2013 θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις
της επισιτιστικής ασφάλειας. Είναι σημαντική, επομένως, η προώθηση της διαφοροποίησης στη
γεωργική παραγωγή, η οποία εκτείνεται από τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες έως την παραδοσιακή
γεωργία και τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η διασφάλιση πρόσβασης σε πιστώσεις για
τους νέους γεωργούς και η ενθάρρυνση ανάπτυξης προγραμμάτων διαχείρισης αποθεμάτων
τροφίμων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το παγκόσμιο εμπόριο και να μειωθούν οι τιμές της διεθνούς
αγοράς.

Αντιτίθεμαι, ωστόσο, στην ανάπτυξη των ΓΤΟ και στη χρήση τους ως παραλλαγών ζωοτροφών
έως ότου κριθούν ασφαλείς για τα ζώα και τους ευρωπαίους καταναλωτές.
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Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Ωστόσο,
λυπούμαι που αφαιρέθηκαν μερικές σημαντικές διατάξεις κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας, όπως
η διάταξη η οποία προέβλεπε την εξέταση του ενδεχομένου να επιτραπεί η εφαρμογή τεχνικών
παραγωγής που χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς. Ορισμένα κράτη έχουν κάνει τεράστια άλματα στον τομέα αυτόν, ενώ η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει μείνει πίσω και δεν αξιοποιεί το σύνολο του δυναμικού που έχει στη διάθεσή της.
Λυπούμαι επίσης για την αφαίρεση του σημείου που αναφέρεται στο πρόβλημα των τεράστιων
εκτάσεων ακαλλιέργητης γεωργικής γης σε ορισμένα κράτη μέλη.

Franz Obermayr (NI),    γραπτώς. – (DE) Η έκθεση περιέχει ορισμένες πολύ καλές
πρωτοβουλίες, όπως την παροχή κινήτρων για την παραδοσιακή και βιολογική γεωργία, τη
στήριξη των μικρής κλίμακας γεωργών ειδικότερα, και την προστασία των εγχώριων γεωργών
από την πίεση του ανταγωνισμού από τρίτες χώρες με σημαντικά χαμηλότερα πρότυπα ποιότητας.
Από την άλλη πλευρά, η εισηγήτρια υποστηρίζει τη χρήση των ΓΤΟ. Κατά συνέπεια, απείχα από
την ψηφοφορία.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    γραπτώς. – (PL) Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί
βασική πρόκληση για τη γεωργία, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ολόκληρο τον
κόσμο, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με τη FAO, η ζήτηση για τρόφιμα σε
παγκόσμιο επίπεδο θα διπλασιαστεί έως το 2050, ο δε αριθμός ανθρώπων στον κόσμο θα αυξηθεί
από τα επτά δισεκατομμύρια σήμερα σε εννέα δισεκατομμύρια. Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
θα πρέπει συνεπώς να αυξηθεί αντίστοιχα, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκείται επί των φυσικών
πόρων. Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η
χρήση νερού, ενέργειας, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και γης. Είναι ανησυχητικό να μαθαίνει
κανείς ότι υπάρχουν συνολικά πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι που λιμοκτονούν, ενώ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας
πεινούν. Για τον λόγο αυτόν, επίσης, πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η επιστημονική πρόοδος,
εάν μπορεί να παράσχει τις κατάλληλες λύσεις, με σκοπό την ανακούφιση της πείνας σε ολόκληρο
τον κόσμο, κυρίως μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει
να εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια στους πολίτες της και να συμμετέχει στον εφοδιασμό με
τρόφιμα σε όλο τον κόσμο, για τον λόγο δε αυτόν η συνεργασία με τον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως
με τις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να είναι στενότερη και πιο συνεκτική, προκειμένου να τους
βοηθήσει με τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη των γεωργικών τομέων. Γι’ αυτόν τον λόγο,
μεταξύ άλλων, ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης σχετικά με την αναγνώριση της γεωργίας
ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας.

Rolandas Paksas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα
στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας διότι, λόγω της αύξησης του αριθμού των καταναλωτών,
του μεγάλου αριθμού ατόμων που υποφέρουν από πείνα, της κατάστασης που αντιμετωπίζουν
οι γεωργοί, των διακυμάνσεων των τιμών των τροφίμων και της κερδοσκοπίας στις μετοχές, είναι
ιδιαίτερα σημαντική η χρήση ορισμένων μέτρων για τη ρύθμιση του γεωργικού τομέα. Πάνω απ’
όλα, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσω οικονομικών κινήτρων, για την
προώθηση της παραδοσιακής, μικρής κλίμακας ή βιολογικής γεωργίας, προκειμένου να
κατοχυρωθεί η συνεχής επισιτιστική ασφάλεια. Δεδομένων των κινδύνων που θέτουν για τη
δημόσια υγεία τα γενετικά τροποποιημένα υλικά, δεν συμφωνώ με την πρόταση να επιτραπεί η
εισαγωγή μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στα οποία ενυπάρχει χαμηλού επιπέδου
παρουσία γενετικά τροποποιημένου υλικού.

Πρέπει να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα λάβουν έγκριση η
εισαγωγή νέας παραλλαγής ζωοτροφών ΓΤ στην ΕΕ και η δυνατότητα χρησιμοποίησης τεχνικών
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παραγωγής που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα θέματα που
αφορούν την προσβασιμότητα σε τρόφιμα παραβιάζοντας τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων
και θέτοντας την υγεία των πολιτών σε κίνδυνο. Δεδομένης της αυξανόμενης γήρανσης του
αγροτικού πληθυσμού και προκειμένου να προσελκυσθούν και να ενθαρρυνθούν νέοι άνθρωποι
στη γεωργία, πρέπει να καθιερωθούν ευνοϊκοί όροι για τη λήψη πιστώσεων εκ μέρους των νέων
γεωργών.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασικό ανθρώπινο
δικαίωμα που επιτυγχάνεται όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν φυσική, κοινωνική και οικονομική
πρόσβαση σε επαρκή τροφή. Παρά τη φαινομενική επάρκεια των αποθεμάτων, ένα σημαντικό
ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει τα οικονομικά μέσα να προμηθευτεί τη βασική
τροφή που χρειάζεται· περίπου 900 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από πείνα
εξαιτίας ακραίας φτώχειας. Η πρόσβαση στην τροφή παραμένει ένα σημαντικό θέμα προς
αντιμετώπιση. Η επισιτιστική ασφάλεια συνεχίζει να απαιτεί μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική
ικανή να επιτύχει αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, σταθεροποίηση των αγορών και,
πάνω απ’ όλα, εξασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού σε τρόφιμα σε λογικές τιμές. Ωστόσο, ο
στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αντιμετώπιση της αστάθειας της αγοράς και
των τιμών. Δεδομένου ότι το ζήτημα του επισιτισμού είναι πολύ σημαντικό, ψήφισα υπέρ της
έκθεσης Sârbu η οποία εγκρίνει επίσης μια ταχύτερη διαδικασία εντός της ΕΕ για την εισαγωγή
νέων γενετικά τροποποιημένων παραλλαγών ζωοτροφών, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να
επιτραπεί η χρησιμοποίηση τεχνικών παραγωγής που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες. Η ψήφος
μου αποσκοπεί επίσης στη στήριξη της παρουσίας μικρών ποσοτήτων γενετικά τροποποιημένων
οργανισμών σε προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Sârbu,
επειδή η γεωργία αποτελεί σημαντικό και εξελισσόμενο τομέα ο οποίος πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα λόγω του στρατηγικού του ρόλου στο πλαίσιο της
επισιτιστικής ασφάλειας. Η αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής για το 2013 πρέπει να
περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Η πρόσφατη αστάθεια των τιμών των τροφίμων
και των βασικών προϊόντων έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
Η χρηματοπιστωτική κρίση και τα ολοένα και εντονότερα καιρικά φαινόμενα, όπως αυτά που
συνέβησαν το 2010 με την παρατεταμένη ξηρασία και τις πυρκαγιές στη Ρωσία και τις μεγάλες
πλημμύρες στο Πακιστάν, συνέβαλαν στην εξαιρετική αστάθεια. Η ΕΕ δεν μπορεί να παραμένει
εξαρτημένη από αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του προστατευτισμού από χώρες όπως
η Ρωσία και η Ουκρανία, οι οποίες εξάγουν το 30% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής σίτου,
ή την Αργεντινή, μια μεγάλη παραγωγό κρέατος παγκοσμίως. Πιστεύω ότι η ΕΕ έχει καθήκον να
διατρέφει τους ευρωπαίους πολίτες και τον παγκόσμιο πληθυσμό που αναμένεται να αυξηθεί
κατά δύο δισεκατομμύρια, γεγονός το οποίο θα απαιτήσει, ως εκ τούτου, αύξηση του εφοδιασμού
σε τρόφιμα κατά 70% έως το 2050. Η αύξηση της παραγωγής πρέπει να πληροί κριτήρια όσον
αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την καλή διαβίωση των ζώων και την εργασία.
Η διανομή έχει μετατοπιστεί προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όμως αυτές δεν φαίνεται
να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτά τα κριτήρια.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες
δικαίωμα το οποίο παρεμποδίζεται από τους περιορισμένους φυσικούς πόρους, τις υψηλές τιμές
ενέργειας και την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί
κατά 70%, εφόσον περίπου 900 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από πείνα
και, μόνο στην Ευρώπη, το 16% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η ισχυρή
κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι απαραίτητη, και μάλιστα η ΚΓΠ ακολουθεί τη γραμμή αυτή,
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χρειάζεται όμως μεταρρύθμιση που θα την καταστήσει βιώσιμη και θα βελτιώσει την επισιτιστική
ασφάλεια. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επίλυση του θέματος της αστάθειας
των τιμών (που προκαλείται από την κερδοσκοπία) και της μείωσης των αποθεμάτων τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση υποστηρίζει την ανάγκη αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας
για τα χρηματοδοτικά μέσα και τη δημιουργία παγκόσμιου συστήματος αποθεμάτων σε τρόφιμα
για τη διευκόλυνση των παγκόσμιων συναλλαγών κατά τις περιόδους εκτίναξης των τιμών και
εμφάνισης φαινομένων προστατευτισμού. Η νέα ΚΓΠ μετά το 2013 πρέπει να είναι
προετοιμασμένη για όλα αυτά, γι’ αυτό συνεπώς υποστηρίζω την παρούσα έκθεση η οποία
προωθεί την ανταγωνιστικότητα, την παραδοσιακή γεωργία, την πρόσβαση σε γη και σε πιστώσεις
για τους νέους γεωργούς και τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των τροφίμων και της ενέργειας.

Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE),    γραπτώς. – (SV) Σε έναν
πλανήτη με εννέα δισεκατομμύρια κατοίκους σύντομα, ο μελλοντικός εφοδιασμός με τρόφιμα
αποτελεί βασικό ζήτημα. Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στην τεράστια αυτή πρόκληση και
θέτει πολλά σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα με την αρπαγή γης, και
αυτό είναι, φυσικά, κάτι που υποστηρίζουμε. Ταυτόχρονα, η έκθεση περιέχει δυστυχώς αιτήματα
για αρκετά κοινά μέτρα –όπως η ευρωπαϊκή διατροφή, τα προγράμματα για το γάλα και τα
φρούτα στα σχολεία, καθώς και η αύξηση του προϋπολογισμού για τα προγράμματα αυτά– τα
οποία θεωρούμε θέματα επί των οποίων κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αποφασίζει μόνο του.
Επιλέξαμε, συνεπώς, να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Σύμφωνα με τον FAO, η παραγωγή τροφίμων
πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 70% για να ανταποκριθεί στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση
του παγκόσμιου πληθυσμού, που αναμένεται να υπερβεί τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050.
Επιπλέον, περίπου 900 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από χρόνια πείνα
εξαιτίας ακραίας φτώχειας, ενώ περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πραγματική,
μακροχρόνια επισιτιστική ασφάλεια εξαιτίας φτώχειας διαφόρων βαθμών. Δεδομένου ότι η
ζήτηση για τρόφιμα αυξάνεται συνεχώς και το 16% των πολιτών της ΕΕ ζει κάτω από το όριο
της φτώχειας, το δικαίωμα και η πρόσβαση σε τρόφιμα καθίστανται προτεραιότητα. Για τον λόγο
αυτόν, προκειμένου να επιτευχθεί επισιτιστική ασφάλεια, χρειαζόμαστε συνεχώς μια ισχυρή,
προσανατολισμένη προς την αγορά, αποσυνδεδεμένη και περιβαλλοντικά συνειδητή κοινή
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), η οποία θα περιλαμβάνει επίσης μια σημαντική συνιστώσα, την αγροτική
ανάπτυξη, και θα αντιμετωπίζει και άλλες προκλήσεις, ειδικότερα την κλιματική αλλαγή, την
οικονομική κρίση και τη διατήρηση της εδαφικής ισορροπίας εντός της ΕΕ. Η επισιτιστική
ασφάλεια αποτελεί στόχο που δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν αντιμετωπιστούν δύο από τα πιο
σημαντικά σημερινά προβλήματα: η αστάθεια των αγορών και των τιμών και η μείωση των
αποθεμάτων τροφίμων.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Έχω ήδη τονίσει τον θεμελιώδη χαρακτήρα του
ζητήματος της επισιτιστικής ασφάλειας σε αρκετές περιπτώσεις. Στο σημερινό περιβάλλον, τα
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να θεωρούν τη γεωργία απλό οικονομικό ζήτημα, αλλά μάλλον
στρατηγικό ζήτημα άμυνας. Για τον σκοπό αυτόν είναι ζωτικής σημασίας, όπως υπογραμμίζει
και η εισηγήτρια, να διασφαλιστεί ότι η νέα κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013 μπορεί να
δώσει την κατάλληλη απάντηση στις απαιτητικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εν λόγω τομέας
σήμερα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών, καθώς και ότι μπορεί να διαφυλάξει
τα συμφέροντα των γεωργών και να ενισχύσει τα αποθέματα τροφίμων.

Crescenzio Rivellini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Συγχαίρω την κ. Sârbu. Για να διασφαλισθεί
ο ασφαλής εφοδιασμός σε οικονομικά προσιτά τρόφιμα, η ΕΕ πρέπει να εξοπλιστεί με μια ισχυρή

111Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL18-01-2011



κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) που θα αποθαρρύνει την κερδοσκοπία σε βασικά είδη διατροφής
και θα βοηθά τους νέους να εισέλθουν στον γεωργικό τομέα.

Μάλιστα, η μελλοντική ΚΓΠ πρέπει οπωσδήποτε να πράξει περισσότερα για τους νέους γεωργούς.
Μόνο το 7% των ευρωπαίων γεωργών είναι νεότεροι από 35 ετών, ενώ η ΕΕ θα χρειαστεί 4,5
εκατομμύρια γεωργούς κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Ζητώ, συνεπώς, την ενίσχυση
των υφιστάμενων μέτρων για την προσέλκυση νέων στη γεωργία, όπως οι επιδοτήσεις
εγκατάστασης και τα επιδοτούμενα επιτόκια δανείων.

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ότι τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα βοηθούν τους γεωργούς
να αντιμετωπίσουν την κρίση και όχι τους κερδοσκόπους να προκαλούν εντονότατη αστάθεια
των τιμών, ζητώ την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα,
έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις να καταστούν περισσότερο διαφανείς. Παροτρύνω επίσης την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει χωρίς καθυστέρηση ισχυρά και μόνιμα μέτρα, ώστε να επιβληθούν
σαφείς περιορισμοί στην κερδοσκοπία και να αντιμετωπιστεί η αστάθεια των αγορών βασικών
προϊόντων διατροφής.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η έκθεση εγκρίθηκε χωρίς τη στήριξη
της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, η οποία ψήφισε κατά. Ο λόγος
για την αρνητική αυτή ψήφο ήταν ότι παρέμεινε η παράγραφος 14 στο κείμενο. Ειδικότερα,
«καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια τεχνική λύση στο πρόβλημα της χαμηλού επιπέδου
παρουσίας γενετικώς τροποποιημένου (ΓΤ) υλικού στις εισαγωγές μη ΓΤ προϊόντων και να
προτείνει μια ταχύτερη διαδικασία έγκρισης σε πλαίσιο ΕΕ για την εισαγωγή νέας παραλλαγής
ζωοτροφών ΓΤ μόλις αποδειχθεί ασφαλής».

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασικό ανθρώπινο
δικαίωμα και επιτυγχάνεται μόνο όταν πληρούνται οι διαιτητικές ανάγκες και οι προτιμήσεις σε
τροφή για μια δραστήρια και υγιεινή ζωή.

Ειδικότερα, ενόψει της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής που προβλέπεται για το
2013, η στήριξη που παρέχεται προς τους ευρωπαίους γεωργούς πρέπει πάντα να τους δίνει τη
δυνατότητα να πληρούν τα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον.
Παρά την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής, περίπου 80 εκατομμύρια άτομα
ζουν ακόμα σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας και πολλά από αυτά λαμβάνουν βοήθεια
από επισιτιστικά προγράμματα. Μια ισχυρή ΚΓΠ θα διατηρήσει τον οικονομικό ρόλο των γεωργών
ως παραγωγών τροφίμων, θα διασφαλίσει όμως επίσης το βιοτικό επίπεδο και την απασχόληση
άνω των 28 εκατομμυρίων πολιτών που απασχολούνται σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.

Εάν συνυπολογιστεί και η οικονομική κρίση, οι άμεσες πληρωμές προς τους γεωργούς θα πρέπει
να διατηρηθούν και μετά το 2013, προκειμένου να σταθεροποιηθούν τα εισοδήματά τους και
να βοηθηθούν για να αντέξουν στην αστάθεια των αγορών. Τέλος, πρέπει να αναληφθούν
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση νέων να εισέλθουν στον γεωργικό τομέα, όπως
η παροχή ευκολότερης πρόσβασης σε δάνεια και η προώθηση επαγγελματικής κατάρτισης και
ειδικής τεχνικής εκπαίδευσης, οι δε «ορθές γεωργικές πρακτικές» πρέπει να διαδοθούν σε ολόκληρη
την Ευρώπη.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς. – (IT) Ανεξάρτητα από την αμφίβολη αναφορά σε δεδομένα
για την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η οποία δεν αντικατοπτρίζει την πρόσφατη μείωση
των ποσοστών γεννήσεων σε διάφορες μη ευρωπαϊκές χώρες, η επισιτιστική ασφάλεια συνδέεται
αναμφίβολα με την καλή χρήση της γεωργίας.

Κατά συνέπεια, είναι σαφώς επιθυμητή μια κοινή γεωργική πολιτική που να στοχεύει στην ενίσχυση
της ποιοτικής και φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας και την παροχή βοήθειας προς τους
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γεωργούς για την επίτευξη αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Εάν συνυπολογιστούν και οι
πολιτικές για την ενέργεια, οι οποίες εμπίπτουν στον γεωργικό τομέα μέσω της χρήσης των
βιοκαυσίμων, τότε αυτό αποτελεί επιχείρημα που θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, δεδομένου
ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων ανταγωνίζεται την παραγωγή τροφίμων. Το συμπέρασμα της
έκθεσης είναι, επίσης, βάσιμο: δεν μπορούμε να διανοηθούμε τη μείωση του προϋπολογισμού
της ΚΓΠ.

Bart Staes (Verts/ALE),    γραπτώς. – (NL) Σε γενικές γραμμές, η έκθεση αυτή αποτελεί μια
αρκετά αξιόλογη συμβολή στη συζήτηση για τον ρόλο της γεωργίας στον εφοδιασμό με τρόφιμα.
Το Κοινοβούλιο εντόπισε σωστά τα προβλήματα που πρέπει να αντιπαλέψουν οι γεωργοί σε
περιόδους εντονότατης αστάθειας της αγοράς και των τιμών και επέστησε την προσοχή στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γεωργοί από την άποψη αυτή. Η Επιτροπή πρέπει να
καταλήξει σε αυστηρά και μόνιμα μέτρα για την αντιμετώπιση της αστάθειας των γεωργικών
αγορών. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της παραγωγής στην ΕΕ. Οι πολύ μεγάλες
αυξήσεις των τιμών στις χρηματοπιστωτικές αγορές βασικών γεωργικών προϊόντων προκαλούνται
σε μεγάλο βαθμό από την κερδοσκοπία. Η κερδοσκοπική συμπεριφορά είναι υπεύθυνη για
περίπου το 50% της πρόσφατης ανόδου των τιμών.

Είναι θετικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τα συμπεράσματα του ειδικού
εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη διατροφή σχετικά με τον καταστροφικό ρόλο που παίζουν
οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι
τράπεζες επενδύσεων, διότι επηρεάζουν τους δείκτες τιμών των πρώτων υλών μέσω των
δραστηριοτήτων τους στις αγορές παραγώγων. Το Κοινοβούλιο έχει εκπονήσει μια γενικώς ορθή
ανάλυση της κατάστασης, στη συνέχεια όμως υπέπεσε σε μεγάλο σφάλμα μην διατυπώνοντας
σχετικές παρατηρήσεις για τον ρόλο των ΓΤΟ στη γεωργία στο πλαίσιο της έκθεσης. Η συζήτηση
αυτή διεξάγεται αλλού και δεν ανήκει εδώ, γι’ αυτό τελικά καταψήφισα την έκθεση.

Csanád Szegedi (NI),    γραπτώς.  –  (HU) Δεν μπορώ να υποστηρίξω μια πρωτοβουλία που
διευκολύνει ή επιταχύνει την εισαγωγή οποιωνδήποτε γενετικά τροποποιημένων φυτών. Τα
εξαιρετικά χαρακτηριστικά των γεωργικών γαιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν τη δυνατότητα
σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων στην Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ιταλία και τη Γαλλία, να
παράγουν καλής ποιότητας ζωοτροφές. Δεν χρειαζόμαστε γενετικά τροποποιημένες παραλλαγές
ζωοτροφών. Επίσης, δεν υποστηρίζω την εισαγωγή των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των μακροπρόθεσμων καταστρεπτικών συνεπειών τους στην υγεία.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο όρος «επισιτιστική ασφάλεια» τονίζει την ανάγκη
λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων σε τρόφιμα: ένα
ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο περιλαμβάνει τη φυσική και οικονομική πρόσβαση σε υγιεινή,
επαρκή και θρεπτική τροφή. Θεωρώ ότι η έγκριση της εν λόγω έκθεσης τονίζει ότι ο γεωργικός
τομέας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού και η φτώχεια η
οποία εξακολουθεί να υπάρχει συνεπάγονται ότι η παραγωγή τροφίμων πρέπει να αυξηθεί
τουλάχιστον κατά 70% για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού. Τα κλιματικά
φαινόμενα, η κερδοσκοπία και η αστάθεια των τιμών επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα των
γεωργών.

Είναι απαραίτητη μια κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013 που είναι σε θέση να εγγυηθεί το
δικαίωμα στην επισιτιστική ασφάλεια με ισχυρή δέσμευση στην ανταγωνιστικότητα και την
καινοτομία, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των νέων γεωργών οι οποίοι μπορούν να
ανταποκριθούν στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις. Η γεωργική πολιτική πρέπει να ρυθμιστεί μέσω
της προώθησης της παραδοσιακής και τοπικής γεωργίας, αν μη τι άλλο, καθώς και των βιολογικών
και τοπικής προέλευσης τροφίμων.
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Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    γραπτώς.  –  (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε μια έκθεση σχετικά με την αναγνώριση της γεωργίας, αλλά αναγκάστηκα να απόσχω
από την ψηφοφορία. Η παρούσα έκθεση λαμβάνει υπόψη πολλές ανησυχίες κρίσιμης σημασίας
για τους αγρότες, όπως η βοήθεια για τη μικρή παραγωγή, οι νέοι αγρότες και η καταπολέμηση
της κερδοσκοπίας των τιμών. Η έκθεση επισημαίνει επίσης την ανάγκη σημαντικής
χρηματοδότησης για τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική.

Αν και η έκθεση είναι συνολικά θετική, περιέχει ένα απαράδεκτο μέτρο: την επιτάχυνση των
διαδικασιών έγκρισης ΓΤΟ εκ μέρους της Επιτροπής.

Το εν λόγω μέτρο δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη την αξιολόγηση των προϊόντων προτού αυτά
διατεθούν στην αγορά και δεν κάνει καμία απολύτως μνεία στους κινδύνους που έχουν
επανειλημμένα επισημανθεί σε σχέση με την κυκλοφορία ΓΤΟ στην αγορά.

Το μέτρο αυτό δεν λαμβάνει στο ελάχιστο υπόψη την ασφάλεια των τροφίμων και την αρχή της
προφύλαξης. Πρόκειται για επικίνδυνο μέτρο, είναι δε σκανδαλώδες το γεγονός ότι έχει
ενσωματωθεί σε μια έκθεση που αποσκοπεί να λάβει υπόψη τη στρατηγική σημασία της γεωργίας.

Το θέμα των ΓΤΟ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αποκλειστικής συζήτησης την οποία οι
ευρωπαϊκοί φορείς αρνούνται να διεξαγάγουν.

Dominique Vlasto (PPE),    γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, το οποίο
υπογραμμίζει την ανάγκη η ευρωπαϊκή πολιτική να δώσει προτεραιότητα στη γεωργία. Οι
ευρωπαίοι πολίτες εκφράζουν όλο και περισσότερες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια των
τροφίμων, πράγμα που πρέπει να διασφαλίζεται σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής,
επεξεργασίας και διανομής. Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να διασφαλιστεί
αειφόρος, ασφαλής και δίκαιη γεωργία είναι πολλές: προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος,
έλεγχος των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, διατήρηση της βιοποικιλότητας, διατήρηση
του επιπέδου διαβίωσης των γεωργών και διασφάλιση της επισιτιστικής μας αυτάρκειας στο
πλαίσιο μιας παγκόσμιας αγοράς που δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η γεωργία αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της κληρονομιάς μας και πάντοτε διαμόρφωνε την ταυτότητα, τον τρόπο ζωής και τα
τοπία μας. Επικροτώ τις προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας, σημαντικό όμως έργο
πρέπει ακόμη να πραγματοποιηθεί σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Καλώ, συνεπώς, την
ΕΕ να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στους μικρούς γεωργούς, οι οποίοι αποτελούν τη
μεγαλύτερη μεν, αλλά κυρίως την πιο ευάλωτη ομάδα. Η αναγνώριση του γεγονότος ότι η
γεωργία συνιστά στρατηγικό τομέα θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση της
κοινωνικής της διάστασης, στην οποία δεν έχει δοθεί επαρκής προσοχή μέχρι σήμερα. Και οι
γεωργοί χρειάζονται ασφάλεια.

Artur Zasada (PPE),    γραπτώς. – (PL) Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η αναγνώριση της γεωργίας
ως στρατηγικού τομέα θα επιτρέψει τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την υλοποίηση των
προγραμμάτων βοήθειας και ενημέρωσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρέπει να τεθούν σε
εφαρμογή προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας για τα φτωχότερα μέλη της κοινωνίας. Συχνά
λησμονούμε ότι περίπου 80 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας.

Εκτός από προγράμματα ενίσχυσης, θα πρέπει να αναπτύξουμε προγράμματα που προωθούν
την υγιεινή διατροφή, κυρίως για παιδιά και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συνέπειες
της παραμέλησης τέτοιου είδους θεμάτων είναι εμφανέστατες στις ΗΠΑ, όπου ο αριθμός των
παχύσαρκων εφήβων έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία έτη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
εφαρμοστούν προγράμματα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και γάλακτος σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα, δεδομένου ότι η εκμάθηση ορθών διατροφικών συνηθειών θα έχει θετικό αντίκτυπο
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στην υγεία των νέων Ευρωπαίων, μειώνοντας έτσι τις υγειονομικές και κοινωνικές δαπάνες στο
μέλλον. Στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτού του είδους θα πρέπει να συμμετέχει ο
μεγαλύτερος δυνατός αριθμός τοπικών παραγωγών και διανομέων τροφίμων, δεδομένου ότι
αυτό θα ενισχύσει τη θέση των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 και επαναλαμβάνεται στις 15.05)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

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

11. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Ώρα των ερωτήσεων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των ερωτήσεων με τον Πρόεδρο της
Επιτροπής. Πρόκειται για τη διαδικασία που ακολουθείται συνήθως, ήτοι ερωτήσεις διάρκειας
ενός λεπτού και απαντήσεις διάρκειας επίσης ενός λεπτού. Αν υπάρξει συμπληρωματική ερώτηση,
επιτρέπονται τριάντα δευτερόλεπτα, και τριάντα δευτερόλεπτα επιτρέπονται επίσης και για την
απάντηση. Οι πρώτες ερωτήσεις οι οποίες θα τεθούν στον Πρόεδρο της Επιτροπής θα είναι από
τους επικεφαλής ή τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων.

Corien Wortmann-Kool,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε
Barroso, θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση σε αυτήν τη Αίθουσα σχετικά με το ευρωπαϊκό
ταμείο έκτακτης ανάγκης. Με αυτήν, θα ήθελα να δώσω έμφαση στο γεγονός ότι συμμετείχατε
στη συζήτηση για το ταμείο έκτακτης ανάγκης, επειδή αυτή αφορούσε ένα ευρωπαϊκό ταμείο
έκτακτης ανάγκης. Η ερώτησή μου είναι η εξής: ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την επέκταση
αυτού του ταμείου; Έχετε, πράγματι, ήδη μιλήσει γι’ αυτό το ζήτημα, αλλά κυρίως όσον αφορά
τον τρόπο με τον οποίο το ταμείο θα όφειλε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή του και για πόσο
χρονικό διάστημα. Αυτήν τη στιγμή, η κατάσταση στην αγορά κρατικών ομολόγων είναι αρκετά
ήρεμη, όμως θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Εξού και η ερώτησή μου: ποια είναι η
άποψή σας σχετικά με την επέκταση του ταμείου έκτακτης ανάγκης;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, καταρχάς,
να ευχαριστήσω την κ. Wortmann-Kool.

Πράγματι, αυτή δεν είναι μόνο η δική μου θέση, αλλά η ομόφωνη θέση της Επιτροπής. Σε αυτό
το έγγραφο αναφέρεται, σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, ότι η Επιτροπή πιστεύει
πως η πραγματική χρηματοδοτική ικανότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) πρέπει να ενισχυθεί και το πεδίο δραστηριότητάς του να διευρυνθεί. Αυτό
το εξετάζουμε στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης απάντησης και όχι, φυσικά, ως την πλήρη
απάντηση. Υπάρχει μόνο μία φράση σε αυτό το έγγραφο σχετικά με το ΕΤΧΣ. Αφορά επίσης τη
διαρθρωτική μεταρρύθμιση, τη δημοσιονομική εξυγίανση και μέτρα για την ενίσχυση της
ανάπτυξης.

Όμως, στην πραγματικότητα, είναι σημαντικό για την σταθερότητα της ζώνης του ευρώ να
αυξηθεί η δανειακή ικανότητα επειδή, όπως γνωρίζετε, το ΕΤΧΣ έχει αυτήν τη στιγμή
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χρηματοδοτηθεί με 440 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ζητώ τώρα να αυξηθεί το ανώτατο όριο,
αλλά γνωρίζουμε ότι το ΕΤΧΣ δεν μπορεί, εκ των πραγμάτων, να δανείσει αυτά τα
440 δισεκατομμύρια ευρώ αν παραστεί ανάγκη, επειδή απαιτείται να διασφαλιστεί η αξιολόγηση
του ΕΤΧΣ με τριπλό Α. Έτσι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να
αυξήσουμε την ικανότητα του ταμείου. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ εποικοδομητική πρόταση
η οποία θα πρέπει να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν.

Corien Wortmann-Kool,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, έχω μια
συμπληρωματική ερώτηση: λέτε «το ταχύτερο δυνατόν». Τι εννοείτε ακριβώς με αυτό επειδή,
κατά την άποψή μου, η διασφάλιση σταθερότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές τους προσεχείς
μήνες είναι επείγον ζήτημα. Η αποφασιστικότητα όσον αφορά αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμη.
Αυτήν τη στιγμή, βλέπουμε κυρίως συζητήσεις μεταξύ αρχηγών κυβερνήσεων και υπουργών
Οικονομικών, γι’ αυτό τι είδους χρονοδιάγραμμα έχετε κατά νου όταν λέτε «το ταχύτερο δυνατόν»;
Μπορείτε παρακαλώ να είστε πιο συγκεκριμένος επ’ αυτού;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, «το ταχύτερο
δυνατόν» σημαίνει ακριβώς αυτό: ότι δεν πρέπει να είμαστε αναβλητικοί. Είδαμε κατά το παρελθόν
ότι πολλοί αναλυτές στην αγορά θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ζώνη του ευρώ μάλλον
αντιδρούν παρά δρουν. Χρειάζεται να προηγούμαστε των εξελίξεων και όχι να είμαστε ουραγοί
αυτών, γι’ αυτό πρέπει να αναλάβουμε δράση το συντομότερο δυνατόν!

Πράγματι, φαίνεται ότι η χθεσινή συνεδρίαση της ζώνης του ευρώ και η σημερινή συνεδρίαση
του ECOFIN σημείωσαν κάποια πρόοδο. Είμαστε σε επικοινωνία με τα κράτη μέλη μας. Πιστεύω
ότι είναι σημαντικό. Και πιστεύω ότι θα ήταν φρόνιμο, δεδομένου ότι έχουμε τη συνεδρίαση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 4 Φεβρουαρίου, να ασχοληθούμε εκεί με αυτά τα ζητήματα.
Είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να ασχοληθεί με αυτά τα
ζητήματα στις 4 Φεβρουαρίου.

Stephen Hughes,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Πρόεδρε Barroso, γνωρίζω ότι η
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ΕΣΣ) έχει ήδη εγείρει πολύ ισχυρές ενστάσεις σχετικά
με την ευρεία παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική και ιρλανδική αγορά εργασίας,
καταστρατηγώντας τις συλλογικές συμβάσεις και τον κοινωνικό διάλογο. Η δική σας ετήσια
επισκόπηση της ανάπτυξης υπόσχεται μία από τα ίδια. Οι υπάλληλοί σας ζητούν αναθεώρηση
των ρητρών τιμαριθμοποίησης και συμφωνιών αμοιβής, την προαγωγή της ευέλικτης εργασίας,
την επανεξέταση των παροχών ανεργίας και τη μείωση της υπερπροστασίας των εργαζομένων.

Δεν συμφωνείτε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να φροντίζει να προάγει τον κοινωνικό διάλογο και
τις συλλογικές συμβάσεις αντί να τις υπονομεύει; Και, καθώς το ζήτημα των αμοιβών εξαιρείται
από το κοινωνικό κεφάλαιο της Συνθήκης, τι νομική βάση χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να
παρεμβαίνει στα εθνικά συστήματα συλλογικών συμβάσεων; Επίσης, η εντατικοποίηση των
προσπαθειών για δημοσιονομική εξυγίανση που ζητείται στην επισκόπηση θα ακυρώσει οιαδήποτε
δυνατότητα επίτευξης των στόχων της διαδικασίας του 2020. Ποια είναι η απάντησή σας σε
αυτό;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Επιτρέψτε μου να σας πω, με απόλυτη
σαφήνεια, ότι στηρίζουμε απόλυτα τον κοινωνικό διάλογο. Αυτό το κάνουμε σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αλλά, στη συνέχεια, πρέπει να το κάνουμε επίσης και σε εθνικό επίπεδο· αυτό είναι ευθύνη
των κρατών μελών. Προάγω ενεργά όλον αυτό τον κοινωνικό διάλογο με την ΕΣΣ, με την
BusinessEurope και με άλλους αρμόδιους εταίρους. Όμως, πράγματι, είμαστε της άποψης ότι
θα πρέπει τώρα να δημιουργήσουμε περισσότερα κίνητρα για εργασία· πρέπει να ασχοληθούμε
με την κατάσταση της αγοράς εργασίας στα κράτη μέλη μας. Πιστεύω ότι αυτό εντάσσεται στο
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πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες χρειάζονται για να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Stephen Hughes,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Πρόεδρε Barroso, γιατί όλη αυτή
η εστίαση στις αγορές εργασίας; Τι συμβαίνει με τις άλλες αγορές με τις οποίες χρειάζεται να
ασχοληθούμε εν προκειμένω – τη χρηματοπιστωτική αγορά, την εσωτερική αγορά, τις αγορές
βασικών εμπορευμάτων; Όλη η εστίαση φαίνεται να είναι στις αγορές εργασίας. Γιατί οι λιγότερο
εύποροι, οι εργαζόμενοι, να υφίστανται το κόστος αυτής της ύφεσης και την ανάγκη
αντιμετώπισής της;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Η εστίαση δεν είναι μόνο στην αγορά
εργασίας. Μεταρρυθμίζουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές με την ενεργή στήριξη και συμμετοχή
αυτού του Κοινοβουλίου. Συζητήσαμε επίσης επί μακρόν την ανάγκη εμβάθυνσης της
μεταρρύθμισης της εσωτερικής αγοράς στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Συζητούμε
τώρα συγκεκριμένα για τις αγορές ενέργειας, όμως και οι αγορές εργασίας εντάσσονται στο
πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες χρειάζονται για να αυξήσουμε την
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ειδικά σε εκείνες τις χώρες που τώρα είναι οι πλέον ευάλωτες.
Όπως γνωρίζετε, ορισμένες εξ αυτών πραγματοποιούν ήδη σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην
αγορά εργασίας.

Guy Verhofstadt,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι
μεταφέρατε τις ανησυχίες σας σχετικά με την υπόθεση Khodorkovsky σε ιδιωτική συνομιλία
με τον πρόεδρο Medvedev. Αν η υπόθεση Khodorkovsky ήταν υπόθεση η οποία δημιουργεί
προηγούμενο όσον αφορά το κράτος δικαίου στη Ρωσία, τότε φυσικά αυτό το οποίο μπορούμε
να πούμε είναι ότι η υπόθεση απέτυχε. Επιπλέον, την 31η Δεκεμβρίου συνελήφθη ο Boris
Nemtsov. Ωστόσο, το άρθρο 31 του ρωσικού συντάγματος εγγυάται την ελευθερία του
συνέρχεσθαι.

Όπως γνωρίζετε, η αντιπολίτευση διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάθε 31η του μηνός.
Απ’ ό,τι βλέπω, υπάρχουν επτά μήνες το 2011 οι οποίοι έχουν 31 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι
υπάρχει πιθανότητα, αν αυτό συνεχιστεί, να λάβουν χώρα το 2011 συμβάντα παρόμοια με τη
σύλληψη του κ. Nemtsov. Ως εκ τούτου, τι κοινή δράση μπορούν να αναλάβουν τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ σχετικά με αυτό το ζήτημα; Η Ρωσία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης,
του ΟΟΣΑ, της G8 και δυνητικά μέλος του ΠΟΕ. Πιστεύω ότι χρειάζεται ανάληψη επείγουσας
δράσης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Όπως γνωρίζετε, κύριε Verhofstadt,
έχουμε θέσει το ζήτημα στους ρώσους εταίρους μας και, για την ακρίβεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει ήδη αντιδράσει δημόσια για τις ένδικες διαδικασίες κατά του Mikhail Khodorkovsky και
του Platon Lebedev μέσω της δήλωσης της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton.

Πιστεύουμε ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το δικαίωμα κάθε πολίτη σε δίκαιη δίκη
–όπως κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, στην οποία η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος– είναι κρίσιμης σημασίας για τη
στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το
κράτος δικαίου είναι επίσης ο ακρογωνιαίος λίθος της «εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό»
την οποία τώρα αναπτύσσουμε με τη Ρωσία.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά αυτό το ζήτημα και θα εγείρουμε το ζήτημα με
διάφορους τρόπους και σε διάφορες συνεδριάσεις με τη Ρωσία, όπως τονίστηκε στην τελευταία
σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου
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στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από τη Ρωσία να σέβεται τις διεθνείς δεσμεύσεις
της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σέβεται επίσης το κράτος δικαίου.

Guy Verhofstadt,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – Δεν πρόκειται για ερώτηση, αλλά απλώς
μία παρατήρηση. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να ασχοληθεί με το πρόβλημα το
συντομότερο δυνατόν. Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί ως έχει τώρα στη Ρωσική
Ομοσπονδία. Δεν πιστεύω ότι, απλώς και μόνο επειδή έχουμε πολλούς σημαντικούς εμπορικούς
δεσμούς, πρέπει να παραμείνουμε σιωπηλοί επ’ αυτού του θέματος – το αντίθετο.

Rebecca Harms,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Στη Ρωσία, η ελευθερία του
Τύπου και των μέσων ενημέρωσης είναι πραγματικά σημαντικό πρόβλημα. Αν θέλετε να εξέλθετε
αισίως από αυτήν τη συζήτηση, κύριε Barroso, δεν μπορείτε να ανέχεστε αυτό το οποίο συμβαίνει
τώρα στην Ουγγαρία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί η Επιτροπή είναι τόσο χαλαρή με τον νόμο
περί Τύπου της Ουγγαρίας. Σε κάθε τομέα, αυτός ο νόμος παραβιάζει τις αρχές οι οποίες ισχύουν
στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Ζητήσαμε τη νομική συμβουλή ειδικών. Εν ολίγοις, σύμφωνα με αυτήν τη νομική συμβουλή ο
εν λόγω νόμος παραβιάζει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, την
οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση της UNESCO, η οποία καλύπτει τα μέσα
ενημέρωσης, τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά θα σταματήσω εδώ. Συνεπώς, θα ήθελα
επίσης να σας ρωτήσω, πότε θα παρέμβετε κατάλληλα στην Ουγγαρία; Ποιο είναι το
χρονοδιάγραμμα; Γιατί δεν έχει κινηθεί ακόμη διαδικασία επί παραβάσει; Η κριτική μου στηρίζεται
επίσης στην υφιστάμενη νομολογία σε αυτόν τον τομέα.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Με την Ουγγαρία, όπως και με
οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να εφαρμόζουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία με αντικειμενικό
και αμερόληπτο τρόπο. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα πολύ προσεκτικά από νομική άποψη,
γι’ αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε σαφή μεθοδολογία.

Αυτό ακριβώς κάνουμε – διά της Αντιπροέδρου Kroes. Χθες, παρείχε εκτενείς αναφορές στην
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή
Πολιτισμού και Παιδείας. Έχουμε ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τον νόμο περί μέσων
ενημέρωσης της Ουγγαρίας. Έως τα τέλη αυτής της εβδομάδας, προτιθέμεθα να στείλουμε μια
πρώτη επιστολή στην ουγγρική κυβέρνηση στην οποία οι ουγγρικές αρχές πρέπει να απαντήσουν.

Επαναλαμβάνω: πρέπει να τηρούμε σαφείς, αντικειμενικές, αμερόληπτες, νομικά θεμελιωμένες
διαδικασίες, επειδή η Ουγγαρία, ακριβώς όπως οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, έχει το
δικαίωμα στην αμεροληψία εκ μέρους της Επιτροπής. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, ωστόσο, ότι
παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα πολύ προσεκτικά.

Rebecca Harms,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Θα ήθελα να ζητήσω όλα τα
έγγραφα τα οποία η Ουγγαρία έχει παράσχει στην Επιτροπή να καταστούν διαθέσιμα για έλεγχο.
Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε την ευκαιρία να κρίνουμε οι ίδιοι, και πιστεύουμε ότι είναι
καιρός να εξαχθούν συμπεράσματα επί του θέματος. Ωστόσο, έχουμε την υποψία, ότι η Ουγγαρία
ενδέχεται να μην έχει δώσει το πλήρες κείμενο του νόμου, ότι παίζει με τον χρόνο. Παρακαλώ,
δώστε μας τα έγγραφα!

Επιπλέον, πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια, για παράδειγμα στις
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, και να ψέλνουμε επανειλημμένα το ίδιο τροπάρι
σχετικά με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για να τα ξεχάσουμε μόλις μια χώρα γίνει κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Φυσικά τηρούμε το Κοινοβούλιο
πλήρως ενήμερο. Όπως είπα νωρίτερα, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Kroes συναντήθηκε
χθες με τις αρμόδιες επιτροπές αυτού του Κοινοβουλίου.

Ταυτόχρονα, θα αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα θέματα έχουν νομική διάσταση και ότι πρέπει να
τηρούμε τη μεθοδολογία με πολύ σαφή, αντικειμενικό τρόπο. Η Επιτροπή έχει πολύ καλή φήμη
και επίπεδο αξιοπιστίας σε όλα αυτά τα ζητήματα, την οποία αξιοπιστία βέβαια δεν θέλουμε να
διακινδυνεύσουμε. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι παρακολουθούμε το ζήτημα με μεγάλη
προσοχή και έχουμε ήδη εκφράσει αυτές τις ανησυχίες. Έχω συζητήσει προσωπικά αυτό το
ζήτημα με τον πρωθυπουργό Orbán. Αύριο, θα έλθει σε αυτό το Κοινοβούλιο. Μπορούμε να
συζητήσουμε αυτό το θέμα σε πολιτικό επίπεδο, αλλά πρέπει επίσης να τηρούμε σαφείς
διαδικασίες ως προς αυτό.

Michał Tomasz Kamiński,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, πριν από
μερικές ημέρες, η Διεθνής Αεροναυτική Επιτροπή, η οποία διενεργεί έρευνα στη Μόσχα,
δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με τα αίτια της καταστροφής στις 10 Απριλίου του
περασμένου έτους στο Smoleńsk. Η πολωνική κοινή γνώμη έχει εκπλαγεί από τις διαπιστώσεις
της και την θεωρεί έγγραφο το οποίο κάθε άλλο παρά αντικειμενικό είναι. Έχει ήδη αποδειχθεί
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών ότι στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν σε
δύσκολη θέση τη Ρωσία έχουν αποκρυφτεί, και ολόκληρη η έκθεση εστιάζεται με τέτοιο τρόπο
ώστε η Πολωνία να καθίσταται υπεύθυνη για το τραγικό συμβάν στο Smolensk. Στην Πολωνία,
κανένα λογικό άτομο δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι υπήρξαν λάθη εκ μέρους μας κατά τη
διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας προετοιμασίας και εκτέλεσης της επίσκεψης του αείμνηστου
Προέδρου. Ωστόσο, η ρωσική έκθεση φέρει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πολιτικού παιχνιδιού
το οποίο αποσκοπεί στην απαλλαγή των Ρώσων από κάθε υπαιτιότητα.

Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να θέσω την εξής ερώτηση: πώς βλέπει η Επιτροπή αυτήν την έκθεση
και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να πράξει οτιδήποτε για τη διαλεύκανση των αιτίων
της τραγωδίας στο Smoleńsk όπου απεβίωσε ο αρχηγός κράτους μέλους, καθώς και πολλοί
εκπρόσωποι της πολιτικής ελίτ της χώρας μου.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω
στον κ. Kamiński ότι ουδείς ποτέ θα ξεχάσει την τρομερή τραγωδία, είτε στην Πολωνία είτε
αλλού. Λυπηθήκαμε πολύ για τον θάνατο του προέδρου Kaczynski και όλων όσων τον συνόδευαν
εκείνη την τραγική ημέρα. Γνωρίζω, φυσικά, για τη ρωσική έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε την
περασμένη εβδομάδα και γνωρίζω επίσης και για τις πολωνικές αντιδράσεις σε αυτή, τις οποίες
κατανοώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεδομένου του μεγέθους αυτής της τραγωδίας.

Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να ενεργήσει σε αυτές τις καταστάσεις μόνο όταν έχουμε την ορθή
νομική βάση για να μπορέσουμε να το πράξουμε. Παρεμπιπτόντως, ουδέποτε μας προσέγγισαν
οι πολωνικές αρχές για να παρέμβουμε σε αυτό το ζήτημα παρότι, βεβαίως, είμαστε διατεθειμένοι
να πράξουμε οτιδήποτε εμπίπτει στη νομική αρμοδιότητά μας, σε περίπτωση που λάβουμε ένα
τέτοιο αίτημα.

Michał Tomasz Kamiński,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να βεβαιωθώ ότι ορθώς σάς κατενόησα. Έως τώρα, η πολωνική κυβέρνηση δεν ζήτησε από την
Επιτροπή να ερευνήσει τους λόγους της καταστροφής στο Smoleńsk. Ωστόσο, αν η πολωνική
κυβέρνηση ζητούσε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία θα παρείχε μια τέτοια
βοήθεια;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Όπως είπα, πρέπει να δούμε τη
νομική βάση γι’ αυτό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, επρόκειτο για στρατιωτική πτήση και
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για επίσημη επίσκεψη, και ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ μετά το τρομερό ατύχημα. Ως εκ τούτου,
από νομική άποψη, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πολλά επιχειρήματα όσον αφορά τη βάση επί της
οποίας η Επιτροπή θα μπορούσε να παρέμβει. Όμως μπορούμε, φυσικά, πάντοτε να συζητήσουμε
ανεπίσημα αυτό το ζήτημα με τις πολωνικές αρχές ή με άλλες αρχές οι οποίες ενδέχεται να μας
το ζητήσουν.

Lothar Bisky,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Barroso, όλοι γνωρίζουμε
πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα του ευρώ. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, υπάρχει ένα
συμβάν το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω και τόσο καλά. Πρόκειται για τη συζήτηση σχετικά
με τη δέσμη μέτρων διάσωσης, όπου εσείς δώσατε το πράσινο φως αλλά η καγκελάριος Merkel
έδωσε το κόκκινο φως. Συνεπώς, η ερώτησή μου είναι, αν συντονίζεστε καθόλου μεταξύ σας.
Εκτιμώ ότι, ενίοτε, τέτοια πράγματα συμβαίνουν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι
τέτοιο ή ακούω κάτι σχετικά με αυτό. Εν τω μεταξύ τα μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει μεγάλο
ενδιαφέρον γι’ αυτό. Ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για ενδοοικογενειακό καυγά μεταξύ υμών
και της καγκελαρίου Merkel. Πρόκειται για σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Μπορώ να το καταλάβω
αυτό –πιστέψτε με, ούτε κι εγώ έχω πάντα τις ίδιες απόψεις με την καγκελάριο– όμως το ζήτημα
έχει να κάνει με το αν τέτοιες δημόσια διαφοροποιούμενες απόψεις βοηθούν τελικά τους
κερδοσκόπους.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκαστο
θεσμικό όργανο και εκάστη κυβέρνηση έχουν τις δικές τους αρμοδιότητες. Η Επιτροπή έχει
ορισμένη αρμοδιότητα να παρουσιάζει αυτό το οποίο πιστεύει ότι είναι ο ορθός τρόπος για να
προχωρήσει η ζώνη του ευρώ και η Ένωση και, γι’ αυτό, σε ένα ολοκληρωμένο έγγραφο σχετικά
με την ετήσια επισκόπησης της ανάπτυξης, εκφράσαμε τη γνώμη μας. Πιστεύω ότι είχαμε όχι
μόνο το δικαίωμα αλλά και το καθήκον να το πράξουμε.

Αυτό λοιπόν πράξαμε, και πιστεύω ότι οι αγορές το δέχθηκαν εξαιρετικά καλά, όπως είδαμε τις
τελευταίες ημέρες, επειδή κατάλαβαν ότι τώρα υπήρχε μια πραγματική βούληση για να κινηθούμε
αποφασιστικά ως προς όλες τις πτυχές μιας ολοκληρωμένης απόκρισης, περιλαμβανομένου του
ΕΤΧΣ.

Η ανάλυση της αγοράς είναι ομόφωνη όσον αφορά την ανάγκη να πράξουμε περισσότερα σχετικά
με αυτό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο η γνώμη της Επιτροπής· είναι επίσης η γνώμη της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, και αυτή εκφράστηκε με εξαιρετικά σαφείς όρους. Ελπίζω τα κράτη μέλη
να καταλήξουν σε συμφωνία με βάση τη θέση της Επιτροπής.

Lothar Bisky,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Barroso, δέχομαι απολύτως
ότι εκφράσατε τη γνώμη σας, και την έκθεση. Ωστόσο, η ερώτησή μου παραμένει – σε ένα τόσο
σημαντικό ζήτημα, όπου εκδηλώνεται κερδοσκοπία κατά του ευρώ, σε μια στιγμή τόσο σημαντική
όσο αυτή, πώς είναι δυνατόν η γνώμη σας να φαίνεται να μην συντονίζεται με την
καγκελάριο Merkel ή τον πρόεδρο Sarkozy ή άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων; Σε κάθε περίπτωση,
αυτήν την εντύπωση έχει η κοινή γνώμη.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Η Επιτροπή δεν χρειάζεται την άδεια
των κρατών μελών πριν εκφράσει τη γνώμη της. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν σε πολύ μεγάλο
βαθμό εναρμονισμένη με τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όταν τα
κράτη μέλη δήλωσαν ότι ήταν έτοιμα να πράξουν οτιδήποτε ήταν απαραίτητο για να
προστατεύσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Έκαναν ειδική αναφορά
στο ΕΤΧΣ και δήλωσαν ότι ήταν έτοιμα να το ενισχύσουν. Άρα, στην πραγματικότητα, δεν υπήρξε
αντίφαση.

18-01-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL120



Δεν μπορώ να σχολιάσω τα σχόλια άλλων, όμως μπορώ να σας πω ποια είναι η θέση της Επιτροπής:
είναι μια ομόφωνη θέση την οποία συμμερίζεται ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·
είναι η θέση των άλλων αρμόδιων θεσμικών οργάνων τα οποία παρακολουθούν πολύ στενά τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επισημάνουμε
αυτό το οποίο μας ενώνει παρά ορισμένα ειδικά θέματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
επικοινωνούμε.

Marta Andreasen,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Την περασμένη εβδομάδα, ένα
μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο συνταξιοδοτήθηκε μετά από 15 έτη
υπηρεσίας, προέβη σε σοβαρούς ισχυρισμούς στα μέσα ενημέρωσης. Οι ισχυρισμοί, οι οποίοι
δεν με εκπλήσσουν, τόνιζαν ουσιαστικά την έλλειψη ανεξαρτησίας των ενωσιακών ελεγκτών, η
οποία επηρεάζει το επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά την αναφορά παρατυπιών.

Η διευκρινιστική επιστολή την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Engwirda δεν κάνει τίποτε
περισσότερο από το να επιβεβαιώνει την εξουσία της Επιτροπής επί των ελεγκτών, και θέτει εν
αμφιβόλω τη βάση επί της οποίας αυτό το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή τα τελευταία
15 χρόνια.

Είναι πλέον καιρός αυτό το Κοινοβούλιο να ζητήσει ο προϋπολογισμός και οι λογαριασμοί της
ΕΕ να ελέγχονται από ένα αληθινά ανεξάρτητο σώμα το οποίο δεν θα ανήκει στα ενωσιακά όργανα.
Χωρίς έναν τέτοιο ανεξάρτητο έλεγχο, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να
συνεχίσουν να απαλλάσσουν την Επιτροπή από τη δημοσιονομική ευθύνης της.

Θα επιτρέψετε, κύριε Barroso, σε εξωτερικό ελεγκτή να ελέγχει τους λογαριασμούς; Και πείτε
μας την αλήθεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
επισημάνω ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα πλήρως ανεξάρτητο όργανο. Η
Επιτροπή δεν έχει απολύτως καμία επιρροή στις μεθόδους ή τις ελεγκτικές προτεραιότητες του
ούτε θα επιδιώκαμε να έχουμε αυτού του είδους την επιρροή. Ο σεβασμός της ανεξαρτησίας
του εξωτερικού ελεγκτή της είναι προς όφελος της ίδιας της Επιτροπής και προς όφελος του
ευρωπαϊκού συμφέροντος.

Ουδέποτε έχω προβεί σε αρνητικά σχόλια σχετικά με αποφάσεις δικαστηρίων, είτε αυτά είναι
συνταγματικά δικαστήρια είτε το Δικαστήριο της ΕΕ ή το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτή είναι βασική
αρχή της δημοκρατίας: ο σεβασμός του κράτους δικαίου και ο σεβασμός των ανεξάρτητων
οργάνων.

Φυσικά, υπάρχει τακτικός διάλογος μεταξύ της Επιτροπής με την ιδιότητά της ως ελεγχόμενου
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την ιδιότητά του ως ελεγκτή, στο πλαίσιο της ελεγκτικής
διαδικασίας. Αυτό είναι σύνηθες και απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η ελεγκτική
διαδικασία λειτουργεί καλώς και ότι όλες οι διαπιστώσεις της ελεγκτικής διαδικασίας στηρίζονται
σε ισχυρή βάση. Ένας τέτοιος διάλογος συνάδει πλήρως με όλα τα διεθνή πρότυπα. Πρέπει
πιθανώς να επισημάνω επίσης ότι, τα προηγούμενα έτη, η Επιτροπή ήταν αποδέκτρια εξαιρετικά
επικριτικών εκθέσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Πιστεύω ότι πρέπει να σεβόμαστε τα θεσμικά
όργανά μας, ήτοι τα ανεξάρτητα θεσμικά όργανα.

Marta Andreasen,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Barroso, διαφωνώ με την
απάντησή σας. Σε απάντηση της κριτικής η οποία γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
τα τελευταία δέκα έτη, η Επιτροπή απευθύνθηκε στους ελεγκτές –και αυτό έχει καταγραφεί από
τα μέσα ενημέρωσης– και τους ζήτησε να αλλάξουν τη μεθοδολογία εργασίας τους, έτσι ώστε
η έκθεση για τις δαπάνες της ΕΕ να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.
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Στα 30 έτη της επαγγελματικής εμπειρίας μου στον τομέα της λογιστικής και της ελεγκτικής,
ουδέποτε είδα τον ελεγχόμενο να δίνει οδηγίες στον ελεγκτή όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο
ο τελευταίος θα εκτελεί την εργασία του. Πώς μπορούμε τώρα να γνωρίζουμε αν η μείωση στο
ποσοστό λαθών οφείλεται στην αλλαγή της μεθοδολογίας την οποία ζήτησε η Επιτροπή ή στη
βελτίωση των ελέγχων;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Η Επιτροπή, όπως και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, έχει το δικαίωμα να διατυπώνει τη γνώμη της επί της ελεγκτικής διαδικασίας. Εσείς
τώρα διατυπώνετε γνώμη επ’ αυτού, και έχετε απολύτως το δικαίωμα να το πράξετε. Και η Επιτροπή
είναι επίσης πολιτικό όργανο. Εκλεγήκαμε από αυτό το Κοινοβούλιο, άρα έχουμε το δικαίωμα
να διατυπώνουμε τη γνώμη μας. Με κανέναν τρόπο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί μορφή πίεσης,
εκτός και αν θεωρήσουμε επίσης ότι και τα δικά σας σχόλια συνιστούν απαράδεκτη πίεση.

Αυτό, στην πραγματικότητα, είναι μια διαδικασία για την αύξηση της διαφάνειας. Ως εκ τούτου,
επαναλαμβάνω οριστικά ότι σεβόμαστε απόλυτα το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν ασκούμε πιέσεις
σε αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εφαρμόζουμε τις συστάσεις
του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργάνου, δηλαδή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η Ιερουσαλήμ είναι η μόνη, η αιώνια και
η αδιαίρετη πρωτεύουσα του ιουδαϊκού κράτους του Ισραήλ. Η Ιερουσαλήμ, από την ανατολική
εσχατιά της έως τη δυτική εσχατιά της, είναι και πάντοτε θα παραμείνει ισραηλινή επικράτεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί δικαίως να είναι υπερήφανη για το Ισραήλ. Είναι η μόνη δημοκρατία
στη Μέση Ανατολή, περιβαλλόμενη από έναν ωκεανό δικτατορικών καθεστώτων.

Στον αγώνα του κατά της ισλαμικής τζιχάντ, το Ισραήλ δεν υπερασπίζεται μόνο τον εαυτό του,
αλλά όλα αυτά τα οποία η Ευρώπη, με τις ιουδαιοχριστιανικές αξίες της, αντιπροσωπεύει.
Επ’ αυτού η Επιτροπή θα συμφωνήσει μαζί μου.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ιουδαϊκό κράτος του Ισραήλ θα πρέπει, κατά συνέπεια,
να είναι υπεράνω αμφισβήτησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα στη
διεθνή κοινότητα ότι η διπλωματική αντιπροσωπεία της ΕΕ ανήκει αποκλειστικά στην Ιερουσαλήμ.
Γι’ αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω τον κ. Barroso αν συμφωνεί μαζί μου ότι η ΕΕ θα πρέπει
αμέσως να μεταφέρει τη διπλωματική αντιπροσωπεία της στο Ισραήλ από τη Ραμάτ Γκαβ στην
ισραηλινή πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ. Αν όχι, γιατί όχι;

Το ίδιο θα πρέπει, φυσικά, να ισχύσει για την έδρα της μελλοντικής πρεσβείας της ΕΕ στην
Ιερουσαλήμ. Είμαστε αντίθετοι στο να έχουμε καν μια τέτοια πρεσβεία, αλλά αν πρέπει να υπάρχει,
τότε να εγκαταστήσουμε την πρεσβεία της ΕΕ στο Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Καταρχάς, γνωρίζετε τη θέση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Ισραήλ. Στηρίζουμε απόλυτα την ύπαρξη του Ισραήλ.
Όπως είπατε, είναι ένα δημοκρατικό κράτος σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον και αναγνωρίζουμε
πλήρως το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Ταυτόχρονα, θα θέλαμε το Ισραήλ να σέβεται το
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού, και πιστεύουμε η καλύτερη λύση είναι
τα δύο κράτη –το Ισραήλ και το παλαιστινιακό κράτος– να υπάρχουν με απόλυτο αμοιβαίο
σεβασμό και με σεβασμό για το διεθνές δίκαιο.

Σχετικά με το ζήτημα της αλλαγής της πρωτεύουσας ή της μεταφοράς στην Ιερουσαλήμ της
αντιπροσωπείας μας στο Ισραήλ, δεν έχουμε λόγο να αλλάξουμε πόλη.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, είμαι, φυσικά, απογοητευμένος από την
απάντησή σας, αλλά ομιλείτε πράγματι για την Ανατολική Ιερουσαλήμ και το γεγονός ότι, αυτήν
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την εβδομάδα, η Επιτροπή καταδίκασε το Ισραήλ για την έναρξη ανέγερσης 1.400 οικιών στο
Gilo. Τώρα, αναρωτιέμαι πώς ακριβώς η τοπική αρχή της Ιερουσαλήμ θα έπρεπε να απαντήσει
σε αυτήν την καταδίκη, όταν λαμβάνει αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών τόσο στην
Ανατολική όσο και στη Δυτική Ιερουσαλήμ.

Εκδίδουν, πράγματι, άδειες τόσο σε Άραβες όσο και σε Ισραηλινούς σε αμφότερους τους τομείς
της πόλης, αλλά αυτό το οποίο λέει τώρα η Επιτροπή, και επίσης έλεγε την περασμένη εβδομάδα,
είναι το εξής: πρέπει να κάνετε διακρίσεις εις βάρος των Ισραηλινών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ
επειδή η πόλη είναι ακέραιη οντότητα, ούτως ή άλλως, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, η πόλη
διοικείται από ενιαία τοπική αρχή. Τι θα πείτε τότε στο συμβούλιο της τοπικής αρχής της
Ιερουσαλήμ; Ποια θα πρέπει να είναι η απάντησή τους στους Ισραηλινούς οι οποίοι απολύτως
αιτιολογημένα υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών για να χτίσουν σε περιοχή
στην οποία δικαιούνται να ζήσουν;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Πιστεύω ότι η θέση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με τους εποικισμούς εναρμονίζεται πλήρως με τη θέση της διεθνούς κοινότητας,
περιλαμβανομένων των στενότερων συμμάχων του Ισραήλ. Πιστεύουμε ότι ο τρόπος με τον
οποίο αντιμετωπίστηκε το ζήτημα των εποικισμών από την τωρινή κυβέρνηση δεν συνέβαλε
πάντοτε θετικά στις τρέχουσες προσπάθειες για ειρήνη σε αυτήν την περιοχή.

Τα σχόλια τα οποία κάνατε δείχνουν ακριβώς γιατί δεν πρέπει να έχουμε αντιπροσωπία στην
Ιερουσαλήμ ως αποτέλεσμα της δύσκολης κατάστασης σε αυτήν την εξαιρετικά σημαντική πόλη
για το Ισραήλ και για όλους μας.

Γι’ αυτό ας τηρήσουμε τη δέσμευσή μας για ειρήνη. Ας στηρίξουμε το Ισραήλ. Ταυτόχρονα, ας
μην ξεχνούμε τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού. Πιστεύω ότι αξίζει επίσης την προσοχή
και τη στήριξή μας.

Πρόεδρος.   – Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο μέρος της Ώρας των ερωτήσεων, ένα ειδικό και
συγκεκριμένο θέμα για την καινοτομία και την ενέργεια.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, η Επιτροπή ενθαρρύνει
την καινοτομία σε διάφορους τομείς του ενεργειακού μας συστήματος. Μεταξύ αυτών είναι τα
βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, η σύντηξη, η σχάση τέταρτης γενιάς, τα ευφυή δίκτυα, οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικά, η ενεργειακή απόδοση γενικά, η χρήση υδρογόνου σε
κυψέλες καυσίμου, η δέσμευση, η μεταφορά και η αποθήκευση CO2, τα ηλεκτρικά οχήματα· η
λίστα θα μπορούσε να συνεχιστεί.

Οι πόροι είναι λιγοστοί, κύριε Πρόεδρε, και δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα. Πολλοί Ευρωπαίοι
αναρωτιούνται σε ποια από αυτά τα πράγματα θα εστιαστεί η Επιτροπή στις τρέχουσες δύσκολες
περιστάσεις, και σας μεταφέρω σήμερα αυτήν την ανησυχία. Τι από αυτά αποτελεί προτεραιότητα
για την Επιτροπή;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, διότι
όλες οι προτεραιότητες συνδέονται, γι’ αυτό χρειάζεται να ολοκληρώσουμε την αγορά ενέργειας
– χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας. Αυτός είναι επίσης ένας τρόπος για να
έχουμε ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακή απόδοση. Η ενεργειακή απόδοση είναι βεβαίως
προτεραιότητα, αλλά χρειάζεται επίσης να επενδύσουμε σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών
άνθρακα, επειδή εκεί υπάρχει επίσης εξωτερική διάσταση και πρέπει να επιδιώξουμε τις εξωτερικές
φιλοδοξίες μας – για να ομιλούμε, στο βαθμό του δυνατού, με μία φωνή με τους εταίρους μας
στον ενεργειακό τομέα.
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Υπάρχουν τέσσερις προτεραιότητες με τις οποίες θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ασχοληθεί
στις 4 Φεβρουαρίου: ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας και εφαρμογή όλων των κανόνων της
εσωτερικής αγοράς· ενεργειακή απόδοση· τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα· και αποδοχή
κοινών προσπαθειών όσον αφορά την εξωτερική διάσταση.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Κύριε Πρόεδρε, όπως είναι τα πράγματα αυτήν τη
στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%
έως το 2020. Ωστόσο, σε πολιτικό επίπεδο, συζητούμε επίσης περισσότερο φιλόδοξους στόχους
και γνωρίζουμε, σε σχέση με αυτό, ότι θα επιβαρυνθούν κυρίως οι τομείς οι οποίοι καλύπτονται
από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, και η ενέργεια ειδικότερα.

Συνεπώς, θα ήθελα να ακούσω την προσωπική σας άποψη ως προς το πότε οι συνθήκες θα είναι
οι κατάλληλες για να καταστήσουμε αυτόν τον στόχο πιο φιλόδοξο.

Ποια πρόσθετα μέτρα θα χρειαστεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενεργειακό τομέα; Ή
μήπως αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης τους όρους που αναφέρατε στην απάντησή σας σε
ερώτηση συναδέλφου μου βουλευτή;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Πρόκειται επίσης για παγκόσμια
διαδικασία, όχι μόνο για ευρωπαϊκή διαδικασία. Το Κανκούν υπήρξε σημαντικό βήμα στις
διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Κατέστη τουλάχιστον δυνατόν να διατηρήσουμε ζωντανή την
πολυμερή διαδικασία και αυτό ήταν θετικό, αλλά, στην πραγματικότητα, κατά τη δική μας άποψη,
αυτό δεν ήταν αρκετό.

Για να προχωρήσουμε και να αναλάβουμε δεσμευτικούς στόχους, πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουμε
από άλλους, ήτοι τους μεγαλύτερους ρυπαντές, τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες,
να καταβάλουν ανάλογες προσπάθειες. Έως τώρα, δεν έχουν δεσμευτεί γι’ αυτό.

Γι’ αυτό πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο για να τις κινητοποιήσουμε. Ταυτόχρονα, εκείνες
οι χώρες οι οποίες είναι έτοιμες να προχωρήσουν και να αναλάβουν περισσότερες δεσμεύσεις
μπορούν και πρέπει να το πράξουν, και ο συγκεκριμένος τρόπος τον οποίο θα προτείνω στην
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Φεβρουαρίου είναι να επιτευχθούν περισσότερα όσον αφορά την
ενεργειακή απόδοση, έναν τομέα στον οποίο υστερούμε σε σχέση με το σημείο όπου θα έπρεπε
να είμαστε.

Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές, πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε τον
στόχο μας για το 2020 αλλά όχι όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, άρα αυτός είναι ένας
συγκεκριμένος τομέας όπου μπορούμε να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο.

Derek Vaughan (S&D).   – (EN) Για να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και το χαμηλό
κόστος για τους καταναλωτές, η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους τύπους ενέργειας
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Σε αυτούς τους τύπους ενέργειας περιλαμβάνεται η καθαρή
τεχνολογία άνθρακα – ένας τομέας στον οποίο, έως τώρα, η εξέλιξη υπήρξε πολύ βραδεία.
Συνεπώς, μπορεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής να διαβεβαιώσει ότι η υποστήριξη της έρευνας στον
τομέα της συλλογής και αποθήκευσης άνθρακα θα συνεχιστεί στο μέλλον;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα
προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Όμως εν τέλει, γνωρίζετε ότι τα κράτη μέλη είναι αυτά τα
οποία αποφασίζουν όσον αφορά τη χρηματοδότηση για έρευνα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο
θα συζητήσουμε όταν παρουσιάσουμε τις πολυετείς δημοσιονομικές προοπτικές.
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Όμως ελπίζω βεβαίως ότι τα κράτη μέλη θα δώσουν προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές και
στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και θα εστιαστούν στις προτεραιότητες τεχνολογίας
οι οποίες καθορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών.

Αυτό το προτείνουμε πράγματι για το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Fiona Hall (ALDE).   – (EN) Κύριε Barroso, μόλις τώρα είπατε ότι τα κράτη μέλη δεν
επιτυγχάνουν ούτε τα μισά όσον αφορά τον στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% έως το
2020, επομένως γιατί η Επιτροπή δεν πιέζει σθεναρά για να καταστήσει αυτόν τον στόχο
δεσμευτικό για τα κράτη μέλη;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – ( EN) Πιέζουμε γι’ αυτό. Προσπαθούμε
να προωθήσουμε το ζήτημα για το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ενεργειακή απόδοση
εξακολουθεί να υστερεί, όπως είπατε. Δεν είμαι ικανοποιημένος με την κατάσταση και η Επιτροπή
προτίθεται να την αντιστρέψει.

Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί τώρα αναπόσπαστο τμήμα του κύριου στόχου της στρατηγικής
ΕΕ 2020. Επί του παρόντος πραγματοποιούμε συνομιλίες με τα κράτη μέλη για να καθορίσουμε
εθνικούς στόχους προς ενίσχυση αυτού του στόχου. Έχουμε ήδη εκτιμήσει ότι, με τις υφιστάμενες
πολιτικές και μέτρα, η εξοικονόμηση έως το 2020 θα είναι το πολύ της τάξης του 10%.

Ωστόσο, οι συνδυασμένοι εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι οι οποίοι προκύπτουν από τις συζητήσεις
για την Ευρώπη 2020 καταλήγουν σε αποτέλεσμα που είναι πολύ πιο φιλόδοξο από αυτό, αλλά
και πάλι πιθανόν πολύ πιο κάτω από το 20%. Γι’ αυτό προτιθέμεθα να ακολουθήσουμε προσέγγιση
δύο βημάτων, παρακολουθώντας στενά την πρόοδο η οποία σημειώνεται με την υλοποίηση των
εθνικών στόχων οι οποίοι καθορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, και επανεξετάζοντας
αυτήν την πρόοδο το 2013. Αν αυτή η επανεξέταση δείξει ότι ο στόχος μας του 20% είναι
απίθανο να επιτευχθεί, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει νομικά δεσμευτικούς
στόχους για το 2020.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε Barroso, θα ήθελα να
σας θέσω μια ερώτηση σχετικά με την εναρμόνιση των ειδικών τιμολογίων τροφοδοσίας δικτύου
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (feed-in tarrifs) εντός της Ένωσης. Ο Επίτροπος Oettinger,
αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ακολουθεί εδώ μια στρατηγική η οποία, κατά τη γνώμη μας,
καθώς και κατά τη γνώμη του γερμανού υπουργού Περιβάλλοντος, θα είχε ως αποτέλεσμα την
καταστροφή του πλέον επιτυχημένου προγράμματος καινοτομίας της Γερμανίας στον τομέα
της ανανεώσιμης ενέργειας.

Τι θα κάνετε για να αποτρέψετε την καταστροφή των εν λόγω γερμανικών τιμολογίων στο όνομα
της εναρμόνισης, αποτρέποντας έτσι την καινοτομία στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας; Τι
θα κάνετε επίσης για να διασφαλίσετε ότι ο Επίτροπος Oettinger δεν θα κερδίσει χρόνο με αυτόν
τον τρόπο όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση; Έως το 2012 δεν θέλει να κάνει τίποτε, αν και
εσείς ο ίδιος μόλις είπατε ότι είναι ήδη σαφές ότι οι μη δεσμευτικοί στόχοι δεν επαρκούν. Πώς
θα επιταχύνετε τα πράγματα;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, επιτρέψτε
μου να πω ότι ο Επίτροπος είναι εκείνος ο οποίος προτείνει αυτήν την πρόσθετη προσέγγιση για
την ενεργειακή απόδοση και πιστεύω ανεπιφύλακτα ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να πετύχει αυτόν τον στόχο. Προσπαθούμε επίσης να συνδέσουμε αυτό το ζήτημα της
ενέργειας με άλλους στόχους πολιτικής, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι μόνο θέμα καθορισμού στόχων, πρόκειται επίσης για
εργασία η οποία πρέπει να γίνει στα κράτη μέλη, και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο τα
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κράτη μέλη να καθορίσουν τους δικούς τους εθνικούς στόχους και έπειτα θα δούμε. Αν βρίσκονται
στον σωστό δρόμο, θαυμάσια. Αν όχι, θα προτείνουμε τουλάχιστον τη θέσπιση δεσμευτικής
νομοθεσίας.

Όμως για να έχουμε επιτυχία, είναι ορισμένες φορές καλύτερο να αρχίζουμε με ένα είδος
εθελοντικού στόχου. Τουλάχιστον, αυτό έχουμε κάνει στο παρελθόν και έχει αποδειχθεί ότι είναι
η ορθή προσέγγιση. Δεν αποκλείουμε –ακριβώς το αντίθετο– μια πιθανή ανάγκη για δεσμευτικούς
στόχους για εκάστη χώρα, όμως ας δώσουμε στα κράτη μέλη την κυριότητα αυτής της πολιτικής
και ας δούμε με ποιον τρόπο αυτά αναπτύσσουν τη στρατηγική τους.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, στις 4 Φεβρουαρίου, θα διεξαχθεί η σύνοδος
κορυφής για την ενέργεια. Επί του παρόντος, υπάρχουν προς συζήτηση δυο οδηγίες: αφενός, η
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και, αφετέρου, η ΕΠΕ – η οδηγία για την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, χρειάζεται να εξετάσουμε πώς
μπορούμε να καταστήσουμε αυτές τις δύο εκδοχές συμβατές μεταξύ τους μακροπρόθεσμα. Τα
ζητήματα εδώ είναι το περιβάλλον και η παραγωγή ενέργειας. Πεποίθησή μου είναι ότι οι
διαδικασίες έγκρισης σε αυτόν τον τομέα δεν θα πρέπει να διαρκέσουν περισσότερο από ένα
έτος. Η Επιτροπή προτείνει αυτήν τη στιγμή περίοδο πέντε ετών. Στην παρούσα κατάσταση, δεν
νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια αυτές οι διαδικασίες να διαρκέσουν πέντε έτη
– χρονικό διάστημα το οποίο, άλλωστε, αντιστοιχεί σε μια ολόκληρη νομοθετική περίοδο!

Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να μειώσει τον χρόνο ανάλογα; Είναι δυνατόν να προσαρμοστεί
η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, έτσι ώστε στο μέλλον οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας να
έχουν επίσης τη δυνατότητα να διασφαλίζουν την ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ της ηλιακής
ενέργειας, αφενός, και της αιολικής ενέργειας, αφετέρου;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Γενικά, η Επιτροπή θέλει να μειώσει
όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρόνο για την έγκριση και την εφαρμογή. Το ζήτημα είναι ότι
τα κράτη μέλη συνήθως μας ζητούν ρεαλιστικό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε η εφαρμογή να
μπορεί να προχωρήσει, όσο το δυνατόν περισσότερο, με συνεκτικό τρόπο, αποφεύγοντας τις
στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, ή τουλάχιστον σε αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι
η εσωτερική αγορά. Ένας από τους προβληματισμούς στον ενεργειακό τομέα είναι ακριβώς το
γεγονός ότι στα κράτη μέλη εξακολουθούν να εφαρμόζονται πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις.

Βέβαια, κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί, και δεν αρχίζουμε τώρα εκ του μηδενός. Στις
4 Φεβρουαρίου, θα υπάρχουν οι ανακοινώσεις τις οποίες παρουσιάσαμε πρόσφατα, και υπάρχει
φυσικά η ιστορική (νομίζω μπορούμε τώρα να την αποκαλούμε ιστορική) δέσμη μέτρων για το
κλίμα και την ενέργεια την οποία παρουσιάσαμε πριν μερικά χρόνια κατά τη θητεία της
προηγούμενής μου Επιτροπής.

Είμαστε ανοικτοί στο ενδεχόμενο να μειώσουμε το χρονικό χάσμα, αλλά είναι σημαντικό να
επιτύχουμε μια συμφωνία με τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να ενεργούν λίγο-πολύ ταυτόχρονα για
να αποφεύγονται αυτά τα προβλήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Η έρευνα και η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την προαγωγή
της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας. Το περασμένο έτος, για πρώτη φορά, ένα ευρωπαϊκό
πανεπιστήμιο κατετάγη πρώτο στους πίνακες παγκόσμιας κατάταξης πανεπιστημίων όσον αφορά
την επιστημονική έρευνα. Ήταν το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, το οποίο έχει την έδρα του στην
περιφέρεια την οποία εκπροσωπώ.

Σε αυτό το πανεπιστήμιο, αλλά επίσης σε πολλά λιγότερο γνωστά ιδρύματα και επιχειρήσεις
μεγάλες και μικρές, έχω δει να εφαρμόζονται προγράμματα έρευνας αιχμής με χρηματοδότηση
από την ΕΕ μέσω του προγράμματος πλαισίου της ΕΕ ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο,
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είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο έχει επίσης τη φήμη ότι είναι το πλέον
πολύπλοκο και γραφειοκρατικό στον κόσμο. Το περασμένο φθινόπωρο, αυτό το Κοινοβούλιο
ψήφισε ομόφωνα μια σειρά συστάσεων για την απλοποίηση αυτής της γραφειοκρατίας. Τι κάνει
η Επιτροπή για να εφαρμόσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ
το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και την περιφέρειά σας.

Δεύτερον, ελπίζω να έχω τη στήριξη της πολιτικής ομάδας σας στη συζήτηση επί του πολυετούς
πλαισίου για τις κατάλληλες δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων για τη στήριξη της έρευνας,
της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Κέμπριτζ είναι ένα από τα πλέον
ανεπτυγμένα πανεπιστήμια στον κόσμο, αλλά υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη
στις φτωχότερες περιφέρειες τα οποία δυστυχώς δεν έχουν το ίδιο είδος πρόσβασης.

Τρίτον, η απλοποίηση είναι πράγματι μία από τις προτεραιότητές μας για την ενέργεια και την
καινοτομία, και στην προκειμένη περίπτωση, για την έρευνα. Θα συζητήσουμε επίσης για την
καινοτομία στο άλλο μέρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι βεβαίως μία από τις
προτεραιότητές μας και είμαστε πολύ ευτυχείς που έχουμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου γι’ αυτό. Ελπίζουμε επίσης να έχουμε τη στήριξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
άλλων. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι για τους επιστήμονες να μην
σπαταλούν τόσο πολύ χρόνο σε γραφική εργασία και να επικεντρώνονται σε αυτό το οποίο
κάνουν καλύτερα, δηλαδή στην έρευνα.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Κύριε Barroso, στο όνομα της δημοσιονομικής
εξυγίανσης τα αποκαλούμενα προγράμματα λιτότητας επιδεινώνουν τις αποκλίσεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, προάγοντας αντικοινωνικές πολιτικές, και θέτοντας σε κίνδυνο τα δικαιώματα
των εργαζομένων, και περικόπτοντας τις δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας και
της ενέργειας.

Αυτό σημαίνει ότι αν οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές, πολιτικές και πιέσεις συνεχίσουν να
ασκούνται στην Πορτογαλία και άλλες χώρες με ασθενέστερες οικονομίες, οι αποκλίσεις θα
επιδεινωθούν και θα είμαστε σε ολοένα και σοβαρότερη κατάσταση εξαιτίας της έλλειψης
αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως εκ τούτου, η ερώτηση είναι η εξής: τι μέτρα θα ληφθούν για να αλλάξει η κατάσταση· για να
διασφαλισθεί αποτελεσματικά η στήριξη για την καινοτομία σε χώρες όπως η Πορτογαλία και
άλλες για τις οποίες δεν υπάρχει επαρκής πρόβλεψη για δημόσιες επενδύσεις σε αυτούς τους
τομείς· και, δεδομένων των υψηλών τιμών οι οποίες επιβάλλονται και των δυσκολιών οι οποίες
υπάρχουν σε πολλά μέρη, για να διασφαλισθεί η πρόσβαση των ανθρώπων και των βιομηχανιών
στην ενέργεια;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (PT) Κυρία Figueiredo, γνωρίζετε τη
θέση μας για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητη για μια χώρα όπως η
Πορτογαλία η οποία αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα κρατικού χρέους, αλλά χρειάζεται
αυτή να αναληφθεί επίσης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά. Ωστόσο, στις συστάσεις τις
οποίες κάνουμε σε έγγραφο το οποίο μόλις δημοσιεύσαμε, ζητούμε από τα κράτη μέλη, όπου
αυτό είναι δυνατόν, να μην μειώσουν τις επενδύσεις στην παιδεία ή την έρευνα, και ειδικά όχι
στον ενεργειακό τομέα. Επιπλέον, υπάρχουν κράτη μέλη τα οποία αυτό το κάνουν με μεγάλη
επιτυχία: κράτη μέλη τα οποία ακολουθούν μεν διαδικασίες δημοσιονομικής εξυγίανσης, αυξάνουν
δε ακόμη περισσότερο τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την παιδεία.

Αναφορικά με χώρες με μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυσκολίες, ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε
πρέπει να χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη και συνοχή. Γι’ αυτό δεν θα κουραστώ να υποστηρίζω
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την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αλληλεγγύη
είναι σημαντική. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι λέξη κενή περιεχομένου. Οφείλουμε, αν μου
επιτρέπετε την έκφραση, να κάνουμε την αλληλεγγύη λειτουργική.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η καινοτομία θα αλλάξει την οικονομία
και την κοινωνία μας και θα πρέπει επίσης να δημιουργεί θέσεις εργασίας· αυτό καθιστά την
καινοτομία μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, θα
ήθελα να ζητήσω από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής σας να ακολουθήσουν από
κοινού μια πιο ολιστική προσέγγιση. Για παράδειγμα, έχουν, όντως, ξεκινήσει συμπράξεις αυτήν
τη στιγμή οι οποίες εμπίπτουν κυρίως στην αρμοδιότητα μίας μόνο γενικής διεύθυνσης. Ωστόσο,
η προσέγγιση πρέπει να είναι ολιστική. Πιστεύω επίσης ότι τα ταμεία θα πρέπει να συγχωνευθούν
σε μεγαλύτερο βαθμό και ότι πρέπει να αποτρέψουμε τον κατακερματισμό. Το ιδανικό θα ήταν
να έχουμε ένα ενιαίο ταμείο που να περιλαμβάνει και τα διαρθρωτικά ταμεία. Σας ζητώ να
εξετάσετε το θέμα και να δώσετε, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια ενιαία, ισχυρή ώθηση
στην καινοτομία.

Μόνο μία ακόμη επισήμανση σχετικά με την ενέργεια. Πάντα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το
γενικότερο πλαίσιο. Το πλαίσιο πρέπει να είναι μεγάλο όταν αφορά την καινοτομία, επίσης, αλλά
ορισμένες φορές η απάντηση βρίσκεται στα μικρά πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι δίνεται
ελάχιστη προσοχή στην τοπικά παραγόμενη ενέργεια και, παρά ταύτα, αυτό είναι το βασικό
στοιχείο όσον αφορά την παραχώρηση δυνατοτήτων στους πολίτες μας. Θα μπορούσαμε, λοιπόν,
εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου βουλευτές να ζητήσουμε τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Δικαίως ανησυχείτε γι’ αυτό το
πρόβλημα έλλειψης συνεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό ακριβώς αναμένω από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα συνολικά.

Πράγματι, οι ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας είναι ένα μέσο για τη δημιουργία συνεργειών
μεταξύ ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Με
την ένταξή τους σε ένα κοινό πλαίσιο, πιστεύω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το εγγενές
καινοτομικό δυναμικό τους για να αναπτυχθούν λύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες να
αντιμετωπίζουν κοινωνιακές προκλήσεις.

Γι’ αυτό, ένας από τους στόχους είναι ακριβώς η επιτάχυνση της διαδικασίας από την έρευνα
στην αγορά, από αγοραστρεφείς καινοτομίες σε αγοραστρεφή προϊόντα και υπηρεσίες.

Αυτό θα δημιουργήσει την αναγκαία δυναμική για συμμετοχή. Ως εκ τούτου, αναζητούμε –στην
Επιτροπή και τώρα με τα κράτη μέλη– αυτήν τη συνολική προσέγγιση στην καινοτομία,
κοιτάζοντας πέρα από τα χαρτοφυλάκια των ΓΔ, καθώς και τις εθνικές καταβολές.

Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD).   – Κύριε Πρόεδρε, επιστημονικές έρευνες που δημοσιεύθηκαν
στον διεθνή Τύπο και, πρόσφατα, εντονότερα στον ελληνικό, ισραηλινό και κυπριακό Τύπο
αναφέρουν ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή του
Αιγαίου και νότια της νήσου Κρήτης. Επομένως, υπάρχει ενεργειακός πλούτος στον εδαφικό
χώρο, στα εδαφικά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τα δεδομένα αυτά, πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει και να υποβοηθήσει
τις έρευνες για την ανίχνευση και εκμετάλλευση αυτών των πηγών ενέργειας, οι οποίες εν πάση
περιπτώσει είναι ευχερέστερο να μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα από κάθε άλλο
σχεδιασμένο αγωγό;

Και με αυτή την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου και κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,
επιτρέψτε μου να σας δηλώσω ότι σας θεωρώ πολύ τυχερούς ανθρώπους, διότι η μοίρα σας
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επεφύλαξε στον μεν πρώτο να προεδρεύει ενός διευρυμένου Κοινοβουλίου από πλευράς
αρμοδιοτήτων μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, στον δε δεύτερο να χειρίζεται
μια μεγάλη οικονομική κρίση της Ευρώπης. Συμμερίζομαι όλες τις κινήσεις του κυρίου Barroso
ως προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά θα ήθελα να προτείνω κάτι: υπάρχει και η μέθοδος της
Αμερικής, η έκδοση νέου χρήματος. Παρακαλώ, ερευνήστε την….

(O Πρόεδρος αφαιρεί το λόγο από τον ομιλητή)

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, διακόψατε τον
αξιότιμο βουλευτή ακριβώς όταν έλεγε κάτι ευγενικό για μένα, για το οποίο τον ευχαριστώ.

Όσον αφορά το πρώτο μέρος της παρέμβασής του, δεν έχουμε τα μέσα –και δεν είναι
προτεραιότητά μας τώρα– να διερευνήσουμε άλλες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη ή να στηρίξουμε
τη διερεύνησή τους. Προτεραιότητά μας όσον αφορά τις υποδομές είναι η δημιουργία
διασυνδέσεων, επειδή οι διασυνδέσεις δικτύων έχουν κρίσιμη ευρωπαϊκή διάσταση.

Επί του θέματος θα κάνουμε προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ήδη κάτι έχει επιτευχθεί –
για παράδειγμα το BEMIP, το Σχέδιο Διασύνδεσης των Αγορών Ενέργειας της Βαλτικής, για τις
χώρες της Βαλτικής. Τώρα συνεργαζόμαστε επίσης με τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής
Ευρώπης για να δημιουργήσουμε, αν είναι δυνατόν, διασυνδέσεις Βορρά-Νότου, και τα πράγματα
βαίνουν καλώς. Μόλις επέστρεψα από το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν σε σχέση με τα
έργα όσον αφορά τον Νότιο Διάδρομο Αερίου, ένα νέο δυνητικό μέσο μεταφοράς ενέργειας
–στην προκειμένη περίπτωση αέριο– στην Ευρώπη. Εδώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί
να κάνει ορισμένες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, η Επιτροπή έχει
προσέλθει με μία, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία για τη βελτίωση των
ενεργειακών υποδομών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση – όσον αφορά τόσο τα δίκτυα
ηλεκτρισμού όσο και τις διασυνδέσεις για τα δίκτυα αερίου. Η έκθεσή σας εκτιμά ότι το κόστος
θα ανέλθει περίπου σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Βελτιώσεις σε αυτά τα δίκτυα θα εκτελεσθούν
έως το 2020. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το ήμισυ περίπου, δηλαδή 100 δισεκατομμύρια
ευρώ, θα προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα. Η ερώτηση την οποία σας θέτω είναι η εξής: τα
υπόλοιπα 100 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα χρειαστούν για την εκτέλεση των βελτιώσεων
στα ενεργειακά δίκτυα έως το 2020 από πού θα προέλθουν; Θα είναι ενωσιακά κονδύλια, θα
είναι ομόλογα τα οποία θα εκδοθούν ειδικά γι’ αυτό το έργο ή κάποια άλλη πηγή
χρηματοδότησης; Σας ευχαριστώ.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Όπως είπατε, είναι ακριβές ότι
χρειάζονται επενδύσεις 200 δισεκατομμυρίων ευρώ για υποδομές δικτύων αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας έως το 2020. Εκτιμάται ότι 100 δισεκατομμύρια αυτής της συνολικής επενδυτικής
ανάγκης θα δοθούν έγκαιρα μόνο από την αγορά, ενώ τα υπόλοιπα 100 δισεκατομμύρια ευρώ
θα απαιτήσουν δημόσια δράση για την έγκριση και μόχλευση των αναγκαίων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Γι’ αυτό προτείνουμε τώρα, για παράδειγμα, τον διαχωρισμό. Προτείνουμε πολλά μέτρα τα οποία
θα καταστήσουν αυτήν την ιδιωτική επένδυση πιο ορθολογική και πιο χρήσιμη. Θα εξετάσουμε
επίσης προσεκτικότερα τις πρακτικές διατίμησης, προκειμένου να ελευθερωθούν επαρκώς οι
αρχές κατανομής κόστους.

Για να συμπληρωθεί το υπόλοιπο ποσό, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για
τη στήριξη έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές μετά το
2013. Πέραν των επιδοτήσεων, μπορούν να προταθούν καινοτόμες λύσεις βασιζόμενες στην
αγορά όπως οι μετοχικές συμμετοχές, οι εγγυήσεις και τα δάνεια συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού
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τομέα. Όπως γνωρίζετε, μίλησα ήδη σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία μέσω ομολόγων έργων
ειδικά σχεδιασμένων για έργα αυτού του είδους.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι, η οδηγία
177/2001/ΕΚ προσδιορίζει τον ορισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο τον εντοπισμό
εκείνων για τις οποίες μπορούν να παρασχεθούν δημόσια κίνητρα.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν περιλαμβάνουν την αποτέφρωση του μη βιοαποδομήσιμου
μέρους των αποβλήτων. Από το 1992, η Ιταλία παρέχει κίνητρα με την αύξηση των λογαριασμών
ενέργειας των πολιτών και την ανέγερση αποτεφρωτήρων, οι οποίοι επιστημονικά έχει αποδειχθεί
ότι είναι επιβλαβείς για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον και τους οποίους η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει, συνεπώς, χαρακτηρίσει ως επιλογή ολοκληρωμένης διαχείρισης υπολειμματικών
αποβλήτων. Έχουν κινηθεί δύο διαδικασίες επί παραβάσει όσον αφορά αυτά τα κίνητρα και,
παρά την επίσημη νομοθετική παρέμβαση, στην Ιταλία, η αποτέφρωση αποβλήτων εξακολουθεί
να ενθαρρύνεται ως πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, με την υπόθεση Acerra να μην είναι παρά ένα
μόνο παράδειγμα αυτής της κατάστασης.

Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να είναι δύσκολο να θυμηθείτε τα στοιχεία της κατάστασης σχετικά
με τη CIP 6, γι’ αυτό έχω καταθέσει γραπτή ερώτηση. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ζητήσω να
επιβεβαιώσετε ότι δεν μπορούν να παρέχονται κίνητρα για την αποτέφρωση μη βιοαποδομήσιμων
αποβλήτων ως πηγή ανανεώσιμης ενέργειας και ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ως προς αυτό.

Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω κατά πόσο θεωρείται ότι δεν συνάδει με την οδηγία για τα απόβλητα
η θέσπιση της αποτέφρωσης ως επιλογής διάθεσης υπολειμματικών αποβλήτων, ενώ η οδηγία
177/2001/ΕΚ την ενθαρρύνει ως μορφή ανανεώσιμης ενέργειας. Προτίθεται η Επιτροπή να
επανεξετάσει αυτό το ζήτημα;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Όπως ορθώς είπε η κ. Alfano,
πρόκειται για αναλυτική ερώτηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω τις λεπτομέρειες όλων των διαδικασιών
επί παραβάσει. Επιτρέψτε μου να σας πω –πιστεύω ότι είναι σημαντική επισήμανση– μόνο για
την ενέργεια και την εσωτερική αγορά ενέργειας, είναι τώρα υπό εξέλιξη 77 διαδικασίες επί
παραβάσει με τα κράτη μέλη γενικά, και 55 για την εσωτερική αγορά. Γι’ αυτό, αν μου υποβάλετε
αυτήν την ερώτηση γραπτώς, θα χαρώ πολύ να σας στείλω απάντηση γραπτώς.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, καινοτομία, προστασία του κλίματος,
ανανεώσιμη ενέργεια – κατά την ανάγνωση της στρατηγικής ΕΕ 2020, θα μπορούσε κανείς να
σκεφτεί ότι η ΕΕ λαμβάνει στα σοβαρά τα μέτρα της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτική
της. Ωστόσο, αν κοιτάξετε πίσω από την πρόσοψη της περιβαλλοντικής προστασίας, πολύ
γρήγορα μια διαφορετική ενεργειακή στρατηγική αναδύεται: η ατομική ενέργεια ως η λιγότερο
ρυπογόνος πηγή ενέργειας, όπως αποκαλείται. Στην απάντησή του σε ερώτηση την οποία τού
έθεσα, ο Επίτροπος Oettinger κατέστησε τη θέση του απολύτως σαφή όταν είπε ότι η πυρηνική
ενέργεια αυτήν τη στιγμή συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών
εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ και θα εξακολουθήσει να το κάνει στο εγγύς μέλλον. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν σχεδιάζει την εκπόνηση οδηγίας σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια ζωής των πυρηνικών
σταθμών παραγωγής ενέργειας. Όλα αυτά 25 χρόνια μετά το Τσερνομπίλ – καθώς, πράγματι,
στις 26 Απριλίου έχουμε τη θλιβερή επέτειο του ατυχήματος.

Η ερώτησή μου, Πρόεδρε Barroso, είναι η εξής: πιστεύετε κι εσείς ότι μπορούμε πράγματι –και
με καθαρή τη συνείδηση– να πωλούμε ατομική ενέργεια στους πολίτες της Ευρώπης ως καθαρή
μορφή ενέργειας η οποία είναι λιγότερη βλαβερή για το κλίμα;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Γνωρίζετε τη θέση της Επιτροπής
όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Σεβόμενα απολύτως την επικουρικότητα σε αυτό το ζήτημα,
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ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν πυρηνική ενέργεια και ορισμένα δεν διαθέτουν. Ουδείς είναι
αναγκασμένος να διαθέτει πυρηνική ενέργεια, όμως, όντως, είναι αληθές ότι η πυρηνική ενέργεια,
όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, είναι η λιγότερο ρυπογόνος σε σύγκριση με άλλες μορφές
ενέργειας.

Ωστόσο, η Επιτροπή έχει ορισμένες υποχρεώσεις βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ. Στις αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε την Κοινότητα Ευρατόμ, και η Επιτροπή δεν έχει μόνο το δικαίωμα
αλλά και την υποχρέωση να παρέχει βοήθεια στα κράτη μέλη που την χρειάζονται στους τομείς
της πυρηνικής ασφάλειας ή της έρευνας σε πυρηνικά θέματα. Αυτό βεβαίως προτιθέμεθα να
κάνουμε.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, από το Αζερμπαϊτζάν και το
Τουρκμενιστάν φέρνετε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Το μόνο το οποίο λείπει είναι αριθμητικά στοιχεία.
Κατανοώ ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν μπορείτε να προσδιορίσετε αριθμητικά μεγέθη με το
Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν όσον αφορά τα εκατομμύρια κυβικών μέτρων αερίου, όμως
μήπως η Επιτροπή διαθέτει τυχόν δικές της εκτιμήσεις ή προσδοκίες, προφανώς μη δεσμευτικές,
οι οποίες να δείχνουν αν θα ήταν δυνατόν να γεμίσει ο Νότιος Διάδρομος συνολικά ή ο αγωγός
Nabucco ειδικότερα, ο οποίος υποτίθεται ότι θα προμηθεύει 31 εκατομμύρια κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου;

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Από αυτήν την επίσκεψη στο
Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν, μεταφέρω τη σαφή δέσμευση αμφοτέρων των χωρών να
παράσχουν την απόλυτη στήριξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον Νότιο Διάδρομο.
Για την ακρίβεια, υπέγραψα κοινή δήλωση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, κ. Aliyev, και ο
Πρόεδρος του Τουρκμενιστάν, κ. Berdimuhamedov, δήλωσε δημόσια ότι είναι διατεθειμένος
να προμηθεύσει αρκετό αέριο στην Ευρώπη – περισσότερο ακόμη και από όσο έχουμε προς το
παρόν ανάγκη.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ορισμένα
από αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με εμπορικές αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από
τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Αφορούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να
κατασκευαστούν και να αναπτυχθούν οι διάφοροι αγωγοί. Ωστόσο, υπάρχει αρκετό αέριο σε
αυτήν την περιοχή για να μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν με αυτές τις χώρες και άλλους για να καταστήσουν
το εν λόγω έργο διαθέσιμο – είτε τον Nabucco είτε άλλα σχέδια στον Νότιο Διάδρομο.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Δεδομένου ότι ολοένα και περισσότερες οικογένειες
στην Ευρώπη, ειδικά στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και του αυξανόμενου ποσοστού
ανεργίας, δαπανούν άνω του 10% του μηνιαίου εισοδήματός τους σε πληρωμές λογαριασμών
ενέργειας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να μειώσει την ενεργειακή φτώχεια.

Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν προτίθεστε να αυξήσετε σημαντικά το ποσοστό του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα
κράτη μέλη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες, με αφετηρία τις μελλοντικές
δημοσιονομικές προοπτικές.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Η νομοθεσία για την εσωτερική
αγορά ενέργειας καθορίζει ορισμένα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την
παροχή ελάχιστων υπηρεσιών, τη διαφάνεια της τιμολόγησης, τον αποτελεσματικό χειρισμό
καταγγελιών και ούτω καθεξής, και παρέχει επιλογές στους καταναλωτές. Θα μπορούσα να
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αναφέρω πολλούς άλλους τομείς στους οποίους προτείνουμε μέτρα τα οποία άμεσα
αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες των καταναλωτών.

Όσον αφορά τους χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας, πιστεύουμε ότι, μεσοπρόθεσμα
τουλάχιστον, σε μια πραγματική ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας, ο πραγματικός ανταγωνισμός
μπορεί να πετύχει περισσότερα απ’ ό, τι η παρούσα κατάσταση, στην οποία υφίστανται πολλές
δυσλειτουργίες και παραδείγματα δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση για έργα ενεργειακής ασφάλειας, όπως είπα νωρίτερα,
προτιθέμεθα βεβαίως να την προτείνουμε στις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές. Ως εκ
τούτου, μέρος αυτής πρέπει να προέλθει από λύσεις της αγοράς, αλλά μέρος αυτής πρέπει να
προέλθει και από δημόσιες επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ορισμένες προτάσεις
οι οποίες θα κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές.

Πρόεδρος.   – Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση σχετικά με την καινοτομία
και την ενέργεια η οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σας
ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Είναι η δεύτερη φορά σήμερα που ήσασταν εδώ σε
μια δύσκολη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

13. Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης
(συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τη θέση
του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (11038/2/2010 - C7-0266/2010
- 2008/0142(COD))

(Εισηγήτρια: Françoise Grossetête) (A7-0307/2010).

Françoise Grossetête,    εισηγήτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω για τέσσερα λεπτά και
θα κρατήσω τα υπόλοιπα δύο λεπτά για το τέλος της συζήτησης.

Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, επιτέλους μπορούμε να δούμε φως στο βάθος του
τούνελ όσον αφορά αυτό το ζήτημα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους ασθενείς.

Δεν μπορούσαμε να παραμείνουμε στην κατάσταση σύγχυσης κατά την οποία η νομοθεσία
θεσπίζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η οδηγία θεσπίζει πλέον σαφείς κανόνες για την
κινητικότητα των ασθενών εντός της Ευρώπης. Τι είδους περίθαλψη μπορεί να λάβει κανείς στο
εξωτερικό; Πώς και βάσει ποιων κριτηρίων μπορεί κανείς να αποζημιωθεί; Πώς κατανέμονται οι
αρμοδιότητες μεταξύ του κράτους μέλους ασφάλισης και του κράτους μέλους περίθαλψης;
Όλες οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα περιλαμβάνονται πλέον στο σχέδιο οδηγίας.

Επιτρέψτε μου, πρωτίστως, να ευχαριστήσω τη βελγική Προεδρία για το εξαιρετικό έργο της
καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η πειθώ της διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο,
διότι πρέπει να επισημανθεί ότι διάφορα κράτη μέλη δεν στήριζαν αυτήν την οδηγία. Θεωρώ
πως ήταν ζήτημα ανευθυνότητας.
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Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον φίλο μου και πρώην συνάδελφο, τον κ. Bowis, ο οποίος
βρίσκεται στο θεωρείο. Ως εισηγητής στην πρώτη ανάγνωση, συμμετείχε και αυτός στη εκπόνηση
αυτής της οδηγίας, και πάντα αγωνιζόταν για τα δικαιώματα των ασθενών. Θα ήθελα, βεβαίως,
να ευχαριστήσω επίσης τον Επίτροπο Dalli και τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι συνέβαλαν
όλοι ενεργά στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και χωρίς τους οποίους τίποτα δεν θα
είχε καταστεί εφικτό.

Τι διακυβεύεται, εν προκειμένω, για τους ασθενείς; Η ιατρική πρόοδος συνεπάγεται ότι η
υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί πλέον να παρέχεται σε τοπικό επίπεδο για όλες τις ασθένειες
και ότι ορισμένες φορές πρέπει να παρέχεται σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό ενδεχομένως να
ισχύει για ασθενείς που ζουν σε συνοριακές περιοχές, όπου η υγειονομική περίθαλψη η οποία
παρέχεται στο εξωτερικό είναι σε κάποιες περιπτώσεις εγγύτερη από αυτήν που παρέχεται στην
ίδια τους τη χώρα. Ενδέχεται, επίσης, να οφείλεται στην ύπαρξη περισσότερων πόρων και
τεχνογνωσίας σε άλλο κράτος μέλος, όπως για συγκεκριμένες θεραπείες υψηλής εξειδίκευσης.

Τέλος, για ορισμένους Ευρωπαίους μπορεί απλώς να είναι πιο πρακτική η περίθαλψή τους εκτός
της χώρας στην οποία είναι ασφαλισμένοι, επειδή έχουν οικογένεια που διαμένει σε άλλο κράτος
μέλος. Οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές και τώρα οι ασθενείς θα μπορούν να
επωφελούνται από τα δικαιώματα κινητικότητας εντός της Ένωσης χάρη σε ένα σαφές νομοθετικό
πλαίσιο.

Η ιδέα, βεβαίως, δεν είναι η προώθηση κανενός είδους ιατρικού τουρισμού, καθώς τα συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης, η οργάνωση και η διαχείρισή τους παραμένουν αποκλειστική αρμοδιότητα
των κρατών μελών. Οι ασθενείς θα μπορούν πλέον, σε γενικές γραμμές, να λαμβάνουν σε άλλο
κράτος μέλος την πλήρη υγειονομική περίθαλψη την οποία δικαιούνται στην πατρίδα τους και
να αποζημιώνονται για το ύψος των δαπανών που αναλαμβάνονται από το δικό τους σύστημα.

Για νοσοκομειακή περίθαλψη η οποία περιλαμβάνει διανυκτέρευση ή χρήση εξειδικευμένης ή
δαπανηρής τεχνολογίας, το κράτος μέλος μπορεί να καθιερώσει σύστημα προηγούμενης έγκρισης.
Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη τις ανάγκες σχεδιασμού και
επένδυσης στη διάρθρωση του υγειονομικού τους συστήματος. Το Κοινοβούλιο κατάφερε να
διασφαλίσει ότι οι όροι για την απόρριψη προηγούμενης έγκρισης είναι περιορισμένοι και
παρατίθενται σε έναν πλήρη κατάλογο, προκειμένου να παρασχεθεί στους ασθενείς ασφάλεια
δικαίου.

Το Κοινοβούλιο σημείωσε, επίσης, πρόοδο και ως προς άλλα σημεία: κάθε κράτος μέλος θα
πρέπει να δημιουργήσει εθνικά σημεία επαφής, προκειμένου να παρέχεται στους ασθενείς η
καλύτερη δυνατή πληροφόρηση και καθοδήγηση βάσει των αναγκών τους. Κάθε εθνικό σημείο
επαφής θα λειτουργεί ως μονοαπευθυντική υπηρεσία (one-stop shop) και θα πρέπει να
συνεργάζεται με τα υπόλοιπα εθνικά σημεία επαφής. Αυτό θα σημαίνει ότι οι ασθενείς θα
λαμβάνουν σαφή και ακριβή ενημέρωση.

Το ζήτημα των αποζημιώσεων, το οποίο αποτελεί πράγματι θεμελιώδες εμπόδιο, έχει βελτιωθεί
σημαντικά, και είτε θα μπορεί να χρησιμοποιείται μηχανισμός αποζημίωσης, όπως συμβαίνει επί
του παρόντος με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 883/2004 για την κοινωνική ασφάλεια, είτε ο ασθενής
θα πρέπει να καταβάλει την πληρωμή και να λαμβάνει την αποζημίωση το συντομότερο δυνατό.

Επίσης, καταφέραμε εν τέλει να διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες νόσους
δεν θα αναγκάζονται να τα βγάζουν πέρα μόνοι τους και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για να γίνεται η διάγνωση της νόσου και να διασφαλίζεται η
προηγούμενη έγκριση για υγειονομική περίθαλψη.
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Θα ολοκληρώσω δηλώνοντας ότι, χάρη στην ευρωπαϊκή συνεργασία σε τομείς όπως τα ευρωπαϊκά
δίκτυα αναφοράς, οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής εξειδίκευσης, με στόχο
την ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, η διάγνωση
και η θεραπεία προς όφελος των ασθενών.

Για τον λόγο αυτόν, μπορούμε σήμερα να πούμε ότι επιτύχαμε τον στόχο μας και, για άλλη μία
φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου. Θα μπορούσα να πω ότι μέσω αυτής
της οδηγίας οικοδομείται η Ευρώπη της υγείας.

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (EN) Κύριε Πρόεδρε,
κυρία Grossetête, αξιότιμοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα,
τα ουγγρικά.

(HU) Είμαι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχω στη συζήτηση για την οδηγία σχετικά με την
εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής
περίθαλψης. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική στιγμή, επειδή τώρα, μετά από δυόμισι έτη,
ολοκληρώνονται οι συζητήσεις μας σχετικά με αυτήν την νομοθετική πράξη. Πρώτα απ’ όλα,
επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της πολύ σημαντικής
συμφωνίας. Κατά πρώτον, τα προηγούμενα μέλη της προεδρικής τριάδας, το Βέλγιο και τον
προκάτοχό του, την Ισπανία, για το εξαιρετικό έργο με το οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη του
συμβιβασμού στο Συμβούλιο. Επιπλέον, εξ ονόματος του Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξαιρετική συνεργασία και τη βούλησή του για την επίτευξη
συμβιβασμού, ο οποίος κατέληξε στην εν λόγω συμφωνία. Είμαι πεπεισμένη ότι η συμφωνία θα
παρέχει οφέλη στους ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό
βήμα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων ασθενών.

Όπως θυμόμαστε όλοι, οι συνομιλίες μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων δεν ήταν εύκολες,
αλλά παρέμειναν εποικοδομητικές και προσανατολισμένες στην επίτευξη αποτελέσματος μέχρι
την τελευταία στιγμή και διακατέχονταν από πνεύμα συμβιβασμού. Αναγνωρίζω ότι ούτε οι
συζητήσεις που διεξάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εύκολες και ότι η έκθεση επί της
οποίας θα ψηφίσετε αύριο αντικατοπτρίζει και έναν συμβιβασμό μεταξύ των πολιτικών ομάδων
του Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όσους
συνέβαλαν με το έργο τους στην έγκριση ενιαίας θέσης του Κοινοβουλίου και, ειδικότερα, στην
κ. Françoise Grossetête, με την οποία καθόμαστε σχεδόν δίπλα-δίπλα επί ένα έτος σε αυτό εδώ
το Σώμα, και σε όλους τους συνεισηγητές, χωρίς τη συνεργασία των οποίων δεν θα μπορούσε
να επιτευχθεί αυτή η νομοθετική διαδικασία.

Είμαι πεπεισμένη ότι το κείμενο που εγκρίθηκε θα επιφέρει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ
των δικαιωμάτων των ασθενών που αφορούν τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και της
υποχρέωσης των κρατών μελών για οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγειονομικής και ιατρικής
περίθαλψης. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων κατέστη
δυνατή η εξεύρεση λύσεων όσον αφορά διάφορα πολιτικά ζητήματα, οι οποίες ήταν αποδεκτές
από όλους. Πάνω απ’ όλα, συμφωνήσαμε επί ζητημάτων σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια
των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Θεσπίσαμε τα κριτήρια της προηγούμενης έγκρισης
και καθορίσαμε τους γενικούς όρους που ισχύουν για την αποζημίωση των δαπανών
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Επιπλέον, συμφωνήσαμε επί ζητημάτων που αφορούν τη θεραπεία ασθενών οι οποίοι έχουν
διαγνωστεί με σπάνιες νόσους, καθώς και στην περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
όσον αφορά τη σύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας. Το Συμβούλιο πιστεύει πως
έχουμε επιτύχει τον σημαντικότερο στόχο, δηλαδή την ενοποίηση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών στον τομέα
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της υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ευκολότερη πρόσβαση των ασθενών στη διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη στο μέλλον. Μεταξύ αυτών, αξίζει να σημειωθούν τα εθνικά σημεία
επαφής που θα δημιουργηθούν από τα κράτη μέλη για την ενημέρωση των ασθενών.

Επιπλέον, η αμοιβαία αναγνώριση των συνταγών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η αμοιβαία
βοήθεια και συνεργασία, αποτελούν, επίσης, σημαντικά βήματα. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό,
η οδηγία θα αποσαφηνίσει τη σχέση με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, διασφαλίζοντας έτσι αυξημένη ασφάλεια δικαίου για
τους ασθενείς. Κατά την εφαρμογή της οδηγίας, τα κράτη μέλη θα καθοδηγούνται από αρχές
οι οποίες έχουν ήδη αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή σε διάφορες περιστάσεις. Πρόκειται για τις αρχές της οικουμενικότητας, του
δικαιώματος στην καλή ποιότητα περίθαλψης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Θα ήθελα,
επίσης, να προσθέσω ότι αυτήν τη φορά θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε σχετικά με τα μέτρα
που είναι αποτελεσματικά και ταυτόχρονα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ουγγρική Προεδρία δεσμεύεται, προκειμένου το Συμβούλιο
να εγκρίνει αυτήν τη νομοθεσία το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με τη νομική διαδικασία, το
Συμβούλιο θα εγκρίνει το κείμενο έπειτα από τη συνήθη νομική και γλωσσική οριστικοποίηση
και στη συνέχεια η οδηγία θα μπορέσει να δημοσιευθεί το συντομότερο δυνατό στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω
όλους όσοι εργάστηκαν για την εκπόνηση αυτής της οδηγίας.

John Dalli,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να συγχαρώ το
Κοινοβούλιο για το σημαντικό επίτευγμα της συμφωνίας επί της εν λόγω οδηγίας. Είμαι ιδιαίτερα
ευγνώμων προς την εισηγήτρια, κ. Grossetête, και τους σκιώδεις εισηγητές για το επίπονο έργο
τους και την προσήλωσή τους στα δικαιώματα των ασθενών. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω
τις δύο προηγούμενες Προεδρίες –την ισπανική και τη βελγική– για τις επίπονες προσπάθειές
τους για την ολοκλήρωση αυτού του φακέλου.

Πιστεύω πως η νέα οδηγία θα παρέχει ένα συνεκτικό και ενιαίο σύνολο κανόνων για τους ασθενείς
σε όλη την Ευρώπη. Θα εγκαινιάσει, επίσης, μια νέα φάση συνεργασίας μεταξύ των 27 εθνικών
συστημάτων υγείας.

Η πορεία προς τη σημερινή επιτυχή κατάληξη δεν ήταν καθόλου εύκολη. Θυμάμαι ότι, όταν
ανέλαβα τη θέση μου πέρυσι, μου έλεγαν ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την οδηγία
βρίσκονταν σε αδιέξοδο. Η οδηγία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανάγκης για
πολιτική ηγεσία: καταδεικνύει ότι, με θάρρος και αποφασιστικότητα, μπορούν να ληφθούν
αποφάσεις οι οποίες είναι σημαντικές για τους πολίτες. Πιστεύω πως οι νομοθετικές αρχές δεν
πρέπει να επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφασίζει αντί γι’ αυτές ούτε να
εγκαταλείψουν τους πολίτες χωρίς άλλα μέσα αναγνώρισης των δικαιωμάτων τους πέραν της
προσφυγής στο Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμα της κινητικότητας των ασθενών σύμφωνα με τη Συνθήκη.
Εναπόκειται στη νομοθετική αρχή να αποφασίσει σχετικά με τον τρόπο χορήγησης τέτοιων
δικαιωμάτων.

Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες απόψεις περί της οδηγίας.
Πρώτον, η οδηγία καθιστά σαφές ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να επενδύουν στην
επικράτειά τους, να παρέχουν στους πολίτες τους την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται
χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις.

135Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL18-01-2011



Ως εκ τούτου, η οδηγία θα συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων κατά την πρόσβαση στην
περίθαλψη βοηθώντας στην ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι ασθενείς
θα μπορούν να αναζητούν πρωτοβάθμια περίθαλψη από τον πάροχο της επιλογής τους σε όλη
την Ευρώπη. Όσον αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη, η οδηγία προβλέπει ότι, όταν η
καθυστέρηση είναι –εννοώ ο χρόνος αναμονής για τη λήψη της θεραπείας– υπερβολικά μεγάλη,
ο ασθενής θα μπορεί να επιλέγει πάροχο σε άλλο κράτος μέλος και θα αποζημιώνεται. Εντούτοις,
το τι ακριβώς θεωρείται αποδεκτός χρόνος αναμονής θα πρέπει να εξεταστεί και οριστεί
προσεκτικά.

Η βασική πρόοδος που σημειώθηκε με αυτήν την οδηγία, σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία,
είναι ότι οι ασθενείς θα μπορούν να επιλέγουν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και θα έχουν
πρόσβαση σε ενημέρωση για την ποιότητα και την ασφάλεια της περίθαλψης που πρόκειται να
λάβουν. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα παρακολουθήσει προσεκτικά, εν
προκειμένω, τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη.

Δεύτερον, η οδηγία θα παρέχει στους ασθενείς πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα
δικαιώματά τους και τη διασυνοριακή περίθαλψη – πληροφορίες που θα επικυρώνονται από τα
εθνικά σημεία επαφής και δεν θα επαφίενται σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες στο Διαδίκτυο ή σε άλλα
μέσα.

Τρίτον, όσον αφορά την ποιότητα της περίθαλψης, η οδηγία προσφέρει διαφάνεια και υποχρέωση
λογοδοσίας σχετικά με τα εθνικά πρότυπα. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σταδιακά σε ορισμένο
βαθμό σύγκλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια της
περίθαλψης.

Τέλος, η οδηγία θέτει τα θεμέλια της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της υγείας. Ενώ τα
δίκτυα συνεργασίας που δημιουργούνται βάσει της οδηγίας είναι εθελοντικά, είμαι πεπεισμένος
ότι όλα τα κράτη μέλη θα δουν ότι έχουν να κερδίσουν πολλά από τη συνεργασία. Πρόκειται
για ζήτημα αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, βασίζομαι στη δραστηριοποίηση των
κρατών μελών για ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας σε βασικούς τομείς όπως η ηλεκτρονική
υγεία και οι εκτιμήσεις τεχνολογίας της υγείας.

Η οδηγία παρέχει, επίσης, ευρωπαϊκά κέντρα αναφοράς τα οποία θα διευκολύνουν τη συγκέντρωση
εμπειρογνωμοσύνης και τη διάδοσή της σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύω πως τέτοια κέντρα μπορούν
να οδηγήσουν σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες μας.

Κύριε Πρόεδρε, κυρία υπουργέ, αξιότιμοι βουλευτές, ο τελικός συμβιβασμός τον οποίο έχουμε
ενώπιόν μας σήμερα αντικατοπτρίζει το ουσιαστικό πνεύμα και τον θεμελιώδη σκοπό αυτής της
οδηγίας: την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής
περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Είναι μια καλή ημέρα
για την οικοδόμηση της «Ευρώπης για την υγεία».

Θα ήθελα να ολοκληρώσω πραγματοποιώντας την ακόλουθη δήλωση σχετικά με μία θεσμική
πτυχή του κειμένου:

«Η Επιτροπή διατηρεί ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με το ότι μερικές μελλοντικές πράξεις για
τη θέσπιση των οποίων έχει δοθεί εξουσία στην Επιτροπή μέσω νομοθετικής πράξης θα αποτελούν
εκτελεστικές πράξεις. Κατά την εκτέλεση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή δεν
θα εγκρίνει, βάσει των εκχωρούμενων εξουσιών, πράξεις τις οποίες θεωρεί κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
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Peter Liese  , εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Dalli,
κυρίες και κύριοι, πρόκειται πράγματι για μία σημαντική ημέρα για τους ασθενείς σε όλη την
Ευρώπη. Ήταν τελείως απαράδεκτο το γεγονός ότι, ενώ το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΔΕΕ) είχε εκχωρήσει το δικαίωμα στους ασθενείς να ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος, πολλά
κράτη μέλη δεν είχαν εφαρμόσει στην πράξη αυτήν την απόφαση.

Η μόνη διαθέσιμη επιλογή για κάθε μεμονωμένο ασθενή ήταν η ανάληψη νομικής δράσης, ακόμα
και η προσφυγή στο ΔΕΕ για μεμονωμένες υποθέσεις. Θεωρώ πως πρόκειται για κυνική
προσέγγιση, διότι αυτοί οι πολίτες δεν είναι ισχυροί. Είναι ασθενείς, διαφορετικά δεν θα
χρειάζονταν θεραπεία και, στη χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσαν να αποβιώσουν πριν από
την έκδοση απόφασης του ΔΕΕ για τις υποθέσεις τους. Για τον λόγο αυτόν, είναι η κατάλληλη
στιγμή να αποσαφηνίσουμε τη νομική κατάσταση.

Η κυρία Grossetête και όλοι οι συμμετέχοντες κατάφεραν σημαντικά επιτεύγματα γι’ αυτούς
τους ασθενείς σε χώρες όπου η απόφαση έχει εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό,
συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης εθνικών σημείων επαφής και ευρωπαϊκών δικτύων
αναφοράς. Το αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση της κατάστασης σε αυτές τις χώρες όπου η απόφαση
του ΔΕΕ έχει, κατά κανόνα, εφαρμοστεί υπό τη μορφή προόδου προς μια Ευρώπη για τους
ασθενείς και μια υγιή Ευρώπη, όπως δήλωσε ο κ. Dalli.

Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, ως εκ τούτου, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τα τελευταία
15 δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, τους σκιώδεις εισηγητές, τον
Επίτροπο Dalli, ο οποίος αφοσιώθηκε πράγματι στον σκοπό αυτόν, και, πάνω απ’ όλα, τον
κ. Bowis, ο οποίος βρίσκεται στο θεωρείο και αποτελεί τον πατέρα της οδηγίας. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω ειλικρινά και να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες.

Dagmar Roth-Behrendt,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι, αυτή η οδηγία είναι ουσιαστικά περιττή. Ελπίζω να παραμείνει περιττή, διότι οι ασθενείς
δεν θα χρειάζεται να την χρησιμοποιήσουν. Σε έναν ιδανικό κόσμο, οι ασθενείς θα λάμβαναν
ταχύτατα την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στη χώρα γέννησης ή διαμονής τους.

Το γεγονός ότι συζητούμε σήμερα το ζήτημα και αύριο πρόκειται να ψηφίσουμε τη νομοθεσία
είναι, όπως ορθά δήλωσε ο κ. Liese, ενδεικτικό της κυνικής προσέγγισης μεταξύ των κρατών
μελών. Σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει το χρέος τους προς τους πολίτες τους,
με άλλα λόγια, ταχεία, αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.
Καταδεικνύει, επίσης, ότι προτιμούν να επενδύσουν σε άλλους τομείς παρά σε αυτούς που
παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες τους και αυτό αποτελεί ντροπή. Επιπλέον, δεν θα έπρεπε να
είμαστε υπερήφανοι για τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο σχετικά με το ζήτημα. Ωστόσο,
εάν αυτή η νομοθεσία εφαρμοστεί κάποια στιγμή στην πράξη, επειδή οι ασθενείς θα την
χρειάζονται, πράγμα όχι θετικό, θα είμαι πολύ ικανοποιημένη με τα επιτεύγματά μας. Ευχαριστώ
την εισηγήτρια, κ. Grossetête, και τους συναδέλφους μου για τη συνεργασία τους.

Καταφέραμε πολλά. Καταφέραμε επιτέλους να επικεντρωθούμε στις σπάνιες νόσους. Ασθενείς
που πάσχουν από αυτές τις νόσους ήταν πάντα περιθωριοποιημένοι και ήταν δύσκολο ακόμα
και να λάβουν θεραπεία. Επιτέλους, καταφέραμε να καθιερώσουμε σημεία ενημέρωσης στα κράτη
μέλη τα οποία θα πληροφορούν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους. Κάτι παρόμοιο δεν υπήρχε
στο παρελθόν. Εάν στο μέλλον συγκροτηθούν δίκτυα αναφοράς, θα καταστεί τελικά δυνατή για
τα κράτη μέλη η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, πληροφοριών σχετικά με τα βέλτιστα πρότυπα
και επιστημονικής προόδου. Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε σχετικός συντονισμός. Υφίστανται
ορισμένα μεμονωμένα υποδείγματα αριστείας, αλλά όχι συντονισμός.
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Όλα αυτά αποτελούν σημαντικές επιτυχίες, μαζί με την περίθαλψη στο πλαίσιο των εξωτερικών
ιατρείων και άλλους τομείς στους οποίους δεν θα υπεισέλθω τώρα. Βεβαίως, υπάρχουν και πτυχές
που με κάνουν να λυπούμαι. Θα προτιμούσα να απουσίαζε όλη αυτή η αναστάτωση σχετικά με
την προηγούμενη έγκριση, η οποία απλώς καταδεικνύει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει
τα πράγματα που είναι όντως σημαντικά. Ευτυχώς, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κράτη μέλη με
τα οποία μπορούμε να έχουμε καλή συνεργασία και αυτό το αποδείξαμε σήμερα. Στόχος μας
πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε κάθε χώρα είναι
τόσο καλό, ώστε κανένας να μην θέλει να ταξιδέψει σε άλλη χώρα της οποίας τη γλώσσα δεν
μιλά. Εάν αυτό που πραγματοποιούμε σήμερα είναι ένα μικρό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση,
διότι θα καταστεί σαφέστερο ποιες χώρες διαθέτουν καλές υπηρεσίες και ποιες όχι, ποιες επιτελούν
έργο για τους πολίτες μας και ποιες όχι, τότε έχουμε επιτύχει πολλά.

Ελπίζω ότι μία από τις ελάχιστες συνέπειες θα είναι η διαφάνεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια
κράτη μέλη διαθέτουν υψηλά πρότυπα και ποια βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Κατάγομαι από
μια χώρα στην οποία μπορώ να αισθάνομαι σχετικά ήρεμη. Εντούτοις, γνωρίζω τα προβλήματα
ανθρώπων σε πολλά κράτη μέλη και ντρέπομαι γι’ αυτό, διότι δεν αποτελεί κατάσταση αντάξια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το δύσκολο έργο της και, ιδίως, την Επιτροπή,
τον κ. Dalli και την ομάδα του, οι οποίοι παρείχαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον πατέρα
αυτής της νομοθεσίας κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, τον κ. Bowis, όση
βοήθεια μπορούσαμε να ελπίζουμε. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη βελγική
Προεδρία, η οποία δεν είναι παρούσα σήμερα, αλλά κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία αυτής της διαδικασίας. Μολονότι η βελγική Προεδρία
έκανε ό,τι μπορούσε, δεν ήταν πάντοτε σε θέση να επιτύχει πολλά, εξαιτίας ορισμένες φορές των
πεισματικών και αναχρονιστικών συμπεριφορών άλλων κρατών μελών. Ωστόσο, σημειώθηκε
κάποια πρόοδος και πιστεύω πως θα μπορέσουμε αύριο να ψηφίσουμε υπέρ της εν λόγω
νομοθεσίας με καθαρή συνείδηση.

(Χειροκροτήματα)

Antonyia Parvanova,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε,
πραγματοποιώντας μια ανασκόπηση στην εκστρατεία «Η Ευρώπη για τους ασθενείς» της Ομάδας
της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη η οποία διεξήχθη πριν από
τέσσερα έτη, έχω κάθε λόγο να επικροτώ τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο τον
Δεκέμβριο. Θα ήθελα, πρώτον, να συγχαρώ την εισηγήτριά μας, κ. Grossetête, και όλους τους
σκιώδεις εισηγητές για την καλή συνεργασία τους και το έργο που επιτέλεσαν, καθώς και τον
πατέρα αυτής της πρωτοβουλίας, τον συνάδελφο κ. John Bowis.

Το Κοινοβούλιο παρέμεινε ενωμένο και διατήρησε ενιαία θέση κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Στηρίξαμε τους ασθενείς και, για πρώτη φορά, θα υπάρξει
ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ για ασθενείς που αναζητούν θεραπεία σε άλλο κράτος
μέλος. Πρέπει να θεωρήσουμε την επιτευχθείσα συμφωνία μικρό βήμα, αλλά πρόκειται για ένα
πραγματικό επίτευγμα για τους ασθενείς στην Ευρώπη, το οποίο θα ισχυροποιήσει τα δικαιώματά
τους, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες τους, την ενημέρωση που τους παρέχεται, και την ποιότητα
και την ασφάλεια της περίθαλψης.

Ωστόσο, είμαι βέβαιη ότι το Κοινοβούλιο θα στήριζε ένα ακόμα πιο φιλόδοξο αποτέλεσμα.
Μολονότι αναγνωρίζω την ανάγκη των κρατών μελών να μπορούν να ορίζουν προηγούμενη
έγκριση προκειμένου να διατηρούν τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας τους, λυπούμαι που
–συμπεριλαμβανομένης της βελγικής Προεδρίας– ορισμένες φορές έδωσαν προτεραιότητα σε
οργανωτικές πτυχές σε σχέση με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των ασθενών. Όμως
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αντιπροσωπεύουμε τους πολίτες μας και είμαστε υπεύθυνοι για την εκπροσώπησή τους σε αυτό
εδώ το Σώμα.

Επιτρέψτε μου μόνο να αναφέρω ένα παράδειγμα: την ποιότητα και την ασφάλεια. Ενώ τα κράτη
μέλη ήταν πρόθυμα να καθορίσουν τους κινδύνους ποιότητας και ασφάλειας ως κριτήριο για
την απόρριψη προηγούμενης έγκρισης, ήταν απρόθυμα να αποδεχθούν –και αντιτάχθηκαν– σε
οποιοδήποτε σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και αναβάθμισης των απαιτήσεων σε αυτόν
τον τομέα σε επίπεδο ΕΕ.

Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη επικροτεί τη μελλοντική
οδηγία, αλλά θα είμαστε αυστηροί όσον αφορά την εφαρμογή της και θα διασφαλίσουμε την
ύπαρξη κατάλληλου συστήματος υποβολής αναφορών και παρακολούθησης για την ορθή
εφαρμογή της, καθώς και ότι οι διατάξεις περί προηγούμενης έγκρισης και αποζημίωσης δεν
καθίστανται άσκοπο εμπόδιο για τους ασθενείς.

Τέλος, επιτρέψτε μου να επισημάνω έναν εκ των λόγων δυσαρέσκειάς μου: την έλλειψη φιλοδοξίας
των διατάξεων που συμφωνήθηκαν για συνεργασία στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, για
άλλη μία φορά εξαιτίας της ισχυρής αντίστασης των πλέον προηγμένων κρατών σε αυτόν τον
τομέα. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής μετριάστηκε σημαντικά. Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να
υποβάλω το ακόλουθο ερώτημα στον κ. Dalli: θα εξέταζε η Επιτροπή το ενδεχόμενο εκπόνησης
αυτόνομης πρότασης περί ηλεκτρονικής υγείας, ενισχύοντας τη συνεργασία και καθιστώντας
δυνατή τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων και την ασφάλεια των ασθενών, καθιστώντας την
έτσι πραγματικότητα στην Ευρώπη;

Jean Lambert,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πολλοί σε αυτό
το Σώμα θα θυμούνται ότι, στην πρώτη ανάγνωση, επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα καυτό θέμα και
πιστεύω πως ακούμε μόνο ορισμένες εκ των διαφορών μας. Υπήρξαν ανησυχίες σχετικά με το αν
οι δυνάμεις της αγοράς θα υπερτερούσαν έναντι των υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος· και για
το ότι εκείνοι που ενδιαφέρονταν για τα δικαιώματα των ασθενών για επιλογή και μετακίνηση
έρχονταν αντιμέτωποι με εκείνους που αναρωτιούνταν ποιοι ασθενείς θα ασκούσαν πράγματι
αυτήν την επιλογή.

Θεωρώ πως τελικά έχουμε στα χέρια μας έναν εύλογο συμβιβασμό. Όπως αναφέρθηκε, σε
περιπτώσεις στις οποίες η επείγουσα θεραπεία κρίνεται ιατρικά αναγκαία, διαθέτουμε ήδη ένα
σύστημα υπό τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Η εν λόγω οδηγία
ενδιαφέρεται περισσότερο για το σύστημα της αγοράς, με επιλογή, και τη δυνατότητα των
ασθενών να επιλέγουν τον τόπο περίθαλψής τους και την οικονομική τους εξασφάλισή γι’ αυτόν
τον σκοπό. Επομένως, υπάρχει πλέον σαφήνεια, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν να
εφαρμόσουν συστήματα τα οποία θα τους επιτρέψουν να διασφαλίσουν την ικανοποίηση των
αναγκών.

Επίσης, αυτή η οδηγία θα πρέπει να επικροτηθεί επειδή αφορά ζητήματα σχετικά με τη νομική
διάσταση και την ασφάλεια δικαίου: σχετικά με το ποιος διαθέτει την αρμοδιότητα συνέχισης
της θεραπείας· σχετικά με το ζήτημα της αποκατάστασης σε περίπτωση που προκύψουν
προβλήματα· και σχετικά με ζητήματα διασφάλισης των διαδικασιών που πραγματοποιούνται
από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Όσον αφορά το ζήτημα των σπάνιων νόσων, έχουμε, επίσης, επιτύχει συμβιβασμό ο οποίος είναι
καλύτερος από αυτόν που επιδιώκαμε αρχικά.

Όπως αναφέρθηκε, για πολλούς ασθενείς το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει ορθά, πρέπει, όμως,
να μεριμνήσουμε και για τους ασθενείς στα δικά μας κράτη μέλη.
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Milan Cabrnoch,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω
ευχαριστώντας και τους δύο εισηγητές, την κ. Grossetête και τον κ. Bowis. Σήμερα,
συμπληρώνονται ακριβώς δύο έτη, έξι μήνες και 16 ημέρες από την υποβολή από μέρους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της πολυαναμενόμενης οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών στο
πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, αλλά η ιστορία αυτής της οδηγίας είναι
πολύ πιο μακρά και ξεκινά από όταν αυτό το θέμα αποτέλεσε μέρος της οδηγίας για τις υπηρεσίες.
Πλέον είναι σαφές το πόσο τεράστιο λάθος ήταν ο αποκλεισμός των υπηρεσιών υγείας από την
οδηγία για τις υπηρεσίες. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η συμφωνημένη οδηγία απευθύνεται μόνο
στα δικαιώματα των ασθενών και ότι το ζήτημα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών
υγείας στην ΕΕ παραμένει ανεπίλυτο. Τα συστήματα υγείας στα κράτη μέλη ενδέχεται να
βασίζονται στις ίδιες γενικές αρχές, αλλά η οργάνωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης
ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.

Το κείμενο επί του οποίου θα ψηφίσουμε αύριο, και το οποίο στηρίζω, αποτελεί σημαντικό
συμβιβασμό μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών και των ασθενών και των συμφερόντων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών. Παρά τις πολλές παραχωρήσεις και αντιξοότητες, η υποβληθείσα
πρόταση αποτελεί μικρή αλλά σημαντική πρόοδο. Η προταθείσα οδηγία διασαφηνίζει, αν και
όχι πλήρως, τα δικαιώματα των ασθενών, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε πληροφόρηση,
επιβεβαιώνοντας πλήρως, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, την αποκλειστική
αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών για την οργάνωση και χρηματοδότηση της
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και την ποιότητα, ασφάλεια και προσβασιμότητα της
περίθαλψης εντός της επικράτειάς τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να καθορίζουν τους
κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ο πολίτης θα πρέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, να ζητά έγκριση
πριν από την περίθαλψή του στο εξωτερικό.

Ελπίζω, κυρίες και κύριοι, ότι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα έτη να εργαζόμαστε για την οδηγία
σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο και ότι θα βελτιώσουμε τα δικαιώματα των ασθενών στην ΕΕ.

Kartika Tamara Liotard,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, αύριο
είναι η μεγάλη ημέρα κατά την οποία η υγειονομική περίθαλψη θα καταστεί προϊόν της εσωτερικής
αγοράς. Η νέα οδηγία αντιμετωπίζει την υγειονομική περίθαλψη ως εμπορεύσιμο προϊόν. Όσοι
έχουν την οικονομική δυνατότητα θα είναι οι πρώτοι που θα έχουν πρόσβαση στους τόπους με
την ευρύτερη και φθηνότερη παροχή περίθαλψης. Εντούτοις, αυτή η πρόταση θα διατηρήσει το
υφιστάμενο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης δύο ταχυτήτων. Αναρωτιέμαι πόσοι από τους
συναδέλφους μου μπορούν να ταυτιστούν με τα λόγια μου. Η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί
βασική ανάγκη στην οποία όλοι πρέπει να διαθέτουν ισότιμη πρόσβαση. Όσοι από εσάς θα
ψηφίσετε αύριο υπέρ πιθανότατα πιστεύετε πως θα καταφέρετε νίκη για τους ασθενείς, αλλά
κάτι τέτοιο σίγουρα δεν θα συμβεί. Είμαι υπέρ κάθε πράγματος που προάγει τα δικαιώματα των
ασθενών, αλλά εάν εγκρίνουμε αυτήν την οδηγία, μπορούμε στην πράξη να αναμένουμε πολλά
προβλήματα στον τομέα των δικαιωμάτων των ασθενών. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα είναι σίγουρα πολύ χαρούμενες να στέλνουν τους ασθενείς εκτός
των συνόρων εάν εκεί υπάρχει επιλογή φθηνότερης θεραπείας. Αυτό θα μειώσει την παροχή
περίθαλψης στις χώρες καταγωγής των ασθενών. Οι θεραπείες που δεν είναι πλέον επικερδείς
δεν θα παρέχονται στις πιο ακριβές περιοχές. Αυτό όχι μόνο δεν θα παρέχει περισσότερα
δικαιώματα στους ασθενείς, αλλά θα τους στερεί κάθε επιλογή και θα τους αναγκάζει να
ταξιδεύουν σε άλλη χώρα. Επίσης, οι ασθενείς από περιοχές όπου η περίθαλψη είναι φθηνότερη
δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν σε άλλες περιοχές, αφού δεν θα αποζημιώνονται αυτόματα για
τις πρόσθετες δαπάνες οι οποίες θα προκύπτουν. Ως εκ τούτου, ο τουρισμός για λόγους υγείας,
που αποτελεί τον σκοπό της οδηγίας, θα περιοριστεί μόνο στους πλούσιους.
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Ας περάσουμε τώρα στις περιοχές όπου η υγειονομική περίθαλψη είναι φθηνή και σε αυτές όπου
οι χρόνοι αναμονής είναι μικροί. Θα καταλήξουν να έχουν τόσους πολλούς εισερχόμενους
τουρίστες για λόγους υγείας, ώστε οι τοπικοί ασθενείς τους θα εκτοπιστούν. Ένα παράδειγμα
αυτής της κατάστασης διαβάσαμε στην έκδοση της Δευτέρας της βελγικής εφημερίδας De
Standaard και σας διαβεβαιώνω ότι πολλά τέτοια παραδείγματα θα ακολουθήσουν. Πιστεύω
πως κάθε ασθενής έχει δικαίωμα σε ποιοτική περίθαλψη και σε περίθαλψη που παρέχεται στη
γλώσσα του, κοντά στον τόπο διαμονής του και την οικογένειά του. Αντ’ αυτού, η Ευρώπη
ενθαρρύνει τους πολίτες να αναζητούν περίθαλψη στο εξωτερικό και στη συνέχεια επιτρέπει
στην αγορά να επιτελέσει το έργο της. Όσοι από εσάς συμφωνούν με αυτό, αύριο θα ψηφίσουν
υπέρ· όσοι από εσάς συμφωνούν με μένα θα ψηφίσουν κατά.

Oreste Rossi,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η
οδηγία αρχικά περιείχε ορισμένες δύσκολες πτυχές. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην
επιτροπή και του τριμερούς διαλόγου, επιτύχαμε συμφωνία επί του κειμένου το οποίο είναι
συνολικά ισορροπημένο και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ποιότητας και ασφάλειας της
υγειονομικής περίθαλψης, τις γενικές αρχές περί αποζημίωσης, προηγούμενης έγκρισης,
διασυνοριακής συνεργασίας σχετικά με τη θεραπεία σπάνιων νόσων και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
υγείας.

Επιδιώκαμε εξαρχής τον στόχο της αναγνώρισης του δικαιώματος όλων των ασθενών σε
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, αποτρέποντας, συνεπώς, τον ιατρικό τουρισμό. Οι δαπάνες
που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσίας υγείας για τη θεραπεία υπηκόου άλλου κράτους
μέλους θα πρέπει δικαίως να επιβαρύνουν τη χώρα καταγωγής του ασθενούς.

Θέλαμε, επίσης, να υποχρεώσουμε τα κράτη μέλη να εγγυηθούν βασικά επίπεδα υγειονομικής
περίθαλψης, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Υπό το πρίσμα των βελτιώσεων που
πραγματοποιήθηκαν στο κείμενο μέσω διαμεσολάβησης, θα ψηφίσουμε υπέρ. Το ίδιο ισχύει και
για το άλλο κείμενο υπό συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο
Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, που αποτελεί προκαταρκτικό βήμα προς την υποβολή
νομοθετικής πρότασης με στόχο την ολοκλήρωση των διάφορων υφιστάμενων πολιτικών.

Κοινός στόχος και των δύο μέτρων είναι η ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών
μελών αποκλειστικά προς το συμφέρον των πολιτών.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κυρίες και κύριοι, προσωπικά
στηρίζω την έκθεση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Πολλά παραδείγματα καταδεικνύουν ότι μεγάλος
αριθμός ασθενών αναζητά κατάλληλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε άλλα κράτη μέλη.
Γνωρίζουμε όλοι την υπόθεση Kohl στο Λουξεμβούργο, η οποία αποτελεί απόδειξη αυτού του
φαινομένου. Δυστυχώς, οι εξωτερικές και εσωτερικές διαφορές εντός της ΕΕ, δηλαδή οι διαφορές
μεταξύ των περιοχών της δυτικής και των περιοχών της ανατολικής Ευρώπης, δεν περιορίζονται
σε οικονομικές διαφορές και διαφορές στις κοινωνικές υπηρεσίες. Υφίσταται, επίσης, τεράστιο
χάσμα όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
να μειώσει αυτές τις διαφορές, δηλαδή τις διαφορές μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ευρώπης,
διότι η υγειονομική περίθαλψη σε ενιαία υψηλό επίπεδο μπορεί να παρέχει τα μέσα για τη μείωση
του αριθμού των ατόμων από ένα κράτος μέλος που χρησιμοποιούν τις υγειονομικές υπηρεσίες
άλλου κράτους μέλους. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να τυποποιηθεί ο ρόλος των
ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ότι δεν
θίγεται η ενιαία ευρωπαϊκή αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Επιπλέον, πιστεύω πως είναι σημαντικό να συντονίσουμε τις συστάσεις των επαγγελματιών,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επιμέρους κράτη μέλη εφαρμόζουν τις ίδιες θεραπείες για
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τις ίδιες κατηγορίες ασθενειών. Η υγεία δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο, και οι ίδιες ασθένειες
δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά στην Ουγγαρία και τη Σουηδία, απλώς επειδή η
πρώτη ανήκει στην ανατολική Ευρώπη και οι πολίτες της ζουν υπό λιγότερο ευνοϊκές οικονομικές
συνθήκες, ενώ η δεύτερη ανήκει στη δυτική Ευρώπη και οι πολίτες της είναι σε καλύτερη
οικονομική κατάσταση.

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η αυριανή ψηφοφορία θα είναι
μία από τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες στις οποίες έχω συμμετάσχει κατά τη διάρκεια της
εξάχρονης θητείας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι επειδή επηρεάζει πολλούς ανθρώπους
–οι περισσότεροι άνθρωποι, βεβαίως, θέλουν και έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν καλή και
έγκαιρη περίθαλψη στον τόπο διαμονής τους. Αλλά επειδή για τα άτομα τα οποία επηρεάζει
ενδέχεται να είναι εξαιρετικής σημασίας. Μπορεί να είναι και ζήτημα ζωής ή θανάτου. Αφορά,
επίσης, τη θεμελιώδη ιδέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας – την ελεύθερη κυκλοφορία. Είναι
πράγματι επαίσχυντο το ότι μόλις τώρα επεκτείνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία σε αυτούς που
την χρειάζονται περισσότερο, στους ασθενείς.

Πρόκειται για συμβιβασμό και γνωρίζω ότι τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου από την
Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θα είχαν
προχωρήσει περαιτέρω σε πολλά ζητήματα, αλλά πρέπει πλέον να θυμηθούμε ποια ήταν η
κατάσταση στο πρόσφατο παρελθόν με όλη τη συζήτηση για τον τουρισμό υγειονομικής
περίθαλψης, την επαπειλούμενη κατάρρευση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης,
την απαίτηση εκ των προτέρων κοινοποίησης ή, για να το θέσω απλά, ως ασθενείς, είμαστε
αναγκασμένοι να ζητήσουμε άδεια προτού ασκήσουμε τα δικαιώματα τα οποία μας είχε
παραχωρήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή ήταν η κατάσταση στο παρελθόν και, υπό αυτό
το πρίσμα, το γεγονός ότι έχουμε μια απόφαση αποτελεί τεράστια επιτυχία.

Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για απόφαση την οποία λαμβάνουμε ως αποτέλεσμα της δράσης της
σουηδικής ή της ευρωπαϊκής αριστεράς, αλλά μάλλον ασχέτως αυτής. Θυμούμαι την
προηγούμενη διατύπωση και, για παράδειγμα, την αποχή της σουηδικής ομάδας των
Σοσιαλδημοκρατών από τη σχετική ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση. Χθες, κάποιος ζήτησε τη
θέσπιση εκ των προτέρων κοινοποίησης στη Σουηδία. Ελπίζω ότι η Σουηδία δεν θα το πράξει.
Επί σειρά ετών τα καταφέραμε χωρίς εκ των προτέρων κοινοποίηση και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε
χωρίς αυτήν και στο μέλλον.

Εντούτοις, η απόφασή μας θα ληφθεί αύριο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια
θα εξαρτηθεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Πρέπει να την εφαρμόσουμε προκειμένου να
ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ασθενών αντί να τα συρρικνώσουμε. Αυτή είναι η έκκλησή μου
προς τα κράτη μέλη. Προς την Επιτροπή θα ήθελα να πω: παρακολουθείτε στενά τα κράτη μέλη,
διότι γνωρίζουμε ότι θα θελήσουν να αποφύγουν την εφαρμογή της.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, καταρχάς,
επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την
οδηγία επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο. Επί σειρά ετών, μόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
διευθετούσε διαφορές σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και τα δικαιώματα
των ασθενών.

Σήμερα, η κινητικότητα των ασθενών δεν είναι πλέον ασυνήθιστο φαινόμενο στην Ευρώπη, αλλά
αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής. Η διασυνοριακή περίθαλψη αντιπροσωπεύει πλέον το
1% των συνολικών δαπανών για την υγεία στην Ευρώπη.
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Εντούτοις, δεν πρέπει να συγχέουμε την κινητικότητα των ασθενών με τον ιατρικό τουρισμό που
έχει αναπτυχθεί τα τελευταία έτη. Ο τελευταίος έχει λάβει οργανωμένη μορφή και, δυστυχώς,
αποδεικνύεται αυξανόμενα επικερδής. Η υγεία γίνεται μια ανταγωνιστική αγορά.

Ο Γερμανός πηγαίνει στην Ουγγαρία για οδοντιατρική περίθαλψη, ο Βρετανός –εάν έχει τα
μέσα– πηγαίνει στη Γαλλία προκειμένου να υποβληθεί ταχύτερα σε επέμβαση. Υπάρχει πληθώρα
τέτοιων παραδειγμάτων. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η υγεία δεν αντιμετωπίζεται ως
προϊόν, ώστε να υπάρχει ισότητα για όλους. Για τον λόγο αυτόν, τα τελευταία τρία χρόνια
υπερασπιζόμαστε την αρχή της προηγούμενης έγκρισης από το κράτος μέλος ασφάλισης για
νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές –την κ. Grossetête και τη σοσιαλίστρια εισηγήτριά μας,
κ. Roth-Behrendt, την οποία θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαιτέρως– για το έργο τους, το οποίο
επέτρεψε την πραγματοποίηση σημαντικής προόδου, όπως για παράδειγμα την αποζημίωση της
περίθαλψης, την καθιέρωση εθνικών σημείων επαφής και των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς,
τη θεραπεία σπάνιων νόσων και την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να προχωρήσουμε
πέραν της προόδου που έχει σημειωθεί, προκειμένου να εξαλείψουμε τις ανισότητες που
υφίστανται ακόμη στην Ευρώπη και γνωρίζω πως από κοινού μπορούμε να διασφαλίσουμε την
παροχή ισότιμης περίθαλψης στους ευρωπαίους ασθενείς και πολίτες.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, η πρωταρχική
αξία αυτής της συμφωνίας είναι ότι παρέχει έναν βαθμό νομικής σαφήνειας, όπως ανέφεραν οι
συνάδελφοί μου. Μέχρι σήμερα, υπεύθυνο γι’ αυτά τα ζητήματα ήταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
πράγμα που εξηγεί την ανασφάλεια δικαίου την οποία τώρα εξαλείφουμε, και πιστεύω πως πρέπει
να είμαστε ευγνώμονες στην εισηγήτρια, κ. Grossetête, στους σκιώδεις εισηγητές, καθώς και
στον κ. Dalli για το έργο τους. Η νομοθεσία βελτιώνει την ενημέρωση των ασθενών, την ποιότητα
της περίθαλψης, τις δαπάνες και τις διαδικασίες αποζημίωσης.

Είμαι, επίσης, ικανοποιημένη με το σύστημα προηγούμενης έγκρισης για πιο δαπανηρές θεραπείες,
συμπεριλαμβανομένης της νοσοκομειακής περίθαλψης, της εξειδικευμένης θεραπείας ή της
θεραπείας που ενέχει συγκεκριμένο κίνδυνο για τους ασθενείς. Στόχος, προφανώς, δεν είναι η
αποτροπή των ασθενών από τη λήψη περίθαλψης στο εξωτερικό, αλλά η αποτροπή του ιατρικού
τουρισμού και, επίσης, η αποτροπή των κινδύνων για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Εντούτοις, τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα όσον αφορά τις συνθήκες εφαρμογής αυτής
της διαδικασίας, οι οποίες θα μπορούσαν να ενέχουν κινδύνους άνισης περίθαλψης μεταξύ των
ασθενών από τα κράτη μέλη.

Καταρχάς, τι σημαίνει «εύλογο χρονικό διάστημα»; Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο όρος «εύλογο»
δεν θα θέσει σε κίνδυνο τις ανάγκες των ασθενών.

Πρέπει, επίσης, να μεριμνήσουμε ώστε τα κράτη μέλη να καθιερώσουν οικονομικές διαδικασίες
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ασθενείς, ιδίως οι οικονομικά ασθενέστεροι, δεν θα πρέπει
να καταβάλλουν μεγάλα χρηματικά ποσά προκαταβολικά. Δεν θα ήταν αποδεκτό για λόγους
διοικητικών δυσκολιών να συρρικνωθούν τα δικαιώματα των ασθενών.

Τέλος, οι διάφορες αποφάσεις των κρατών μελών για την αποζημίωση των δαπανών υγειονομικής
περίθαλψης θα μπορούσαν, επίσης, να οδηγήσουν σε ανισότητες μεταξύ των ασθενών, εάν
υφίσταται ελάχιστη αποζημίωση, αφενός, και κάτι άλλο, αφετέρου.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτά ήταν τα σημεία στα οποία ήθελα να αναφερθώ.
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Claude Turmes (Verts/ALE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Bowis, η εν
λόγω οδηγία δημιουργεί σαφή, διαφανή δικαιώματα. Εάν επιθυμώ να ταξιδέψω στο εξωτερικό,
η κατάσταση θα είναι σαφής και οι αποφάσεις δεν θα είναι πλέον αυθαίρετες, όπως συνέβαινε σε
ορισμένες χώρες. Επιπλέον, εάν επιλέξω να μεταβώ σε άλλη χώρα, θα έχω στη διάθεσή μου
καλύτερη πληροφόρηση. Εντούτοις, η οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί από τις εθνικές
κυβερνήσεις. Αυτό το οποίο απέτρεψε η οδηγία είναι κάτι το οποίο ορισμένα μέλη της Επιτροπής
και ίσως του Κοινοβουλίου να είχαν ονειρευτεί, δηλαδή το άνοιγμα των συνόρων για τη βελτίωση
των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Είμαι υπερήφανος διότι με τους δύο
εισηγητές, συμπεριλαμβανομένης της κ. Grossetête, καταφέραμε τη διατήρηση της ισορροπίας.
Εκφράσαμε την αντίθεσή μας στον τουρισμό για λόγους υγείας και τη στήριξη μας στην αποτροπή
της υπονόμευσης των εθνικών συστημάτων. Η οδηγία δεν θα επιλύσει το πρόβλημα των διαφορών
στην ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επαρκή επίπεδα
επενδύσεων σε κάθε κράτος μέλος.

Κύριε Dalli και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, τώρα πλέον που υφίσταται αυτή η οδηγία θα ήμουν
ικανοποιημένος αν επικεντρωνόσασταν περισσότερο στον κανονισμό για την κοινωνική ασφάλεια,
ο οποίος είναι το σύστημα στο οποίο βασίζονται τα πάντα και καθιστά σαφές ποιος πληρώνεται
και πού η κατάσταση είναι καλά οργανωμένη. Θα πρέπει να ασκήσετε περισσότερη πίεση στα
κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτού του
κανονισμού, αντί της παρουσίασης νέων ιδεών περί απορρύθμισης και ανταγωνισμού.

Kay Swinburne (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η οδηγία έχει πραγματοποιήσει στέρεα
βήματα για την εδραίωση των δικαιωμάτων των ασθενών όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την ΕΕ. Ενδιαφέρομαι γι’ αυτήν την οδηγία, διότι η εφαρμογή
της θα έχει συγκεκριμένο αντίκτυπο στην εκλογική μου περιφέρεια στην Ουαλία όπου, παρά τις
διαπραγματεύσεις της βρετανικής κυβέρνησης με την ΕΕ για ζητήματα υγείας, η συναφής
διαχείριση και παροχή υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί αρμοδιότητα η οποία έχει εκχωρηθεί
στην κυβέρνηση της ουαλικής συνέλευσης.

Οι αρχικές μου ανησυχίες όσον αφορά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στο σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης της Ουαλίας, σχετικά με την αποζημίωση και την προηγούμενη έγκριση, διαλύθηκαν
διότι σε αυτές τις προτάσεις ενσωματώθηκε κάποιος βαθμός ευελιξίας. Η δυνατότητα των κρατών
μελών και των περιφερειακών ζευγών να αποφασίζουν για επιλέξιμες θεραπείες με προηγούμενη
έγκριση και ο καθορισμός ανώτατου ορίου αποζημιώσεων θα μετριάσει ως έναν βαθμό τις
ανησυχίες για τα ήδη καταπονημένα και βεβαρημένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Ως αποτέλεσμα του έργου των συναδέλφων μου σε αυτό το Κοινοβούλιο, πρώην και νυν, ιδίως
του κ. Bowis, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι πραγματοποιήσαμε ένα
βήμα προόδου όσον αφορά τη διασφάλιση της σαφήνειας για τους ασθενείς, της βελτιωμένης
επιλογής υγειονομικής περίθαλψης και της μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των διάφορων
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερα
πρότυπα σε όλη την ΕΕ μέσω της επιλογής των ασθενών.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η πρόθεση πίσω από αυτήν την οδηγία
ήταν σαφής από την αρχή: να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες υγείας στον στόχο της ελευθέρωσης
των υπηρεσιών και, συνεπώς, να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των οικονομικών και
χρηματοοικονομικών ομάδων επεκτείνοντας τους τομείς δραστηριοποίησής τους στον τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αντιμετωπίζοντας
την υγειονομική περίθαλψη ως άλλο ένα προϊόν και τους χρήστες της απλώς ως καταναλωτές.

Η πρόταση αυτή θα επιτείνει τις ανισότητες μεταξύ των Ευρωπαίων, βλάπτοντας όσους δεν έχουν
τα μέσα να καταφύγουν σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας ή σε υγειονομική περίθαλψη σε άλλο

18-01-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL144



κράτος μέλος της ΕΕ. Ακόμη και με τις τροποποιήσεις που συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν, η έγκρισή
της και οι πολύ υψηλές δαπάνες που συνεπάγεται θα έχουν σοβαρές συνέπειες για ορισμένες
χώρες, κυρίως την Πορτογαλία και το εθνικό της σύστημα υγείας.

Στην πράξη, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στους
εθνικούς προϋπολογισμούς όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών,
όπως η υγεία, δεν ενδιαφέρεται για την υπερφόρτωση αυτών των προϋπολογισμών όταν πρόκειται
για διοχέτευση δημόσιου χρήματος σε οποιοδήποτε οικονομικό ή χρηματοοικονομικό όμιλο
που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή στην
ενθάρρυνση του ιατρικού τουρισμού.

Μάλιστα, καθώς ανυπομονεί να προωθήσει τις επιχειρήσεις, αυτή η πρόταση δεν παρέχει τις
κατάλληλες εγγυήσεις για την ασφάλεια των χρηστών ή την ποιότητα της υγειονομικής
περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Σε αντίθεση με τις δηλώσεις
ορισμένων, το σύστημα προηγούμενης έγκρισης δεν αποτελεί επαρκή πρόβλεψη γι’ αυτές τις
περιπτώσεις. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να ανασταλούν και αυτές οι προθέσεις κατά τον ίδιο
τρόπο που συνέβη το 2007 με τον αποκλεισμό των υγειονομικών υπηρεσιών από την επαίσχυντη
οδηγία Bolkestein.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας έναν βαθμό
απογοήτευσης για τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών
στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν κατάφερε να εγκρίνει
σε πρώτη ανάγνωση πολλές καλές προτάσεις τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή, έθεσε σε πρώτη ανάγνωση ένα στέρεο θεμέλιο για την ορθή
εφαρμογή των κανόνων της παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη
με τέτοιον τρόπο ώστε οι ασθενείς, όπου κρίνεται απαραίτητο, και σύμφωνα με τους θεσπισμένους
κανόνες και χωρίς να επιβαρύνουν τα δικαστήρια, να λαμβάνουν την αναγκαία περίθαλψη στο
πλαίσιο εξωτερικών ιατρείων ή νοσοκομειακή περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος.

Είναι, λοιπόν, θετικό το γεγονός ότι, κατά την κατάρτιση της έκθεσης στην επιτροπή σε δεύτερη
ανάγνωση, ήταν δυνατή η συνέχιση της αρχικής φιλοσοφίας που εκφράζει τη θέση του
Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση και, με δεδομένη τη σημερινή αδιαφανή κατάσταση της
παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, ότι κατέστη δυνατή η πρόοδος όσον αφορά
μια αξιοπρεπή λύση στο πρόβλημα.

Το κείμενο συμβιβασμού, το οποίο έχει τη στήριξη της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
και υποβλήθηκε για τη σημερινή συζήτηση, παρέχει στους πολίτες μας νέες δυνατότητες και νέα
ισότητα στην υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, πρέπει –κατά την άποψή μου– να παλέψουμε
για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας στην καθημερινή ζωή το συντομότερο δυνατό.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μετά από μια πολυετή νομική
διαδικασία, αύριο θα ψηφίσουμε επιτέλους επί της έκθεσης η οποία θα θέσει σε στέρεη νομική
βάση τους ευρωπαίους πολίτες που αναγκάζονται να μεταβούν στο εξωτερικό κάθε χρόνο
προκειμένου να λάβουν κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.

Αυτό θα επιτρέψει σε όλους τους ασθενείς, και όχι μόνο στους καλύτερα ενημερωμένους ή τους
πλουσιότερους, να επωφεληθούν από δικαιώματα που έχουν ήδη αναγνωριστεί με την πάροδο
του χρόνου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Με τη συγκρότηση
εθνικών σημείων επαφής, η διασυνοριακή πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη δεν θα αποτελεί
πλέον ζήτημα τυφλής εμπιστοσύνης στην οποία, έως σήμερα, ασθενείς ήδη εξασθενημένοι από
κάποια νόσο πρέπει πολύ συχνά να αντιμετωπίσουν γραφειοκρατικά, γλωσσικά και οικονομικά
προβλήματα.
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Όσον αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη, το κράτος ασφάλισης ενδέχεται να ζητήσει από τους
ασθενείς, οι οποίοι αποφασίζουν να αναζητήσουν θεραπεία στο εξωτερικό, προηγούμενη έγκριση,
και προφανώς αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της σταθερότητας του συστήματος
υγείας του. Ίσως περισσότερα θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί σχετικά με συγκεκριμένα
σημεία για την προστασία των ασθενών, για παράδειγμα όσον αφορά το σύστημα εκ των προτέρων
κοινοποίησης, το οποίο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προκαταβάλλουν τα ιατρικά έξοδα,
αλλά μόνο σε εθελοντική βάση.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω τον ενθουσιασμό μου για τη συμμετοχή στη συζήτηση που διεξήχθη
διεξοδικά με μόνο έναν κοινό παρονομαστή, δηλαδή την προτεραιότητα του τερματισμού των
δοκιμασιών χιλιάδων ασθενών σε όλη την Ευρώπη, και αυτή η στιγμή φαίνεται πως επιτέλους
έχει φτάσει.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Dalli, κατά την κρίση
μου, το έργο της πολιτικής είναι να συμβάλλει στη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών μας. Επί του παρόντος, δεν πρόκειται για εύκολο καθήκον στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης. Είναι κυρίως ευθύνη των εθνικών κρατών να εγγυηθούν την παροχή
υγειονομικής περίθαλψης και πρόσβασης στη βέλτιστη ιατρική θεραπεία, ανεξάρτητα από το
εισόδημα των ασθενών και τον τόπο διαμονής τους.

Εντούτοις, ακόμα και με δεδομένα τα καλύτερα δυνατά εθνικά συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασθενείς θα
χρειάζονται ή θα επιθυμούν βοήθεια, στήριξη ή ιατρική θεραπεία από άλλη χώρα. Αυτή η οδηγία
θέτει τα νομικά θεμέλια και εγγυάται ότι οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις
υπηρεσίες χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία, χωρίς ανασφάλεια δικαίου και χωρίς την ανάγκη
καταβολής υψηλών προκαταβολών.

Μετά τη μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων, θεωρώ αυτήν την οδηγία αληθινή επιτυχία, αν
και θα απαιτηθεί τεράστια προσπάθεια από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των επιμέρους
κρατών και τις ασφαλιστικές εταιρίες για την εφαρμογή της. Ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να ασκείτε
πιέσεις, εν προκειμένω, διότι ακόμη και οι καλύτερες οδηγίες μπορούν να είναι αποτελεσματικές
μόνο με την κατάλληλη εφαρμογή τους. Επίσης, σας καλώ να επιμείνετε στις προσπάθειές σας
για επέκταση των αποτρεπτικών μέτρων και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Πιστεύω
πως θέλουμε οι πολίτες της Ευρώπης να παραμείνουν υγιείς για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό
διάστημα και να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα κι
εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτριά μας, κ. Grossetête, για το εξαιρετικό έργο
το οποίο επιτέλεσε αφού έλαβε τη σκυτάλη από τον πρώην συνάδελφό μας, κ. Bowis. Με όλα
τα συγχαρητήρια που λαμβάνει, είναι σαν να γιορτάζουμε την ημέρα του κ. Bowis σήμερα!

Πιστεύω πως είναι σημαντικό να επισημανθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε η βελγική
Προεδρία, η οποία έκανε ό,τι ήταν αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο δύσκολος
συμβιβασμός με το Κοινοβούλιο και ιδίως με συγκεκριμένα κράτη μέλη, των οποίων η θέση ήταν
–πώς να την περιγράψω;– θέση αντίστασης σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αυτή η οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι αναγκαία, ακόμη κι αν αφορά
μόνο το 1% των εθνικών προϋπολογισμών για την υγεία, επειδή, πέρα από τους αριθμούς, αυτό
στο οποίο θα έπρεπε να εστιαστούμε είναι η ισχύς του συμβόλου, η οποία είναι το νόμιμο δικαίωμα
κάθε ευρωπαίου πολίτη να λαμβάνει περίθαλψη στο εξωτερικό και να αποζημιώνεται γι’ αυτήν
λαμβάνοντας τη σωστή πληροφόρηση.
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Επίσης, ήταν σημαντικό να καθοριστούν με σαφήνεια οι εγγυήσεις προκειμένου να αποτραπεί
οποιαδήποτε μορφή ιατρικού τουρισμού, αλλά και να εισαχθεί η έννοια της ευελιξίας στο κείμενο
για την ενθάρρυνση της διάγνωσης και της θεραπείας και στις δύο πλευρές των συνόρων.
Σκέφτομαι συγκεκριμένες νόσους, όπως τις σπάνιες νόσους.

Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα, αλλά
θα πρέπει να προχωρήσουμε και να παλέψουμε περαιτέρω, προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο
όσον αφορά την Ευρώπη της υγείας την οποία όλοι θεωρούμε τόσο σημαντική.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχουν ιδανικοί νόμοι. Όλοι έχουν
μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα, αλλά η προκείμενη οδηγία σίγουρα δημιουργεί περισσότερες
ελπίδες παρά φόβους. Η Ευρώπη, παρά τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται, παραμένει μια
ήπειρος μεγάλων διαφορών, ακόμη και αντιθέσεων. Όσον αφορά τόσο το επίπεδο όσο και την
κλίμακα της υγειονομικής περίθαλψης, και είναι προφανές ότι εκφράζονται περισσότεροι φόβοι
από τις φτωχότερες χώρες, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο μετασχηματισμού και προσπαθούν
να καλύψουν τη διαφορά τους από τις πλουσιότερες. Το επίπεδο χρηματοδότησης και πρόβλεψης
των ιατρικών αναγκών σε χώρες που βρίσκονται υπό μετασχηματισμό είναι, ωστόσο, πολύ
χαμηλότερο.

Η οδηγία αποτελεί, λοιπόν, τεράστια ευκαιρία και πηγή ελπίδας για όλους τους ασθενείς σε
αυτές τις χώρες. Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν σημαντική πρόκληση, αλλά παραδόξως αυτή
η οδηγία θα επιβάλει πολλές μεταρρυθμίσεις και θα επιστήσει την προσοχή στην κλίμακα της
υποχρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης, διότι η υποχρηματοδότηση δεν είναι μόνο
το αποτέλεσμα των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων αυτών των χωρών, αλλά είναι και
συνέπεια των λαθών της υφιστάμενης πολιτικής και της υποτίμησης της εξαιρετικής σημασίας
που έχει η υγεία για τους ευρωπαίους πολίτες.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να ζητήσω τη στήριξή σας προς αυτήν
την οδηγία, ανεξάρτητα από την τελική μορφή της αποκαλούμενης ρήτρας διασφάλισης. Η
ρήτρα διασφάλισης αποτελεί έκφραση συμβιβασμού, τον οποίο επιδοκιμάζουμε.

Sabine Wils (GUE/NGL).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, το σχέδιο οδηγίας για την κινητικότητα
των ασθενών θα μπορούσε γρήγορα να οδηγήσει στην υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης
στην ΕΕ στο επίπεδο του ελάχιστο κοινού παρονομαστή μέσω μιας προσέγγισης με βάση τις
υπηρεσίες. Η Ομάδα μου αντιτίθεται σθεναρά στο να καταστεί η δυνατότητα πληρωμής κριτήριο
για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και στη μετατροπή των ασθενών σε πελάτες.

Η προτεινόμενη οδηγία θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να στέλνουν τους ασθενείς στο
εξωτερικό για φθηνότερη θεραπεία. Αυτό θα οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού και
πίεσης των τιμών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Εάν μια συγκεκριμένη θεραπεία
είναι φθηνότερη σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων και εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες
στέλνουν τους ασθενείς τους εκεί, το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία
δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη σε τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, ο τομέας της υγείας θα
ακολουθήσει απλώς τη νεοφιλελεύθερη λογική της αγοράς αντί να δώσει προτεραιότητα στην
ευημερία των ασθενών.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρίες και κύριοι, αν θα θέλατε να δείτε τουρισμό για λόγους υγείας
σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. Είμαι υπέρ της περίθαλψης των ασθενών στον τόπο διαμονής
τους. Πρόκειται για δημόσια ευθύνη στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος,
οι οποίες πρέπει να είναι διαθέσιμες για όλους σε τοπικό επίπεδο.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Κύριε Πρόεδρε, κανένας ασθενής δεν θέλει να μεταφερθεί σε
χώρα της αλλοδαπής, εάν η θεραπεία είναι εξίσου καλή στη χώρα του. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία
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είναι η καλύτερη που μπορούμε να επιτύχουμε. Διασφαλίζουμε τη μεταβολή του χρηματοδοτικού
μοντέλου και τη μη υπονόμευση των εθνικών συστημάτων υγείας, ενώ ταυτόχρονα εγγυούμαστε
την παροχή καλύτερων δυνατοτήτων θεραπείας σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι ασθενείς μπορούν ευκολότερα να αναζητήσουν θεραπεία σε άλλη χώρα, εάν, για παράδειγμα,
η παρεχόμενη τεχνογνωσία και θεραπεία δεν υφίσταται στην πατρίδα τους. Αυτό είναι σημαντικό
όσον αφορά πολύ σπάνιες ασθένειες που απαιτούν πολύ εξειδικευμένη γνώση. Εάν μπορούμε
να συγκεντρώσουμε τη θεραπεία αυτών των σπάνιων ασθενειών σε λίγα μέρη στην ΕΕ, οι
πιθανότητες ανάρρωσης του ασθενή είναι πολύ μεγαλύτερες, διότι οι ιατροί που χρησιμοποιούν
συχνά τις εξειδικευμένες δεξιότητές τους επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα. Εντούτοις,
αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα συρρικνώσουν τα συστήματα υγείας τους
– πράγμα που αναφέρεται και στο κείμενο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και θα ήθελα επίσης
να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Dalli και την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ για το εξαιρετικό έργο
σας.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να
συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Grossetête, για το πολύ δύσκολο έργο της. Δεν ήταν εύκολο έργο,
λόγω των διαφορετικών θέσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφορετικών
συστημάτων υγείας τους. Για την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ προσδοκιών και δυνατοτήτων
απαιτήθηκαν όχι μόνο δεξιότητες διαπραγμάτευσης, αλλά, πάνω απ’ όλα, απαραίτητη γνώση
σχετικά με το θέμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην οδηγία για τα
δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης –η εισηγήτρια
αναφέρθηκε διεξοδικά σε αυτά τα μέτρα– είναι αυτό που επιθυμούν οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ιδίως στις χώρες όπου η πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες και σύγχρονες διαδικασίες είναι
περιορισμένη.

Είναι σημαντικό το ότι κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του κειμένου της οδηγίας, και χάρη στους
συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν, κατέστη εφικτή η αλλαγή της στάσης των κρατών μελών τα
οποία αρχικά εμπόδιζαν τη θέσπιση των διατάξεών της. Τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της
οδηγίας είναι η προσβασιμότητα, η ευκολία και η βεβαιότητα όσον αφορά την υγειονομική
περίθαλψη, καθώς και το δικαίωμα των ασθενών να χρησιμοποιούν τις υγειονομικές υπηρεσίες
άλλου κράτους μέλους λαμβάνοντας αποζημίωση για τις σχετικές δαπάνες. Η οδηγία βασίζεται
στις ανάγκες των ασθενών και όχι σε οικονομικούς πόρους.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι διατάξεις της οδηγίας δεν συνεπάγονται μόνο βελτίωση της
κατάστασης της υγείας των ασθενών, αλλά πιστεύω πως θα αποτελέσουν τη βάση για τη βελτίωση
των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα
πρέπει να τονιστεί ότι η οδηγία αποτελεί το πρώτο και θεμελιώδες βήμα προς την κινητικότητα
των ασθενών, ενισχύοντας τα δικαιώματα των ασθενών και εξαλείφοντας τις ανισότητες στο
επίπεδο των υπηρεσιών στα διάφορα κράτη μέλη.

Andres Perello Rodriguez (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πως είναι σωστό να
συγχαρώ τους εισηγητές, ιδίως την κ. Grossetête και την κ. Roth-Behrendt, από τη δική μου
Ομάδα, για το έργο που επιτέλεσαν προκειμένου να μετατρέψουν μια στάσιμη νομοθεσία σε
χρήσιμη, επειδή επέτρεψε να συμπεριληφθεί ως νομική βάση το δικαίωμα στη δημόσια υγεία και
μας παρείχε νέα κατεύθυνση ώστε να θέσουμε τα θεμέλια για την εγγύηση της ασφάλειας και
ποιότητας που πάντα επιλέγουν οι πολίτες. Το σημαντικότερο είναι ότι το έργο τους είχε ως
αποτέλεσμα τη δυνατότητα σαφούς ρύθμισης του ρόλου των κρατών μελών καταγωγής που
πρέπει να πληρώσουν και των κρατών μελών στα οποία παρέχεται η θεραπεία.

Ωστόσο, δεν πιστεύω πως θα πρέπει να αρκεστούμε μόνο σε αυτό το γεγονός, το οποίο θα πρέπει
να είναι μάλλον η αρχή ενός πολύ μεγαλύτερου βήματος προόδου, προκειμένου, όπως ανέφερε
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η κ. Roth-Behrendt, αυτή η οδηγία να καταστεί απλώς τυπική διατύπωση, διότι το επίπεδο
ισότητας που επιτυγχάνεται σε όλα τα κράτη μέλη σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο κάθε πολίτης
να επιστρέφει στην πατρίδα του.

Σε αυτόν τον αγώνα, αυτό που πρέπει να επιτύχουμε είναι νομοθεσία που να εγγυάται τα
δικαιώματα των ασθενών σχετικά με την περίθαλψη την οποία πρέπει να λαμβάνουν –παροχές
και ασφάλεια– και όχι μόνο το δικαίωμα στην κινητικότητα μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο
ήδη διαθέτουν. Η ισότητα είναι αυτή που θα επιφέρει την ένωση, διαφορετικά θα πραγματοποιούμε
πολύ μικρά βήματα.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Κύριε Πρόεδρε, οι παλαιότεροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σίγουρα θα θυμόμαστε πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρότυπο. Αξίζει σχεδόν να γελάσει κανείς
με την ιστορία. Στην αρχή, υποβλήθηκε η έκθεση της κ. Gebhardt, η οποία υποτίθεται πως θα
επέτρεπε την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ. Ξεχωρίσαμε ένα τμήμα της
έκθεσης και αποφασίσαμε ότι οι υπηρεσίες υγείας αξίζουν ειδικό πρότυπο. Όταν η Επιτροπή
τελικά υπέβαλε την οδηγία, η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών υγείας είχε σταδιακά
αφαιρεθεί, αφήνοντας σε εμάς το τμήμα το οποίο περιγράφει το δικαίωμα των ασθενών να
κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητώντας υπηρεσίες υγείας και παροχές
υγειονομικής περίθαλψης.

Με αυτό θέλω να τονίσω ότι ορισμένες φορές η «ευρωπαϊκότητά» μας αφορά περισσότερο αυτές
τις αρχές και τα σύμβολα παρά την πρακτική εφαρμογή των ελευθεριών στις οποίες υποτίθεται
πως βασίζεται η Ένωση. Η οδηγία προκάλεσε πληθώρα ανησυχιών μεταξύ των κρατών μελών
σχετικά με την υπερεκμετάλλευση και την καταπόντιση των εθνικών προϋπολογισμών.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η συγκεκριμένη οδηγία δεν είναι ακριβώς αυτό που
θέλαμε, αλλά είναι η σωστή κίνηση και σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα
να απευθύνω τις θερμότερές μου ευχές στους εισηγητές και να τους ευχαριστήσω για το έργο
τους.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, επιδοκιμάζω θερμά το γεγονός ότι
επιτέλους καταρτίστηκε αυτή η οδηγία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο ότι σε κάποια
στιγμή όλα έδειχναν ότι ολόκληρη η νομοθετική διαδικασία θα αποτύγχανε. Πιστεύω πως το
πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα που έχουμε οφείλεται στις δεξιότητες της εισηγήτριας και της
διαπραγματευτικής ομάδας και, βεβαίως, στη βελγική Προεδρία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος
διότι το δικαίωμα των κρατών να θέτουν περιορισμούς όσον αφορά τη θεραπεία σε άλλη χώρα
ορίζεται πλέον σαφέστερα. Αυτό δεν συνέβαινε με την πρόταση που είχαν υποβάλει τα κράτη
μέλη. Πιστεύω πως σήμερα έχουμε στα χέρια μας μια απόφαση η οποία θα επιτρέπει την
παρακολούθηση και επαλήθευση της διαδικασίας απόρριψης μιας αίτησης για θεραπεία. Πρόκειται
για σημαντικό βήμα προόδου.

Ποιον βοηθάμε συγκεκριμένα; Πιστεύω πως βοηθάμε τους 60.000 ανθρώπους που βρίσκονται
σε λίστες αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων. Βεβαίως, έχουμε ήδη εγκρίνει την οδηγία για
τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, αλλά αυτό είναι άλλο ένα μέτρο που θα μειώσει τους χρόνους
αναμονής. Βοηθάμε, επίσης, τα εκατομμύρια ανθρώπων που πάσχουν από μία εκ των
30.000 σπάνιων ασθενειών. Θα μπορούν να υποβάλλονται σε περισσότερο στοχοθετημένη και
καλύτερης ποιότητας θεραπεία, εάν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα.

Βεβαίως, δεν θεωρώ πως αυτή η οδηγία θα οδηγήσει στην ανάπτυξη τουρισμού για λόγους υγείας
στην Ευρώπη. Θεωρώ πως οι φόβοι που εκφράζονται από τα μέλη της Αριστεράς αυτού του
Σώματος είναι παντελώς αβάσιμοι. Δεν πρόκειται για ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί.
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Edite Estrela (S&D).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, το εν λόγω κείμενο είναι το αποτέλεσμα
σημαντικού έργου και διαπραγμάτευσης. Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κ. Bowis, την
κ. Grossetête και την κ. Roth-Behrendt. Η αναγνώριση της επιτευχθείσας προόδου είναι δίκαιη,
διότι αυτή η νέα εκδοχή παρέχει περισσότερες εγγυήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα
των υπηρεσιών. Μολονότι η διατύπωση των άρθρων 7 και 8 βελτιώθηκε, πιστεύω πως θα
μπορούσαμε να είχαμε πράξει περισσότερα για τη διασφάλιση μεγαλύτερης ισότητας.

Στην πλειονότητά τους οι ασθενείς, ειδικά εκείνοι που προέρχονται από ασθενέστερες
κοινωνικοοικονομικές ομάδες, δεν επιθυμούν τη θεραπεία τους στο εξωτερικό, λόγω των
γλωσσικών εμποδίων και της έλλειψης οικογενειακής στήριξης. Οι Ευρωπαίοι με υψηλότερο
εισόδημα δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα εμπόδια. Φοβάμαι, λοιπόν, ότι σε χώρες με συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία είναι καθολικά και ως επί το πλείστον δωρεάν, η νέα νομοθεσία
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη μείωση των επενδύσεων στα εθνικά συστήματα
και να συμβάλει στη δημιουργία αγοράς υγειονομικής περίθαλψης για τους πλούσιους. Παρ’ όλα
αυτά, ελπίζω ότι η εφαρμογή αυτής της οδηγίας θα συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα
να επικροτήσω αυτήν τη συζήτηση και την οδηγία, καθώς και να ευχαριστήσω την εισηγήτριά
μας.

Ίσως είμαι λίγο περισσότερο επιφυλακτική ως προς αυτήν απ’ ό,τι ορισμένοι άλλοι βουλευτές.
Πιστεύω πως δεν θα ήταν σωστό αυτό το Σώμα να ανακοινώσει ότι πλέον όλα είναι καλά όσον
αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να
συζητήσουμε και να εφαρμόσουμε, προκειμένου να λειτουργήσει με επιτυχία η οδηγία. Μπορώ
να παραθέσω –ελπίζω σωστά– τα ίδια τα λόγια του Επιτρόπου; Δήλωσε ότι ήταν «σαφές ότι όλα
τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να επενδύουν στην επικράτειά τους, να παρέχουν στους πολίτες
τους την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται». Βλέπω ότι συμφωνεί, άρα παρέθεσα σωστά
τα λόγια του.

Είναι θετικό το ότι υπάρχει αυτό το μήνυμα το οποίο πρέπει να μεταδώσουμε στα κράτη μέλη
που δεν το πράττουν και σε αυτά που έχουν μακρές λίστες αναμονής. Συμπεριλαμβανομένης
της δικής μου χώρας, της Ιρλανδίας. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς προτιμούν να περιθάλπονται
κοντά στον τόπο διαμονής τους. Για τον λόγο αυτόν, έχουμε ατέλειωτες διαμαρτυρίες –και
απολύτως βάσιμες διαμαρτυρίες– στην Ιρλανδία για το κλείσιμο τοπικών νοσοκομείων και τον
τερματισμό της παροχής τοπικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία ενδεχομένως να λειτουργήσει
αν αναγκάσει τα κράτη μέλη και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που
δραστηριοποιούνται σε αυτά να εξετάσουν τις υπηρεσίες στο εσωτερικό τους και να βελτιώσουν
την παροχή για όσους τις έχουν ανάγκη. Θα πρέπει να πληρώσουν γι’ αυτές ούτως ή άλλως, εάν
οι πολίτες αξιοποιήσουν τα δικαιώματα που τους εκχωρεί αυτή η οδηγία.

Συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι οι πολίτες διαθέτουν ήδη το δικαίωμα να ταξιδεύουν για
λόγους διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 883/2004,
αλλά δεν το γνωρίζουν. Εάν το γνώριζαν, πολλοί περισσότεροι ασθενείς θα ταξίδευαν πέραν των
συνόρων για να λάβουν τις υπηρεσίες τους. Ας ενημερώσουμε, λοιπόν, τους πολίτες μας για τα
δικαιώματά τους και ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να ταξιδεύουμε εκτός των συνόρων,
αλλά, εάν το πράττουμε, ότι θα είμαστε σε θέση να το πράττουμε ελεύθερα και ότι θα έχουμε τις
υπηρεσίες που χρειαζόμαστε.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την πρώτη συζήτηση της ουγγρικής
Προεδρίας. Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω ότι άξιζε η συζήτηση αυτού του θέματος εκτός
του πλαισίου της οδηγίας για τις υπηρεσίες, καθώς η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
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διαθέτει πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά. Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές και τους σκιώδεις
εισηγητές, καθώς και τον John που βρίσκεται στο θεωρείο. Είναι, όμως, εξαιρετικά σημαντικό
να μην αμφισβητηθεί η υποχρέωση των κρατών μελών για παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή περίθαλψης στους πολίτες τους. Είναι πολύ
σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι αυτή η οδηγία δεν αποτελεί προνόμιο των πλουσίων, αλλά μέσο
παροχής καλύτερης περίθαλψης στους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες. Ο σκοπός
αυτός αποτέλεσε οδηγό μας στο έργο μας. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό το ότι η οδηγία θα
μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις φυσικές συνθήκες. Αναφέρομαι, για παράδειγμα,
στα ιαματικά λουτρά της Ουγγαρίας, τα οποία μπορούν να θεραπεύσουν συγκεκριμένες ασθένειες
πολύ πιο αποτελεσματικά και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Προφανώς, οι ασθενείς πρέπει να
έρθουν σε μας. Είναι υψίστης σημασίας να συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία, ώστε οι υγιείς, οι
ασθενείς, οι ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να αισθάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά αυτούς
και προορίζεται γι’ αυτούς.

David Casa (PPE).   – (MT) Κύριε Πρόεδρε, πολλοί από εμάς δίνουμε ελάχιστη προσοχή στην
υγεία μας όσο είμαστε ακόμα υγιείς και δεν χρειαζόμαστε ιατρική περίθαλψη. Εντούτοις, όταν
βρεθούμε σε επισφαλή ιατρική κατάσταση, αυτόματα κατανοούμε πόσο σημαντική είναι για μας
και πόσο ζωτικής σημασίας είναι ένα κατάλληλο σύστημα υγείας, όχι απλώς ένα καλό σύστημα,
αλλά ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επωφεληθούν από την ιατρική θεραπεία σε άλλα
κράτη μέλη όταν η κατάστασή τους δεν είναι ιάσιμη στη χώρα τους. Πρέπει να έχουμε κατά νου
ότι αυτή θα πρέπει να είναι η τελευταία λύση στην οποία θα καταφύγουμε και η χρήση της δεν
θα πρέπει να ενθαρρύνεται, διότι είναι η ακριβότερη επιλογή και, επιπλέον, η λιγότερο πρακτική.
Θα πρέπει να καταφεύγουμε σε αυτήν όταν δεν υπάρχει άλλο μέσο να χρησιμοποιήσουμε.
Ωστόσο, όταν πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η συναφής
γραφειοκρατία περιορίζεται στο ελάχιστο και ότι βελτιώνουμε την ποιότητα πρόσβασης και
ασφάλειας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να προστατεύσουν τα
συστήματα υγείας τους και να αντιμετωπίσουν την ενδεχόμενη πρόσθετη εισροή από άλλες
χώρες. Θα ήταν ιδανική, λοιπόν, η χορήγηση προηγούμενης έγκρισης στα κράτη μέλη. Εν
προκειμένω, αυτό που διαφαίνεται με σαφήνεια είναι ότι οι υφιστάμενοι κανόνες δεν είναι επαρκείς
– αντιθέτως, είναι ασαφείς και ασυνεπείς. Ωστόσο, όπως είδαμε στην περίπτωση δωρεάς οργάνων,
πρέπει να επιχειρήσουμε να βρούμε λύσεις, ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να σημειώσει πρόοδο
σε αυτόν τον τομέα και να παράσχει τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες στους πολίτες της.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα με μεγάλη ανακούφιση να
αναγνωρίσω ότι το Κοινοβούλιο επιτέλους πέτυχε πολιτική συμφωνία σχετικά με το δικαίωμα
των ασθενών στις διασυνοριακές υγειονομικές υπηρεσίες υπό όρους οι οποίοι επί σειρά ετών
διασφαλίζονταν μόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει δικαστικών διαδικασιών. Χαίρομαι
διότι ο σημερινός συμβιβασμός διατυπώνει τους ίδιους όρους πληρωμής τους οποίους ορισμένοι
από εμάς υπερασπίζονταν στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες πριν από επτά έτη. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους συναδέλφους μου, την κ. Grossetête και τον κ. Bowis,
για την επίτευξη αυτής της αποδεκτής συμφωνίας, καθώς και για την κατάρτιση σημαντικών
εγγυήσεων για την ενίσχυση αυτού του δικαιώματος. Πιστεύω πως το δικαίωμα στην κινητικότητα
θα καταστήσει τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών προσβάσιμη σε όλους τους Ευρωπαίους και
τελικά θα οδηγήσει σε μικρότερους χρόνους αναμονής για επεμβάσεις σε όλη την ΕΕ. Ως εκ
τούτου, ένας από τους προσωπικούς στόχους της ζωής μου όσον αφορά την υγειονομική
περίθαλψη πραγματοποιήθηκε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ακόμη αντιμετωπίζουμε πληθώρα
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ζητημάτων, για παράδειγμα τη διευθέτηση των ηλεκτρονικών υγειονομικών υπηρεσιών, την
κινητικότητα των εργαζομένων του τομέα της υγείας και άλλα.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω
συγχαίροντας την κ. Győri για την εντολή την οποία έχει λάβει σήμερα και εύχομαι σε αυτήν
και την ουγγρική Προεδρία κάθε επιτυχία. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό
το σχέδιο έκθεσης, το οποίο συζητούμε σήμερα.

Όπως ενδεχομένως πληροφορηθήκατε, η Ρουμανία ανήκει στην ομάδα των κρατών οι οποίες
διατηρούσαν επιφυλάξεις σχετικά τους συμβιβασμούς που είχαν επιτευχθεί στο Συμβούλιο.
Αυτές οι επιφυλάξεις δεν σηματοδοτούν την αντίθεση της Ρουμανίας στη διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη. Αντικατόπτριζαν την ανησυχία της ρουμανικής κυβέρνησης σχετικά
με την οικονομική σταθερότητα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και τις διαστάσεις
που μπορεί να λάβει, επειδή, όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, ορισμένα κράτη μέλη έχουν
πολύ μικρό εθνικό εισόδημα.

Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις αποτελούν μέσο μείωσης αυτού του κινδύνου. Ταυτόχρονα,
όμως, πιστεύω πως οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης των κρατών
μελών είναι υψίστης σημασίας. Σε αυτήν την περίπτωση πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
έπρεπε να συμμετέχει περισσότερο σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγειονομικής
περίθαλψης.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η κινητικότητα των ασθενών αποτελεί ένα τεράστιο
βήμα προς την κατεύθυνση μιας Ευρώπης για τους πολίτες και η προκείμενη οδηγία είναι
δομημένη με σαφήνεια. Δεν έχει μόνο πατέρα, τον κ. Bowis, αλλά και μητέρα, την κ. Grossetête.
Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πολύ για όλες τους τις προσπάθειες.

Δαπανήσαμε πολύ χρόνο συζητώντας το ποιος είναι ο κατάλληλος δρόμος που πρέπει να
ακολουθήσουμε και πλέον γνωρίζουμε ότι δεν βρισκόμαστε στον γρήγορο δρόμο. Ωστόσο,
διαθέτουμε ένα σταθερό, καλά σχεδιασμένο θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε. Η
κατάσταση είναι περίπλοκη. Υπάρχουν 27 κράτη μέλη, όλα με διαφορετικά σημεία εκκίνησης,
όσον αφορά τόσο τη δομή των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης τους όσο και των συστημάτων
ασφάλισής τους. Η προηγούμενη έγκριση για νοσηλεία σε νοσοκομείο άλλου κράτους μέλους
και η αναγνώριση των ηθικών αρχών της νομοθεσίας περί υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας
αποτελεί την ορθή προσέγγιση. Αφενός, αυτό επιτρέπει τη στήριξη των ασφαλιστικών εταιρειών
και την ενθάρρυνση της εθνικής ευθύνης και, αφετέρου, επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλα κράτη μέλη.

Πρόκειται για ένα άλμα προόδου, ιδίως όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες. Κάθε κράτος μέλος
έχει διαφορετικό επίπεδο παροχών. Ωστόσο, πλέον όλα τα κράτη μέλη μπορούν να επωφεληθούν
από ερευνητικά πορίσματα και τις δομές που υφίστανται αλλού. Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες
θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους, λόγω της αυξανόμενης
ζήτησης από ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Για τους ανθρώπους της περιοχής
μου, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και τη Γαλλία, η
διασυνοριακή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί σημαντικό όφελος και θα εμπλουτίσει
την καθημερινή ζωή τους.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα δικαιώματα τα
οποία παρέχονται σε αυτήν την οδηγία –δικαιώματα τα οποία, μάλιστα, είχαν ήδη αναγνωριστεί
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο– επιτρέπουν σε όλους τους ασθενείς να επωφεληθούν από την
υγειονομική περίθαλψη.
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Η πρόταση αυτή αποσαφηνίζει και διευκολύνει την πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη, καθώς και την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης εκ μέρους του κράτους μέλους
ασφάλισης. Πρόκειται για ένα βήμα προόδου στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, της ενίσχυσης της αλληλεγγύης και της Ευρώπης των πολιτών.

Θα έχουμε μικρότερες λίστες αναμονής, βελτιωμένη ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης,
ανταγωνισμό και ένα κίνητρο για επιστημονική έρευνα. Οι σπάνιες νόσοι αποτελούν
προτεραιότητα, ενώ η διάγνωση και η θεραπεία μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται στο
κράτος μέλος που είναι πλέον κατάλληλο για τον σκοπό αυτόν. Η οδηγία προορίζεται για όλους
τους Ευρωπαίους οι οποίοι χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη.

Συνεπώς, η πορτογαλίδα υπουργός Υγείας κάνει λάθος όταν λέει ότι η επιλογή αυτή απευθύνεται
σε ανθρώπους υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου με περισσότερους οικονομικούς πόρους:
αυτό συμβαίνει σήμερα που δεν έχει τεθεί σε ισχύ η οδηγία. Η Πορτογαλία έχει άριστη υγειονομική
περίθαλψη και άριστους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και δεν μπορεί να παραμείνει στο
περιθώριο αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Η χώρα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτήν την
οδηγία προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ακόμη περισσότερο και να ανταγωνιστεί για να μπορεί
να παρέχει υπηρεσίες αυτού του τομέα σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες που τις έχουν ανάγκη.

Τα συγχαρητήριά μου στην εξαίρετη εισηγήτρια για το άριστο έργο της: την κ. Grossetête.

Πρόεδρος.   – Τώρα ξεκινά η διαδικασία έκτακτων παρεμβάσεων. Τον λόγο έχουν ζητήσει
17 άτομα. Δεδομένης της σημασίας αυτού του μέτρου, σκοπεύω να τους δεχθώ όλους, αλλά
θα πρέπει να περιοριστείτε στο ένα λεπτό, ενώ το μικρόφωνο θα κλείνει μετά την πάροδο του
ενός λεπτού.

Θα ήθελα απλώς να πω στους δημιουργούς αυτής της οδηγίας, τον John Bowis που βρίσκεται
στο θεωρείο των επισκεπτών και στην κ. Grossetête, την υφιστάμενη εισηγήτρια, και σε όλους
τους σκιώδεις εισηγητές: η δύναμη των ασθενών μίλησε· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άκουσε.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, αυτό που επιδοκιμάζω στο πλαίσιο της
προκείμενης οδηγίας είναι ο σαφής προσδιορισμός των δικαιωμάτων των ασθενών, το τέλος των
ατελείωτων λιστών αναμονής και η προτεινόμενη λύση στο ζήτημα της μη διαθεσιμότητας
επαγγελματιών στη χώρα του ασθενή. Είμαι σίγουρος ότι όλοι κατανοούμε και συμπάσχουμε
με τη θέση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης των νέων κρατών μελών με μέτριες
οικονομικές δυνατότητες, καθώς επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον κίνδυνο μετανάστευσης
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Εάν ψηφίσουμε υπέρ, θα απαιτήσουμε άλλη μία τεράστια προσπάθεια από την πλευρά των
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών με ταπεινότερα μέσα, αλλά εάν
ψηφίσουμε κατά, θα διασφαλίσουμε έμμεσα ότι η εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στις
ίδιες χώρες θα παραμείνει περιορισμένη. Είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε
δυνατότητες εξισορρόπησης της λειτουργίας των άνισα εξοπλισμένων συστημάτων υγειονομικής
περίθαλψης των κρατών μελών. Για παράδειγμα, η χώρα μου η Ουγγαρία θα μπορούσε να παρέχει
ανταγωνιστικές υπηρεσίες στον τομέα των ιαματικών λουτρών, της φυσιοθεραπείας και της
οδοντιατρικής.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι πολύ απογοητευμένος, διότι η
τροπολογία μας που προέβλεπε να απαιτείται από τις ιατρικές ρυθμιστικές αρχές μιας χώρας να
ενημερώνουν τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ για το πότε ένας
επαγγελματίας του χώρου της υγείας αντιμετωπίζει πειθαρχική ή ποινική δίωξη απέτυχε σε
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επίπεδο επιτροπής και δεν θα τεθεί προς τελική ψήφιση στο πλαίσιο αυτής της νέας νομοθεσίας
της ΕΕ για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην περίπτωση του γερμανού ιατρού Daniel Ubani, ο οποίος με
παράνομες ενέργειες σκότωσε τον David Gray, πολίτη της εκλογικής μου περιφέρειας του
Cambridgeshire, χορηγώντας του 10πλάσια από τη συνιστώμενη δόση παυσίπονου. Μολονότι
επαγγελματικά έχει διαγραφεί στη Βρετανία, εξακολουθεί σήμερα να ασκεί το επάγγελμα του
ιατρού στη Γερμανία.

Έπειτα, υπάρχει η υπόθεση του γιατρού Marcos Ariel Hourmann, ο οποίος, ενώ είχε καταδικαστεί
για ανθρωποκτονία για ηθελημένη χορήγηση θανατηφόρας ένεσης στην Ισπανία, συνεχίζει να
εργάζεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο West Suffolk, επίσης στην
εκλογική μου περιφέρεια, παρά το σαφές αίτημα προς την Ισπανία σχετικά με την καταλληλότητα
του για άσκηση του επαγγέλματος.

Τα παραδείγματα αυτά καταδεικνύουν ένα τεράστιο κενό στην ευρωπαϊκή νομοθεσία το οποίο
επιτρέπει σε επαγγελματίες του χώρου της υγείας, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως ακατάλληλοι
για άσκηση του επαγγέλματος σε μία εκ των χωρών μας, να εργάζονται και να θέτουν σε κίνδυνο
τους ασθενείς σε άλλη χώρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει
αυτό.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπροσώπους
της ουγγρικής Προεδρίας, καθώς και του Συμβουλίου, να αξιοποιήσουν αυτό το εξάμηνο της
ουγγρικής Προεδρίας προκειμένου να συμπεριλάβουν σε αυτές τις συζητήσεις τα μοναδικά
προβλήματα των νέων κρατών μελών, των μετακομμουνιστικών χωρών όπως η Ουγγαρία. Όταν,
για παράδειγμα, μιλάμε πλέον για την εισαγωγή ημιτυποποιημένου, διασυνοριακού συστήματος
υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη, δεν πρέπει να ξεχνούμε να αναφέρουμε, για
παράδειγμα, το θέμα της Ουγγαρίας στην οποία καταρτισμένο και καλά εκπαιδευμένο
νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται για μισθούς οι οποίοι κυμαίνονται στα 250 ευρώ μηνιαίως
και ιατροί για 500 ή 600 ευρώ. Δεν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι εξαιρετικά
αντιδεοντολογικό, ανήθικο και απαράδεκτο να γιορτάζει κάποιου είδους τυποποιημένο ευρωπαϊκό
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης χωρίς να λαμβάνει υπόψη μισθούς …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Κύριε Πρόεδρε, πραγματοποιούμε ένα σημαντικό βήμα προς το
συμφέρον των ασθενών. Πολλοί μίλησαν γι’ αυτό σήμερα. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε, κατά
την άποψή μου, ήταν ότι, για άλλη μία φορά, δόθηκε έμφαση στον φόβο ενθάρρυνσης του
ιατρικού τουρισμού. Αυτό που μεταδόθηκε από αυτές τις ομιλίες είναι ο φόβος ότι ασθενείς
από κράτη μέλη με χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο ή μικρότερο εθνικό προϋπολογισμό για την
υγεία θα δημιουργήσουν συνωστισμό στα ιατρεία των πλουσιότερων χωρών, παραγκωνίζοντας
τους ασθενείς αυτών των χωρών.

Ας το σκεφτούμε, όμως, αυτό. Ο φόβος αυτός δεν είναι απαραίτητος. Οι ασθενείς θα
αποζημιωθούν για το κόστος στη χώρα τους και η διαφορά πρέπει να καταβληθεί από τον ασθενή.
Οι ασθενείς δεν θα έχουν αρκετά χρήματα να καλύψουν τη διαφορά, εάν οι τιμές είναι διπλάσιες
ή τριπλάσιες σε σχέση με τη χώρα τους. Ντρέπομαι όταν ακούω πως συνεχίζουμε να φοβόμαστε
τον μύθο του αποκαλούμενου πολωνού υδραυλικού.

Marina Yannakoudakis (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά
τη σημασία της υγειονομικής περίθαλψης και της εν λόγω οδηγίας. Αυτό μπορεί να έχει
θεμελιώδεις συνέπειες για τα συστήματα υγείας των κρατών μελών.
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Είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι τα αμφιλεγόμενα και ανησυχητικά ζητήματα
εξετάστηκαν και το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή, καθοριστική οδηγία η οποία θα ισχυροποιήσει
τις θέσεις των κρατών μελών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η πρόκληση συνίστατο στην προστασία της ακεραιότητας των συστημάτων υγειονομικής
περίθαλψης, παρέχοντας στους ασθενείς μεγαλύτερη επιλογή. Η ανάγκη των κρατών μελών να
διατηρούν τον έλεγχο της κατεύθυνσης της πολιτικής και των δημοσιονομικών απαιτήσεων των
υπηρεσιών υγείας τους ικανοποιήθηκε μέσω της ρήτρας προηγούμενης έγκρισης και της επιλογής
των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα κράτη μέλη.

Επίσης, η ηλεκτρονική υγεία αντιμετωπίστηκε με πολύ λογικό τρόπο, διότι προσφέρεται με σκοπό
την παροχή ευελιξίας, και τα κράτη μέλη μπορούν να την επιλέξουν εάν και όποτε επιθυμούν.

Σε γενικές γραμμές, έχουμε στη διάθεσή μας ένα έργο το οποίο διασφαλίζει την αυτονομία των
κρατών μελών όσον αφορά τα συστήματα υγείας τους, παρέχοντας ταυτόχρονα στους ασθενείς
βέλτιστες υπηρεσίες. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και τον John Bowis για το εξαιρετικό
έργο τους.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Κύριε Πρόεδρε, με γενναιοδωρία δώσατε σε όλους την ευκαιρία να
μιλήσουν. Θα σεβαστώ, λοιπόν, τη συμφωνία και θα μιλήσω μόνο για ένα λεπτό.

Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και, κατά την προσωπική μου άποψη, πολύ διδακτική.
Ειδικότερα, είμαι ικανοποιημένος διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως προτεραιότητα τους ασθενείς
μας, είτε πλούσιους είτε φτωχούς. Επίσης, η παροχή ενημέρωσης σε ένα σημείο σε κάθε χώρα
θα βοηθήσει σημαντικά τους ασθενείς μας. Η οδηγία αυτή θα ασκήσει, επίσης, πίεση σε όλα τα
κράτη προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας διότι, ελλείψει αυτών, οι πολίτες
μας θα θέλουν να ταξιδεύουν σε άλλη χώρα όπου είναι διαθέσιμες αυτές οι υπηρεσίες. Τέλος,
δεν ειπώθηκαν πολλά για την ηλεκτρονική υγεία, η οποία όμως αποτελεί επίσης έναν πολύ
σημαντικό πόρο και θα ακούσουμε περισσότερα για το θέμα στο μέλλον.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, Επίτροπε Dalli, θα
ήθελα να συγχαρώ την κ. Grossetête γι’ αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Θα ήθελα να επισημάνω
τέσσερα στοιχεία της. Καταρχάς, η καθιέρωση εθνικών σημείων επαφής είναι εξαιρετικά σημαντική
για τη λήψη πληροφοριών – δηλαδή τη λήψη πληροφοριών από τους ασθενείς. Είναι ζωτικής
σημασίας να γνωρίζει κανείς ακριβώς υπό ποιες συνθήκες επιβάλλεται η προηγούμενη έγκριση,
όπως στην περίπτωση των σπάνιων ασθενειών. Επιπλέον, είναι σημαντικό, κατά κανόνα, να μην
απαιτείται οι ασθενείς να προκαταβάλουν χρήματα. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω το ζήτημα
των περιοχών διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο είναι εξαιρετικής σημασίας
για την Ουγγαρία και την Κεντρική Ευρώπη, διότι κατά μήκος των γερμανοαυστριακών συνόρων
ή κατά μήκος των ουγγροσλοβακικών συνόρων ή των ουγγρορουμανικών συνόρων, όπου τα
γλωσσικά σύνορα δεν επικαλύπτουν τα εθνικά σύνορα, υπάρχουν πολλές ελλιπώς ανεπτυγμένες,
πλεονάζουσες και αναξιοποίητες δυνατότητες υγειονομικής περίθαλψης, ενώ δεν υφίστανται
γλωσσικά εμπόδια. Θα ήθελα για άλλη μία φορά να δεχθείτε τα συγχαρητήριά μου.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, η παροχή διασυνοριακής
υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί βασική προϋπόθεση που επιτρέπει στους ασθενείς να έχουν
την καλύτερη δυνατή διαθέσιμη θεραπεία. Αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό καθορίζοντας κατά
το δυνατόν σαφείς και πρακτικούς κανόνες. Η βελτίωση των δικαιωμάτων των ασθενών, ιδίως
μέσω της παροχής ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, μπορεί να επιτευχθεί
αναπτύσσοντας το σύστημα ηλεκτρονικής υγείας και παρέχοντας πληροφορίες για τη
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.
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Οι εκστρατείες προώθησης που στηρίζονται από τα διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας
μπορούν να παρέχουν στους ασθενείς ένα επίπεδο ενημέρωσης το οποίο θα τους επιτρέψει να
χρησιμοποιήσουν το σύστημα, με τις λιγότερες δυνατές καταχρήσεις, σύμφωνα με τους
εγκεκριμένους κανονισμούς. Για τον λόγο αυτόν, πιστεύουμε πως η ηλεκτρονική υγεία και η
αποτελεσματική προώθηση των συστημάτων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν
βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή των συστάσεων της οδηγίας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους
εισηγητές για την κατάρτιση αυτού του σημαντικού εγγράφου. Σήμερα, οι άνθρωποι
αντιμετωπίζουν υπερβολικά μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη
σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις παρεχόμενες αποζημιώσεις για υπηρεσίες και
την ευθύνη για την κλινική παρακολούθηση. Συνταγές που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος δεν
αναγνωρίζονται πάντα σε άλλα κράτη. Αυτή η οδηγία είναι αναγκαία για τους πολίτες μας, διότι
το υφιστάμενο σύστημα είναι περίπλοκο και δυσχεραίνει τη λήψη κατάλληλων πληροφοριών.
Επίσης, η επιστημονική πρόοδος είναι πολύ άνιση και, συνεπώς, αυτή η οδηγία θα παράσχει
στους ασθενείς την ευκαιρία να λάβουν κατάλληλη θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος, εάν δεν
τους είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Αυτό θα επέτρεπε στους ασθενείς να αξιοποιήσουν
πραγματικά τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς και θα είχε θετικό αντίκτυπο σε μια πιο δίκαιη
μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης κάθε κράτους μέλους στο μέλλον.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι σίγουρα ένα
σφαιρικό μέτρο, και η εισηγήτρια και όσοι βοήθησαν στην οριστικοποίησή του αξίζουν τα θερμά
μας συγχαρητήρια.

Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη σημαίνει την κατάργηση των συνόρων και την παροχή
στους ασθενείς της ελευθερίας επιλογής, η οποία συνάδει με την ελεύθερη κυκλοφορία που
αποτελεί χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον αυτή η κινητικότητα για λόγους υγείας
αναγνωρίζεται τόσο για σπάνιες ασθένειες όσο και για ασθένειες εξειδικευμένης θεραπείας που
απαιτούν ταχεία αντίδραση.

Η έγκαιρη και κατάλληλη φύση των υπηρεσιών καθιστούν εφικτή την επιβεβαίωση ενός
δικαιώματος: του δικαιώματος στην υγεία. Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης γίνεται
ηλεκτρονική και θα μειώσει τις ανισότητες όσον αφορά τη θεραπεία μεταξύ των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακροπρόθεσμα, το μέτρο αυτό θα μπορούσε ακόμη και να εγκαινιάσει
μια μορφή ευρωπαϊκής διαπίστευσης που να εγγυάται υψηλά τεχνολογικά και προσωπικά
πρότυπα.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Κύριε Πρόεδρε, στόχος του συμβιβαστικού σχεδίου οδηγίας,
έπειτα από δύο έτη συζήτησης, είναι κυρίως η παροχή ασφάλειας δικαίου στους ασθενείς στο
πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Πρόκειται σίγουρα για ένα θετικό
αποτέλεσμα. Ωστόσο, η περιπλοκότητα των συζητήσεων κατέστησε σαφείς όχι μόνο τις διαφορές
μεταξύ των συστημάτων υγείας των διάφορων κρατών μελών, αλλά και τους διαφορετικούς
οικονομικούς όρους υπό τους οποίους παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη στους ευρωπαίους
πολίτες. Το ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα καταδεικνύεται, επίσης, από τις
σημερινές μαζικές παραιτήσεις απογοητευμένων ιατρών στα νοσοκομεία της Τσεχίας. Στο πλαίσιο
αυτό περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι ή οι αβεβαιότητες που προκύπτουν σχετικά με τον αντίκτυπο
της οδηγίας, για παράδειγμα με τη μορφή τουριστών για λόγους υγείας που αναζητούν υψηλής
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ποιότητας αλλά φθηνότερη υγειονομική περίθαλψη. Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν πρόκειται για
ένα περιθωριακό ζήτημα ή αν θα επικρατήσουν οι αναντίρρητα θετικές επιπτώσεις της οδηγίας.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μου,
κ. Grossetête, την εισηγήτρια, και τον πατέρα αυτής της οδηγίας, John Bowis, για το τεράστιο
έργο τους όσον αφορά την οδηγία, ο στόχος της οποίας είναι η ασφαλής και υψηλής ποιότητας
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Θα ήθελα σαφέστατα να τονίσω πόσο αναγκαία είναι αυτή η ρύθμιση, δεδομένων των μέχρι
στιγμής ασαφών διευθετήσεων για τη θεραπεία ασθενών στο εξωτερικό, η οποία έχει προκαλέσει
αβεβαιότητα στους ασθενείς, ιδίως στην περίπτωση σοβαρών ασθενειών. Χαίρομαι διότι η ρύθμιση
περιλαμβάνει ειδικά μέτρα ιδίως γι’ αυτούς τους ασθενείς.

Στηρίζω τη γραμμή που ακολουθήθηκε από την εισηγήτρια, η οποία τονίζει ότι αυτή η νομική
ρύθμιση προορίζεται για τους ασθενείς που την χρειάζονται και όχι μόνο για εκείνους που έχουν
την οικονομική δυνατότητα να την πληρώσουν. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα προόδου για την κινητικότητα των ασθενών στην ΕΕ. Η συμφωνία με το Συμβούλιο
αντιπροσωπεύει την ισορροπία μεταξύ των θέσεων των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριε, μέχρι στιγμής η πρόσβαση στη
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη έχει επηρεαστεί από διάφορους περιορισμούς
σχετικά με τους μεγάλους χρόνους αναμονής, το περίπλοκο σύστημα αποζημιώσεων, καθώς και
δυσκολίες στην αναγνώριση της ευθύνης για την κλινική παρακολούθηση σε σχέση με τη
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Η οδηγία επί της οποίας πρόκειται να ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα προόδου, διότι διευκρινίζει αυτά τα διοικητικά ζητήματα και βελτιώνει τη συνεργασία
μεταξύ των κρατών μελών, ενώ ενισχύει την ποιότητα και τα πρότυπα ασφαλείας της υγειονομικής
περίθαλψης.

Με τη συγκρότηση εθνικών σημείων επαφής, οι ασθενείς θα μπορούν να ενημερώνονται για τη
διαθεσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος της ΕΕ, τις διοικητικές διαδικασίες,
τις καταγγελίες και τις ενστάσεις. Αυτή η δυνατότητα δεν βασίζεται πλέον στην ικανότητα
πληρωμής, αλλά στο πραγματικό δικαίωμα σε μια πιο συνειδητή επιλογή.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την
εισηγήτρια και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το σημαντικό έγγραφο. Ο δρόμος προς την τελική
συμφωνία ήταν πολύ μακρύς. Εκ πρώτης όψεως, ενδεχομένως να φαίνεται ότι όλοι αποδέχθηκαν
το έγγραφο, αλλά υπάρχουν ορισμένοι σκεπτικιστές οι οποίοι φοβούνται ίσως ότι θα προκύψει
άνισο κόστος υπηρεσιών ή υπερβολικά πολλές γραφειοκρατικές απαιτήσεις και πιθανότατα
τουρισμός για λόγους υγείας, αλλά, κατά την άποψή μου, η οδηγία έχει πράγματι εξισορροπήσει
μηχανισμούς για την αποτροπή των αρνητικών επιπτώσεων αυτού του εγγράφου. Εντούτοις, το
σημαντικότερο είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την κινητικότητα των ασθενών, να
παρασχεθεί η δυνατότητα της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή το σημαντικότερο είναι
η εύκολη λήψη πληροφοριών, κυκλοφορώντας ελεύθερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο
που αποτρέπει τους ανθρώπους από την εκμετάλλευση αυτής της ευκαιρίας είναι τα γλωσσικά
εμπόδια και η έλλειψη πληροφόρησης. Συνεπώς, τα προγραμματισμένα σημεία επαφής θα
παρέχουν στους ασθενείς όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, περισσότερη σαφήνεια,
εμπιστοσύνη και αυτοφροντίδα. Η υγεία είναι σημαντική για όλους μας και ο συνδυασμός
δυνάμεων θα διασφαλίσει ότι θα κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Κρίτων Αρσένης (S&D).   – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συζητάμε μία οδηγία που
πραγματικά λύνει το πρόβλημα της χρήσης υπηρεσιών υγείας σε άλλα κράτη μέλη. Η χρήση των
υπηρεσιών αυτών γίνεται ήδη. Η οδηγία, όμως, εναρμονίζει και ρυθμίζει τους όρους χρήσης των
υπηρεσιών αυτών. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ότι οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να
είναι υψηλής ποιότητας και να τις βρίσκει ο πολίτης στον τόπο διαμονής του. Όμως υπάρχει
ανάγκη πολλές φορές να προσφύγουμε και στις υπηρεσίες υγείας άλλων κρατών, ιδίως για
σπάνιες ασθένειες και νέες θεραπείες.

Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι γίνεται ειδική αναφορά στις υπηρεσίες υγείας θερμών πηγών
και ιαματικών πηγών. Η χρήση τους επιτρέπει να βελτιώσουμε με λίγους πόρους την πρόληψη
και θεραπεία πολλών ασθενειών και μπορεί να είναι πολύ σημαντική για την «υγεία» και των
ασφαλιστικών μας ταμείων.

Κύριε Επίτροπε, σας καλώ πραγματικά να στηρίξετε αυτήν την πρωτοβουλία για την προώθηση
των υπηρεσιών αυτών.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, η
οδηγία αυτή θεσπίζει κανόνες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη η οποία θα είναι ασφαλής και υψηλής ποιότητας και θα προωθεί τη συνεργασία
μεταξύ των κρατών μελών, σεβόμενη ταυτόχρονα την εθνική δικαιοδοσία τους.

Περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές της οικουμενικότητας, της πρόσβασης στην καλής ποιότητας
υγειονομική περίθαλψη, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Τα πλεονεκτήματα για τους ασθενείς
είναι σαφή, ιδίως για όσους πάσχουν από σπάνιες ή περίπλοκες νόσους, καθώς θα έχουν πρόσβαση
σε κέντρα εξειδικευμένα στον τομέα της νόσου από την οποία πάσχουν.

Η εν λόγω οδηγία αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της Ευρώπης που τίθεται στην υπηρεσία των
πολιτών της. Αξίζουμε όλοι συγχαρητήρια, ιδίως η Επιτροπή, το Συμβούλιο και η συνάδελφός
μας κ. Grossetête για το εξαιρετικό έργο τους και για την καρποφορία αυτής της οδηγίας …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D).   – Κύριε Πρόεδρε, η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
είναι μία αναγκαιότητα στις μέρες μας. Η παρούσα οδηγία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια
Ευρώπη χωρίς σύνορα στον ιατρικό τομέα. Οι πάσχοντες από χρόνιες σοβαρές παθήσεις μπορούν
πια να απολαμβάνουν εξειδικευμένες θεραπείες, να έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα και
πληρέστερη πληροφόρηση από τα σημεία επαφής, καθώς επίσης μηχανισμούς κάλυψης των
εξόδων χωρίς ταλαιπωρία. Η νέα κοινοτική οδηγία δημιουργεί νέες προκλήσεις, πιέσεις για
εκσυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων υγείας στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και, αναντίλεκτα, την ανάγκη για διαρκή δικτύωση και συνεργασία όλων των ιατρικών συστημάτων
των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο πάντα την ανταλλαγή καλών πρακτικών,
την προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας και οπωσδήποτε τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας της
συνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή είναι μία πρόκληση που πρέπει να την
αντιμετωπίσουμε...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

John Dalli,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, για άλλη μία φορά,
να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για το σημαντικό επίτευγμα της συμφωνίας επί της εν λόγω οδηγίας.
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την έγκριση αυτής της οδηγίας.

Οφείλω να αναφέρω ότι δεν συμφωνώ με το συμπέρασμα ότι αυτή η πρωτοβουλία προωθεί τον
τουρισμό για λόγους υγείας ή επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να μειώσουν το κόστος.
Αντιθέτως, διασφαλίζει ότι οι πολίτες που χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη θα είναι σε
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καλύτερη θέση να την λάβουν, απελευθερώνοντάς τους από τα γραφειοκρατικά δεσμά τα οποία
ορισμένες φορές τους εμποδίζουν από το να το πράξουν.

Πιστεύω πως η οδηγία αποτελεί πραγματική εξέλιξη για τους ασθενείς και την ενίσχυση της
Ευρώπης για την υγεία. Πρέπει να συμφωνήσω με την κ. Roth-Behrendt, την κ. McGuinness
και άλλους ότι θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για τα κράτη μέλη να επενδύσουν στα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψής τους, διότι, όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δημόσια σχετικά με
αυτήν την οδηγία, δεν θέλουμε να μετατρέψουμε τους πολίτες μας σε νομάδες. Θέλουμε οι
πολίτες μας να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία στην πατρίδα τους.

Με την εν λόγω οδηγία, τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής
περίθαλψης κατοχυρώνονται πλέον στη νομοθεσία της ΕΕ, αλλά το έργο μας δεν σταματά εδώ.
Εν προκειμένω, αναφέρομαι στην ερώτηση της κ. Parvanova σχετικά με τις ενδεχόμενες αυτόνομες
προτάσεις περί διαλειτουργικότητας. Οφείλω να πω ότι η διαλειτουργικότητα είναι επίσης βασική,
προκειμένου αυτή η πρωτοβουλία, η οδηγία, να καταστεί λειτουργική και εφαρμόσιμη, διότι
δεν πιστεύω ότι θα εφαρμόσουμε αυτήν την οδηγία ορθά χωρίς το κατάλληλο διαλειτουργικό
σύστημα ηλεκτρονικής υγείας. Από την άλλη πλευρά, η διαλειτουργικότητα είναι, επίσης, πολύ
σημαντική για την αύξηση της ισότητας στην υγειονομική περίθαλψη και τη βελτίωση της
βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης.

Πλέον προσβλέπω στη συνεργασία με τα κράτη μέλη, προκειμένου να βιώσουμε την ορθή
εφαρμογή και επιβολή αυτής της οδηγίας σε όλη την ΕΕ. Μένουν ακόμη να πραγματοποιηθούν
πολλά, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλισθεί η υλοποίηση
της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη. Μπορείτε να υπολογίζετε ότι θα
επιδιώξω αυτήν την πρόκληση με όλη μου την αποφασιστικότητα και ενέργεια.

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Επίτροπε, αξιότιμοι βουλευτές, κύριε Bowis, σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτήν την παραγωγική
συζήτηση. Πιστεύω πως κατέδειξε πολύ καλά τα σημεία τα οποία ήταν τα πιο δύσκολα να
χειριστούν οι συμμετέχοντες στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, τόσο
στο Συμβούλιο όσο και σε αυτό εδώ το Σώμα, και είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να επισημάνω
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών συμφώνησε.

Ναι, αυτή η οδηγία θα δημιουργήσει μια σαφή κατάσταση και ένα πιο διαφανές σύστημα
εξυπηρέτησης των ευρωπαίων πολιτών. Όπως θα καταστεί σαφές στην αυριανή παρουσίαση του
προγράμματος, η ουγγρική Προεδρία σκοπεύει να θέσει τους ανθρώπους στο επίκεντρο του
προγράμματός της. Επίσης, είναι προφανές ότι αυτό που δημιουργήσαμε δεν είναι ιδανικό.
Υπάρχει ακόμα περιθώριο περαιτέρω επεξεργασίας, όπως ανέφερε μόλις ο κ. Dalli.

Πιστεύω πως η συζήτηση για την ενιαία αγορά και την οδηγία για τις υπηρεσίες, και το πώς όλα
αυτά συνδέονται με τα δικαιώματα των ασθενών, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θεωρώ πως ήταν
πολύ έξυπνη λύση να μην προσεγγίσουμε το ζήτημα από την πλευρά των υπηρεσιών, καθώς όλοι
θυμούνται την αναστάτωση που προκάλεσε η οδηγία για τις υπηρεσίες όταν είχε εγκριθεί. Ήταν
ορθό το βήμα της εκπόνησης αυτής της οδηγίας μέσω του ζητήματος των δικαιωμάτων των
ασθενών. Θα επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών και θα συνεχίσει να επιτρέπει
στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε έγκαιρες υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας. Ως εκ τούτου,
θεωρώ πως, αν και μέσω διαφορετικής προσέγγισης, επιτύχαμε τον στόχο μας. Αυτό που είναι
πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η οδηγία θα ενισχύσει την ελευθερία επιλογής, καθώς και τις
αρχές των ίσων ευκαιριών, του δικαιώματος στην περίθαλψη υψηλής ποιότητας, της ισότητας
και της αλληλεγγύης, τις οποίες ανέφερα προηγουμένως.
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Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή η οδηγία εκπονήθηκε
κατά τη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας. Τα εύσημα, βεβαίως, δεν απονέμονται σε εμάς αλλά
στους προκατόχους μας, το Βέλγιο και την Ισπανία, καθώς και τους βουλευτές αυτού του
Σώματος. Είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι η άριστη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και
του Κοινοβουλίου κατάφερε να υπηρετήσει σε τέτοιον βαθμό τους ευρωπαίους πολίτες.

Πρόεδρος.   – Θα ήθελα, βεβαίως, να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να συγχαρώ την
κ. Grossetête για εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε η ίδια, καθώς και οι σκιώδεις εισηγητές των
διάφορων Ομάδων, όσον αφορά ένα πολύ ευαίσθητο και περίπλοκο ζήτημα, το οποίο πιστεύω
πως θα πρέπει να το δημοσιοποιήσουμε στο ευρύ κοινό, διότι είναι ένα από τα ζητήματα που θα
αγγίξουν όλους τους πολίτες των 27 κρατών μελών. Συγχαρητήρια, κυρία Grossetête.

Françoise Grossetête,    εισηγήτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι απόλυτα την άποψή
σας και, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την πληθώρα των βουλευτών που έλαβαν τον λόγο
κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης στηρίζοντας την οδηγία. Θα ήθελα, για ακόμη μία φορά,
να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές από κάθε πολιτική ομάδα –μπορώ να δω την
κ. Roth-Behrendt, αλλά σκέφτομαι όλους τους συναδέλφους μου και δεν μπορώ να αναφέρω
τους πάντες. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, επειδή όλοι διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο και
συνέβαλαν σημαντικά στις προσπάθειες επίτευξης αυτής της πολιτικής συμφωνίας με το
Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου, η οποία θα συναφθεί αύριο με επιτυχία.

Στους συναδέλφους μου οι οποίοι εξέφρασαν ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με
τον ιατρικό τουρισμό, λέω «Όχι! Έχουμε μεριμνήσει γι’ αυτό». Η οδηγία περιλαμβάνει μια ρήτρα
διασφάλισης για τα κράτη μέλη και τα επιτρέπει να ελέγχουν τον σχεδιασμό της υγειονομικής
τους περίθαλψης και των υποδομών τους, ακριβώς για να αποτρέπουν τον ιατρικό τουρισμό.

Σε όσους πιστεύουν ότι αυτή η οδηγία δεν είναι αρκετά φιλόδοξη, λέω ότι «Έχετε δίκιο, κι εγώ
θα ήθελα να είχε προχωρήσει περισσότερο». Εντούτοις, πρέπει σήμερα να σκεφτούμε ότι
βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο αυτής της οδηγίας και βλέπω ότι ο Επίτροπος Dalli, ο οποίος
μας βοήθησε εν προκειμένω σημαντικά, συμφωνεί μαζί μου.

Από κοινού θα διασφαλίσουμε πρώτα απ’ όλα τη μεταφορά αυτής της οδηγίας υπό τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες. Η οδηγία αυτή θα εφαρμοστεί σε διάστημα 30 μηνών και θα πρέπει στα κράτη
μέλη μας να είμαστε σε επαγρύπνηση, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι πράγματι προωθεί τα
δικαιώματα των ασθενών.

Θα ολοκληρώσω επισημαίνοντας ότι η αυριανή ψηφοφορία είναι ουσιαστική. Προσδοκώ ότι θα
διασφαλίσετε την επιτυχία αυτής της οδηγίας, διότι αυτή η επιτυχία θα αποτελέσει δώρο προς
τους ασθενείς, καθώς θα αναγνωρίσουμε επιτέλους τα δικαιώματα των ασθενών σε υψηλής
ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

János Áder (PPE),    γραπτώς. – (HU) Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή σχετικά
με το σχέδιο οδηγίας για τα διασυνοριακά δικαιώματα των ασθενών, υπήρξαν ορισμένοι, όπως
ο συνάδελφός μου, κ. Peter Liese, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν τους κινδύνους αλλά μόνο τις
δυνατότητες αυτού του νόμου. Εμείς οι Ούγγροι συμφωνούμε με την άποψή του. Αν και ο
συμβιβασμός που έχει πλέον επιτευχθεί –ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί υγιής συμβιβασμός μεταξύ
των δικαιωμάτων των ασθενών και των ανησυχιών των κρατών μελών– διαφέρει σημαντικά από
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το προηγούμενο σχέδιο έκθεσης, οι δυνατότητες παραμένουν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
πρόκειται για ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες;
Ενώ στο παρελθόν πολλοί οραματίζονταν την ξαφνική εισροή μη ρεαλιστικά μεγάλων αριθμών
αλλοδαπών ασθενών και την κατάρρευση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης,
κατά την άποψή μου η οδηγία αυτή αποτελεί, αντίθετα, μια ευκαιρία για να αξιοποιήσουμε
καλύτερα τα φυσικά πλεονεκτήματα της χώρας μας στο μέλλον. Εν προκειμένω, δεν αναφέρομαι
μόνο στις ιαματικές πηγές μας, αλλά και στη γεωγραφική θέση μας και το κόστος του
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Τέλος, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας θα έχουν
τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν καλύτερα τις επαγγελματικές δεξιότητές τους και ενδεχόμενες
πλεονάζουσες ικανότητες. Ασθενείς οι οποίοι, σε άλλα κράτη μέλη, θα διαθέτουν απρόσκοπτη
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που δεν υφίστανται στις πατρίδες τους λόγω
συγκεκριμένων φυσικών συνθηκών θα επωφεληθούν επίσης. Ως εκ τούτου, θα επωφεληθούν
τόσο οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσο και οι ασθενείς, αλλά και τα
κράτη μέλη μπορούν να είναι βέβαια χάρη στην πληθώρα των περιορισμών που περιλαμβάνονται
στην οδηγία. Συγχαίρω την εισηγήτρια και τους συναδέλφους μου που συνέβαλαν σε αυτήν την
επιτυχία.

Giovanni Collino (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η τυποποίηση της υγειονομικής περίθαλψης στην
Ευρώπη θα λάβει υπόψη την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να είναι
ισότιμες για τους πολίτες και των 27 κρατών μελών, ανεξαρτήτως πλούτου και ικανότητας
πληρωμής, εάν επιθυμούμε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την υγειονομική
περίθαλψη.

Ζητώ από τον Πρόεδρο και τους συναδέλφους βουλευτές να διασφαλίσουν ότι η ευρωπαϊκή
παρέμβαση δεν θα περιοριστεί στην έγκριση της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά θα ζητήσουν
περισσότερες ενέργειες σε τοπικό επίπεδο, πρώτα απ’ όλα, για την εφαρμογή του μέτρου στα
επιμέρους κράτη μέλη.

Η έγκριση διασυνοριακών μέτρων που απαιτούνται για τη λειτουργία όλου του συστήματος δεν
είναι λιγότερο σημαντική. Για παράδειγμα, μια παραμεθόρια περιφέρεια όπως η
Friuli-Venezia Giulia, χρειάζεται έναν κατάλληλο μηχανισμό συλλογής δεδομένων για τη
βελτιστοποίηση της συνεργασίας τόσο εντός της εθνικής επικράτειας –ιδίως τώρα που ο
φορολογικός φεντεραλισμός πλησιάζει με γρήγορους ρυθμούς στην Ιταλία– όσο και στις
συνορεύουσες περιοχές, όπως συγκεκριμένες γειτονικές περιοχές της Σλοβενίας, με τις οποίες
συμμετέχουμε ήδη σε εποικοδομητικό διάλογο για τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας εδώ και
κάποιο χρονικό διάστημα.

Πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε την κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού, των οποίων οι
ασθενείς και οι δεξιότητες πρέπει ολοένα και περισσότερο να παγκοσμιοποιηθούν σε ένα πλαίσιο
το οποίο δεν είναι πλέον μόνο ευρωπαϊκό.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Μετά από μια μακρά διαδικασία, έχουμε σήμερα εγκρίνει
το κείμενο της οδηγίας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Πρόκειται για επιτυχία του Κοινοβουλίου, αλλά πάνω
απ’ όλα για νίκη όλων των χρηστών. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα επιτρέψει στους πολίτες κάθε
κράτους μέλους να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό τους ίδιους
όρους που ισχύουν και στην πατρίδα τους. Αυτή η κινητικότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους
ασθενείς να αποφεύγουν τις εθνικές λίστες αναμονής απολύτως νόμιμα και να εκμεταλλεύονται
τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ανοίγει, επίσης, ο δρόμος
για την εξειδίκευση ιδίως όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες, ώστε η υγειονομική περίθαλψη να
μην χρειάζεται πλέον να παρέχεται σε τοπικό επίπεδο, αλλά μπορεί να παρέχεται σε μέρη τα οποία
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εξειδικεύονται σε αυτήν τη συγκεκριμένη θεραπεία. Στόχος μας δεν είναι η προώθηση του ιατρικού
τουρισμού, αλλά η διασφάλιση της πλήρους κινητικότητας των Ευρωπαίων στην Ευρώπη υπό
ίσους όρους, δηλαδή εφεξής θα μπορούμε όλοι να επιλέγουμε την αναζήτηση θεραπείας
οπουδήποτε παρέχεται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και σε υψηλότερη ποιότητα, την
αποζημίωση για το κόστος από το κράτος ασφάλισης, υπό ακριβώς τους ίδιους όρους που θα
ίσχυαν εάν η περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο εν λόγω κράτος.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η έναρξη ισχύος της οδηγίας «ασθενείς
χωρίς σύνορα» αποτελεί σημαντική ευκαιρία για όλους τους ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά, πρωτίστως, για τους ασθενείς από χώρες λιγότερο αναπτυγμένες όπου οι υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης είναι ελλιπείς. Αυτοί οι ασθενείς θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε
θεραπεία σε άλλη χώρα απ’ ό,τι τώρα. Επίσης, ελπίζουμε ότι τα νέα μέτρα θα ενθαρρύνουν την
αλλαγή στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό αφορά, ιδίως, τη μείωση των
μεγάλων λιστών αναμονής για ασθενείς οι οποίοι αναμένουν συγκεκριμένα είδη νοσοκομειακής
θεραπείας. Ο κίνδυνος εκροής ασθενών σε άλλες χώρες θα επιβάλει τη λήψη διοικητικών
αποφάσεων όσον αφορά την καλύτερη χρήση νοσοκομειακών κλινών και την εφαρμογή
διαδικασιών στις χώρες με τις μεγαλύτερες ουρές. Η υποχρέωση καθιέρωσης σημείων επαφής
σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ είναι σημαντική για τους ασθενείς. Έτσι θα λαμβάνουν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές θεραπείας σε άλλη χώρα και, επίσης, σχετικά με το ιστορικό
νοσοκομείων άλλων χωρών όσον αφορά τη θεραπεία σπάνιων ή πολύ σοβαρών ασθενειών. Μετά
την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας, θα είναι σημαντική η λεπτομερής παρακολούθηση των
επιπτώσεών της και της επιρροής της στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, καθώς και
της προσβασιμότητας διαφορετικών ομάδων ασθενών σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα, θα είναι σημαντική η συλλογή δεδομένων σχετικά με το ποιος χρησιμοποιεί αυτές
τις υπηρεσίες – μόνο καλύτερα ενημερωμένες και εύπορες κοινωνικές ομάδες ή όλοι όσοι
χρειάζονται θεραπεία.

Alajos Mészáros (PPE),    γραπτώς. – (HU) Η ελεύθερη κυκλοφορία της εργασίας και η
ανάπτυξη του τουρισμού καθιστούν αναγκαία τη λύση στα προβλήματα της διασυνοριακής
υγειονομικής περίθαλψης. Οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες και την
αποζημίωση πρέπει να είναι σαφείς και γνωστοί στους πολίτες των κρατών μελών. Στόχος είναι
να επιτραπεί στους πολίτες να έχουν πρόσβαση, χωρίς προηγούμενη έγκριση και σε κάθε κράτος
μέλος, σε αυτές τις εξωνοσοκομειακές και νοσοκομειακές θεραπείες, τις οποίες θα μπορούσαν
να λάβουν και στη δική τους χώρα, και να αποζημιωθούν για το κόστος ως έναν βαθμό σύμφωνα
με τα δικά τους συστήματα. Ο κίνδυνος της πιθανής κατάχρησης –αναφέρομαι στον «ιατρικό
τουρισμό»– δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο σε αυτήν την περίπτωση, αλλά βεβαίως πρέπει να
πράξουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο.

Οφείλω να τονίσω ότι η πρόταση αφορά την κινητικότητα των ασθενών εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όχι την «ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών». Πρέπει να επισημανθεί ότι ένα καλά
εδραιωμένο σύστημα μπορεί επίσης να παραγάγει προστιθέμενη αξία με την εκμετάλλευση
αναξιοποίητων δυνατοτήτων και την αποτροπή υλικοτεχνικών απωλειών. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η άμεση διασυνοριακή ιατρική βοήθεια μπορεί να σώσει ζωές. Μία επιπλέον
σημαντική πτυχή είναι ότι η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι υψίστης σημασίας σε
περιπτώσεις όπου το κατάλληλο επίπεδο θεραπείας για μία συγκεκριμένη ασθένεια δεν είναι
διαθέσιμο σε ένα κράτος μέλος αλλά διατίθεται σε κάποιο άλλο. Πιστεύω πως η πρόταση είναι
ισορροπημένη και αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ των επιφυλάξεων των κρατών μελών και των
φιλοδοξιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Σήμερα επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με
τα ζητήματα της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, τις αποζημιώσεις και την ευθύνη της
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κλινικής παρακολούθησης σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η οδηγία
επιτρέπει σε όλους τους ασθενείς –όχι μόνο στους καλύτερα ενημερωμένους ή τους
πλουσιότερους– να έχουν ορισμένα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης τα οποία έχουν ήδη
αναγνωριστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη διατηρούν την πλήρη
ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η πρόταση
αφορά τους ασθενείς και την κινητικότητά τους εντός της ΕΕ, όχι την ελεύθερη κυκλοφορία των
παρόχων υπηρεσιών. Η οδηγία ορίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά
την αναγνώριση ιατρικών συστάσεων (θεραπειών, συνταγών κ.λπ.) που πραγματοποιούνται σε
άλλο κράτος μέλος, την ηλεκτρονική υγεία και τις ΕΥΤ (εκτιμήσεις υψηλής τεχνολογίας). Το
δίκτυο αναφοράς που δημιουργήθηκε από τα εθνικά σημεία επαφής θα διευκολύνει την πρόσβαση
του κοινού σε αυτές τις πληροφορίες. Πράγματι, οι ρουμανικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν
ότι οι πολίτες τους έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Η έγκριση αυτής της έκθεσης θα
συμβάλει στη διασφάλιση μιας καλής ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων των ασθενών στην
ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση στην καλύτερη ιατρική θεραπεία, αφενός, και της οικονομικής
βιωσιμότητας του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αφετέρου.

Bernadette Vergnaud (S&D),    γραπτώς. – (FR) Όσον αφορά την αρχική πρόταση της
Επιτροπής, η οποία διευκόλυνε την κινητικότητα των ασθενών με μια προσανατολισμένη στην
αγορά προοπτική της υγείας, επιδοκιμάζω την πρόοδο που αντικατοπτρίζεται σε αυτήν την
συμφωνία. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας μας, ήταν
αναγκαίο να καθιερώσουμε εκ νέου ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για νοσοκομειακή ή
δαπανηρή θεραπεία. Παρομοίως, η αναφορά στο άρθρο 168 της Συνθήκης ήταν απαραίτητη,
προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των προνομίων των κρατών μελών όσον αφορά την
οργάνωση των συστημάτων τους για τη δημόσια υγεία. Τέλος, έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος
όσον αφορά τη συνεργασία και την ενημέρωση των ασθενών.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ανεπάρκειες: το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν
υπόψη η κινητικότητα των επαγγελματιών, οι ιατρικές δημογραφικές εξελίξεις και ο γηράσκων
πληθυσμός. Οι ανεπάρκειες αυτές πρέπει να εξαλειφθούν με άλλες νομοθετικές προτάσεις
–ειδικότερα την πρόταση σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα– και σε αυτές τις προτάσεις
θα είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι η υγεία αποτελεί τομέα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
όχι προϊόν το οποίο διέπεται αποκλειστικά από τους νόμους της αγοράς, αλλά μάλλον το
πολυτιμότερο αγαθό που διαθέτουν οι πολίτες.

Παράρτημα – Θέση της Επιτροπής

Τροπολογίες:

Άμεσα αποδεκτές: τροπολογία 107 (Σύνολο του κειμένου, Σύνολο αριθ. 1, συμβιβαστική
τροπολογία). Η Επιτροπή είναι υπέρ της έγκρισης του συμβιβαστικού κειμένου από τους
συννομοθέτες.

14. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας -
Εισπνευστήρες για ασθματικούς (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει μια περίεργη, οφείλω να ομολογήσω, κοινή
συζήτηση επί των ακόλουθων εγγράφων:

- της έκθεσης (A7-0366/2010) της κ. Matias, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη
νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας (2010/2084(INI)), και
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- της προφορικής ερώτησης (O-0182/2010) της κ. Mazzoni, εξ ονόματος της Επιτροπής
Αναφορών, σχετικά με τους εισπνευστήρες για ασθματικούς (B7-0666/2010).

Marisa Matias,    εισηγήτρια. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας ένα
παράδειγμα που θεωρώ ότι καταδεικνύει σαφώς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα αυτής της
πρωτοβουλίας. Ξεκινήσαμε τις εργασίες μας στο Κοινοβούλιο ακριβώς πριν από έξι μήνες: έξι
μήνες έχουν περάσει από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε επί της έκθεσης έως τη
στιγμή της ψηφοφορίας, διάστημα κατά το οποίο περισσότερα από 700.000 άτομα εκδήλωσαν
τη νόσο του Αλτσχάιμερ ή κάποια άλλη μορφή άνοιας. Ο αριθμός αυτός καθαυτός καταδεικνύει
πόσο σημαντική και επείγουσα είναι η ανάληψη δράσης στον εν λόγω τομέα. Γι’ αυτό και η
ανακοίνωση της Επιτροπής κρίνεται έγκαιρη.

Όλοι όσοι πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας στην Ευρώπη πρέπει
να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Περισσότεροι από επτά εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν
από Αλτσχάιμερ και, συνολικά, δέκα περίπου εκατομμύρια από άλλες μορφές άνοιας.

Εάν μιλούσαμε με αριθμούς, θα μιλούσαμε για μία μεσαίου μεγέθους χώρα. Δεν μπορούμε να
κάνουμε διακρίσεις για μια νόσο, όπως δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις για μια χώρα.
Οφείλουμε να δείχνουμε την ίδια αντιμετώπιση προς όλους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι
επείγουσα ανάγκη να αναλάβουμε δράση σε αρκετούς τομείς. Στον τομέα της έρευνας, γνωρίζουμε
ότι ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από την εν λόγω νόσο διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια.

Γνωρίζουμε ότι, εάν η υπό εξέταση ηλικιακή ομάδα είναι άνω των 65 ετών, ο αριθμός
διπλασιάζεται κάθε τέσσερα χρόνια, και γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να ασχοληθούμε με τα αίτια και
να ανακαλύψουμε τους λόγους, διότι δεν διαθέτουμε άλλον τρόπο να παρέμβουμε σε ένα
πρόβλημα εάν δεν το γνωρίζουμε επαρκώς. Γι’ αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα,
περισσότερη συνεργασία και περισσότερα επιδημιολογικά στοιχεία.

Είναι ανάγκη να κατανοήσουμε καλύτερα τους τρόπους παρέμβασης από την άποψη της
πρόληψης και του ελέγχου των παραγόντων κινδύνου. Χρειαζόμαστε έγκαιρη διάγνωση,
χρειαζόμαστε εξειδικευμένη περίθαλψη και χρειαζόμαστε την κατάρτιση νοσηλευτών. Πρέπει
να στηρίξουμε τις οικογένειες και όχι να στιγματίζουμε όσους πάσχουν από τη νόσο: πρέπει να
τους δώσουμε δικαιώματα και να τους δώσουμε αξιοπρέπεια. Πρέπει όλες οι χώρες να διαθέτουν
εθνικά σχέδια δράσης, ούτως ώστε να είναι εν συνεχεία δυνατή η συνεργασία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Δεν
μπορούμε να ανεχθούμε την ύπαρξη πρώτης και δεύτερης κατηγορίας ασθενών: όλοι πρέπει να
είναι ίσοι, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, τόπου διαμονής ή άλλων ενδεχομένως κριτηρίων.

Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ, πολύ σημαντικό να διαθέτουν οι υγειονομικές υπηρεσίες
μας τη μέγιστη δυνατή κάλυψη. Δεν μπορούμε να αποφεύγουμε να μιλήσουμε γι’ αυτές τις
επείγουσες ανάγκες απλώς και μόνο επειδή βρισκόμαστε σε κρίση και επειδή πάντα η συζήτηση
περιστρέφεται γύρω από το κόστος της νόσου. Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος από τη μη
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι πολύ υψηλότερο, πολύ υψηλότερο από εκείνο που
συνεπάγεται η αντιμετώπισή του. Γι’ αυτό οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το εν λόγω πρόβλημα
και να επενδύσουμε: να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό· να επενδύσουμε, όπως ανέφερα,
στην πρόληψη και στη στήριξη των οικογενειών και των νοσηλευτών που τόσο συχνά
λησμονούνται.

Γνωρίζουμε ότι, για κάθε άτομο που πάσχει από Αλτσχάιμερ, απαιτούνται τρία άτομα για την
περίθαλψή του. Ένα άτομο που πάσχει από Αλτσχάιμερ δεν μπορεί να παραμείνει μία ώρα χωρίς
συνοδό. Αυτό πρέπει να μας γίνει μάθημα: δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς διασύνδεση των

18-01-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL164



κρατών μελών για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος· χωρίς συνεργασία και, μάλιστα,
συνεργασία με βάση την αλληλεγγύη.

Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: για το ζήτημα της συνεργασίας, όλοι μας
γνωρίζουμε ότι καμία εργασία αυτού του είδους δεν μπορεί να επιτελεστεί μεμονωμένα, και εδώ
στο Κοινοβούλιο επίσης έχει αναληφθεί σε συνεργασία με όλους τους σκιώδεις εισηγητές από
όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες· με την υποστήριξη τριών γυναικών που με συνέδραμαν στην
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, στην κοινοβουλευτική
μου ομάδα και στην αντιπροσωπεία μου.

Γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες αυτές τις γυναίκες, και ίσως να μην τυχαίο το ότι
εργάστηκαν μόνο γυναίκες επί της έκθεσης αυτής: διότι οι γυναίκες είναι εκείνες που πλήττονται
περισσότερο, έχοντας να κάνουν τόσο με εκθέσεις για τη νόσο του Αλτσχάιμερ όσο και με
πάσχοντες από Αλτσχάιμερ, των ανδρών μη εξαιρουμένων. Και θέλω, έτσι, να επιστήσω την
προσοχή στα είδη διακρίσεων που συγκαλύπτονται από την απουσία θεραπείας ή απάντησης
στα ζητήματα αυτά.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ ευθέως στον Επίτροπο Dalli και να τον ρωτήσω ποιες
από τις προτάσεις που εμπεριέχονται στην έκθεση αυτή προτίθεται να κάνει δεκτές η Επιτροπή
και πότε θα είναι έτοιμη να συναινέσει και να αναλάβει δράση για ένα επείγον ζήτημα της κλίμακας
που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Erminia Mazzoni,    συντάκτρια. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ομολογώ ότι απορώ
κι εγώ με τη λογική της διασύνδεσης του ζητήματος αυτού με την προηγούμενη έκθεση, αλλά
αυτό που προέχει, κατ’ εμέ, είναι ότι το Σώμα εστιάζει σήμερα την προσοχή του στο ζήτημα που
εμπεριέχεται στην ερώτηση την οποία υπέβαλα εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών.

Το ζήτημα αυτό αφορά μια υπόθεση αρνησιδικίας σε βάρος μιας μικρής ευρωπαϊκής επιχείρησης
η οποία οφείλεται δυστυχώς στην αδράνεια που έχει επιδείξει η Επιτροπή από το 1997 έως
σήμερα. Τη διαπίστωση αυτή στηρίζει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, η οποία κλήθηκε να
γνωμοδοτήσει κατόπιν αιτήματος της επιτροπής της οποίας προεδρεύω.

Το ζήτημα αφορά μία ιατρική συσκευή –συγκεκριμένα έναν εισπνευστήρα για ασθματικούς–
που κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1990 και διατέθηκε νομίμως στην αγορά. Το
εν λόγω προϊόν διέπεται από τους κανόνες της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, η οποία ορίζει ότι οι
κατασκευαστές οφείλουν να πιστοποιούν την ύπαρξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και η
οποία εξουσιοδοτεί τις εθνικές αρχές να προβαίνουν σε επαλήθευση της εγκυρότητας αυτής της
διαδικασίας αυτοπιστοποίησης, μέσω παρακολούθησης και δειγματοληπτικών ελέγχων.

Το προϊόν, το οποίο διατίθετο με επιτυχία στην αγορά για έξι χρόνια –δηλαδή έως το 1996–
και για το οποίο δεν είχε καταγραφεί καμία συγκεκριμένη καταγγελία ή επιφύλαξη επί 15 και
πλέον χρόνια, υποβλήθηκε σε επιθεώρηση από την κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας, η οποία ζήτησε
από την επιτροπή του Μαγδεμβούργου να προβεί στην επανεξέταση της άδειας που είχε χορηγηθεί
στην εταιρεία.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η επιτροπή και το Υπουργείο Υγείας της Σαξονίας-Άνχαλτ
διενέργησαν την εν λόγω επιθεώρηση και ολοκλήρωσαν τη διαδικασία καταλήγοντας στο
συμπέρασμα ότι το προϊόν πληρούσε καθ’ όλα τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις. Στο τέλος
της διαδικασίας, αμφισβήτησαν και τη νομιμότητα του αιτήματος που υπέβαλε η κυβέρνηση
της Άνω Βαυαρίας, την οποία και κάλεσαν να κινήσει τη διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης
σύμφωνα με την προαναφερθείσα οδηγία εφόσον συνέχιζε να διατηρεί αμφιβολίες.
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Το επόμενο έτος, ακολούθησε σειρά μη τεκμηριωμένων δραστηριοτήτων για τις οποίες λάβαμε
έμμεση μόνο ενημέρωση, και τότε, ξαφνικά, το 1997, χωρίς οποιαδήποτε επικοινωνία με τον
κατασκευαστή, ο ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας διέταξε την απόσυρση του προϊόντος από
την αγορά.

Το υπουργείο κίνησε τη διαδικασία –τη διαδικασία που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 8 της
προαναφερθείσας οδηγίας– στα τέλη του 1997, η οποία όμως κατέληξε σε αδιέξοδο, επειδή δεν
προσκομίστηκαν στοιχεία και επειδή δεν είχε κινηθεί η διαδικασία διαβούλευσης με τον
κατασκευαστή. Εν μέσω της γενικής σιγής που επικρατούσε, στα μέσα του 2003, ο
κατασκευαστής, θεωρώντας ότι η σιγή αυτή αποδιδόταν στην πλήρη διάψευση των ανυπόστατων
παρατηρήσεων των γερμανικών αρχών, προέβη στην εκ νέου διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

Δυστυχώς, το 2005 –και πάλι χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία– οι γερμανικές
αρχές διέταξαν την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά για μία ακόμη φορά. Διευκρινιστικά
αναφέρω ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, δεν δόθηκε ουδεμία εξήγηση έως σήμερα για
τους λόγους απόσυρσης του προϊόντος.

Έκτοτε, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία, καμία έρευνα και καμία ευκαιρία δεν δόθηκε στον
κατασκευαστή για να αμφισβητήσει νομίμως τα πορίσματα της άλλης πλευράς. Το γεγονός αυτό
είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τον κατασκευαστή, διότι εν αναμονή μιας απάντησης
επί 15 και πλέον χρόνια δεν ήταν σε θέση να διαθέσει το προϊόν του στην αγορά.

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι, στο διάστημα των έξι χρόνων που διατίθετο το προϊόν –και
υπάρχουν έγγραφα επ’ αυτού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρασχέθηκαν από την
Επιτροπή– διαπιστώθηκε σημαντική εξοικονόμηση στις δαπάνες για τη δημόσια υγεία λόγω του
χαμηλού κόστους του προϊόντος, καθώς και θετικά αποτελέσματα για τους ασθματικούς.

Το 2008, βλέποντας όλες του τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω άλλων αρχών να
πέφτουν στο κενό, ο κ. Klein, ο κατασκευαστής, απευθύνθηκε στην Επιτροπή Αναφορών. Η
επιτροπή κίνησε τη διαδικασία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.
Επιπλέον, δεδομένης της χρονικής έκτασης την οποία είχε λάβει το ζήτημα που εγείρεται στην
αναφορά, κίνησε επίσης άτυπη διαδικασία διαβούλευσης με τον Επίτροπο, προκειμένου να
ζητήσει επίσπευση του χρόνου για την παροχή απάντησης, διότι αυτό που ζητούσε ο αναφέρων
ήταν να λάβει βεβαίωση για τη συμμόρφωση του προϊόντος του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
ή, ειδάλλως, να έχει τουλάχιστον μια απόφαση την οποία θα μπορούσε να εφεσιβάλει ενώπιον
του Δικαστηρίου και η οποία θα του επέτρεπε, ως εκ τούτου, να δικαιωθεί.

Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη, και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Αναφορών,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε δυστυχώς να απαντήσει στις ερωτήσεις μας για άλλη μία φορά.
Ως εκ τούτου, η επιτροπή έλαβε την ομόφωνη απόφαση να προσέλθει στο Κοινοβούλιο και να
ζητήσει από την Επιτροπή να δώσει σαφείς απαντήσεις ενώπιον του Σώματος αυτού, διότι η εν
λόγω υπόθεση εγείρει αναμφίβολα σοβαρές υποψίες για ενδεχόμενη παραβίαση του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όχι μόνο λόγω της αδράνειας που επέδειξε η Επιτροπή, αλλά, κυρίως,
λόγω της αδυναμίας του αναφέροντος κ. Klein να κινηθεί δικαστικώς.

Η υπόθεση εγείρει προφανείς υποψίες για ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων της αγοράς και
της προστασίας που παρέχεται σε μικρές επιχειρήσεις, και γι’ αυτό άλλωστε επιμένουμε να δοθούν
εν προκειμένω απαντήσεις στα ζητήματα που θίγουμε στην ερώτησή μας.

Πρόεδρος.   – Κυρία Mazzoni, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, πρωτίστως, που συμμερίζεστε
την ίδια απορία που μου δημιουργήθηκε από την επικάλυψη των δύο αυτών θεμάτων. Πρόθεσή
μου δεν είναι, φυσικά, να απαξιώσω ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο, συν τοις άλλοις, θίγετε
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υπό την ιδιότητά σας ως προέδρου της Επιτροπής Αναφορών, στην οποία συμμετέχω και, ως εκ
τούτου, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για όλα όσα πράττει.

Θα είναι πολύ δύσκολη τόσο για τον Επίτροπο όσο και για τους ομιλητές η διασύνδεση δύο
θεμάτων που είναι τόσο διαφορετικής φύσεως, και αξίζει συνεπώς να διερωτηθούμε κατά πόσον
είναι εύλογο να οργανώσουμε τη συζήτηση έτσι όπως έχει προγραμματιστεί στην ημερήσια
διάταξη.

John Dalli,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, επιτρέψτε μου
καταρχάς να συγχαρώ το Κοινοβούλιο, και ειδικότερα την εισηγήτρια κ. Matias, για την
προσήλωσή σας στην αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας.

Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες σας. Άνοια σημαίνει μεγάλα βάσανα για
εκατομμύρια Ευρωπαίους και τις οικογένειές τους. Με έναν πληθυσμό που γηράσκει ταχέως,
τώρα είναι η ώρα να δράσει η Ευρώπη.

Γι’ αυτό, άλλωστε, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ και
άλλες μορφές άνοιας το 2009 με σκοπό τη βελτίωση της πρόληψης και της διάγνωσης, της
έρευνας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο στηρίζει τις εργασίες που επιτελούνται στο πλαίσιο αυτό και
υποβάλλει μια ολοκληρωμένη δέσμη συστάσεων. Η εν λόγω έκθεση και οι συστάσεις της είναι
εξαιρετικά έγκαιρες, διότι συμπίπτουν χρονικά με την πρόθεση της Επιτροπής να εγκαινιάσει τον
Απρίλιο μια κοινή δράση με τα κράτη μέλη για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, την αποκαλούμενη
ALCOVE (ALzheimer COoperative Valuation in Europe).

Είμαι πεπεισμένος ότι η παρούσα κοινή δράση θα υλοποιήσει πολλές από τις συστάσεις που θα
εγκρίνετε σήμερα εδώ.

Η κοινή δράση θα θέσει στο επίκεντρο την πρόληψη –έναν τομέα τον οποίο το Κοινοβούλιο
επισημαίνει στην παρούσα έκθεση– καθώς επίσης τη βελτίωση των γνώσεων και των δεδομένων,
και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Θα ασχοληθεί επίσης και με έναν άλλο τομέα για τον οποίο
το Κοινοβούλιο ζητεί την ανάληψη δράσης: τα δικαιώματα των ατόμων που πάσχουν από άνοια.
Συμφωνώ μαζί σας ότι απαιτείται πλήρης συντονισμός στον τομέα της έρευνας αν θέλουμε να
κατανοήσουμε καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προληφθεί ή να καθυστερήσει
η εκδήλωση της άνοιας. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή εγκαινίασε μια κοινή προγραμματική
πρωτοβουλία για την καταπολέμηση νευροεκφυλιστικών νόσων, και ειδικότερα της νόσου του
Αλτσχάιμερ.

Για πρώτη φορά, 23 χώρες εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση της νόσου του
Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν ορθές πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη σε επίπεδο διάγνωσης και
θεραπευτικής αγωγής για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και η Επιτροπή προάγει την ανταλλαγή
γνώσεων και ορθών πρακτικών.

Όπως συνέστησε το Κοινοβούλιο, μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι η πρωτοβουλία Ένωση
καινοτομίας στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα θέσει ως πρώτο της πιλοτικό τομέα
για τη νέα ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας το θέμα της ενεργού και υγιούς γήρανσης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν δράσεις υπέρ των ατόμων που πάσχουν από
άνοια. Ένα καλό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η υπό εξέλιξη πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου
σχετικά με τους νοσηλευτές. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να παράσχουμε περαιτέρω στήριξη
σε καινοτόμες δράσεις στον τομέα αυτόν, οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίσουν επίσης τα ζητήματα
της νόσου του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας.
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Τέλος, η Επιτροπή εξετάζει θετικά σειρά άλλων συστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανακήρυξης
του 2014 ως ευρωπαϊκού έτους εγκεφάλου. Σας διαβεβαιώνω ότι η Επιτροπή δεσμεύεται να
συμβάλει στην αντιμετώπιση της άνοιας.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στο δεύτερο θέμα της σημερινής συζήτησης: στην αναφορά
που κατέθεσε ο κ. Klein, ο οποίος εφηύρε και κατασκεύασε τον εισπνευστήρα «Effecto».

Η διάθεση στην αγορά της εν λόγω συσκευής απορρίφθηκε αρχικά στη Γερμανία το 1997. Δεν
δόθηκε περαιτέρω συνέχεια στην απόφαση αυτή, ούτε από την Επιτροπή ούτε από τις γερμανικές
αρχές ή από τον κατασκευαστή. Ο τότε εμπορικός διανομέας άφησε την εποχή εκείνη να εννοηθεί
ότι θα διενεργούσε περαιτέρω μελέτες πριν από την εκ νέου διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

Η συσκευή διατέθηκε εκ νέου στην αγορά το 2002 υπό νέα επωνυμία. Μετά τη νέα απαγόρευση
του προϊόντος από τις γερμανικές αρχές το 2005, η Επιτροπή προέβη σε επισταμένη ανάλυση
της υπόθεσης και ολοκλήρωσε τη διαδικασία απευθύνοντας επίσημη επιστολή στις γερμανικές
αρχές και στον κατασκευαστή τον Ιούλιο του 2007.

Βάσει της ανάλυσης της Επιτροπής, η απαγόρευση από τις γερμανικές αρχές ήταν αιτιολογημένη,
διότι τα κλινικά στοιχεία που είχε προσκομίσει ο κατασκευαστής δεν καταδείκνυαν επαρκώς την
ασφάλεια της συσκευής.

Σύμφωνα με την οδηγία περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ο κατασκευαστής οφείλει να
αποδεικνύει την ασφάλεια του προϊόντος, προκειμένου να λάβει άδεια για τη χρήση της σήμανσης
CE. Αυτό σήμαινε ότι η ισχύουσα νομική διάταξη ήταν το άρθρο 18 της οδηγίας το οποίο
επιλαμβάνεται των υποθέσεων όπου ένα προϊόν διατίθεται στην αγορά με αδικαιολόγητη
τοποθέτηση της σήμανσης CE. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν υπάρχει επίσημη απόφαση της
Επιτροπής.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή έκρινε πως στην εν λόγω υπόθεση δεν ισχύει η διαδικασία της ρήτρας
διασφάλισης, δεν έχει λόγο να ζητήσει την κοινοποίηση της απαγόρευσης του 2005 που είχαν
εγκρίνει οι γερμανικές αρχές.

Το κώλυμα το οποίο αντιμετωπίζει ο αναφέρων όσον αφορά τη διάθεση του προϊόντος στην
αγορά έγκειται στην απόφαση των γερμανικών αρχών (την απαγόρευση του 2005) και όχι σε
απόφαση της Επιτροπής. Ο αναφέρων διέθετε σαφή ένδικα μέσα τα οποία μπορούσε να
χρησιμοποιήσει σε εθνικό επίπεδο και, μάλιστα, έχει κάνει χρήση των δυνατοτήτων αυτών. Οι
ισχυρισμοί του, όμως, απορρίφθηκαν από τα γερμανικά δικαστήρια.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή έχει, από το 2007, καλέσει τον αναφέροντα να προχωρήσει
στη συμμόρφωση της συσκευής προσκομίζοντας τα κλινικά στοιχεία που απουσιάζουν και έχει
διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του αναφέροντος και των γερμανικών αρχών προς τον σκοπό
αυτόν. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, καμία δράση δεν έχει αναληφθεί εκ μέρους του αναφέροντος
μέχρι στιγμής.

Elena Oana Antonescu,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να αναφερθώ στη νόσο του Αλτσχάιμερ και τις άλλες μορφές άνοιας. Θα ήθελα να συγχαρώ την
εισηγήτρια, κ. Matias, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε. Ως σκιώδης εισηγήτρια για την
Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) επί του
φακέλου αυτού, θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές για τη
συμβολή τους. Το ζωηρό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τον φάκελο αυτόν καταδεικνύει τη
σημασία του εν λόγω ζητήματος και, συνάμα, τη σοβαρότητα του φαινομένου αυτού.

Ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από άνοια ανέρχεται στα 9,9 εκατομμύρια, εκ των οποίων
οι περισσότεροι πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Έως το 2020, αναμένουμε ότι ο αριθμός αυτός θα
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αυξηθεί δραστικά, τη στιγμή που η διάγνωση της νόσου εξακολουθεί να υστερεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την πρόληψη, την
πρόσβαση στη θεραπεία και την περίθαλψη. Η επέμβαση είναι κατακερματισμένη και η
ανταπόκριση άνιση σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καταπολέμηση της εν λόγω νόσου.

Η έκθεση αποτελεί σημαντικό βήμα στον αγώνα για την αντιμετώπιση της εν λόγω νόσου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένα νέο είδος συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών, το οποίο θα επιτρέπει τη λήψη συντονισμένων μέτρων για την καταπολέμηση
ορισμένων προβλημάτων που επηρεάζουν το σύνολο της Ευρώπης. Η έκθεση στηρίζει την
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, προκειμένου να
αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών και η κατασπατάληση πόρων. Θα ήθελα να
τονίσω τη σημασία της προληπτικής διάγνωσης και της έγκαιρης παρέμβασης στα αρχικά στάδια
εκδήλωσης της νόσου. Φρονώ ότι αυτό είναι το κλειδί για την επίτευξη προόδου στον αγώνα
για την καταπολέμηση της νόσου αυτής.

Επιπροσθέτως, θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω τη σημασία που έχει η υιοθέτηση μιας
πολυκλαδικής αντίληψης για την έρευνα στον τομέα αυτόν. Η δημιουργία στεγανών μεταξύ των
επιστημονικών κλάδων και οι ισχνοί δεσμοί μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της κλινικής έρευνας,
της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής έρευνας επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται
οι επιστημονικές ανακαλύψεις στην ιατρική πρακτική και στην παροχή περίθαλψης. Το γεγονός
ότι όλα αυτά διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο εντείνει τον κατακερματισμό. Γι’ αυτό, πρέπει να
δώσουμε έμφαση στην πολυκλαδική αντίληψη και στη μεταφορά των ανακαλύψεων και των
γνώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Nessa Childers,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σχεδόν
δέκα εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν σήμερα από άνοια, με τη νόσο του Αλτσχάιμερ να αποτελεί
τη συνηθέστερη μορφή της. Μέσα σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία ήταν και η μητέρα μου, η οποία
απεβίωσε το περασμένο έτος. Ως εκ τούτου, επικροτώ θερμά αυτήν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
για την άνοια.

Θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι μόνο το ήμισυ των περιπτώσεων
εκτιμάται ότι έχουν διαγνωστεί. Θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι
διπλάσιος αριθμός γυναικών έναντι ανδρών πάσχει από άνοια, και θα πρέπει να μας προβληματίσει
ιδιαίτερα το γεγονός ότι, δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη, ο αριθμός των
πασχόντων θα διπλασιαστεί την επόμενη 20ετία.

Έχοντας υπόψη ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση πέντε ετών στην εκδήλωση της νόσου του
Αλτσχάιμερ σημαίνει μείωση της εξάπλωσης της νόσου κατά 50%, επικροτώ τη βαρύτητα που
δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση. Επικροτώ τη βαρύτητα που δίνεται
στη βελτίωση της έρευνας στην Ευρώπη, τη στιγμή δε που γνωρίζουμε ότι το 85% της έρευνας
σήμερα διεξάγεται χωρίς την ύπαρξη ευρωπαϊκού συντονισμού. Επικροτώ επίσης τη βαρύτητα
που δίνεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στα δικαιώματα των ασθενών και των
οικογενειών τους.

Εγώ, και οι συνάδελφοί μου σοσιαλδημοκράτες βουλευτές, θέσαμε στο επίκεντρο των
τροπολογιών μας τις κοινωνικές πτυχές της άνοιας και προτείνουμε τα εξής:

Ζητούμε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές ανάγκες των γυναικών, οι οποίες αποτελούν τον
διπλάσιο αριθμό πασχόντων, και έναν δυσανάλογο αριθμό νοσηλευτών, στους τομείς της ιατρικής
και κοινωνικής έρευνας, της υγείας, της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών.
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Καλούμε εκ νέου την Επιτροπή να καθιερώσει πολιτικές για την ψυχική υγεία στον τόπο εργασίας,
ως μέρος της υγείας των εργαζομένων και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, με στόχο την
καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Προτείνουμε να εξεταστεί η χρήση των διαθηκών σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, που
τόσο πολύ χρειαζόμαστε.

Τέλος, τονίζουμε επίσης τη σημασία, σε όλες τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης,
της ικανότητας για την αναγνώριση των συμπτωμάτων της άνοιας.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, Maria Matias, και να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου προς εκείνη και τους συναδέλφους μου σκιώδεις εισηγητές για το έργο τους
επί της παρούσας έκθεσης.

Frédérique Ries,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση
της νόσου του Αλτσχάιμερ έχει καταστεί προτεραιότητα για την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια,
και καιρός ήταν! Θα ήθελα να προσθέσω ότι επικροτώ όλες τις πρωτοβουλίες που μόλις
ανακοινώθηκαν από τον Επίτροπο Dalli.

Αυτή η μορφή γήρανσης του εγκεφάλου σημειώνει αλματώδη αύξηση στην Ευρώπη και σε
ολόκληρο τον κόσμο: περισσότερα από επτά εκατομμύρια άτομα έχουν εκδηλώσει τη νόσο αυτή,
και ο αριθμός αυτός ανέρχεται στα δέκα εκατομμύρια εάν συνυπολογιστούν και άλλες μορφές
νευροεκφυλιστικών νόσων. Μπορούμε, και πρέπει, να επικροτήσουμε την παρούσα ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση των 32 ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά οφείλουμε να πράξουμε περισσότερα,
πολύ περισσότερα, ειδικότερα όσον αφορά τον συντονισμό της έρευνας για τη νόσο του
Αλτσχάιμερ στο πλαίσιο του όγδοου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και μάλιστα πριν
από το 2014. Αυτό αναφέρεται σαφώς στο σημείο 21 του ψηφίσματός μας.

Εξίσου σημαντικό είναι να εστιαστούμε σε μια πολυκλαδική αντίληψη που θα περιλαμβάνει τη
διάγνωση, την πρόληψη, την αγωγή και την υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους·
αυτό καλύπτεται στα σημεία 2 και 20, που είναι εξαιρετικής σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, επίσης,
μια πρόσφατη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε προσφάτως στη Γαλλία, αποκαλύπτει το σημαντικό
κοινωνικοοικονομικό κόστος που συνεπάγεται η νόσος αυτή: περισσότερα από δέκα εκατομμύρια
ευρώ μηνιαίως δαπανώνται για την ιατρική περίθαλψη και την παρακολούθηση μόνο των ασθενών.
Χωρίς να συνυπολογίζεται η αμείωτη αφοσίωση των συντρόφων και των οικογενειών των ασθενών,
που αφιερώνουν πάνω από έξι ώρες ημερησίως για τη φροντίδα και την επίβλεψή τους.

Η παροχή συνδρομής στους ασθενείς αυτούς σημαίνει επίσης και σωστή διάγνωση. Ο
επιστημονικός κόσμος μάς λέει ότι τα διεθνή κριτήρια πρέπει τώρα να τροποποιηθούν, διότι η
αυστηρή εφαρμογή συχνά απαρχαιωμένων κριτηρίων έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα να
συμπεριλαμβάνεται υπερβολικά μεγάλος αριθμός ασθενών που πάσχουν από άλλες μορφές
άνοιας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα που καλύπτεται από το σημείο 64 του ψηφίσματός μας, είναι
σημαντικό το Κοινοβούλιο να ανταποκριθεί επιτέλους στην έκκληση των ερευνητών. Θα
χρειαστούμε περισσότερους εθελοντές για τις κλινικές μελέτες εάν ευελπιστούμε μια μέρα να
βρούμε θεραπεία, όπως οφείλουμε. Η επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τις κλινικές δοκιμές
συνιστά, ως εκ τούτου, μια χρυσή ευκαιρία για να απαντήσουμε εμπράκτως και να δώσουμε
ελπίδα στις οικογένειες των ασθενών.

Gerald Häfner,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όποιος ευθύνεται
για τον συνδυασμό των συζητήσεων αυτών δεν έχει προσφέρει καλές υπηρεσίες στο Κοινοβούλιο
– πόσο μάλλον στα επίμαχα θέματα.

18-01-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL170



Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι δαπάνες σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυξάνονται, και όλοι
επιχειρούν να εξεύρουν τρόπους για την περιστολή των δαπανών αυτών. Η ιατρική πρόοδος
καθιστά το κόστος των φαρμάκων ολοένα και υψηλότερο. Η υπόθεση που εξετάζουμε εν
προκειμένω είναι διαφορετική. Έχουμε 30 εκατομμύρια ασθματικούς στην Ευρώπη και έχουμε
έναν μικρό κατασκευαστή που έχει αναπτύξει μια συσκευή η οποία καθιστά την εισπνοή –που
μπορεί να αποβεί σωτήρια για τους ασθματικούς και εξαιρετικά σημαντική για την αγωγή τους–
καλύτερη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και, πάνω απ’ όλα, φθηνότερη. Ο εν λόγω
κατασκευαστής έχει αποκλειστεί από την αγορά εδώ και 14 χρόνια. Ο κατασκευαστής είχε
αποταθεί στην Επιτροπή ήδη από το 1996 και η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει το εν λόγω ζήτημα
από το 2006. Επίτροπε Dalli, καθήκον της Επιτροπής είναι να συμβάλει στην εφαρμογή της
νομοθεσίας και να στέκεται στο πλευρό των πολιτών. Στην προκειμένη περίπτωση, κάτι τέτοιο
δεν συνέβη· αντ’ αυτού, η Επιτροπή αρνείται να λάβει σαφή απόφαση – μια απόφαση που θα
βοηθούσε τον αναφέροντα.

Θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς προσωπικά, Επίτροπε Dalli, διότι θα θυμάστε ότι σας καλέσαμε
να προσέλθετε στην Επιτροπή Αναφορών και να συζητήσουμε το θέμα. Μας είπατε ότι δεν είχατε
χρόνο για κάτι τέτοιο, αλλά ότι θα βρίσκατε χρόνο για μια προσωπική συζήτηση. Ήρθαμε και
σας βρήκαμε και σας μιλήσαμε προσωπικά. Εσείς ο ίδιος μού υποσχεθήκατε ότι θα μεριμνούσατε
για το θέμα και ότι πολύ σύντομα θα δίνατε λύση. Μέχρι σήμερα, δεν έχω ακούσει τίποτα. Σας
απηύθυνα άλλη μία επιστολή, αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση. Επιχειρήσατε επίσης να
αποτρέψετε τη διεξαγωγή της επόμενης συζήτησης. Η Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να ενεργεί
κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει από την Επιτροπή να
τάσσεται στο πλευρό του νόμου και του πολίτη – και αύριο θα ψηφίσουμε από κοινού επί του
ψηφίσματος αυτού. Αναμένουμε από εσάς να διασφαλίσετε την προστασία τέτοιων μικρών
κατασκευαστών από όσους επιθυμούν να τους αποκλείσουν από την αγορά. Διακυβεύονται
μεγάλα ποσά εν προκειμένω, αλλά κυρίως διακυβεύεται η υγεία των πολιτών. Γνωρίζουμε τα
προβλήματα. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργείτε, Επίτροπε Dalli.
Γνωρίζουμε όλα σας τα επιχειρήματα. Έχω εξετάσει σωρεία αρχείων, αλλά ακόμη δεν έχω
ανακαλύψει ένα σαφές επιχείρημα που να τεκμηριώνει τη θέση σας. Μιλάμε για ένα ιατρικό
προϊόν. Χρησιμοποιούνται 30.000 τέτοιες συσκευές – έχουν χρησιμοποιηθεί εκατομμύρια
φορές, με άριστα αποτελέσματα. Διαθέτουμε επιστολές από ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες
μας ζητούν να επιτραπεί η πρόσβαση στην αγορά, ούτως ώστε να περισταλούν οι δαπάνες εν
προκειμένω. Αναμένω από την Επιτροπή να πράξει επιτέλους το καθήκον της και να καταλήξει
σε θετική απόφαση επί του επίμαχου ζητήματος.

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

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον
κ. Häfner αν συμφωνεί με την άποψη ότι οι παρατηρήσεις του Επιτρόπου για την υπόθεση της
BronchoAir που ακούσαμε νωρίτερα ήταν παντελώς ασαφείς και αλυσιτελείς για την εταιρεία
ειδικότερα και για τους ασθματικούς γενικότερα.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εάν μου επιτρέπετε να δώσω μια σύντομη,
πλην όμως προσωπική απάντηση, έχω την εντύπωση ότι ο Επίτροπος δεν έχει ακόμη βρει τον
χρόνο για να ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα αυτό και να διαμορφώσει τη δική του νέα
άποψη. Εντούτοις, αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή, Επίτροπε Dalli, για να εξετάσετε εκ νέου
το ζήτημα και να καταλήξετε σε νέα συμπεράσματα ύστερα από τόσα χρόνια αναβλητικότητας
– και θα σας συνιστούσα να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς υπαλλήλους σας από εκείνους που
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ήταν μέχρι τώρα υπεύθυνοι για τον χειρισμό των παρατεταμένων διαδικασιών. Θα χαιρόμουν να
συζητήσω το θέμα μαζί σας ή, ακόμη καλύτερα, να σας δω να κάθεστε με τον αναφέροντα και
να βρίσκετε λύση.

Συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφό μου βουλευτή.

Marina Yannakoudakis,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε,
750.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο πάσχουν από άνοια· εξ αυτών πάνω από το 50% θα
εκδηλώσει τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Οι επιπτώσεις είναι κοινές, αλλά η εμπειρία του καθενός
είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει θεραπεία για την πάθηση αυτή η οποία κρατά συχνά σε ομηρία
τόσο τον ασθενή όσο και τον νοσηλευτή ανεξαρτήτως ηλικίας. Αλλά τι μπορεί να γίνει στην ΕΕ;
Η νομοθεσία περνάει σαφώς σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τα όσα πρωτίστως χρήζουν
υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο.

Ωστόσο, πρώτον, φέρνοντας το εν λόγω θέμα ενώπιον του Σώματος αυτού, μπορούμε να το
φέρουμε στο προσκήνιο, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να αποφασίσουν για τον τρόπο
ιεράρχησής του και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Δεύτερον, η ευαισθητοποίηση μπορεί
να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση των συμπτωμάτων και, κατά συνέπεια, σε έγκαιρη διάγνωση.
Υπάρχουν φάρμακα στην αγορά που μπορούν να βοηθήσουν εν προκειμένω και, εάν χορηγηθούν
έγκαιρα, μπορούν να επιβραδύνουν την πορεία της νόσου. Αυτό που προέχει είναι το εξής: η
υποστήριξη των ασθενών, η ενημέρωση και η υποστήριξη των οικογενειών και, σε τελική ανάλυση,
η διατήρηση της αξιοπρέπειας των ασθενών που αντιμετωπίζουν αυτήν τη δύσκολη νόσο.

William (The Earl of) Dartmouth,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Πρόεδρε,
απ’ ό,τι φαίνεται, μια μικρή γερμανική εταιρεία, η BronchoAir από το Μόναχο, κατασκεύασε
έναν εισπνευστήρα ο οποίος μπορεί πράγματι να βελτιώσει τη ζωή των ασθματικών που εξαρτώνται
από τέτοιου είδους συσκευές για να αναπνεύσουν. Το προϊόν αυτό έχει αποκλειστεί από την
αγορά για περισσότερα από 14 χρόνια, και οι εξηγήσεις του Επιτρόπου για τους λόγους που
οδήγησαν στον εν λόγω αποκλεισμό διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τα όσα ακούσαμε από την
πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών που άνοιξε τη συζήτηση. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
δήλωσε, και παραθέτω: «η εταιρεία υπήρξε θύμα κατάφωρης αρνησιδικίας» εκ μέρους της
Επιτροπής.

Για ποιον λόγο ευνοεί η Επιτροπή τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και τα λόμπι τους; Στην
προκειμένη περίπτωση, το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έχω την
τιμή να εκπροσωπώ, υποστηρίζει σθεναρά την άμεση διενέργεια έρευνας για τον χειρισμό του
εν λόγω ζητήματος από την Επιτροπή.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως έχει ήδη λεχθεί σε αυτήν την Αίθουσα σήμερα,
στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν 750.000 άτομα πάσχουν σήμερα από κάποια μορφή άνοιας.
Δεκαέξι χιλιάδες εξ αυτών ζουν στην εκλογική μου περιφέρεια στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το Αλτσχάιμερ είναι σκληρή νόσος. Αφαιρεί από τους πάσχοντες την προσωπικότητά τους, τους
στερεί την ανεξαρτησία τους και καταστρέφει τελικά τη σχέση τους με την οικογένεια και τους
οικείους τους. Πρόκειται για μια φρικτή νόσο που επιβαρύνει σημαντικά τις οικογένειες και τους
νοσηλευτές, με αποτέλεσμα να βιώνουν συχνά την απομόνωση και να αντιμετωπίζουν προβλήματα
υγείας λόγω του βάρους που επωμίζονται. Όπως έχει ήδη λεχθεί στο Σώμα αυτό, πολλοί από
αυτούς που αναλαμβάνουν τη φροντίδα των ασθενών είναι γυναίκες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έως το 2050, εκτιμάται ότι ο αριθμός όσων πάσχουν από άνοια θα
εκτιναχθεί στα 1,7 εκατομμύρια περίπου. Το εκτιμώμενο κόστος υγειονομικής και κοινωνικής
περίθαλψης έως το 2018 θα ανέλθει στα 27 δισ. λίρες στερλίνες. Οι αριθμοί αυτοί είναι
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εντυπωσιακοί, πράγμα που καθιστά απολύτως αναγκαία την έρευνα και απολύτως επιτακτική
την προσεκτική στόχευση των πόρων που παρέχονται για ιατρική και κοινωνική περίθαλψη. Είμαι
επίσης της άποψης ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί εν προκειμένω η συμβολή των εθελοντών και
της κοινότητας.

Κύριε Επίτροπε, έχετε δώσει έμφαση στα υγιή και ενεργά γηρατειά, και είμαι υπερήφανη που
μπορώ να αναφερθώ στο έργο του προγράμματος Mullen Mews στο Μπέλφαστ, το οποίο έχει
επιδιώξει την ανάπτυξη διεθνούς άμιλλας με σκοπό την απονομή βραβείων υπέρ των προσπαθειών
κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης όσων πάσχουν από άνοια, καθώς και
των οικογενειών και των νοσηλευτών τους.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Dalli, συμφωνώ ότι είναι ενοχλητικό το
ότι υποχρεούμαστε διαρκώς να μετακινούμαστε από το ένα θέμα στο άλλο. Θα προτιμούσα να
εξετάζαμε τα εν λόγω θέματα, αν μη τι άλλο, το ένα μετά το άλλο.

Επιστρέφω στην αναφορά του κ. Klein. Χαίρομαι που μας δίνεται η ευκαιρία να την συζητήσουμε,
διότι η Επιτροπή Αναφορών έχει επί μακρόν ασχοληθεί με την εν λόγω αναφορά. Τι συνέβη την
εποχή εκείνη; Στην προκειμένη περίπτωση, είχαμε έναν καινοτόμο κατασκευαστή ο οποίος είχε
αναπτύξει έναν εισπνευστήρα για ασθματικούς. Μια συσκευή που ήταν επωφελής τόσο για τους
ασθενείς λόγω της εύκολης χρήσης της όσο και για τις ασφαλιστικές εταιρείες λόγω του χαμηλού
κόστους της. Ο κατασκευαστής δικαίως βραβεύθηκε για τη συσκευή αυτή. Και τότε συνέβη κάτι
το αναπάντεχο: ο εισπνευστήρας απαγορεύτηκε από τις γερμανικές αρχές, με αποτέλεσμα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης.

Χωρίς να υπεισέλθω ξανά σε όλες τις λεπτομέρειες, είμαι πεπεισμένος ότι η αρχική απαγόρευση
του εισπνευστήρα το 1996 δεν ήταν καθ’ όλα νόμιμη. Η Επιτροπή όφειλε να ολοκληρώσει τη
διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης καταθέτοντας πορίσματα, προκειμένου το ενδιαφερόμενο
μέρος να είναι σε θέση να προσφύγει δικαστικά. Ως εκ τούτου, ο κ. Klein –και παραθέτω εν
προκειμένω τη θέση της ίδιας μας της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων– υπήρξε θύμα κατάφωρης
αρνησιδικίας. Κύριε Επίτροπε, πρόθεσή μου δεν είναι η απόδοση ευθυνών. Αυτό που προέχει εν
προκειμένω είναι η εξεύρεση λύσης το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να υπάρξει οριστική
επίλυση του προβλήματος. Σας ζητώ απλώς να σεβαστείτε το ομόφωνο αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας μας στην Επιτροπή Αναφορών. Ευελπιστώ και βασίζομαι στη συνεργασία και τη
συνδρομή σας – όχι μόνο προς όφελος του αναφέροντος αλλά και προς όφελος των ασθενών
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγάλος βαθμός
αβεβαιότητας και πολλά που ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε για τη νόσο του Αλτσχάιμερ.
Δυστυχώς, η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης.
Απαιτείται, προφανώς, να διεξαχθούν έρευνες και περισσότερες μελέτες για τα αίτια και τους
τρόπους θεραπείας της άνοιας. Εντούτοις, όπως και στην περίπτωση των μη μεταδιδόμενων
νόσων, υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η λήψη μιας σειράς απλών μέτρων όσον αφορά
την επιλογή του τρόπου διαβίωσης μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά έναντι πολλών
διαταραχών. Γι’ αυτό άλλωστε ζήτησα στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί να δοθεί πολύ
μεγαλύτερη έμφαση στη διενέργεια έρευνας για τις επιπτώσεις της διατροφής στην εκδήλωση
της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε τουλάχιστον ένα άτομο που πάσχει από τη νόσο αυτή ή κάποια
άλλη μορφή άνοιας. Γνωρίζουμε ότι, στην πραγματικότητα, το προσωπικό κόστος είναι πολύ
υψηλότερο από το κοινωνικό ή το οικονομικό κόστος. Όλοι μας ανησυχούμε για τις εξαιρετικά
γενικευμένες και ολέθριες συνέπειες της άνοιας σε έναν τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων. Για τον
λόγο αυτόν, έχουμε μια εξαιρετικά ολοκληρωμένη έκθεση η οποία εμπεριέχει όλα τα βασικά
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ζητήματα. Αυτό που επιθυμούμε είναι να λάβουμε θετική απάντηση όχι μόνο από την Επιτροπή
αλλά και από τα κράτη μέλη.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ κι εγώ λυπηρό το ότι συζητούμε
από κοινού τα δύο αυτά θέματα: είναι σαν να διεξάγουμε κοινή συζήτηση για τη ναυτιλία και
την αλιεία, επειδή και οι δύο αυτές δραστηριότητες συντελούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Ωστόσο, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, Marisa Matias, και είναι πράγματι εξαιρετικά
σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει, με έμπρακτο τρόπο, την πρόκληση της νόσου
του Αλτσχάιμερ ως μία από τις προτεραιότητές της στον τομέα της υγείας.

Η υφιστάμενη ιατρική και κοινωνική επιβάρυνση που συνεπάγεται η εν λόγω νόσος αποτελεί
σημαντική απειλή για τη βιωσιμότητα των συστημάτων μας υγειονομικής και κοινωνικής
περίθαλψης. Σημαντική αύξηση θα παρατηρηθεί τα επόμενα χρόνια και σε διάφορα άλλα χρόνια
νοσήματα και είναι σημαντικό να τύχουν επίσης ολοκληρωμένης αντιμετώπισης μέσω ενός
κατάλληλου σχεδίου ετοιμότητας. Ειλικρινά ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα αναλάβει ηγετικό
ρόλο στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και θα στηρίξει
τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί η
γήρανση του πληθυσμού για τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα επικροτώ την έμφαση που δίνεται σε
μια πολυκλαδική αντίληψη.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να δοθεί βαρύτητα στην έρευνα, καθώς και σε στοχευμένες
επενδύσεις στον τομέα αυτόν, έχοντας μία προτεραιότητα κατά νου: να μην υπηρετήσουμε τα
συμφέροντα των επιχειρήσεων αλλά να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα στον τομέα της δημόσιας
υγείας για τους ασθενείς και τους πολίτες.

Σε ό,τι αφορά τις προφορικές ερωτήσεις, φρονώ ότι αυτό που βιώνουμε εν προκειμένω είναι μια
μέθοδος άσκησης πίεσης με σκοπό να αυξηθούν οι πιέσεις προς τις γερμανικές αρχές και να
αμφισβητηθούν οι απαιτήσεις ασφάλειας και οι κανονισμοί της ΕΕ. Μικρή σημασία έχει το αν οι
εν λόγω εταιρείες είναι μεγάλες ή μικρές: το μόνο ζήτημα που έχει αξία για εμάς είναι η ασφάλεια
των ασθενών.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω
ειλικρινά την εισηγήτρια, κ. Matias, για το εξαιρετικό έργο της επί της έκθεσης για τη νόσο του
Αλτσχάιμερ. Η νόσος του Αλτσχάιμερ και η άνοια συνιστούν ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό
πρόβλημα. Το ανθρώπινο και το οικονομικό κόστος είναι τεράστιο. Εκτιμάται ότι η θεραπευτική
αγωγή για τη νόσο του Αλτσχάιμερ στοιχίζει περισσότερα από 100 δισ. ευρώ ετησίως. Ποσό το
οποίο είναι υψηλότερο από εκείνο που εκτιμά η Επιτροπή ότι θα στοίχιζε μια ενδεχόμενη
αυστηροποίηση του στόχου μας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 30%.
Ο αριθμός όσων πάσχουν από Αλτσχάιμερ εκτιμάται ότι διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια.

Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και την προτεραιότητα που πρέπει
να δοθεί στην πρόληψη. Ειδικότερα, ευελπιστώ ότι θα υπάρξει περαιτέρω έρευνα για το πώς οι
χημικές ουσίες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος θα μπορούσαν να
συμβάλουν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του Αλτσχάιμερ και του κινδύνου εκδήλωσης
άλλων νοσημάτων που προκαλούν εκφύλιση του νευρικού συστήματος. Εν πάση περιπτώσει, η
αρχή της προφύλαξης υπαγορεύει μείωση της χρήσης των εν λόγω χημικών ως παρασιτοκτόνων
στους κήπους και στους αγρούς μας.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να αναφερθώ στη νόσο του
Αλτσχάιμερ. Γνωρίζουμε ότι η παρούσα έκθεση δεν δημιουργεί συγκεκριμένες νομοθετικές
επιπτώσεις, αλλά ούτε και διαφωνίες. Ελπίζω ότι δεν θα διχάσει τη συνεδρίαση αυτή. Ωστόσο,
γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μία πολύ σοβαρή πάθηση με πολύ σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις
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και, ως εκ τούτου, συνιστά πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Η νόσος αυτή είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης και η αύξηση των κρουσμάτων της
στην Ευρώπη αρχίζει να μοιάζει με ένα είδος νευρολογικής επιδημίας. Τι μπορούμε να κάνουμε
γι’ αυτό; Μπορούμε να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, η οποία εξοικονομεί πόρους και βελτιώνει
την υγεία, μπορούμε να βελτιώσουμε τις διατροφικές συνήθειες των Ευρωπαίων, μπορούμε να
ενοποιήσουμε την επιστημονική μας βάση στην Ευρώπη και να συντονίσουμε το έργο των
επιμέρους κρατών μελών, μπορούμε να στηρίξουμε εθελοντικές οργανώσεις και οργανώσεις
μελών των οικογενειών και μπορούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων
στην Ευρώπη.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι τόσα πολλά αυτά που
μπορεί να πει κανείς για τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε δύο πτυχές. Η πρώτη αφορά το ζήτημα της υποστήριξης στο
σπίτι των σοβαρά ασθενών. Γνωρίζουμε ότι, για ιατρικούς λόγους, είναι σημαντικό οι ασθενείς
να μην υποβάλλονται σε αιφνίδια μεταβολή του περιβάλλοντός τους, η οποία ενδέχεται να
επιδεινώσει τη νόσο και τα συμπτώματά της και να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Μία από τις προτεραιότητές μας πρέπει να είναι η παροχή στους ασθενείς της δυνατότητας να
παραμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο στο κανονικό τους περιβάλλον. Προς τον σκοπό αυτόν,
απαιτείται η υποστήριξη των οικογενειών και των μελών εκείνων που περιθάλπουν τους ασθενείς.
Με άλλα λόγια, οι οικογένειες δεν πρέπει να αφεθούν στην τύχη τους. Αυτή είναι η πρώτη μου
παρατήρηση.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά την έρευνα. Για ποιο λόγο; Διότι, σε τελική ανάλυση, η μόνη
μας ελπίδα για τη νόσο του Αλτσχάιμερ είναι να βρεθεί φάρμακο και, για να βρεθεί το φάρμακο
αυτό, απαιτείται αποτελεσματική έρευνα. Έχω ακούσει πολλούς να ισχυρίζονται ότι απαιτούνται
περισσότεροι πόροι για την έρευνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία! Πρωτίστως, όμως, προτού
συζητήσουμε για τους πόρους, πρέπει να συζητήσουμε για τη χρήση των πόρων αυτών.

Μέχρι στιγμής η έρευνα υπήρξε εξαιρετικά κατακερματισμένη και διασκορπισμένη. Καμία
προτεραιότητα δεν έχει καθοριστεί. Οι άνθρωποι δεν συνεργάζονται και δεν μιλούν μεταξύ τους.
Στο μέλλον, ο κυτταρικός βιολόγος πρέπει να συνομιλεί με τον φυσιολόγο, με τον ακτινολόγο,
με τον νευρολόγο. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να βελτιώσει τον βαθμό συνεργασίας του.
Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή να ρίξει όλο το βάρος της στο κοινό ερευνητικό πρόγραμμα, το
οποίο δρομολογήθηκε κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω στους ασθενείς και στις οικογένειές τους ότι σημειώνεται
πρόοδος. Πρέπει να διατηρήσουν την πίστη τους, δεν είναι μόνοι τους. Δεν είναι πλέον μόνοι
τους!

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

Glenis Willmott (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια
και τους σκιώδεις εισηγητές για το εξαιρετικό έργο τους επί της έκθεσης αυτής.

Παρόλο που η παρούσα έκθεση για τη νόσο του Αλτσχάιμερ είναι πολύ σημαντική, γνωρίζουμε
ότι αρμόδια για την εφαρμογή πολιτικών είναι κυρίως τα κράτη μέλη. Εντούτοις, η γήρανση του
πληθυσμού αποτελεί μία από τις πλέον επείγουσες προκλήσεις για το μέλλον και γνωρίζουμε
ότι η άνοια είναι μία από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης των ηλικιωμένων.
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Επί του παρόντος, την κύρια ευθύνη περίθαλψης τείνουν να επωμίζονται οι σύζυγοι ή τα τέκνα
του πάσχοντος από άνοια, εργασία η οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη και
συναισθηματικά εξουθενωτική. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικές οι τροπολογίες μας στις οποίες
καλούμε την Επιτροπή να εξετάσει τις ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας με σκοπό
τη βελτίωση του τομέα περίθαλψης στη στρατηγική ΕΕ 2020. Εξίσου σημαντικό είναι να μην
επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην παροχή χρηματοδότησης για την έρευνα νέων θεραπευτικών
σκευασμάτων, αλλά και να εξετάσουμε απλά προληπτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν όλοι,
όπως αλλαγή στον τρόπο διατροφής και διαβίωσης. Ολοένα και περισσότερο καταδεικνύεται
ότι η διατροφή αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εκδήλωση της νόσου του Αλτσχάιμερ και
άλλων μορφών άνοιας, και πρέπει να διαθέσουμε ορισμένους από τους πόρους μας στην περαιτέρω
διερεύνηση της υπόθεσης αυτής.

Το κόστος της άνοιας στην ΕΕ ανήλθε στα 130 δισ. ευρώ το 2005 και έπληξε 19 εκατομμύρια
άτομα – δηλαδή ασθενείς και νοσηλευτές. Οπότε είναι σκόπιμο, τόσο από ηθικής όσο και από
οικονομικής άποψης, να διασφαλίσουμε την παροχή περισσότερων πόρων στο έργο που
επιτελείται όσον αφορά τη φρικτή αυτή νόσο.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η ανακοίνωση και η έκθεση είναι
πολύ καλές, και θα ήθελα, ως εκ τούτου, να συγχαρώ τον Επίτροπο Dalli και την κ. Matias.

Το Αλτσχάιμερ αποτελεί μάστιγα των καιρών μας, και το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουμε είναι ότι απλώς γνωρίζουμε ελάχιστα για τη νόσο αυτή. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε
έρευνα, έρευνα και πάλι έρευνα. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και, για τον λόγο αυτόν,
επικροτώ την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία σύμπραξης καινοτομίας με θέμα
τη γήρανση του πληθυσμού· η νόσος του Αλτσχάιμερ αρμόζει απολύτως στο πλαίσιο αυτό.

Πριν από πολλά χρόνια, η αμερικανική κυβέρνηση είχε ανακηρύξει την καταπολέμηση του
καρκίνου σε εμβληματικό πρόγραμμα. Δεν νίκησαν τον καρκίνο, αλλά ως αποτέλεσμα
ανακαλύφθηκαν πάρα πολλά φάρμακα και πάρα πολλές θεραπείες. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε
εν προκειμένω και, γι’ αυτό, επικροτώ το ότι δίνουμε έμφαση στη νόσο του Αλτσχάιμερ. Πρέπει
να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα. Τι μπορούμε να πράξουμε στο
μέλλον κατά του Αλτσχάιμερ; Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υιοθετούμε την
αρχή του κατακερματισμού στην ευρωπαϊκή ερευνητική πολιτική. Πρέπει να εστιαστούμε σε
συγκεκριμένους τομείς. Η νόσος του Αλτσχάιμερ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα κύρια
θέματα μέριμνας.

Frieda Brepoels (Verts/ALE).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ως αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής
συμμαχίας για τη νόσο του Αλτσχάιμερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επικροτώ θερμά την έκθεση
της κ. Matias. Εμπεριέχει τα κυριότερα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά
προτεραιότητα. Θα ήθελα να θίξω δύο σημεία στον σύντομο χρόνο που διαθέτω.

Πρώτον, τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης
για τα πρώτα συμπτώματα είναι σημαντικές, ούτως ώστε οι ασθενείς και οι νοσηλευτές τους να
μπορούν από τα πρώτα κιόλας στάδια να επωφεληθούν από τις θεραπευτικές αγωγές και τη
στήριξη που είναι ήδη διαθέσιμες. Επιπλέον, όμως, η σημασία ενός κοινού προγραμματισμού
των ερευνητικών πόρων δεν μπορεί να υπερεκτιμάται. Πολλοί από εσάς έχετε ήδη αναφέρει ότι
το 85% των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της έρευνας γίνεται σήμερα χωρίς κανέναν
ευρωπαϊκό συντονισμό και αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε κατακερματισμό και αλληλοεπικάλυψη.
Συνεπώς, η εκπόνηση ενός κοινού στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου θα μπορούσε να
διασφαλίσει αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και καλύτερη κατανόηση των αιτίων, των
θεραπευτικών επιλογών και του κοινωνικού αντικτύπου νόσων, όπως αυτή του Αλτσχάιμερ.
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Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με
την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας βελτιώνει
τα ισχύοντα αποσπασματικά μέτρα και τις υφιστάμενες διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση
στη θεραπεία, και μας οδηγεί στη βελτίωση των υγειονομικών και κοινωνικών συνθηκών για τον
διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των ασθενών αυτών, το ποσοστό των οποίων αυξάνεται επίσης
ανάλογα με τον γηράσκοντα πληθυσμό της Ευρώπης.

Η οδηγία λαμβάνει επίσης υπόψη το ιατρικό προσωπικό που απασχολείται στον τομέα αυτόν,
και παρέχει ειδικευμένη κατάρτιση, την οποία επικροτώ θερμά, και στήριξη προς τα μέλη των
οικογενειών. Ήδη αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τα 1,4 εκατομμύρια νέα κρούσματα κάποιας
μορφής άνοιας ετησίως, και πρέπει να αναλάβουμε ενεργό δράση για την έγκαιρη διάγνωση, την
πρόληψη, καθώς και για άλλα συναφή ζητήματα, όπως είναι η αξιοπρέπεια των ασθενών.

Και εδώ υπάρχουν άτομα που πλήττονται, ειδικότερα μέλη οικογενειών, τα οποία αντιμετωπίζουν
πολλά κοινωνικά στίγματα. Η κοινωνία οφείλει επίσης να παράσχει συνδρομή και οικονομική
στήριξη σε όσους φροντίζουν ασθενείς που πάσχουν από άνοια στο σπίτι.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές
για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσαν. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι, με τη γήρανση του
πληθυσμού της Ευρώπης, η νόσος του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας εξαπλώνονται με
επικίνδυνους ρυθμούς. Συχνά, η διάγνωση των συμπτωμάτων των εν λόγω νόσων δεν γίνεται
σωστά ή γίνεται πολύ καθυστερημένα, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν οι ασθενείς κατάλληλη
αγωγή. Η πρόσκληση να ανακηρυχθεί η άνοια σε έναν από τους τομείς προτεραιότητας της
υγειονομικής περίθαλψης είναι σωστή. Μόνο με την ευρύτερη δυνατή διάδοση των πληροφοριών
και την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σχετικά με τη νόσο, τα συμπτώματά της
και τις έγκαιρες μεθόδους διάγνωσης, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το αυξανόμενο κύμα
κρουσμάτων άνοιας. Δυστυχώς, στα περισσότερα από τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της Λιθουανίας, η περίθαλψη όσων πάσχουν από άνοια δεν κρίνεται
ιδιαίτερα ικανοποιητική. Το μεγαλύτερο βάρος επωμίζονται συνήθως οι συγγενείς και τα μέλη
των οικογενειών των ασθενών. Τα κράτη μέλη οφείλουν να τιμήσουν το έργο τους αναγνωρίζοντας,
κατά το δυνατόν, τον χρόνο που δαπανάται για την περίθαλψη συγγενών ως χρόνο εργασίας και
παρέχοντας κοινωνικές εγγυήσεις.

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να επισημάνω ότι αυτό που συζητάμε
είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ και οι ηλικιωμένοι, εντούτοις γνωρίζω μια περίπτωση στην εκλογική
μου περιφέρεια όπου την περίθαλψη ενός 48χρονου άνδρα την είχε αναλάβει ο χήρος πατέρας
του, διότι ο νεαρός άνδρας έπασχε από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Δεν πρόκειται να καταχραστώ
την ευκαιρία που μου δίνετε να παρέμβω, αντιθέτως σας ευχαριστώ γι’ αυτό, και θέλω να πω ότι
στηρίζω την καινοτομία για τη γήρανση. Πρόκειται πρωτίστως, αλλά όχι μόνο, για ζήτημα που
σχετίζεται με το γήρας.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
οι παρατηρήσεις μου αφορούν την αναφορά. Από την άνοιξη του 2007 ασχολούμαι με την εν
λόγω υπόθεση. Το φθινόπωρο του 2007, απηύθυνα ερώτηση στην Επιτροπή. Η απάντηση ήταν
κάτι περισσότερο από μη ικανοποιητική.

Διεξήγαγα πολλές συζητήσεις με το γερμανικό Υπουργείο Υγείας και με άλλες αρχές. Όλες ήταν,
όπως πάντα, πολύ αόριστες και ασαφείς. Από την απάντησή σας, Επίτροπε Dalli –από τα όσα
διαβάσατε– συμπεραίνω ότι δεν έχετε καμία απολύτως πρόθεση να εξετάσετε την εν λόγω υπόθεση
σε βάθος. Μπορεί να μην συνέβη κατά τη διάρκεια της θητείας σας, αλλά υπάρχει εν προκειμένω
συλλογική ευθύνη, και θα ήθελα να σας ζητήσω –και εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών
Θεμάτων και της Επιτροπής Αναφορών– να μας δώσετε όλα τα έγγραφα στα οποία στηρίξατε
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την απόφασή σας. Επιπλέον, κοιτώντας τη συσκευή, θα ήθελα να ξέρω –αν και μπορώ να φανταστώ
την απάντηση– γιατί ορισμένες εταιρείες δεν επιθυμούν επ’ ουδενί τη διάθεση ενός άλλου
προϊόντος στην αγορά. Η προσαρμογή ενός πλαστικού τμήματος στον εισπνευστήρα είναι σχετικά
φθηνή, αλλά τα περιθώρια κέρδους έγκεινται στις συνολικές πωλήσεις.

Αν κοιτάξει κανείς πώς λειτουργούν οι ομάδες πίεσης των φαρμακοβιομηχανιών και κοιτάξει
προσεκτικά τα οικονομικά συμφέροντα που προκύπτουν για ορισμένα μέρη από τον αποκλεισμό
μικρών εταιρειών από την αγορά, τότε οι απαντήσεις είναι συχνά εντελώς προφανείς.

Σας καλώ να λάβετε σαφή θέση εδώ και τώρα για το αν θα μας δώσετε τα έγγραφα και αν είστε
διατεθειμένος να συζητήσετε σοβαρά με εμάς στην Επιτροπή Αναφορών και στην Επιτροπή
Νομικών Θεμάτων, και όχι απλώς να αποφεύγετε το θέμα. Οι πολίτες μας έχουν δικαίωμα σε μια
σωστή θεραπεία – ακόμη και εκείνοι που ίσως δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιοι ή μεγάλοι.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση
διαθέτει έναν γηράσκοντα πληθυσμό και το ποσοστό όσων πάσχουν από ασθένειες που σχετίζονται
με το γήρας αυξάνεται. Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι ένας στους πέντε ηλικίας άνω
των 80 ετών πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Δεν το γνωρίζουν όλοι ότι πρόκειται για μια
ανίατη νόσο, αλλά αν ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα και γίνει έγκαιρη διάγνωση, οι
επιπτώσεις της μπορούν να καθυστερήσουν. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση του 2009 για
το Αλτσχάιμερ, το 28% του παγκόσμιου πληθυσμού των πασχόντων από άνοια ζουν στην
Ευρώπη, η οποία έρχεται δεύτερη, πίσω μόνο από την Ασία εν προκειμένω. Στην Πολωνία, τη
χώρα την οποία εκπροσωπώ, 250.000 περίπου άτομα πάσχουν από Αλτσχάιμερ, και οι ειδικοί
εκτιμούν ότι έως το 2040, ο αριθμός αυτός θα έχει τριπλασιαστεί. Όπως καταλαβαίνετε, τα
στοιχεία αυτά είναι ανησυχητικά.

Η άνοια όχι μόνο έχει κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, αλλά πλήττει τόσο τους ασθενείς
όσο και τις οικογένειές τους. Γι’ αυτό χαίρομαι που συζητήσαμε αυτό το σημαντικό πρόβλημα
σήμερα. Μόνο μέσω της συνεργασίας, της άκρως εξειδικευμένης έρευνας και μιας ευρείας
ενημερωτικής εκστρατείας θα καταστεί δυνατή η ταχεία διάγνωση και η καλύτερη πρόληψη.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την ειδική δράση που
προτείνεται στην πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, ότι δηλαδή είναι σημαντική η
προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και της ποιότητας ζωής, η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ
των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και κλινικών μελετών και ο
σεβασμός των δικαιωμάτων όσων πάσχουν από αυτήν τη σκληρή νόσο. Δεδομένου ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει σήμερα αρκετά ακριβή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη νόσο
του Αλτσχάιμερ, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μελέτες με βάση κοινούς και αυστηρά
καθορισμένους δείκτες. Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να γίνουν επενδύσεις σε επιστημονικές
έρευνες και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση εκ μέρους των συστημάτων περίθαλψης. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στους επαγγελματίες και τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας, καθώς
και στην κατάρτιση και στη στήριξη των οικογενειών που βιώνουν καθημερινά τη νόσο του
Αλτσχάιμερ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, για την καταπολέμηση αυτής της δύσκολης νόσου,
έχει βασική σημασία να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και να στραφούν οι προσπάθειες
στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση. Συνεπώς, είναι ανάγκη να καταρτιστεί μια προληπτική
στρατηγική για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, η οποία θα είναι συνυφασμένη με την προώθηση πιο
υγιεινών τρόπων διαβίωσης, με την ενημέρωση του κόσμου για την εν λόγω νόσο και με την
ανταλλαγή ιατρικών πρακτικών.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω που
μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

18-01-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL178



(EN) Το Αλτσχάιμερ είναι μία νόσος η οποία αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία άνοιας και οι
συνέπειες της οποίας πλήττουν 44.000 άτομα στην Ιρλανδία και σχεδόν δέκα εκατομμύρια σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια προοδευτική νόσο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι με
την πάροδο του χρόνου περισσότερα τμήματα του εγκεφάλου εκφυλίζονται και, ως εκ τούτου,
τα συμπτώματα επιδεινώνονται.

Δυστυχώς, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη, όλο και περισσότεροι άνθρωποι
είναι πιθανόν ότι θα εκδηλώσουν τη νόσο αυτή στο μέλλον. Συνεπώς, απαιτείται καλύτερος
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε επίπεδο έρευνας για τα αίτια της άνοιας, καθώς
και βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο συστημάτων περίθαλψης. Το βάρος της περίθαλψης συχνά
επωμίζονται οι στενοί συγγενείς και, στην Ιρλανδία, 50.000 άτομα φροντίζουν σε καθημερινή
βάση άτομα που πάσχουν από άνοια.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να αποτίσω ιδιαίτερο φόρο τιμής σε εκείνους τους νοσηλευτές και στην
κοινότητα της νόσου του Αλτσχάιμερ της Ιρλανδίας για την απίστευτη στήριξη που παρέχουν
σε όσους πάσχουν από άνοια.

Margrete Auken (Verts/ALE).   – (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθυνθώ στον
Επίτροπο Dalli. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι η πλαστική συσκευή για την οποία γίνεται λόγος.
Οι μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες είναι εκείνες που αποφάσισαν, στη γερμανική
περίπτωση, ότι η εν λόγω πλαστική συσκευή και η φαρμακευτική ουσία πάνε μαζί. Αυτή εδώ
είναι η φαρμακευτική ουσία. Αυτή είναι που πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους. Η
πλαστική συσκευή είναι απλώς σαν μια σύριγγα. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι φαρμακοβιομηχανίες
αποκομίζουν τεράστια κέρδη, διότι τα δύο προϊόντα πρέπει να πωλούνται πάντα μαζί. Η κοινωνία,
από την άλλη, εξοικονομεί τεράστια ποσά μέσω της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης ενός
πράγματος ξανά και ξανά. Θεωρώ εντελώς σκανδαλώδες το ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να
ισχυρίζεται πως αυτό το απλό προϊόν πρόκειται να υποβληθεί στην ίδια αυστηρή διαδικασία
ελέγχου –σαν να ανήκε αναγκαστικά στο ίδιο σύστημα ελέγχου– με το φάρμακο – όχι ακριβώς
στην ίδια με το φάρμακο αυτό καθαυτό, ξέρω, αλλά εντούτοις ως συσκευή που το απαρτίζει.
Είναι τρομερό το ότι δεν έχουμε λάβει σαφή απάντηση για το θέμα αυτό. Υπάρχουν τόσοι πολλοί
άνθρωποι, όπως και πολλές κοινωνίες και ασφαλιστικοί φορείς, που πλήττονται από το γεγονός
ότι αυτό το απλό πλαστικό αντικείμενο δεν έλαβε έγκριση προ πολλού. Ουδέποτε δημιούργησε
προβλήματα πέραν των οικονομικών …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι νευροεκφυλιστικές νόσοι,
και ειδικότερα η νόσος του Αλτσχάιμερ, αποτελούν ευρωπαϊκή προτεραιότητα στον τομέα της
υγείας.

Η εν λόγω νόσος έχει σοβαρές επιπτώσεις στους πάσχοντες, και όχι μόνο από την άποψη της
υγείας τους. Το κόστος που προκύπτει από την άμεση και άτυπη περίθαλψη είναι, επί της ουσίας,
υψηλό. Πράγματι, η νόσος του Αλτσχάιμερ έχει επίπτωση όχι μόνο στους πάσχοντες αλλά και
σε όλους όσους έχουν αναλάβει την περίθαλψή τους.

Συνεπώς, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα, μια συντονισμένη απάντηση
από όλα τα κράτη μέλη, μια συνέργεια εναρμονισμένων μέτρων που θα αφορούν, ειδικότερα,
τους τομείς της επιστήμης και της έρευνας και που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της πρόληψης
και της διάγνωσης με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων –όπως και των καινοτόμων–
θεραπευτικών αγωγών, καθώς και τη διάδοση των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όσον
αφορά τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, αυξάνοντας έτσι τον βαθμό
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τη νόσο αυτή.
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John Dalli,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, ευχαριστώ και
πάλι το Κοινοβούλιο και τους βουλευτές που έλαβαν τον λόγο για την προσήλωση που επέδειξαν
στο σημαντικό ζήτημα της νόσου του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας.

Η Επιτροπή επικροτεί την έκθεση του Κοινοβουλίου και τις συστάσεις του. Δράττομαι της
ευκαιρίας για να τονίσω ότι η Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση
της νόσου του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας. Οι παθήσεις αυτές, δυστυχώς, αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των γηρατειών για πολλούς ευρωπαίους πολίτες.

Φρονώ ότι αποτελεί συλλογική μας ευθύνη το να εργαστούμε από κοινού για να
ελαχιστοποιήσουμε την επιβάρυνση που αυτές συνεπάγονται και να επενδύσουμε στην καινοτομία
με σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη διαχείριση των νόσων αυτών.

Ανυπομονώ να στηρίξω τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να συνεργαστούν
στενά με το Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών
άνοιας.

Σε ό,τι αφορά την αναφορά του κ. Klein για τον «Effecto», οφείλω καταρχάς να πω –και
αναφέρομαι στη δήλωση της κ. Mazzoni ότι καθήκον της Επιτροπής είναι να στέκεται στο πλευρό
των πολιτών– ότι καθήκον μου, σας διαβεβαιώνω, είναι να στέκομαι στο πλευρό των ασθενών.
Για μένα, ως Επίτροπο αρμόδιο για την υγεία, είναι πολύ σημαντικό να μην κάνω υποχωρήσεις
σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ασθενών, να μην προτάσσω εύκολες λύσεις και να μην
παρακάμπτω τις ισχύουσες μεθόδους και διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε
συσκευή που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς σκοπούς έχει ελεγχθεί επαρκώς και έχει
διαπιστωθεί η ασφάλειά της.

Το ζήτημα εν προκειμένω δεν είναι το πώς θα διαθέσουμε ένα φάρμακο μαζί με ένα πλαστικό
εξάρτημα, όπως ειπώθηκε. Το ζήτημα είναι ότι χρειαζόμαστε κλινικά στοιχεία ότι το προϊόν είναι
ασφαλές και, για τον λόγο αυτόν, ζητήθηκε από τον αναφέροντα, στην προκειμένη περίπτωση
τον κ. Klein, να διενεργήσει κλινικές μελέτες σε 24 ασθενείς. Αυτό είναι το εύρος των κλινικών
δοκιμών που ζητήθηκαν.

Γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις στην παροχή των κλινικών αυτών δοκιμών; Τι προκαλεί αυτές τις
αντιρρήσεις; Είναι κάτι για το οποίο διερωτώμαι. Πρέπει να γνωρίζουμε, για παράδειγμα: άραγε
το εν λόγω προϊόν είναι γενικής χρήσεως, προορίζεται η χρήση του για συγκεκριμένο
φαρμακευτικό σκεύασμα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικά είδη σκευασμάτων; Εάν
ναι, απαιτείται διαφορετική δοσολογία για τα σκευάσματα αυτά; Διαθέτει η συσκευή σύστημα
ρύθμισης της δοσολογίας; Ως μη ειδήμων, εάν έπρεπε να χρησιμοποιήσω μια συσκευή όπως η
συγκεκριμένη, αυτές τις ερωτήσεις θα έθετα στον εαυτό μου. Και αυτές τις ερωτήσεις έθεσαν και
οι αρχές. Ζήτησαν αποδείξεις ότι η εν λόγω συσκευή θα είναι ασφαλής στα χέρια των ασθενών
εν γένει.

Υπάρχει, όπως είπα, μια ενδεδειγμένη διαδικασία διασφάλισης της ασφάλειας, και δεν πρόκειται
να την παρακάμψω. Ειπώθηκε ότι υποσχέθηκα να εξετάσω την υπόθεση. Υποσχέθηκα να εξετάσω
την υπόθεση, και πράγματι την εξέτασα. Ενημερώθηκα για πολλές λεπτομέρειες της υπόθεσης.
Φυσικά, για τις λεπτομέρειες αυτές με ενημέρωσαν άλλοι που εργάζονται στην Επιτροπή από το
1987. Όταν ο κ. Klein ζήτησε να συναντηθεί μαζί μου ή με το ιδιαίτερο γραφείο μου, δέχθηκα
πάραυτα. Ο προϊστάμενος του γραφείου μου τον ενημέρωσε ότι ήμασταν διατεθειμένοι να
πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις. Εκείνος απάντησε
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος θέτοντας πολλές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων ανέφερε ότι,
ως βάση για τη συνάντηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όφειλε να αναλάβει πλήρως τα έξοδα.
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Σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν τα αεροπορικά εισιτήρια και οι διανυκτερεύσεις στις Βρυξέλλες
του ιδίου και του προσωπικού του, έξοδα τα οποία δεν μπορούσα να αναλάβω.

Marisa Matias,    εισηγήτρια. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα
ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για όλα όσα ειπώθηκαν σχετικά με την
έκθεση που καταθέτει το Κοινοβούλιο για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας.
Όλοι μας έχουμε επίγνωση της τραγικότητας της κατάστασης που βιώνουμε, καθώς και της
υστέρησης που διαπιστώνεται στη διάγνωση της νόσου, κάτι το οποίο έχει ήδη ειπωθεί στο Σώμα
αυτό.

Θέλω απλώς να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο διατρέχει όλες τις παρεμβάσεις που έχουν
γίνει, αλλά στο οποίο ίσως δεν δόθηκε αρκετή έμφαση: στο ζήτημα της αξιοπρέπειας και των
δικαιωμάτων των ασθενών, και όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των μελών των οικογενειών τους,
όσων έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους, τυπικώς ή ατύπως, και των επαγγελματιών που σχετίζονται
με αυτό το είδος της ασθένειας.

Είμαι ευτυχής, πραγματικά ευτυχής με τα όσα είπατε, κύριε Επίτροπε, ότι δηλαδή συμμερίζεστε
τις ίδιες ανησυχίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει θετικά
όλες τις συστάσεις που κατέθεσε το Κοινοβούλιο στην έκθεση και ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να τις εφαρμόσει.

Γνωρίζουμε ότι κάθε ημέρα που περνάει σημαίνει ότι χάνουμε χρόνο στον τομέα αυτόν, δεδομένου
του επείγοντος χαρακτήρα των όσων έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όπως γνωρίζουμε επίσης ότι
το Κοινοβούλιο πρόκειται να προβεί σε ανακοίνωση επί του ζητήματος αυτού αύριο. Θα
περιμένουμε την έκβαση της ψηφοφορίας, κύριε Επίτροπε, αν και γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή
κοινή γνώμη αναμένει από εμάς περισσότερα από μια έκφραση αλληλεγγύης και ηθικής
επιβεβαίωσης. Οι Ευρωπαίοι αναμένουν συγκεκριμένα και κατάλληλα μέτρα, κύριε Επίτροπε,
και πραγματικά ευελπιστώ ότι εσείς και η Επιτροπή –η οποία έχει την πρωτοβουλία εν προκειμένω
και, δυστυχώς, όχι το Σώμα αυτό– θα καταστήσετε το ζήτημα αυτό ύψιστη προτεραιότητα, όπως
είπατε ότι θα πράξετε, και ότι θα το μετατρέψετε σε νομοθετική πρωτοβουλία, ούτως ώστε τα
δικαιώματα των Ευρωπαίων και των οικογενειών τους να γίνονται σεβαστά και να αντιμετωπίζονται
όλοι ισότιμα και αξιοπρεπώς όπως τους αξίζει.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Liam Aylward (ALDE),    γραπτώς. – (GA) Εκτιμάται ότι 9,9 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη
πάσχουν από μια νευροεκφυλιστική νόσο, όπως είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ. Με τον πληθυσμό
της Ευρώπης να γηράσκει, η Eurostat εκτιμά ότι ο αριθμός των ατόμων που θα εκδηλώσουν μια
νευροεκφυλιστική νόσο το 2050 θα είναι διπλάσιος από εκείνον το 1995. Επιπλέον, δεδομένου
ότι το βάρος της περίθαλψης επωμίζονται τα μέλη των οικογενειών, υπολογίζεται ότι τρία μέλη
του οικογενειακού περιβάλλοντος του ασθενή πλήττονται από τις συνέπειες της νόσου. Από την
άποψη αυτή, πρέπει να διασφαλίσουμε την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου
να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να παράσχουν κατάλληλη υποστήριξη στους ασθενείς και τις
οικογένειές τους.

Συμφωνώ απολύτως ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της υγείας θα πρέπει να θέσει ως
προτεραιότητα την άνοια. Θα πρέπει να αναγνωριστεί δεόντως το έργο των οργανώσεων ασθενών
και νοσηλευτών, και οι ίδιες αυτές οργανώσεις θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ενημερωτικές
εκστρατείες και στην προετοιμασία ερευνητικών προγραμμάτων. Η ΕΕ διαθέτει ένα αξιοσέβαστο
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ποσό –159 εκατομμύρια ευρώ– σε 34 ερευνητικά προγράμματα νευροεκφυλιστικών νόσων,
αλλά δεδομένης της τεράστιας αύξησης που θα σημειωθεί στις νόσους αυτές, τα ερευνητικά
προγράμματα στο πλαίσιο του όγδοου προγράμματος πλαισίου πρέπει να διευρυνθούν,
προκειμένου να συμπεριλάβουν την έρευνα για συμπεριφορικές, γνωστικές και μη φαρμακευτικές
θεραπείες.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Τα στοιχεία για την εξάπλωση της νόσου
του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας είναι διαθέσιμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και έχουν συλλεγεί από την οργάνωση «Alzheimer Europe». Η νόσος του Αλτσχάιμερ ήταν, και
είναι, η κυριότερη αιτία άνοιας σε όλες τις χώρες. Αντιπροσωπεύει το 74,5% των κρουσμάτων
άνοιας στη Βόρεια Αμερική, το 61,4% στην Ευρώπη και το 46,5% στην Ασία. Εντούτοις, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών με Αλτσχάιμερ που δεν έχουν διαγνωστεί.
Σύμφωνα με πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, μόνο το ήμισυ
των περιπτώσεων που πάσχουν από την εν λόγω νόσο έχει εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο
αυτό, θεωρώ ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες πολιτικές και σχέδια
δράσης για την επίσπευση της πρόσβασης σε ερευνητικά κονδύλια στον τομέα της άνοιας και
της νόσου του Αλτσχάιμερ, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας στον τομέα της πρόληψης, σε
επίπεδο ανάλογο προς τις οικονομικές τους επιπτώσεις για την κοινωνία. Οφείλουν επίσης να
προβλέπουν και να προλαμβάνουν τις κοινωνικές και δημογραφικές τάσεις και να εστιάζονται
στην υποστήριξη που προσφέρουν στην οικογένεια του ασθενούς εκείνοι που τον φροντίζουν,
παρέχοντας έτσι κοινωνική προστασία στα ευπαθή άτομα που πάσχουν από άνοια.

Elisabetta Gardini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Το ψήφισμα που κατατέθηκε επαναλαμβάνει τη
δέσμευσή μας για την καταπολέμηση μιας σοβαρής νόσου η οποία εξακολουθεί να πλήττει ένα
στα πέντε άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών. Είμαι της άποψης ότι απαιτείται αποτελεσματική,
συντονισμένη πανευρωπαϊκή δράση για να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στον τομέα της έρευνας
και της συλλογής επιδημιολογικών στοιχείων για την εν λόγω νόσο. Η ύπαρξη σωστού
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
όσον αφορά τη θεραπευτική αγωγή των ασθενών και να συντελέσει στην καλύτερη ενημέρωση
των πολιτών για τη σημασία που έχει η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση. Οι επενδύσεις και η
συνεργασία είναι απαραίτητες στον τομέα αυτόν όχι μόνο για να μειωθεί το κοινωνικό κόστος
που συνεπάγονται οι εν λόγω νόσοι, αλλά και για να διατηρηθεί, πρωτίστως, άσβηστη η ελπίδα
των ασθενών για μια όλο και πιο αξιοπρεπή ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι
η άνοια δεν επηρεάζει, φυσικά, μόνο τους ασθενείς· επηρεάζει και όσους βρίσκονται γύρω τους,
όπως τα μέλη των οικογενειών και τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει, συνεπώς, να έχει ως στόχο τη διασφάλιση μιας πιο
αποτελεσματικής και πρακτικής υποστήριξης όσων έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με το
καθήκον της περίθαλψης των ατόμων αυτών, γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα που υπάρχει στην
επαγγελματική κατάρτιση και εγκαινιάζοντας εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης για
την πραγματική κατάσταση όσων ζουν με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Louis Grech (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η ΕΕ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μην διαθέτει
κατάλληλη απάντηση για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, ούτε έχει καταλήξει σε κάποια πολιτική για
την πρόληψή της. Επιπλέον, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι χώρες, όπως η Μάλτα,
εξακολουθούν να μην παρέχουν καμία χρηματική αποζημίωση για την απαιτούμενη φαρμακευτική
αγωγή όσων πάσχουν από τη νόσο. Έστω και αν η Επιτροπή δεν δύναται να παρεμβαίνει στην
οργάνωση των εθνικών συστημάτων ασφάλισης υγείας, οφείλει να εντείνει τις προσπάθειές της
και να ασκήσει πίεση στα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε άτομο που πάσχει
από τη νόσο του Αλτσχάιμερ λαμβάνει την απαιτούμενη αγωγή. Καλώ την Επιτροπή να καταστήσει
πραγματικά ευρωπαϊκή προτεραιότητα την καταπολέμηση της άνοιας και να προχωρήσει στην
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υλοποίηση των κάτωθι προτάσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος: 1) να προαγάγει την
καρδιαγγειακή υγεία και να επενδύσει σε ένα υγιέστερο εργατικό δυναμικό· 2) να προωθήσει
πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν την κοινωνική και πνευματική συμμετοχή των ηλικιωμένων·
3) να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη ώστε να καθιερώσουν συστηματικούς προσυμπτωματικούς
ελέγχους που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, καθώς και να παρέχουν εύκολη
πρόσβαση σε φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία από τα πρώτα στάδια εκδήλωσης της νόσου·
4) να διασφαλίσει τη διεξαγωγή τακτικών επιδημιολογικών μελετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 5)
να προτρέψει τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Jim Higgins (PPE),    γραπτώς. – (EN) Επικροτώ την παρούσα έκθεση ως σημαντικό βήμα
προόδου στον αγώνα για την καταπολέμηση της άνοιας. Σήμερα, ένα στα 20 άτομα ηλικίας άνω
των 65 και ένα στα 5 άνω των 80 πάσχουν από άνοια. Εκτιμάται πως πάνω από 8 εκατομμύρια
Ευρωπαίοι ηλικίας μεταξύ 30 και 99 ετών, πάσχουν από νευροεκφυλιστικές νόσους, ένας αριθμός
που οι επιστημονικοί κύκλοι δέχονται πως μπορεί να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη. Η νόσος του
Αλτσχάιμερ αντιπροσωπεύει το 50% των περιπτώσεων αυτών. Σχεδόν δέκα εκατομμύρια
Ευρωπαίοι πάσχουν σήμερα από άνοια, με τη νόσο του Αλτσχάιμερ να αποτελεί τη συνηθέστερη
μορφή της. Στην Ιρλανδία υπάρχουν 44.000 άτομα που πάσχουν από άνοια. Υπάρχουν πάνω
από 50.000 νοσηλευτές για τους πάσχοντες από άνοια και εκτιμάται ότι 100.000 άτομα
πλήττονται άμεσα από τις συνέπειες της νόσου αυτής. Έχοντας υπόψη ότι ενδεχόμενη
καθυστέρηση πέντε ετών στην εκδήλωση της νόσου του Αλτσχάιμερ σημαίνει μείωση της
εξάπλωσης της νόσου κατά 50%, επικροτώ τη βαρύτητα που δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη
και στην έγκαιρη διάγνωση. Επικροτώ τη βαρύτητα που δίνεται στη βελτίωση της έρευνας στην
Ευρώπη, τη στιγμή δε που γνωρίζουμε ότι το 85% της έρευνας σήμερα διεξάγεται χωρίς την
ύπαρξη ευρωπαϊκού συντονισμού. Για να μπορέσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατηγική σε αυτό
το πεδίο να λειτουργήσει, πρέπει οι διάφορες χώρες να δεχθούν ως προτεραιότητα την εκπόνηση
εθνικών σχεδίων δράσης. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική δεν θα παραλείψει ακόμη να διασφαλίσει
υπηρεσίες που θα προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, όπως και την ισότητα πρόσβασης
και αγωγής όλων των πασχόντων.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    γραπτώς. – (FI) Οι νόσοι που προκαλούν απώλεια μνήμης
αποτελούν κοινό πρόβλημα στην Ευρώπη. Σήμερα, περίπου δέκα εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν
από τέτοιες νόσους. Οι περισσότεροι εξ αυτών πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Πολλοί
παράγοντες επιδρούν στην ικανότητα των ανθρώπων να απομνημονεύουν πράγματα και να
μαθαίνουν νέα. Μεταξύ αυτών είναι το άγχος, η κατάθλιψη, η στενοχώρια, η υπερβολική
κατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφική κατάσταση και η κατανάλωση φαρμάκων. Μεγαλύτερη
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη των νόσων αυτών ήδη από την εφηβεία. Η σωματική
και πνευματική άσκηση, οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες και η αποφυγή κατανάλωσης
αντιοξειδωτικών μπορούν να προστατεύσουν από την εκδήλωση νόσων που προκαλούν απώλεια
μνήμης. Αντιμετωπίζοντας τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τις εν λόγω νόσους,
αντιμετωπίζουμε, παράλληλα, και όσους συνδέονται με καρδιαγγειακές και εγκεφαλοαγγειακές
παθήσεις. Στο μέλλον, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη σημασία της ενημέρωσης και των ΜΚΟ
που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση νόσων απώλειας μνήμης. Το έργο που επιτελούν
οι οργανώσεις είναι πράγματι εξαιρετικά πολύτιμο. Θα πρέπει να τους δοθεί μεγαλύτερη στήριξη,
ώστε η βοήθεια που παρέχεται σε όσους πάσχουν από τις εν λόγω νόσους να είναι πιο
ικανοποιητική. Επιπλέον, μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο μέλλον στα κέντρα
περίθαλψης και στην ποιότητά τους. Δυστυχώς, τα ήδη υπάρχοντα αδυνατούν πλέον να καλύψουν
τη ζήτηση. Στη Φινλανδία, για παράδειγμα, υπάρχει έλλειψη όσον αφορά την αμοιβαία υποστήριξη
και τα κατάλληλα κέντρα που παρέχουν ημερήσια και μακροχρόνια περίθαλψη. Τέλος, θα ήθελα
να επιστήσω την προσοχή όλων στη σημασία που έχει η υποστήριξη των επαγγελματιών
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εργαζομένων με ειδίκευση στη θεραπεία νόσων απώλειας μνήμης, η σωστή κατάρτισή τους και
η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Σας ευχαριστώ.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    γραπτώς. – (FI) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Matias για την
εξαιρετική έκθεση πρωτοβουλίας που εκπόνησε σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη
νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα προσβληθεί
από μια νόσο που προκαλεί απώλεια μνήμης. Οι εν λόγω νόσοι επιτείνουν διαρκώς τις πιέσεις
που ασκούνται στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία πασχίζουν να αντιμετωπίσουν
τη γήρανση του πληθυσμού, αλλά και στους πάσχοντες και τους συγγενείς τους όταν έρχονται
αντιμέτωποι με μια κατάσταση πρωτόγνωρη για τους ίδιους. Δεν υπάρχει σύμπνοια σε ό,τι αφορά
την παθογένεια των εν λόγω νόσων, εντούτοις η έγκαιρη παρέμβαση στην πορεία της νόσου
θεωρείται ζωτικής σημασίας. Η παρούσα έκθεση θα συμβάλει στο να καταστούν οι νόσοι που
προκαλούν απώλεια μνήμης προτεραιότητα μεταξύ των στόχων της ΕΕ στον τομέα της υγείας.
Η έκβαση της ψηφοφορίας θα αποστείλει το σωστό μήνυμα, ότι δηλαδή για την έρευνα των
νόσων αυτών και τη θεραπεία τους θα απαιτηθεί συνεργασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παρότι
η τρίτη ηλικία είναι αυτή που κυρίως πλήττεται, αν υπάρξουν βελτιώσεις στη διάγνωση, τα πρώτα
συμπτώματα των νόσων αυτών θα ανιχνεύονται όλο και συχνότερα μεταξύ του ενεργού
πληθυσμού. Για την ενίσχυση της συνεργασίας στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε επίσης εθνικά
προγράμματα για τη μνήμη, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει σε ορισμένα κράτη μέλη. Τα εθνικά
προγράμματα για τη μνήμη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση της γνώσης και των
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στη μείωση του αριθμού δράσεων που παρουσιάζουν
επικαλύψεις.

Richard Seeber (PPE),    γραπτώς. – (DE) Δέκα εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη πάσχουν
από άνοια· οι μισοί εξ αυτών πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Οι αριθμοί αυτοί θα συνεχίσουν να
αυξάνονται λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Η έκθεση πρωτοβουλίας κινείται προς
τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένης της έκκλησης που απευθύνει για μια πιο αποτελεσματική
προσέγγιση στη θεραπεία της άνοιας, και δη του Αλτσχάιμερ. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει εν
προκειμένω να δοθεί στην πρόληψη. Η έγκαιρη διάγνωση, οι ελεύθεροι προσυμπτωματικοί
έλεγχοι των ομάδων κινδύνου και, πρωτίστως, η καλύτερη ενημέρωση του πληθυσμού μπορούν
να διαδραματίσουν βασικό ρόλο σε αυτήν, δεδομένου ότι η νόσος του Αλτσχάιμερ διαπιστώνεται
σε γενικές γραμμές σε πολύ προχωρημένο στάδιο στην ΕΕ. Η διαρκής εξάπλωση της άνοιας
επιβάλλει τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής με σκοπό να παρέχονται, κατά το δυνατόν,
ολοκληρωμένες δομές που θα προσφέρουν στους ασθενείς ίση πρόσβαση στην ενημέρωση και
στις επιλογές θεραπείας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτήν εντάσσεται και η υποστήριξη
των συγγενών και των νοσηλευτών. Επιπλέον, η διενέργεια εκτεταμένων επιδημιολογικών και
κλινικών μελετών, καθώς και η βελτίωση της έρευνας για την άνοια και τη νόσο του Αλτσχάιμερ
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την καταπολέμηση της νόσου.

Olga Sehnalová (S&D),    γραπτώς. – (CS) Η άνοια και η νόσος του Αλτσχάιμερ ειδικότερα
δεν συνιστούν μόνο ένα σοβαρό, από ιατρικής άποψης, πρόβλημα αλλά και ένα εξαιρετικά
ευαίσθητο, από ηθικής και κοινωνικής άποψης, πρόβλημα, του οποίου η σοβαρότητα θα συνεχίσει
να επιτείνεται με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης. Στο έγγραφο που υποβλήθηκε,
ορθώς εφιστάται η προσοχή σε διάφορες πτυχές της πάθησης αυτής, και ειδικότερα στην
υποστήριξη της έγκαιρης διάγνωσης, της έρευνας και των βελτιώσεων στον σημερινό τρόπο
περίθαλψης των ασθενών. Εντούτοις, εξίσου σημαντικός, κατά την άποψή μου, είναι και ο τομέας
της παροχής υποστήριξης προς τις οικογένειες όσων πάσχουν από άνοια, και είναι σημαντικό
να δοθεί έμφαση στη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και
κοινωνικής περίθαλψης. Ο ρόλος των τοπικών αρχών, είτε πρόκειται για δήμους και κοινότητες
είτε για περιφέρειες, είναι καίριας σημασίας εν προκειμένω, όπως είναι και αυτός των εθελοντικών
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οργανώσεων, που μπορούν να ανταποκριθούν επιχειρησιακά στις αυξανόμενες ανάγκες γι’ αυτού
του είδους τις υπηρεσίες. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες
μορφές άνοιας είναι επίσης πολύ σημαντική για την έναρξη ενός σοβαρού και ανοικτού κοινωνικού
διαλόγου σε σχέση την εν λόγω πάθηση υπό την ευρύτερη έννοια του όρου. Συνεπώς, επικροτώ
θερμά και στηρίζω την πρωτοβουλία αυτή.

15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων (B7-0001/2011).

Οι ακόλουθες ερωτήσεις απευθύνονται προς την Επιτροπή.

Πρώτο μέρος

Ερώτηση αρ. 14 του κ. Rares-Lucian Niculescu (H-0629/10)

Θέμα: Χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών πιστώσεων

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε προσφάτως στην εφημερίδα Financial Times, η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει δαπανήσει παρά μόνο 10% των 347 δισ. ευρώ που έχουν προβλεφτεί έως το
2013 για την προώθηση της ανάπτυξης των φτωχών περιοχών.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, οι πιστώσεις που προορίζονται για τις ΜΜΕ απορροφώνται τελικά
από πολυεθνικές εταιρείες (Coca-Cola, IBM, Nokia, Siemens), ενώ άλλες μεγάλες επιχειρήσεις
(Twinings, Valeo) χρησιμοποιούν τα κονδύλια της Ένωσης για τη μετατόπιση των
δραστηριοτήτων τους σε χώρες όπου το κόστος του εργατικού δυναμικού είναι χαμηλότερο,
κατά παράβαση των κανόνων που απαγορεύουν ρητά τις πρακτικές αυτές.

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει ποια είναι η άποψή της σχετικά με τις πληροφορίες που
δημοσιεύτηκαν στο προαναφερθέν άρθρο και να προτείνει ενδεχομένως λύσεις για να
αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις;

Johannes Hahn,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή επικροτεί την
έρευνα των Financial Times, καθόσον συμβάλλει σημαντικά στην έναρξη και τη διεύρυνση του
δημοσίου διαλόγου σχετικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής
συνοχής.

Η Επιτροπή γνωρίζει τους κατά κανόνα βραδείς ρυθμούς κατά την έναρξη των περιόδων
προγραμματισμού. Ωστόσο, από τα πιο πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι, κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 2010, η Επιτροπή πραγματοποίησε περισσότερες πληρωμές στο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής από οποιαδήποτε άλλη φορά. Η συντριπτική πλειονότητα των ποσών που
καταβλήθηκαν ήταν ενδιάμεσες πληρωμές, ήτοι επιστροφές δαπανών που έχουν ήδη καταβληθεί
και πιστοποιηθεί στα κράτη μέλη. Επομένως, είναι βέβαιο ότι, όπως διαπιστώθηκε σε προηγούμενες
περιόδους προγραμματισμού, οι δαπάνες της πολιτικής συνοχής επιταχύνονται. Οι ρυθμοί
απορρόφησης, όσον αφορά τις εκταμιεύσεις κονδυλίων της ΕΕ προς τα κράτη μέλη, βρίσκονται
σήμερα στο 21% για το Ταμείο Συνοχής, στο 22% για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στο 23% για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Όσον αφορά την παροχή στήριξης σε πολυεθνικές και μεγάλες εταιρείες, η Επιτροπή επιθυμεί
να τονίσει ότι πρωταρχικός στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένες περιφέρειες και κράτη μέλη. Κάθε ενίσχυση που διατίθεται
για παραγωγικές επενδύσεις πρέπει να προσεγγίζεται σε αυτό το πλαίσιο.
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Η προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης μπορεί να επιτευχθεί
με πολλούς τρόπους, από τη σύσταση μικρών επιχειρήσεων έως την υποστήριξη μεγαλύτερων
επιχειρήσεων. Οι παρεμβάσεις της πολιτικής συνοχής υποστηρίζουν παραγωγικές επενδύσεις οι
οποίες απευθύνονται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στους κανονισμούς
του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Η Επιτροπή υπογράμμισε εξάλλου τον ρόλο των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη διαμόρφωση των τρεχόντων
εγγράφων προγραμματισμού. Η συντριπτική πλειονότητα των παραγωγικών επενδύσεων και των
επενδύσεων για την ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού εστιάζεται στις ΜΜΕ. Ωστόσο, δεν
αποκλείεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με τους κανονισμούς, χορηγείται
συγχρηματοδότηση σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με
τους στόχους των οικείων ταμείων και προγραμμάτων.

Συνολικά, μέσω της πολιτικής συνοχής έχουν διατεθεί περίπου 55 δισ. ευρώ για την ενίσχυση
επιχειρήσεων μεταξύ 2007 και 2013, και μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων υποστηρίζει την
καινοτομία σε ΜΜΕ. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι πολυεθνικές δεν δικαιούνται ενισχύσεις
υπό τους όρους του ΕΚΤ. Τα αντίστοιχα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης
απευθύνονται στους εργαζομένους. Το ΕΚΤ υποστηρίζει πρόσωπα. Αφορά την παροχή υπηρεσιών
κατάρτισης και επανακατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων με σκοπό την προετοιμασία ατόμων
και την υποστήριξη των προσπαθειών τους για την εύρεση εργασίας. Ένας εργαζόμενος που
απασχολείται σε συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί κάλλιστα να καταλήξει αργότερα να εργαστεί
σε άλλη εταιρεία. Ως εκ τούτου, εκείνο που έχει σημασία είναι το κεφάλαιο δεξιοτήτων που
καταφέρνουν να συγκεντρώσουν οι εργαζόμενοι ώστε να παραμείνουν στην αγορά εργασίας,
και όχι το όνομα ή ο τύπος των επιχειρήσεων που παρέχουν την κατάρτιση.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, από άποψη πολιτικής, οι εταιρείες δεν πρέπει να λαμβάνουν ευρωπαϊκές
χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια θέσεων εργασίας
από την ίδια εταιρεία σε άλλη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το καθαρό αποτέλεσμα
της επένδυσης του ΕΚΤ μπορεί να αποδειχθεί μηδενικό ή ακόμη και αρνητικό. Σε περιπτώσεις
στις οποίες μια εταιρεία η οποία έχει λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής κλείνει
ή διακόπτει την υποστήριξη ενός εγχειρήματος εντός πέντε ετών –ή τριών ετών στην περίπτωση
των ΜΜΕ– η αντίστοιχη χρηματοδότηση πρέπει να επιστραφεί.

Η τελευταία μου επισήμανση –η οποία είναι, ωστόσο, κρίσιμης σημασίας– είναι ότι, ενώ υπάρχουν
σαφώς περιθώρια βελτιώσεων, αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να επισκιάζει τα σπουδαία θετικά
αποτελέσματα που επιτυγχάνει η πολιτική συνοχής. Θέλω πάντως να σας διαβεβαιώσω ότι η
Επιτροπή δεν αποφεύγει τα προβλήματα. Πράγματι, στο παρελθόν είχαμε προτείνει αλλαγές,
ορισμένες από τις οποίες έγιναν πράξη, και θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες υπέρ
της βελτίωσης της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής προσφέρει ξεκάθαρα οφέλη στις
φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όμως σαφές ότι ωφελεί επίσης την
υπόλοιπη Ευρώπη.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την ποιότητα των
πληροφοριών τις οποίες μας εξέθεσε. Ωστόσο, θέλω να διατυπώσω ένα περαιτέρω σχόλιο. Σε
μια συζήτηση όπως αυτή, όταν εξετάζουμε ένα τέτοιο ζήτημα, εκτιμώ ότι πρέπει να εστιάζουμε
μάλλον την προσοχή μας στα μελλοντικά μέτρα που έχουν ως στόχο να αποφύγουμε παρόμοιες
καταστάσεις και, αν μου επιτρέπετε, θα ήταν ίσως ακόμη πιο σημαντικό να θέσουμε το ερώτημα
κατά πόσον αυτά τα στοιχεία, εφόσον βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι πιθανό να μειώσουν
την εμπιστοσύνη των πολιτών στο έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα
για τη διευκρίνιση, μιας και προσφέρει τη βάση για λογική συζήτηση, ενώ καταδεικνύει συγχρόνως
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τη σαφή προσήλωσή σας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας. Εξάλλου, αυτές οι επιχειρήσεις
προσφέρουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και πληρώνουν το 80% των φόρων.
Η ερώτηση που θέλω, λοιπόν, να σας απευθύνω είναι αν πιστεύετε ότι, στο μέλλον, θα μας δοθεί
η δυνατότητα να ενισχύουμε λίγο περισσότερο τους όρους διεξαγωγής της έρευνας, καθώς και
τις υποδομές στον τομέα της έρευνας.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Οι
χρηματοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία και, ειδικότερα, οι χρηματοδοτήσεις από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι πολύ σημαντικές. Αποβλέπουν στην ενίσχυση των
επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, έτσι
ώστε αυτές να καταλαμβάνονται από ειδικευμένο προσωπικό. Πιστεύετε, όμως, ότι παρέχονται
ισότιμες συνθήκες για τις πλούσιες διεθνείς επιχειρήσεις, επειδή πρέπει να συνεισφέρουν οι ίδιες
προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία ή το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν επίσης να
καταρτίζουν το προσωπικό τους και να διαθέτουν προσωπικό με επαρκή προσόντα; Δεν
προβλέπετε κανενός είδους προτάσεις για τον συγκεκριμένο τομέα, δεδομένου ότι οι μεγάλες
επιχειρήσεις και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν επί ίσοις όροις;

Johannes Hahn,    μέλος της Επιτροπής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις.

Όσον αφορά τις υποδομές στον τομέα της έρευνας, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λαμβάνουν
ήδη σημαντικούς πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ιδίως για την
ενθάρρυνση της καινοτομίας – καθώς λαμβάνουν επιδοτήσεις για την καινοτομία οι οποίες
ανέρχονται σε πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Την περίοδο 2000-2006, περισσότερες
από 30.000 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν σε αυτόν τον τομέα με πολύ εξειδικευμένο τρόπο.
Λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές στον τομέα
της έρευνας, κυρίως στο μέλλον – όχι μόνον στον τομέα της οικονομίας, αλλά και στον τομέα
της βασικής έρευνας. Είναι πιθανό ακόμη και κατά την τρέχουσα περίοδο να επιδοτήσουμε για
πρώτη φορά με τέτοιους πόρους ένα πρόγραμμα ερευνητικών υποδομών που περιλαμβάνεται
επίσης στον οδικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI),
καθότι από τον έλεγχο αυτού του προγράμματος προέκυψε ότι έχει πολύ βιώσιμο αντίκτυπο σε
μια περιοχή η οποία εκτείνεται πέρα από το ίδιο το πρόγραμμα, κατά την έννοια ότι θα
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, και όχι μόνον θέσεις που αφορούν την έρευνα, αλλά και θέσεις
σε επιχειρήσεις προμήθειας, μιας και ακόμη και οι υποδομές βασικής έρευνας χρειάζονται
υπηρεσίες και προμήθειες. Με άλλα λόγια, ενδέχεται να αναδειχθεί σε πραγματικό κόμβο σε μια
συγκεκριμένη περιοχή – στην προκειμένη περίπτωση, σε μια περιφέρεια της Ουγγαρίας. Αυτό
πιστεύουμε ότι θα στείλει μήνυμα ενθάρρυνσης για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού,
ίσως προς τα πανεπιστήμια, τα οποία, σε τελική ανάλυση, προσφέρουν εξίσου απτά αποτελέσματα.
Ήδη από τώρα, σχεδόν το ένα τρίτο των ερευνητικών δραστηριοτήτων στα πανεπιστήμια εστιάζεται
στην εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία, εν τέλει, ωφελεί την οικονομία και δημιουργεί
μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας.

Αν μου επιτρέπετε να στρέψω την προσοχή μου στην ερώτηση της αξιότιμης βουλευτού, στο
πλαίσιο της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οι ενισχύσεις παρέχονται κατά
κύριο λόγο σε εργαζόμενους ή προσωρινά ανέργους με σκοπό την κατάρτιση, έτσι ώστε να είναι
σε θέση να βελτιώσουν τις προοπτικές τους για την εύρεση εργασίας. Αυτό μπορεί να επιδιωχθεί
στο εσωτερικό της επιχείρησης που τους απασχολεί ή, αν είναι άνεργοι, μπορεί να αποβλέπει
στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους ή απλώς στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους προσόντων,
έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες πρόσληψης σε άλλες θέσεις εργασίας. Θα μπορούσα
να σας αναφέρω ένα παράδειγμα –επειδή ίσως αυτό να υπονοούσατε και επειδή έχει ασκηθεί
μεγάλη κριτική για το θέμα αυτό– συγκεκριμένα στο γεγονός ότι έχουν προσφερθεί προγράμματα
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περαιτέρω κατάρτισης για εργαζόμενους στα καταστήματα McDonald’s. Πρέπει εδώ να κάνουμε
μια σαφή διάκριση: στην περίπτωση αυτή επρόκειτο για μέτρα περαιτέρω κατάρτισης για
εργαζόμενους της εταιρείας McDonald’s, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην
αγορά εργασίας και στον κόσμο της εργασίας. Όπως γνωρίζετε –έχει άλλωστε ασκηθεί δημόσια
κριτική– οι θέσεις εργασίας στην αλυσίδα McDonald’s, που συχνά αποκαλούνται και «McJobs»,
είναι κατά κανόνα θέσεις εργασίας υπό καθεστώς ημιαπασχόλησης, οι οποίες δεν απαιτούν
σημαντικά προσόντα· είναι θέσεις εργασίας που συχνά τις αναλαμβάνουν φοιτητές. Εκείνο που
επιδιώκεται, λοιπόν, είναι να αναβαθμιστούν οι δεξιότητες αυτών των ανθρώπων. Όσον αφορά
την περαιτέρω κατάρτιση εντός της επιχείρησης, όπως σε αυτό το πρόγραμμα, η εταιρεία
McDonald’s –παραδείγματος χάριν– ανέλαβε η ίδια το σύνολο του κόστους. Με άλλα λόγια,
προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η περαιτέρω κατάρτιση που παρέχεται
στους εργαζομένους θα εστιάζεται στην καλλιέργεια των ατομικών τους προσόντων. Ως εκ
τούτου, εκτιμώ ότι δεν πρέπει να δημιουργεί ζήτημα το κατά πόσον τα άτομα που ενισχύονται
εργάζονται ήδη· αντιθέτως, ο στόχος μας πρέπει να είναι να βελτιώσουμε περαιτέρω την ποιότητα
των επαγγελματικών προσόντων τους, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι καλύτερα
προσαρμοσμένοι σε μια αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερη
κινητικότητα, αποφεύγοντας έτσι, όπου αυτό είναι δυνατό, την ανεργία.

Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 16 της κ. Kinga Göncz (H-0639/10)

Θέμα: Μέσο μικροχρηματοδότησης ευρωπαϊκής προόδου

Η εφαρμογή του μέσου μικροχρηματοδότησης ευρωπαϊκής προόδου φαίνεται ότι γίνεται με
ρυθμό πιο αργό από τον αναμενόμενο, κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον σκοπό
ύπαρξής του, και αντιφάσκει έκδηλα προς τη διαδικασία ταχείας έγκρισής του τον παρελθόντα
Μάρτιο.

Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία και να εξασφαλίσει ότι η
εμβέλεια του μέσου αυτού θα φτάσει μέχρι τα πλέον ευάλωτα άτομα λαμβάνοντας δεόντως
υπόψη και τον παράγοντα της ορθής γεωγραφικής ισορροπίας;

Τι σκοπεύει να πράξει η Επιτροπή προκειμένου να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη αφενός να
χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα καθοδήγησης και κατάρτισης και αφετέρου να επιδοτήσουν
το επιτόκιο από τα κονδύλια του ΕΚΤ όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί; Με ποιον τρόπο η Επιτροπή
προβλέπει ότι οι πληροφορίες που αφορούν αυτό το μέσο φτάνουν στο κοινό-στόχους;

Johannes Hahn,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι στην ευχάριστη
θέση να σας ανακοινώσω ότι και οι δύο συνιστώσες του ευρωπαϊκού μηχανισμού
μικροχρηματοδότησης Progress –η συνιστώσα των εγγυήσεων και η συνιστώσα των
χρηματοδοτικών προϊόντων– έχουν πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Μόλις τρεις μήνες μετά
την έναρξη ισχύος της απόφασης, η Επιτροπή οριστικοποίησε την εντολή προς το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων ώστε να ξεκινήσουν οι πράξεις χορήγησης εγγυήσεων για τους παρόχους
μικροχρηματοδοτήσεων.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή δημιούργησε ένα ειδικό εγγυοδοτικό μέσο. Έτσι, η
χορήγηση των πρώτων μικροδανείων θα ξεκινήσει από αυτόν τον μήνα. Είμαι επίσης στην
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η Επιτροπή μπόρεσε να εξασφαλίσει πρόσθετη
χρηματοδότηση για τους μικροεπιχειρηματίες στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
θα διαθέσει ποσό αντίστοιχο των 100 εκατ. ευρώ που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ
αναμένονται και επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Κατά συνέπεια, ο συνολικός όγκος των δανείων
που θα διατεθούν μέσω του μηχανισμού μικροχρηματοδότησης Progress θα ανέρχεται, όπως
είχε προγραμματιστεί, σε 500 εκατ. ευρώ περίπου. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν υπέρ ανέργων,
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ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού ή ευάλωτων ατόμων τα οποία
δυσκολεύονται να προσπελάσουν τη συμβατική αγορά πιστώσεων. Η διασφάλιση της επέκτασης
σε αυτές τις ομάδες στόχους και η προαγωγή της γεωγραφικής ισορροπίας είναι κεντρικής
σημασίας στοιχεία της εντολής της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Με βάση τις πράξεις που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής, ή βρίσκονται στο στάδιο της
προετοιμασίας, εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν και οι δύο στόχοι. Από τις αρχές του 2011, θα
χορηγούνται μικροδάνεια μέσω ενός νεοσύστατου ιδρύματος μικροχρηματοδότησης του Βελγίου
το οποίο εστιάζεται σε ευάλωτες αστικές κοινότητες, καθώς και μέσω ενός ιδρύματος των Κάτω
Χωρών το οποίο απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε συμβατικούς φορείς
χρηματοδότησης. Το ΕΤΕπ έχει ανακοινώσει ότι οι υπό προετοιμασία πράξεις χρηματοδότησης
θα είναι επίσης ισορροπημένες από την άποψη της γεωγραφικής κάλυψης. Περίπου 40% από
αυτές αναμένεται να αφορούν ενδιάμεσους φορείς που επενδύουν στην Ευρώπη και περίπου
60% στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είναι γνωστό ότι η μικροχρηματοδότηση είναι πιο
αποτελεσματική όταν οι ενάρξεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και οι μικροεπιχειρήσεις
συνοδεύονται από υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Γι’ αυτό, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα με σκοπό την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών και των
ενδιάμεσων φορέων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ώστε να αναβαθμίσουν τις
δραστηριότητές τους για την προαγωγή της αυτοαπασχόλησης και των μικροεπιχειρήσεων.

Για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού του ΕΚΤ, τα κράτη μέλη έχουν δεσμεύσει
περισσότερα από 2,7 δισ. ευρώ για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρηματίες
μπορούν επίσης να υποστηριχθούν μέσω επιδοτήσεων επιτοκίου. Ωστόσο, το κατά πόσον οι εν
λόγω επιδοτήσεις επιτοκίου θα ενισχυθούν από το ΕΚΤ είναι απόφαση την οποία οφείλουν να
λάβουν τα ίδια τα κράτη μέλη. Επί του παρόντος, μόνον ένα κράτος μέλος, η Λιθουανία, έχει
δηλώσει ότι θα αξιοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα.

Τέλος, η Επιτροπή θα προωθήσει την ενημέρωση σχετικά με τον μηχανισμό μικροχρηματοδότησης
Progress. Οι φορείς παροχής μικροχρηματοδοτήσεων που βρίσκονται πιο κοντά στους
δικαιούχους θα προσφέρουν ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα μικροδανείων. Η Επιτροπή
θα χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα δίκτυα των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, των
διαχειριστικών αρχών του ΕΚΤ και ΜΚΟ, ώστε να παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του
μηχανισμού μικροχρηματοδότησης.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό: η εκστρατεία «Νεολαία σε κίνηση» θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση
στην παροχή ευκαιριών σε νέους ανθρώπους ποικίλης προέλευσης και κατάρτισης, ώστε να
ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις και να λάβουν μικροδάνεια.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με ικανοποίηση την ενημέρωση του
Επιτρόπου και θέλω να διευκρινίσω μία πτυχή. Όταν λάβαμε την έκθεση της Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων πριν από λίγες εβδομάδες, είδαμε ότι έκανε λόγο για συνολικό
ποσό της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ περίπου. Αυτό ακριβώς ήταν και ένα από τα ερωτήματά
μου, ότι δηλαδή η αρχική υπόσχεση ή σχέδιο αφορούσε 500 εκατ. ευρώ. Με ενδιαφέρει να μάθω
από πού προήλθαν αυτοί οι πρόσθετοι πόροι. Εκτιμώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθόσον
το εν λόγω πρόγραμμα είναι μέτρο υψηλής προτεραιότητας για την άμβλυνση των συνεπειών
της κρίσης, και γι’ αυτό εν μέρει επισπεύσαμε την έγκρισή του. Το άλλο σημαντικό ερώτημα στο
οποίο θα ήθελα μια απάντηση είναι το κατά πόσον τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τη χορήγηση
επιδοτήσεων επιτοκίου, καθώς και τα στοιχεία κατάρτισης και καθοδήγησης του Κοινωνικού
Ταμείου. Το ζήτημα αυτό περιλαμβανόταν και στο αρχικό σχέδιο, και τότε η Επιτροπή φάνηκε
να παραμελεί αυτήν την πτυχή. Είναι πολύ σημαντικό να παρέχονται πληροφορίες, αλλά και να
διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές φτάνουν στα άτομα για τα οποία προορίζονται.
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Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να σας
ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας παρείχατε. Συμφωνώ πλήρως με τη δήλωσή σας ότι
ο μηχανισμός για τον οποίο συζητούμε σήμερα είναι πολύ σημαντικός. Εντούτοις, αξίζει να
αναφερθεί ότι πρέπει να απαντήσουμε επίσης στο ερώτημα ποια κράτη χρησιμοποιούν τον
μηχανισμό μικροχρηματοδότησης. Με ανησύχησε αυτό που αναφέρατε στην απάντησή σας, ότι
δηλαδή πρέπει να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων κατανομής ανά κράτος
και γεωγραφική περιοχή. Έχει χρησιμοποιήσει κανένα κράτος τον μηχανισμό μέχρι στιγμής;

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, ομολογουμένως, οι νέοι πλήττονται
εντονότερα από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, όμως δεν πρέπει να λησμονήσουμε
και τους ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Θέλω να σας απευθύνω το ακόλουθο ερώτημα,
επειδή αναφέρατε ότι το 60% του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδότησης Progress θα
διατεθεί στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη: έχετε εντοπίσει τους φραγμούς που έχουν εμποδίσει
τις χώρες αυτής της περιοχής της Ευρώπης να αξιοποιήσουν επαρκώς τον μηχανισμό μέχρι
σήμερα;

Johannes Hahn,    μέλος της Επιτροπής. – (DE) Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας
και για τα σχόλιά σας. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της μικροχρηματοδότησης καλύπτεται από
μια σειρά γενικές διευθύνσεις, ο δε κ. Andor έχει αναλάβει, τρόπον τινά, ηγετικό ρόλο επί της
ουσίας. Ωστόσο, πρόκειται συγχρόνως για θέμα το οποίο μας απασχολεί στον τομέα της
περιφερειακής πολιτικής. Όσον αφορά τα επιτόκια, υπάρχουν ορισμένα κράτη μέλη τα οποία
έχουν ορίσει ένα ανώτατο όριο –ως όρο, ούτως ειπείν– το οποίο κυμαίνεται περίπου μεταξύ 8
και 9,5 τοις εκατό. Ωστόσο, μια άλλη πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη εν προκειμένω είναι
φυσικά –και αυτό έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης, μεταξύ άλλων και κατά την προετοιμασία
του όλου μηχανισμού– ότι οι γενικές δαπάνες είναι σχετικά υψηλές σε σχέση με τα πραγματικά
δάνεια· επομένως, δημιουργούνται έξοδα τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Πρέπει, λοιπόν, να
βρεθεί μια ορθολογική μέση οδός, και νομίζω ότι το έχουμε επιτύχει.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, μπορώ να σας πω ότι το μέσο Jasmine –σκοπός του οποίου είναι
να συμβάλλει στις κατάλληλες προετοιμασίες για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων και να
προετοιμάζει το έδαφος για τη σύσταση και κατάρτιση ενδιάμεσων φορέων– χρησιμοποιείται
αυτήν την περίοδο για την προετοιμασία 15 ιδρυμάτων σε 15 διαφορετικές χώρες, 11 εκ των
οποίων βρίσκονται στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και τέσσερις στη δυτική Ευρώπη. Δεν
μπορώ να σας απαριθμήσω όλες τις χώρες από μνήμης, κατά βάση όμως πρόκειται κυρίως για
τις χώρες που εντάχθηκαν προσφάτως στην ΕΕ, ενώ αναμένουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουν
προετοιμαστεί 20 ακόμη ενδιάμεσοι φορείς μέσω του προγράμματος Jasmine.

Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα, θα σας παρακαλέσω να κάνετε λίγη υπομονή, καθώς δεν
μπορώ να σας απαντήσω εκ του προχείρου. Θα σας διαβιβάσουμε γραπτή απάντηση επί του
θέματος, στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι περιορισμού της πρόσβασης. Μπορώ,
ωστόσο, να υποθέσω ότι είναι πάντα φυσικό να υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας, καθώς και
ότι συχνά προκύπτουν εμπόδια επειδή πολλοί από τους δυνητικούς δανειζόμενους είναι πρόσωπα
τα οποία δεν μπορούν πλέον να λάβουν δάνεια από «συμβατικές» τράπεζες, οπότε συχνά
διστάζουν, σε κάποιο βαθμό, ή φοβούνται να προσεγγίσουν τέτοιου είδους φορείς. Αν αυτός,
όμως, είναι ο λόγος και το πρόβλημα εδραιωθεί, τότε θα καταστεί αναγκαίο να διεξαγάγουμε
ενημερωτικές εκστρατείες σε αυτόν τον τομέα, όπου κριθεί σκόπιμο.
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Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 15 του κ. Zigmantas Balcytis (H-0636/10)

Θέμα: Συμπληρωματικά μέτρα στήριξης για τις ΜΜΕ κατά την εφαρμογή της τουριστικής
πολιτικής

Η τουριστική βιομηχανία, όπως και οποιοσδήποτε άλλος οικονομικός κλάδος, εκτίθεται όλο
και περισσότερο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να παραμείνει
ανταγωνιστική στον τουριστικό τομέα, καθόρισε στη Συνθήκη της Λισαβόνας τον στόχο να
προωθήσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να
ευνοεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Προς τούτο, προβλέπονται οι ακόλουθοι στόχοι: η
προώθηση της καινοτομίας στον τουριστικό τομέα, η βελτίωση της ποιότητας του συνόλου των
τουριστικών υπηρεσιών, η τελειοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού.
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που είναι σε μεγάλο βαθμό ΜΜΕ, δεν είναι
πάντοτε σε θέση να επιτυγχάνουν μόνες τους στόχους αυτούς. Πολλοί παράγοντες πρέπει να
συνεκτιμηθούν, όπως οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού
και η αδυναμία ταχείας αντίδρασης στις αλλαγές, εξ ου και η ανάγκη συμπληρωματικών
οικονομικών πόρων.

Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι θα ήταν σκόπιμο να αναπτύξει μια συνεκτική πολιτική, καθώς και ένα
λεπτομερές σχέδιο δράσης που θα περιλάμβανε ειδικά μέτρα στήριξης για τις ΜΜΕ και
μηχανισμούς χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υπερπήδηση των
δυσκολιών που συναντά ο εν λόγω τομέας;

Antonio Tajani,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η
ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία, όπως πολλοί άλλοι τομείς της οικονομίας, είναι υποχρεωμένη
να ανταποκριθεί στις διαρκώς εντεινόμενες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Πρόκειται για προκλήσεις τις οποίες η Επιτροπή έχει ήδη υπογραμμίσει και για τις οποίες έχει
λάβει μέτρα σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως στο πλαίσιο της ανακοίνωσης με τίτλο «Μια βιομηχανική
πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης». Επιπλέον, στις 30 Ιουνίου του περασμένου
έτους, η Επιτροπή ενέκρινε ειδική ανακοίνωση σχετικά με τον τουρισμό, στην οποία προτείνεται
–σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τη νέα στρατηγική «Ευρώπη 2020»– ένα
ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, με σκοπό
να καταστεί ο ευρωπαϊκός τουρισμός πραγματικά ανταγωνιστική, σύγχρονη, βιώσιμη και υπεύθυνη
βιομηχανία.

Η διαμόρφωση περιβάλλοντος το οποίο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη μικροσκοπικών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού είναι η αρχή επί της οποίας θεμελιώνεται
αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, προτείναμε τρία
συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αποβλέπουν: πρώτον, στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας
της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας· δεύτερον, στην προαγωγή της ανάπτυξης τουρισμού
βιώσιμου, υπεύθυνου και υψηλής ποιότητας· και, τρίτον, στην εδραίωση της εικόνας και των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και υψηλής ποιότητας
τουριστικών προορισμών και, βεβαίως, στη μεγιστοποίηση του δυνητικού αντικτύπου των
χρηματοδοτικών πολιτικών και των μέσων της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Οι προωθούμενες πρωτοβουλίες πρέπει να προσφέρουν στον τομέα τα μέσα που απαιτούνται
για την προσαρμογή του στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι τουριστικών προϊόντων,
καθώς και για να εργαστεί υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξής του με όρους ανταγωνιστικότητας.
Βεβαίως, θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα του
τουρισμού, για την ενίσχυση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και για τη βελτίωση των
επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα, διότι πρέπει να πάψουμε να
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αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό ως κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται μόνον οικογενειακές
επιχειρήσεις· πρέπει να εξετάσουμε επίσης το πώς μπορούμε να τον κάνουμε πιο σύγχρονο και
πιο ανταγωνιστικό.

Θα σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα όσον αφορά την κατάρτιση και τις επαγγελματικές
δεξιότητες: θα δρομολογηθεί μια πλατφόρμα «ΤΠΕ και τουρισμός» προκειμένου να διευκολυνθεί
η προσαρμογή της τουριστικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεών της στις εξελίξεις στην αγορά
των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Όλες αυτές
οι προτάσεις και ιδέες περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία έχει εγκριθεί
από το Συμβούλιο και την οποία συζητούμε στο Κοινοβούλιο – ο εισηγητής είναι παρών στην
Αίθουσα.

Οι επιχειρήσεις του τομέα θα ενθαρρυνθούν ώστε να αξιοποιούν καλύτερα τα διάφορα
προγράμματα της Ένωσης, όπως το Leonardo, το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα
και την καινοτομία, το Erasmus για νέους επιχειρηματίες, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
άλλα προγράμματα. Επιπλέον, η υλοποίηση μιας στρατηγικής για την προώθηση της
διαφοροποίησης των τουριστικών υπηρεσιών και η δημιουργία ενός εικονικού ηλεκτρονικού
παρατηρητηρίου για τον ευρωπαϊκό τουρισμό θα συμβάλουν εξίσου στη διαμόρφωση ευνοϊκού
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Άλλωστε, οφείλω να επισημάνω ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν
και από άλλες διατομεακές πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Θα μπορούσα
να αναφέρω το πρόγραμμα JEREMIE, την κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με στόχο τη βελτίωση της
πρόσβασης μικροσκοπικών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως, σε χρηματοδοτήσεις,
μέσω κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, δανείων, κινητών αξιών, μικροπιστώσεων και άλλων
μορφών επιστρεπτέων ενισχύσεων.

Τέλος, επισημαίνω ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού καλύπτονται
πλήρως από τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο της «Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις»,
σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος γι’ αυτές ακριβώς τις
επιχειρήσεις. Το Κοινοβούλιο θα λάβει το ενημερωμένο κείμενο εντός ολίγων εβδομάδων.

Ως εκ τούτου, η «Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις» θα αποτελέσει επίσης όργανο προστασίας
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για την
ανάπτυξη ενός τομέα τον οποίο ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε κατά τη διάρκεια
του προσεχούς έτους, καθόσον είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής
πολιτικής, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στο εξαίρετο
έργο που επιτελούν ήδη οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη της Ευρώπης.

Αισθάνομαι, συνεπώς, ότι είμαι σε θέση να καθησυχάσω τον αξιότιμο βουλευτή που υπέβαλε
την ερώτηση ότι η Επιτροπή και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε να μεριμνήσουμε ώστε όλες οι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν στις προσπάθειές
τους να αποκτήσουν πρόσβαση στα μέσα χρηματοδότησης της ΕΕ, ως τμήμα μιας πολιτικής
στρατηγικής η οποία θα αποβλέπει στο να γίνει ο τουρισμός ένας από τους κεντρικούς τομείς
της οικονομικής και βιομηχανικής πολιτικής μας.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, κατά πάσα πιθανότητα όλες και όλοι
όσοι βρισκόμαστε σήμερα στο Κοινοβούλιο ευχόμαστε ότι η πρόβλεψή σας σχετικά με τη
μελλοντική ανάπτυξη του τουρισμού θα γίνει όντως πραγματικότητα, και ότι ο τομέας αυτός
δεν θα αναπτυχθεί απλώς, αλλά θα αποτελέσει επίσης ευνοϊκό πεδίο επενδύσεων. Όπως γνωρίζετε,
μέχρι στιγμής, ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι άνισα αναπτυγμένος στο εσωτερικό της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό οφείλεται τόσο σε αντικειμενικούς όσο και σε υποκειμενικούς
λόγους. Θέλω να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Στη στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα, η
ελκυστικότητα και η προσβασιμότητα της περιοχής της Βαλτικής αναφέρεται ως ένας από τους
κύριους στόχους. Τι ακριβώς έχει επιτευχθεί σε αυτόν τον τομέα κατά τη διάρκεια του έτους;

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω να
ευχαριστήσω τον κ. Balčytis γι’ αυτήν την ερώτηση, με την οποία τοποθετούνται στο επίκεντρο
των συζητήσεών μας θέματα τα οποία το Κοινοβούλιο θα έχει την ευκαιρία να ξανασυζητήσει
τους προσεχείς μήνες, επί τη ευκαιρία της κοινοβουλευτικής έκθεσης για την οποία είμαι
υπεύθυνος.

Καταρχάς, πρέπει να επαινέσουμε τον Αντιπρόεδρο Tajani, διότι έδωσε πολύ ισχυρή ώθηση στη
νέα ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική που περιγράφεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, με την
ανακοίνωση που εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούνιο και το συνακόλουθο σχέδιο εφαρμογής που
παρουσιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Οι δύο αυτές πράξεις εστιάζονται ειδικά στις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις και στην ανταγωνιστικότητα του τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα
καινοτομίας και κατάρτισης.

Ως προς το θέμα της χρηματοδότησης, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σε δύο μέτωπα: πρώτον,
πρέπει να προσφέρουμε περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα μέσα χρηματοδότησης
και να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη αξιοποίησή τους και, δεύτερον, το Κοινοβούλιο πρέπει
να προωθήσει μια εντατική εκστρατεία –σταματώ εδώ, κύριε Πρόεδρε– υπέρ της συμπερίληψης
ειδικών κονδυλίων για τις πολιτικές που άπτονται του τουρισμού στις δημοσιονομικές προοπτικές
της περιόδου 2014-2020.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν
για την ανάπτυξη του τουρισμού, λόγου χάρη, το περιφερειακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας
και Καινοτομίας ή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και, στις περιπτώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου
ή της Ελλάδας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θέλω, λοιπόν, να σας
ρωτήσω αν προτίθεστε να δημιουργήσετε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αύξηση της συμμετοχής
των ΜΜΕ στις διαδικασίες πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς πόρους για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Antonio Tajani,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω
να ευχαριστήσω τον κ. Balčytis για την ευκαιρία που μου έδωσε να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο,
ανάμεσα σε όλα τα θέματα για τα οποία είμαι υπεύθυνος ως ευρωπαίος Επίτροπος, μου είναι
ιδιαίτερα προσφιλές· άλλωστε, ως πρώτος ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα τουρισμού, θεωρώ
ότι η τουριστική πολιτική αποτελεί βασική προτεραιότητα, όπως και η βιομηχανική και η
διαστημική πολιτική.

Για να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση, πάντως, το κεντρικό ζήτημα, εκτός από τις πολιτικές
πρωτοβουλίες που προσπάθησα να υλοποιήσου αφότου ανέλαβα καθήκοντα Επιτρόπου, είναι
αυτό που έθιξε στην ομιλία του ο κ. Fidanza: δεδομένου ότι πριν από την έναρξη ισχύος της
Συνθήκης της Λισαβόνας η ΕΕ δεν ήταν αρμόδια για την τουριστική πολιτική, οι τρέχουσες
δημοσιονομικές προοπτικές δεν περιλαμβάνουν τους πόρους που απαιτούνται ώστε να συνεισφέρει
η ΕΕ σε συστηματικές προσπάθειες στον τομέα αυτόν.

Διαθέτουμε ενδιαφέροντα προγράμματα όπως το Calypso, τα οποία, στην Ισπανία λόγου χάρη,
έχουν ενισχυθεί μέσω πολύ θετικών, κατά τη γνώμη μου, περιφερειακών πρωτοβουλιών. Ωστόσο,
παρότι κατανοώ πλήρως την επισήμανση του κ. Fidanza που περιλαμβάνεται στην έκθεση που
αναμένεται να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο, θα υπάρξει στήριξη, μιας και οι πόροι που έχουν
δεσμευτεί για την τουριστική πολιτική θα αυξηθούν στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές.
Μπορεί να αυξηθούν στο όγδοο πρόγραμμα πλαίσιο, ή μέσω της δημιουργίας ειδικών γραμμών
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του προϋπολογισμού. Εκείνο, πάντως, που έχει σημασία είναι να αναδείξει το πρόβλημα το
Κοινοβούλιο, διότι είναι δύσκολο να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις αν δεν υπάρχουν τα
αντίστοιχα οικονομικά μέσα.

Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δράσουμε με μεγάλη αποφασιστικότητα. Όπως γνωρίζετε,
έχουν αναληφθεί αναρίθμητες πρωτοβουλίες, η βελγική Προεδρία διοργάνωσε μια σημαντική
εκδήλωση στη Μάλτα, και η ουγγρική Προεδρία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διοργανώσει μια
σημαντική εκδήλωση που θα είναι ειδικά αφιερωμένη στον τουρισμό – αυτό ήταν το θέμα της
πρώτης μας συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από δύο ημέρες στη Βουδαπέστη.

Χαίρομαι που ο κ. Balčytis έθιξε το ζήτημα του τουρισμού στην περιοχή της Βαλτικής: ο
τουρισμός δεν είναι θέμα που ενδιαφέρει αποκλειστικά τις οικονομίες των χωρών της Μεσογείου
– την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική
πηγή πλούτου για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων των χωρών της
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες διαθέτουν επίσης αξιοθέατα και δυνατότητες
ανάπτυξης.

Ως προς το θέμα των χωρών της Βαλτικής, εκτιμώ ότι ένα από τα ζητήματα –το οποίο,
παρεμπιπτόντως, θίγεται στο κείμενο που εγκρίθηκε πέρυσι στις 30 Ιουνίου– είναι η σχέση με
τις νέες αναδυόμενες τάξεις, με τη νέα μεσαία τάξη της Ρωσίας. Πολλά εκατομμύρια Ρώσων
σχεδιάζουν να αναπτύξουν τουριστική δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, θέλουν να ταξιδέψουν
έξω από τη χώρα τους.

Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στον τομέα των θεωρήσεων. Αν δεν κάνω λάθος, το ίδιο πρόβλημα
υφίσταται και σε σχέση με την Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπουργοί Τουρισμού είναι
αποφασισμένοι να προσπαθήσουν να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα όσον αφορά τους δυνητικούς
επισκέπτες τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα. Θέλουμε να επιταχύνουμε τις σχετικές
διαδικασίες και να διευκολύνουμε την είσοδό τους στις χώρες μας. Επιπλέον, τα κράτη της
Βαλτικής, καθώς βρίσκονται πιο κοντά στη Ρωσία, μπορούν να αντλήσουν τα δυνητικά οικονομικά
οφέλη από τη φιλοξενία τουριστών που προέρχονται από την αναδυόμενη μεσαία τάξη.

Αυτό αποτελεί τον πυρήνα των προσπαθειών μας να προωθήσουμε πολιτικές υπέρ του τουρισμού,
και με ενθαρρύνει επίσης το γεγονός ότι πολλοί υπουργοί από τα διάφορα κράτη μέλη,
περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου –συναντήθηκα με τον νέο υπουργό Τουρισμού
του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από λίγες εβδομάδες στο Λονδίνο– και της Γαλλίας, δηλώνουν
απολύτως προσηλωμένοι στην υποστήριξη της τουριστικής πολιτικής της ΕΕ.

Είναι σημαντικό να καθοριστεί μια σειρά πυλών εισόδου, καθώς η Ευρώπη πρέπει να προσφέρει
ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Χαίρομαι διότι η Επίτροπος Βασιλείου επεδίωξε να συμπεριληφθεί
στο κείμενο για τον αθλητισμό που εγκρίθηκε σήμερα η επισήμανση ότι οι μεγάλες αθλητικές
διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες που πρόκειται να διοργανωθούν στο Λονδίνο,
αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν ολίγοις, πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε όλες οι χώρες της ΕΕ να αποτελούν πύλες εισόδου για
την είσοδο τουριστών και την επίσκεψή τους στη συγκεκριμένη χώρα, στη συνέχεια όμως, μετά
το πέρας των αγώνων, πρέπει να μπορούν να επισκεφθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό είναι το συμπληρωματικό μέτρο που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και, κατά τη
γνώμη μου, η υποστήριξη του Κοινοβουλίου έχει κρίσιμη σημασία. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να
σας ευχαριστήσω από τώρα για τις μελλοντικές σας προσπάθειες, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της
συζήτησης για την τουριστική πολιτική, αλλά και όλων των υπολοίπων συζητήσεων για τις
επικείμενες δημοσιονομικές δραστηριότητες.
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Δεύτερο μέρος

Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 17 της κ. Vilija Blinkeviciute (H-0625/10)

Θέμα: Πρωτοβουλίες και προγράμματα εκσυγχρονισμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διεξαχθεί μελέτες για να διαπιστωθεί
κατά πόσο τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης έχουν προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της
αγοράς και ποιες είναι οι δυνατότητες των αποφοίτων να βρουν εργασία. Δυστυχώς, όπως
προκύπτει από τις έρευνες, πολλά είναι τα πανεπιστήμια που προετοιμάζουν ειδικούς για μια
αγορά ήδη κορεσμένη. Τα προγράμματα των ανωτάτων σχολών δεν καταρτίζονται πάντοτε σε
συνάρτηση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και, κατά συνέπεια, αυτοί που ζημιώνονται
περισσότερο είναι οι νέοι που μόλις τελειώνουν τις σπουδές τους. Το πρόγραμμα εργασίας της
Επιτροπής για το έτος 2011 περιέχει μια αναφορά στον εκσυγχρονισμό της ανώτατης
εκπαίδευσης. Διευκρινίζει ότι μπορούν να υποβληθούν προτάσεις σχετικά με τα συστήματα
αξιολόγησης και τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ποια ειδικά προγράμματα και πρωτοβουλίες προτίθεται να εγκρίνει η Επιτροπή
με σκοπό να εκσυγχρονίσει την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη; Προτίθεται μήπως η Επιτροπή
να εκπονήσει ειδική στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, ώστε οι
νεαροί απόφοιτοι να μπορούν να βρίσκουν το ταχύτερο δυνατό μια θέση απασχόλησης; Τι πόρους
προτίθεται να επενδύσει μελλοντικά η Επιτροπή σε τέτοια προγράμματα και πρωτοβουλίες υπέρ
της νεολαίας;

Ανδρούλλα Βασιλείου,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η εκπαίδευση είναι ένας
από τους μείζονες παράγοντες που καθορίζουν την απασχολησιμότητα. Ο κίνδυνος να βρεθούν
στην ανεργία είναι μειωμένος κατά 40% για τους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης σε σύγκριση
με τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μόνον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, η ανεργία
και η υποαπασχόληση των νέων κινούνται σήμερα σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Πάρα πολλοί
απόφοιτοι αγωνίζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να εξασφαλίσουν απασχόληση
υψηλής ποιότητας η οποία να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο των σπουδών τους.

Βεβαίως, οι προσπάθειες βελτίωσης της απασχολησιμότητας ξεκινούν πολύ πριν από την ανώτατη
εκπαίδευση. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να εντοπίσει τις δεξιότητες ή τα
βασικά προσόντα που πρέπει να αποκτούν οι νέοι στο σχολείο. Σήμερα, οι νέοι χρειάζονται
ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων από οποιαδήποτε άλλη περίοδο του παρελθόντος, προκειμένου να
ευδοκιμήσουν στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Πολλοί θα δραστηριοποιηθούν σε
επαγγέλματα τα οποία ακόμη δεν υφίστανται. Πολλοί θα χρειαστούν ειδικευμένες γλωσσικές,
διαπολιτισμικές και επιχειρηματικές δεξιότητες. Η τεχνολογία θα συνεχίσει να αλλάζει τον κόσμο
με τρόπους που δεν μπορούμε να φανταστούμε, οπότε η δυνατότητα του ατόμου να συνεχίσει
να διδάσκεται και να καινοτομεί θα εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα απασχολησιμότητας.

Ο προσανατολισμός είναι επίσης κρίσιμος παράγοντας. Οι νέοι βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο
και μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών επιλογών. Πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες
αποφάσεις. Αυτό προϋποθέτει τη βελτίωση της ενημέρωσης όσον αφορά τις επιλογές εκπαίδευσης
και κατάρτισης, περιλαμβανομένης σαφούς εικόνας όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης.
Πρέπει να αναπτύξουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και
συμβουλών σταδιοδρομίας, με αυξημένη συμμετοχή φορέων της αγοράς εργασίας.

Ως προς το θέμα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή εγκαινίασε προσφάτως
τη «Νεολαία σε κίνηση» – μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με
την οποία επιχειρείται να προσαρμοστούν καλύτερα τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
στις ανάγκες της νεολαίας. Τώρα ξεκινούμε την εφαρμογή των διαφόρων τμημάτων αυτής της
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στρατηγικής. Αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει μια
νέα ανακοίνωση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης. Θα καταγράψουμε
την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προσπάθεια προσαρμογής της ανώτατης εκπαίδευσης στις
ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης, περιλαμβανομένης της πτυχής της απασχολησιμότητας. Θα
εντοπίσουμε τις βασικές προκλήσεις για το μέλλον και θα σχεδιάσουμε την αντίδρασή μας.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, η Επιτροπή θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για
τον διάλογο μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση της
απασχολησιμότητας των φοιτητών και την ανάπτυξη του ρόλου της εκπαίδευσης στο τρίγωνο
της γνώσης. Σε έναν κόσμο αυξημένης παγκοσμιοποίησης και κινητικότητας, η διαφάνεια όσον
αφορά τις επιδόσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να ενθαρρύνει συγχρόνως
τον ανταγωνισμό και τη συνεργασία, και να αποτελέσει κίνητρο για περαιτέρω βελτιώσεις και
εκσυγχρονισμό. Ωστόσο, τα υπάρχοντα διεθνή συστήματα βαθμολόγησης μπορεί να προσφέρουν
ελλιπή εικόνα των επιδόσεων των πανεπιστημίων. Εφέτος, η Επιτροπή θα παρουσιάσει τα
αποτελέσματα μιας μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού πολυδιάστατου
συστήματος βαθμολόγησης, το οποίο θα αντικατοπτρίζει την πολυμορφία των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά της να προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες
δεξιοτήτων. Γι’ αυτό η Επιτροπή δρομολόγησε το «θεματολόγιο για νέες δεξιότητες και θέσεις
εργασίας», το οποίο συνδυάζεται στενά με την πρωτοβουλία μας για τη «νεολαία σε κίνηση». Το
θεματολόγιο για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας εξετάζει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη
νεολαία μας να γίνει πιο απασχολήσιμη. Πάνω από όλα, πρέπει να προσφέρουμε στους πολίτες
το κατάλληλο μίγμα δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στην ταχέως μεταβαλλόμενη
κοινωνία μας. Το νέο μας «πανόραμα δεξιοτήτων» της ΕΕ, το οποίο θα μπορεί να τεθεί σε
λειτουργία το 2012, θα συμβάλλει στην πρόγνωση όχι μόνον των δεξιοτήτων που χρειάζονται
σήμερα οι εργοδότες, αλλά και των δεξιοτήτων που θα απαιτούνται στο μέλλον.

Εφέτος την άνοιξη, η Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει νέα ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης για
τη μαθησιακή κινητικότητα και τον ρόλο της εκπαίδευσης στην προετοιμασία του ατόμου ώστε
να είναι απασχολήσιμο στην αγορά εργασίας της κοινωνίας της γνώσης.

Τέλος, τα προγράμματα της ΕΕ για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της
νεολαίας, περιλαμβανομένων προγραμμάτων κινητικότητας όπως το Erasmus, μπορούν να
βοηθήσουν τους νέους να βελτιώσουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας, αποκτώντας
πολύτιμη διεθνή πείρα και αναπτύσσοντας τη διανοητική τους κατανόηση.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την
πραγματικά ολοκληρωμένη απάντησή σας. Ωστόσο, θέλω να σας απευθύνω ένα συμπληρωματικό
ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυάται το δικαίωμα όλων των πολιτών της σε ανώτατη
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Εντούτοις, στα κράτη μέλη υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ
των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης, του κόστους της ανώτατης εκπαίδευσης και της παροχής
δανείων για την κάλυψη του κόστους των σπουδών. Η χορήγηση δανείων σπουδών με υψηλά
επιτόκια και οι δυσμενείς όροι αποπληρωμής των δανείων συχνά αποθαρρύνουν νέους ανθρώπους
που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ανώτατες σπουδές στη χώρα τους και ενθαρρύνουν τη
διαρροή εγκεφάλων προς άλλες χώρες. Σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με προτιμητέους όρους για την παροχή σπουδαστικών δανείων;

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να θέσω και εγώ ένα ερώτημα,
αν και στην παρούσα συγκυρία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα. Θέλω να
σας ρωτήσω, κυρία Επίτροπε, αν καταβάλλεται προσπάθεια για την αύξηση των κονδυλίων που
διατίθενται σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών στην Ευρώπη. Έχω την εντύπωση ότι το
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κονδύλιο που διαθέτουμε για τη χρηματοδότηση του Erasmus και άλλων προγραμμάτων έχει
παραμείνει αμετάβλητο επί σειρά ετών. Σήμερα, πάντως, τα ποσά που χορηγούνται γι’ αυτές τις
υποτροφίες είναι σαφώς πολύ χαμηλά.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE).   – Κυρία Επίτροπε, είναι αλήθεια πως το συγκεκριμένο ζήτημα
εμπίπτει σε θέματα επικουρικότητας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη χρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρους για τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών των κρατών
μελών. Για παράδειγμα, θυμίζω ότι στο προηγούμενο, στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης πολλά
κράτη μέλη απορρόφησαν κοινοτικούς πόρους για αυτόν τον σκοπό. Και το ερώτημα είναι
συγκεκριμένο: διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αυτών των πόρων που
δόθηκαν αλλά και θα δοθούν στα κράτη μέλη;

Ανδρούλλα Βασιλείου,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Καταρχάς, ως προς το ζήτημα των
ανισοτήτων μεταξύ των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: ακριβώς! Γι’ αυτό επιδιώκουμε
διαφάνεια στα μητρώα των πανεπιστημίων. Γι’ αυτό ολοκληρώνουμε τώρα τη μελέτη σκοπιμότητας
με βάση την οποία θα τολμήσουμε να διερευνήσουμε τα θέματα της βαθμολόγησης των
πανεπιστημίων, της χαρτογράφησης των πανεπιστημίων και του επιπέδου των πανεπιστημίων,
έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να προβαίνουν σε επιλογές βάσει αξιόπιστων
στοιχείων. Επιδίωξή μας είναι να γνωρίζουν οι υποψήφιοι φοιτητές πού ακριβώς θα σπουδάσουν,
τι θα σπουδάσουν, και ποιο είναι το επίπεδο του πανεπιστημίου στο οποίο θέλουν να εισέλθουν.

Ως προς το θέμα των διδάκτρων, νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σας: τα ακριβά δίδακτρα απαιτούν
δίκαια δάνεια· όπως όμως είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε, αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Γνωρίζουμε ότι ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούν οι οικονομολόγοι είναι ότι οι επενδύσεις στην
εκπαίδευση παράγουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, μεγέθυνση και θέσεις εργασίας, γι’ αυτό
πάντα προτρέπω τις κυβερνήσεις να μην περικόπτουν τις επενδύσεις στα πανεπιστήμια ή τις
επενδύσεις στην εκπαίδευση εν γένει.

Επιπλέον, συμφωνώ με τον αξιότιμο βουλευτή που έθιξε το ζήτημα της ανεπάρκειας
προγραμμάτων ενίσχυσης της κινητικότητας όπως το Erasmus. Γι’ αυτό ολοκληρώνουμε για
μία ακόμη φορά μια μελέτη σκοπιμότητας –μια μελέτη της Σχολής Οικονομικών Σπουδών του
Λονδίνου (LSE), η οποία ευελπιστώ ότι θα είναι έτοιμη σε έναν ή δύο μήνες– βάσει της οποίας
θα διερευνήσουμε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ενδεχόμενο
θέσπισης ενός ευρωπαϊκού σπουδαστικού δανείου για την κινητικότητα. Είμαι σίγουρη ότι αυτό
θα προσφέρει σε όλους τους φοιτητές, φτωχούς και πλούσιους, τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν
αυτές τις εξαιρετικές ενισχύσεις υπέρ της κινητικότητας.

Όσον αφορά το ερώτημα του κ. Παπανικολάου, αναφέρεται στα ταμεία διαρθρωτικής ανάπτυξης
με βάση τα οποία οι κυβερνήσεις μπορούν να αναπτύξουν τις εκπαιδευτικές τους υποδομές.
Δυστυχώς, τα διαρθρωτικά ταμεία δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές μου, όμως θα ζητήσω
πληροφορίες από τον Επίτροπο Hahn σχετικά με το κατά πόσον υπάρχουν εκθέσεις των κρατών
μελών για τα αποτελέσματα αυτών των ενισχύσεων και, αν ναι, θα φροντίσω να σας ενημερώσω.

Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 18 της κ. Radvile Morkunaite-Mikuleniene (H-000009/11)

Θέμα: Οι μαθητικές επιδόσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ

Τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας για τις επιδόσεις των 15χρονών μαθητών (μελέτη PISA
2009), που δημοσίευσε πρόσφατα ο ΟΟΣΑ, δείχνουν σε γενικές γραμμές ότι η ανταγωνιστικότητα
της ΕΕ απειλείται σοβαρά, δεδομένου ότι στον τομέα της γλώσσας (επίπεδα 5-6) μόνο δύο κράτη
μέλη της ΕΕ κατατάσσονται στην πρώτη δεκάδα. Στα μαθηματικά μόνο τρία κράτη μέλη της ΕΕ
είναι στην πρώτη δεκάδα και κανένα στην πρώτη πεντάδα. Δεδομένου ότι το 2020 οι νέοι αυτοί
αλλά και οι νεότεροι συμμαθητές τους θα έχουν ενεργό συμμετοχή ή θα μπαίνουν στην αγορά
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εργασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν αμέσως δραστικά μέτρα για τη σημαντική βελτίωση
της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.

Προτίθεται η Επιτροπή να διεξαγάγει λεπτομερή αξιολόγηση της ανωτέρω μελέτης και να υποβάλει
στα κράτη μέλη συγκεκριμένες συστάσεις για διαδικασίες αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας;
Σχεδιάζεται να εκπονηθεί πρόγραμμα για τη διάδοση τέτοιων διαδικασιών, ή να ανοίξει βήμα
διαλόγου για τη συζήτηση των επικείμενων προκλήσεων; Θα γίνει συζήτηση με τα κράτη μέλη
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα;

Ανδρούλλα Βασιλείου,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Όπως γνωρίζετε, αρμόδια για την
οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος είναι τα ίδια τα κράτη μέλη. Αυτό ισχύει σύμφωνα
με το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά ταύτα, η
Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης και των
ανταλλαγών ορθών πρακτικών.

Όπως δηλώνουμε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της
Ευρώπης ως κοινωνίας της γνώσης, και ως κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, να μεταρρυθμιστούν
και να εκσυγχρονιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα ώστε να είναι εφάμιλλα με τα καλύτερα
στον κόσμο. Η μελέτη PISA του ΟΟΣΑ είναι σημαντικό μέσο υποβοήθησης αυτών των
ανταλλαγών. Η πιο πρόσφατη μελέτη PISA, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010,
παρουσιάζει μικτή εικόνα για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικών βελτιώσεων
σε ορισμένα συστήματα· σε γενικές γραμμές, όμως, πρέπει να σημειωθεί πολύ μεγαλύτερη
πρόοδος. Τα αποτελέσματα αυτά θα συνεισφέρουν σημαντικά στις μελλοντικές ανταλλαγές
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Το ευρωπαϊκό σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Μάιο
του 2009, αποβλέπει στην επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου βασικών δεξιοτήτων όσον αφορά
την ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, και απαιτεί έως το 2020 το ποσοστό
των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις να είναι κατώτερο του 15%.

Θέλω τώρα να διαβάσω ένα απόσπασμα από την έκθεση PISA, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Το ποσοστό των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά την ανάγνωση, το οποίο είχε αυξηθεί
από 21% το 2000 σε 24% το 2006, βελτιώθηκε φτάνοντας το 20% το 2009. Ωστόσο, δεν
επιτεύχθηκε ο στόχος που είχε τεθεί από τον ΟΟΣΑ για το 2010, ο οποίος προέβλεπε μείωση
κατά 20% του ποσοστού του 2000, ώστε να φτάσει το 17%.

Το ποσοστό των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες
μειώνεται από το 2006. Σημειώθηκε μεγαλύτερη πρόοδος στις θετικές επιστήμες παρά στα
μαθηματικά, οπότε το ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις είναι σήμερα χαμηλότερο στις
θετικές επιστήμες από ό,τι στα μαθηματικά.

Αν το 2006 χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό σημείο εκκίνησης, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την
επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για το 2020 όσον αφορά τους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις.
Κατά μέσο όρο, για τα τρία διδακτικά αντικείμενα στις 25 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν
στοιχεία, το ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις το 2006 ήταν 22,5% και, έως το 2009,
το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί στο 19,6%. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι, κατά μέσο όρο, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειωθεί πρόοδος.

Ασφαλώς, η Επιτροπή θα αναλύσει τα αποτελέσματα των μελετών PISA και θα δημοσιεύσει τα
συμπεράσματά της στην επόμενη ετήσια έκθεση προόδου για τα κριτήρια συγκριτικής
αξιολόγησης το 2011. Τον Νοέμβριο του 2010, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη να εστιάσουν τις κοινές τους προσπάθειες στους ακόλουθους τομείς: σχεδιασμός
των προγραμμάτων σπουδών, κίνητρα για βελτίωση της ικανότητας ανάγνωσης, αλφαβητισμός,
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μαθηματικά, επιστήμη και τεχνολογία, αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών στις βασικές δεξιότητες
και χρησιμοποίησή τους στη μάθηση για απόκτηση αυτονομίας και διατήρηση των κινήτρων,
διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη νοοτροπία και τις επιδόσεις, σχέση μεταξύ του
παρελθόντος του μαθητή και του επιπέδου κατοχής βασικών δεξιοτήτων και, τέλος, πτυχές που
σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, καθώς και τη
δεοντολογία και τα χαρακτηριστικά των σχολείων.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να συστήσει μια ομάδα
υψηλού επιπέδου για την ικανότητα ανάγνωσης και μια θεματική ομάδα εργασίας για τα
μαθηματικά, την επιστήμη και την τεχνολογία.

Σκοπεύω να εγκαινιάσω τη λειτουργία της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ικανότητα ανάγνωσης
την 1η Φεβρουαρίου. Η εν λόγω ομάδα θα προτείνει μέτρα πολιτικής βάσει βέλτιστων πρακτικών
και έρευνας, κάτι που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεκτικότητα και την
αποτελεσματικότητα των μεθόδων καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των στρατηγικών
τους για τη διά βίου μάθηση, ενώ θα ολοκληρώσει τις εργασίες της και θα δημοσιεύσει την
έκθεσή της στα μέσα του 2012.

Επιπλέον, η θεματική ομάδα εργασίας για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία
έχει ήδη συσταθεί. Απαρτίζεται από εθνικούς υπευθύνους χάραξης πολιτικής και εμπειρογνώμονες
και λειτουργεί με βάση την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Η θεματική
ομάδα εργασίας θα καθορίσει και θα διαδώσει μέτρα πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση των βασικών
δεξιοτήτων των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις σε εθνικό επίπεδο.

Οφείλω επίσης να υπογραμμίσω ότι τα μέτρα Comenius του προγράμματος διά βίου μάθησης
εστιάζονται, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, στην αύξηση των κινήτρων στους τομείς των θετικών
επιστημών και των μαθηματικών, καθώς και στη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω αν έχουν
πραγματοποιηθεί έρευνες σε ορισμένες χώρες οι οποίες να εξηγούν ενδεχομένως τις χαμηλές
επιδόσεις και αποτελέσματα των μαθητών. Τα αίτια είναι οικονομικά ή διαρθρωτικά; Ποιες είναι
οι απόψεις σας όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Έχουν διενεργηθεί έρευνες σχετικά
με τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, τι γίνεται όμως με τους ακόμη πιο μικρής ηλικίας
μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους;

Ανδρούλλα Βασιλείου,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Μπορώ να σας δώσω όλα τα στοιχεία
που έχουμε στη διάθεσή μας για τα διάφορα κράτη μέλη. Δεν τα έχουμε αναλύσει, δεν είναι
αρμοδιότητά μας να διερευνούμε γιατί ορισμένα κράτη μέλη παρουσίασαν μειωμένες επιδόσεις
σε σχέση με άλλα, αλλά κατά τη διάρκεια των εργασιών μας ανταλλάξαμε ορθές πρακτικές. Είμαι
στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ορισμένες χώρες που εφάρμοσαν ορθές
πρακτικές σημείωσαν πολύ θετική πρόοδο από το 2006 και εξής σε σχέση με την πλειονότητα
αυτών των δεικτών.

Δυστυχώς, όμως, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν διαθέτουμε μελέτες παρόμοιες με τη
μελέτη PISA. Δεν υφίσταται καμία τέτοια μελέτη.

Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 19 του κ. Γεώργιου Παπανικολάου (H-0623/10)

Θέμα: Κατακερματισμένες ψηφιακές αγορές και επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις
επενδύσεις των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, η
Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα συνονθύλευμα εθνικών επιγραμμικών αγορών, ενώ οι Ευρωπαίοι
δεν μπορούν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, εξαιτίας
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προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν, όπως, για παράδειγμα, η έλλειψη επενδύσεων στα
δίκτυα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η παρεχόμενη εκπαίδευση σε πολλές απομονωμένες περιοχές
(ορεινές και νησιωτικές) να υστερεί τεχνολογικά ενώ επηρεάζονται και οι επενδύσεις στα
συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία. Ερωτάται η Επιτροπή:

Εφόσον, στον τομέα των ΤΠΕ οφείλεται το 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, αγοραίας αξίας 660 δισ.
ευρώ ετησίως, με πολύ μεγαλύτερη όμως συμβολή στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας
(20% απευθείας από τον τομέα των ΤΠΕ και 30% από τις επενδύσεις ΤΠΕ) πώς προτίθεται η
Επιτροπή να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό των ψηφιακών αγορών;

Βρίσκονται σε εξέλιξη στοχευμένες κοινοτικές δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος
των χαμηλών εθνικών επενδύσεων σε δίκτυα, ιδίως για τις απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές;

Neelie Kroes,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στην ανακοίνωσή της για το ψηφιακό θεματολόγιο για την
Ευρώπη τίθεται ο στόχος να εξαπλωθούν οι βασικές ευρυζωνικές συνδέσεις σε όλους τους
Ευρωπαίους έως το 2013, ενώ επιχειρείται να εξασφαλιστεί ότι, έως το 2020, όλοι οι Ευρωπαίοι
θα έχουν πρόσβαση σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες Διαδικτύου, άνω των 30 MB ανά
δευτερόλεπτο, καθώς και ότι πάνω από το 50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα έχουν αποκτήσει
διαδικτυακή σύνδεση ταχύτητας άνω των 100 MB ανά δευτερόλεπτο.

Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή γνωρίζει ότι, χωρίς ισχυρή δημόσια παρέμβαση, υπάρχει κίνδυνος
η υλοποίηση να είναι κατώτερη των προσδοκιών, οδηγώντας σε συγκέντρωση των αξιόπιστων
δικτύων υψηλής ταχύτητας σε ζώνες υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας και σε υστέρηση των
απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών. Αυτό θα έχει επίσης αρνητικές συνέπειες για τα
εκπαιδευτικά συστήματα και την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των τεχνολογιών της επικοινωνίας
και της πληροφορίας στην εκπαίδευση. Από τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το σύνολο της ΕΕ
προκύπτει ότι μόνον το 67% των σχολείων διαθέτει πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση και ότι
υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ πυκνοκατοικημένων
και αραιοκατοικημένων περιοχών, 73,7% και 60,6% αντιστοίχως.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανεπαρκούς υλοποίησης, η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια δέσμη
μέτρων για το ευρυζωνικό Διαδίκτυο, η οποία καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο για τις εθνικές και
τις περιφερειακές πολιτικές, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν για την επίτευξη των στόχων. Οι
εν λόγω πολιτικές πρέπει, ειδικότερα, να μειώσουν το κόστος της εγκατάστασης ευρυζωνικών
συνδέσεων σε ολόκληρη την επικράτεια της EE, εξασφαλίζοντας καλό σχεδιασμό και συντονισμό,
όπως και μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.

Η Επιτροπή έχει ήδη προβλέψει την αύξηση των επενδύσεων σε απομακρυσμένες περιοχές και
περιφέρειες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, προγραμματίζοντας τη διάθεση περίπου
2,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2007-2013. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό σχέδιο
ανάκαμψης της οικονομίας επέτρεψε επίσης τη δέσμευση 360 εκατ. ευρώ για μέτρα στον τομέα
του ευρυζωνικού Διαδικτύου σε αγροτικές περιοχές μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη δέσμη προγραμμάτων της, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει
και θα εξορθολογίσει τη χρηματοδότηση των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας μέσω
των προγραμμάτων της ΕΕ έως το 2014 και θα διερευνήσει τρόπους προσέλκυσης κεφαλαίων
για επενδύσεις στον τομέα των ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω πιστωτικής ενίσχυσης με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των ταμείων της ΕΕ. Το 2011 αναμένεται
άλλωστε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ επί του θέματος.

Ένας άλλος πυλώνας του ψηφιακού θεματολογίου είναι αφιερωμένος στις ψηφιακές δεξιότητες.
Εν προκειμένω προτείνουμε, λόγου χάρη, να οριστούν ο ψηφιακός αλφαβητισμός και οι ψηφιακές
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δεξιότητες ως προτεραιότητες του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την επόμενη
περίοδο προγραμματισμού και να οριστούν οι ψηφιακές δεξιότητες ως συμπλήρωμα
πιστοποιητικού Europass ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνειά τους. Η εκπαίδευση, όπως γνωρίζετε,
έχει κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην κοινωνία μας, και
συμφωνούμε ως προς το ότι, χωρίς τις απαιτούμενες επενδύσεις, ορισμένες περιφέρειες ενδέχεται
να σημειώσουν καθυστέρηση.

Από τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το σύνολο της ΕΕ –αναφέρομαι στο 2006– προκύπτει ότι
μόνον το 67% των σχολείων διαθέτει πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση και ότι υπάρχουν μεγάλες
ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ πυκνοκατοικημένων και
αραιοκατοικημένων περιοχών. Σκοπεύουμε να δρομολογήσουμε προσεχώς νέα μελέτη για τα
σχολεία, και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στα τέλη του έτους.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE).   – Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την πολύ διεξοδική
απάντησή σας. Θα ήθελα συμπληρώνοντας να προσθέσω το εξής: αναφέρεται στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» ότι στόχος μας είναι μία ψηφιακή ενιαία αγορά για τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση, ίσες ευκαιρίες όμως και
για ανάπτυξη.

Εσείς η ίδια, κατά καιρούς, σε ακροάσεις στις αρμόδιες επιτροπές, όπως στην Επιτροπή Πολιτισμού
και Παιδείας, έχετε αναφέρει ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια περίπου 500.000 νέες θέσεις
εργασίας θα χρειασθούν στους τομείς αυτούς. Και ερωτώ συγκεκριμένα: λαμβάνουμε όλα εκείνα
τα μέτρα που απαιτούνται ώστε η δημιουργία αυτών των θέσεων εργασίας να κατανεμηθεί δίκαια
χωρίς να αποκλείει τις γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές;

Neelie Kroes,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η απάντηση είναι «ναι».

Πρόεδρος.   – Πολύ καλή απάντηση. Σας ευχαριστούμε θερμά!
Ερώτηση αρ. 20 του κ. Liam Aylward (H-0648/10)

Θέμα: Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά 116000

Η Επιτροπή έκανε πρόσφατα στα κράτη μέλη μια τελευταία έκκληση για την όσο το δυνατόν
ταχύτερη ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για αγνοούμενα παιδιά
116000. Ο τηλεφωνικός αυτός αριθμός θα παρέχει την απαιτούμενη βοήθεια, συνδρομή και
υποστήριξη στα παιδιά όταν το χρειάζονται.

Προς το παρόν, η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή 116000 λειτουργεί πλήρως μόνο σε 12 κράτη
μέλη. Εκτιμά η Επιτροπή ότι το γεγονός ότι η υπηρεσία δεν λειτουργεί πλήρως και ομαλά σε
ολόκληρη την ΕΕ ενδέχεται να θέτει παιδιά σε κίνδυνο; Θα ενημερωθεί το κοινό σε περίπτωση
που η υπηρεσία αυτή δεν διατίθεται στη χώρα του ή στη χώρα που επισκέπτεται; Οφείλουν τα
κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή και πλήρη εφαρμογή της υπηρεσίας αυτής; Δεν είναι
γεγονός ότι η ανεπαρκής εφαρμογή της υπηρεσίας αυτής ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής μπορεί
να θέτει παιδιά σε κίνδυνο;

Neelie Kroes,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συμμερίζεται
την άποψη του αξιότιμου βουλευτή ότι η ενεργοποίηση της τηλεφωνικής γραμμής 116 000
για αγνοούμενα παιδιά απαιτεί περαιτέρω προσπάθειες σε πολλά κράτη μέλη. Από την άποψη
αυτή, οι αναθεωρημένοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες –και, ειδικότερα, αναφέρομαι στο άρθρο
27α της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία– υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών στην υπηρεσία μέσω της
ενεργοποίησης μιας τηλεφωνικής γραμμής για τη γνωστοποίηση υποθέσεων αγνοούμενων
παιδιών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά και βοηθά τα κράτη μέλη στις
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προσπάθειές τους για τη μεταφορά αυτής της νέας διάταξης στο εθνικό δίκαιο, η οποία πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί έως την 25η Μαΐου 2011.

Στις 17 Νοεμβρίου του περασμένου έτους, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Αριθμός
116 000: Η ευρωπαϊκή ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά». Η Επιτροπή
επιδιώκει με την ανακοίνωση αυτή να ανανεώσει την έκκλησή της προς τα κράτη μέλη ώστε να
ενεργοποιήσουν κατά προτεραιότητα την ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τα αγνοούμενα παιδιά
και να διασφαλίσουν την παροχή εξίσου υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση
με την παροχή πρακτικής στήριξης στα κράτη μέλη.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζονται οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί ήδη από τα
κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων που σχετίζονται με το κόστος
λειτουργίας και τις δαπάνες τηλεπικοινωνιών για την ανοιχτή γραμμή 116 000. Η Επιτροπή
προτείνει να αξιοποιηθούν αυτές οι βέλτιστες πρακτικές για την επεξεργασία μιας σειράς κοινών
ελάχιστων προτύπων τα οποία θα μπορούσαν να εγγυηθούν υπηρεσία υψηλού επιπέδου στο
σύνολο της ΕΕ, ώστε οι γονείς και τα παιδιά να μπορούν να υπολογίζουν στο ίδιο επίπεδο βοήθειας
όπου και αν βρίσκονται. Αυτή η εκτεταμένη προσπάθεια ξεπερνά τα θέματα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για τα οποία είμαι αρμόδια και συντονίζεται από τη συνάδελφό μου, κ. Reding.

Liam Aylward (ALDE).   – (EN) Κυρία Επίτροπε, στο παρελθόν είχατε αναφέρει το κόστος
και την έλλειψη πληροφοριών ως εμπόδια στη λειτουργία αυτής της ανοιχτής τηλεφωνικής
γραμμής σε ορισμένα κράτη μέλη. Ποια μέτρα σκοπεύετε να εφαρμόσετε για την άρση αυτών
των εμποδίων και, επιπλέον, προβλέπετε ότι η υπηρεσία αυτή θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε
όλα τα κράτη μέλη; Τέλος, ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες στα κράτη μέλη τα οποία
αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης αυτής της γραμμής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί
η λειτουργία της στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Neelie Kroes,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Η επισήμανση του αξιότιμου βουλευτή
είναι εύλογη. Προηγουμένως, άλλωστε, είχα επισημάνει και εγώ ότι το κόστος είναι ένα από τα
βασικά ζητήματα. Η ίδια η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή είναι το ελάχιστο των προβλημάτων. Το
πρόβλημα είναι η συνέχεια που θα δοθεί. Το ζήτημα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή
μας δεν είναι η ίδια η γραμμή, αλλά η συνέχεια που θα δοθεί.

Παρακολουθούμε προσεκτικά και βοηθούμε τις ενέργειες των κρατών μελών ως προς την
εφαρμογή, ενώ γνωρίζουμε ότι από τα ίδια εξαρτάται το αν θα αναλάβουν την πρωτοβουλία των
κινήσεων για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Γνωρίζουμε επίσης ότι, κατά την τρέχουσα
οικονομική κρίση, τα κράτη μέλη δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο να βρουν πηγές
χρηματοδότησης αυτής της συνέχειας.

Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους φορείς έχουν λάβει χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την
υλοποίηση ορισμένων προγραμμάτων. Η διάθεση χρηματοδότησης από την ΕΕ δεν έχει ως στόχο
να καλύψει το σύνολο του λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών, αλλά να συμβάλει απλώς στην
ανάπτυξη των υπηρεσιών της γραμμής 116 000 μέσω συγκεκριμένων μέτρων.

Βεβαίως, θα χρειαστεί να φανούμε δημιουργικοί. Όσοι μετέχουν σε τέτοια προγράμματα, αλλά
και οι εθνικές κυβερνήσεις, πρέπει να επιδεικνύουν αντίστοιχη δημιουργικότητα ως προς την
αξιοποίηση των δημοσιονομικών πόρων, την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και
την εξασφάλιση ιδιωτικών δωρεών, έτσι ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα μέσα για να επιτευχθεί,
εν τέλει, αυτό που αποτελεί επιδίωξη όλων μας.
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Ερώτηση αρ. 22 του κ. Bernd Posselt (H-0619/10)

Θέμα: Σιδηροδρομικοί άξονες των Άλπεων

Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατασκευή της βασικής
σήραγγας του Μπρένερ, των αναγκαίων γραμμών πρόσβασης και στις δύο πλευρές, καθώς και
την επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής Μονάχου-Mühldorf-Freilassing-Salzburg;

Siim Kallas,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα της κυκλοφορίας
διά μέσου των Άλπεων είναι εξαιρετικά σοβαρό, όμως η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι
υπερβολικά άσχημη στο τρέχον στάδιο. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, σημειώνεται
πρόοδος ως προς την κατασκευή της βασικής σήραγγας του Μπρένερ και της βόρειας και νότιας
γραμμής πρόσβασης. Στο έργο αυτό έχει δοθεί ύψιστη προτεραιότητα, και η Επιτροπή αποφάσισε
να του διαθέσει προϋπολογισμό που αγγίζει σχεδόν το 1 δισ. ευρώ.

Πρώτον, ως προς την ίδια τη βασική σήραγγα του Μπρένερ, η συνεδρίαση της αυστροϊταλικής
διακυβερνητικής επιτροπής στις 19 Νοεμβρίου 2010, παρουσία του συντονιστή της ΕΕ κ. Pat
Cox, οδήγησε σε αποφασιστική πρόοδο. Η Αυστρία και η Ιταλία επιβεβαίωσαν μια συμφωνία
επί του συνολικού κόστους της βασικής σήραγγας του Μπρένερ ύψους 8 δισ. ευρώ. Η Αυστρία
ενέκρινε ένα βελτιστοποιημένο πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα επιτρέψει την έναρξη των
προπαρασκευαστικών εργασιών για την κατασκευή της κύριας σήραγγας εντός του 2011. Η
ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε την έναρξη των εργασιών αναλαμβάνοντας δέσμευση διά της οποίας
εγγυάται την κάλυψη του κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης κατασκευής.

Δεύτερον, μπορούμε να αναφέρουμε ότι έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος όσον αφορά την
κατασκευή των γραμμών πρόσβασης και στις δύο πλευρές. Η Ιταλία ενέκρινε την έναρξη των
εργασιών στη νότια γραμμή πρόσβασης, ξεκινώντας από το πρώτο τμήμα της, τη γραμμή
Fortezza-Ponte Gardena. Αξιόλογη πρόοδος έχει σημειωθεί και από την Αυστρία όσον αφορά
τη βόρεια γραμμή πρόσβασης. Η Αυστρία κατασκευάζει ένα τμήμα στην κοιλάδα του Inn το
οποίο θα έχει ολοκληρωθεί ως το 2013, ή και νωρίτερα.

Τέλος, όσον αφορά τις διασυνοριακές συνδέσεις μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας, ο αρχικός
στόχος της ολοκλήρωσης των εργασιών έως το 2012 το αργότερο δεν θα επιτευχθεί. Στη
γερμανική πλευρά, οι εργασίες δεν θα ξεκινήσουν πριν από το 2012, ενώ εκτιμάται ότι θα
διαρκέσουν επί τρία χρόνια. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2010, η Γερμανία δημοσίευσε την εθνική
της αξιολόγηση επενδύσεων, η οποία περιλαμβάνει πρόβλεψη για θετική εξέλιξη της βόρειας
γραμμής πρόσβασης μεταξύ του Μονάχου και των αυστριακών συνόρων. Θα αναβαθμιστεί το
τμήμα μονής γραμμής και θα ηλεκτροδοτηθεί το σύνολο της γραμμής. Το επόμενο βήμα θα
είναι ένα μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Γερμανίας και της Αυστρίας σχετικά με αυτό το
τμήμα, ενώ πρέπει να δρομολογηθεί επίσης η διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης υποδομών.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Σας ευχαριστώ για την ευγενική απάντησή σας, κύριε Επίτροπε.
Ωστόσο, δεν απαντήσατε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου, στο οποίο αναφέρω τη γραμμή
Μονάχου-Mühldorf-Freilassing, η οποία είναι τμήμα της κύριας γραμμής που συνδέει το Παρίσι
με τη Βουδαπέστη και η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω του βαυαρικού χημικού τριγώνου
και της δυνατότητας αποσυμφόρησης της γραμμής πρόσβασης του Μπρένερ.

Αν ολοκληρωθεί η βασική σήραγγα του Μπρένερ, τότε θα υπάρξει συμφόρηση στο τμήμα του
Rosenheim, οπότε θα είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η γραμμή
Μονάχου-Mühldorf-Freilassing-Σαλτσβούργου, η οποία αποτελεί επίσης έργο υψίστης
προτεραιότητας για την Επιτροπή. Οφείλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, αν θεωρείτε δυνατή τη διάθεση
συμπληρωματικής χρηματοδότησης γι’ αυτό το έργο στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές,
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, το ζήτημα είναι διασυνοριακού ενδιαφέροντος.
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Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL).   – Κύριε Επίτροπε, ωραία αυτά που γίνονται στις Άλπεις.
Αλλά στην Ελλάδα, λόγω του Μνημονίου, η Ελληνική Κυβέρνηση προχωράει σε περικοπές και
διακοπές δρομολογίων, που απομονώνουν την Ελλάδα από το ευρωπαϊκό και το βαλκανικό
σιδηροδρομικό δίκτυο, επικαλούμενη, μαζί με την Επιτροπή, ότι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων
της Ελλάδας έχει μεγάλο χρέος.

Σας ερωτώ λοιπόν: πώς κρίνετε αυτές τις εξελίξεις, δηλαδή τις περικοπές των σιδηροδρομικών
δρομολογίων; Και δεύτερον, στο χρέος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ελλάδας
υπολογίζονται και τα χρήματα για τη συγχρηματοδότηση των έργων υποδομής μαζί με την
Ευρωπαϊκή Ένωση;

Siim Kallas,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Για την περίπτωση της Ελλάδας, δεν μπορώ
να απαντήσω καθόσον δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Κανείς δεν με έχει ενημερώσει για τα
προβλήματα που αναφέρετε.

Όσον αφορά το έργο προτεραιότητας αριθ. 17 Μόναχο-Mühldorf-Freilassing-Σαλτσβούργο,
μπορώ να αναφέρω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχικές εργασίες ξεκίνησαν το 2007. Ορισμένες
από αυτές έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στις 19 Απριλίου 2010, άρχισαν οι εργασίες κατασκευής
της νέας γέφυρας διπλής γραμμής που διασχίζει τον ποταμό στο Mühldorf, και αναμένεται να
ολοκληρωθούν αρκετά γρήγορα. Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το γερμανικό
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας. Κοστίζει 11,7 εκατ. ευρώ· επομένως, βρίσκεται σε
εξέλιξη και δεν το αντιμετωπίζουμε ως σοβαρό πρόβλημα στο τρέχον στάδιο.

Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 23 του κ. Jim Higgins (H-0621/10)

Θέμα: Συγγραφή μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο την ώρα της οδήγησης - οδική ασφάλεια

Ένας οδηγός είναι 23 φορές πιθανότερο να εμπλακεί σε ατύχημα εάν την ώρα που οδηγεί
ανταλλάσσει γραπτά μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο. Η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων
μέσω κινητού τηλεφώνου την ώρα της οδήγησης θεωρείται ως η αιτία χιλιάδων τροχαίων
ατυχημάτων ετησίως ενώ ο αριθμός των σωματικών βλαβών αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο με
ανησυχητικούς ρυθμούς.

Παρά το γεγονός ότι Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και
για εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανόνων της οδικής ασφάλειας δεν υπάρχει νομοθεσία
σε επίπεδο ΕΕ που να απαγορεύει την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων και μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και την πλοήγηση στον Ιστό (web) μέσω κινητού τηλεφώνου κατά
τη διάρκεια της οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος σε ταχύτητα ανώτερη ενός προκαθορισμένου
ορίου.

Δεδομένου ότι υπάρχει ήδη η τεχνολογία που θα μπορούσε να αποτρέψει την ανταλλαγή γραπτών
μηνυμάτων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως και την πλοήγηση στο Διαδίκτυο
κατά την οδήγηση, προτίθεται η Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, ούτως ώστε να
εξαλειφθεί η άκρως επικίνδυνη πρακτική της ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων και μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως και η πλοήγηση στον Ιστό κατά την οδήγηση;

Siim Kallas,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη του
αξιότιμου βουλευτή ότι η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της οδήγησης, όπως
και όλες οι άσχετες με την οδήγηση δραστηριότητες, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το 2009, η
Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Η
έκθεση αυτή έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Europa για την οδική ασφάλεια. Ωστόσο, δεν
διαθέτουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ατυχημάτων που προκαλούνται
εξαιτίας αυτής της πρακτικής.
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Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν νομοθεσία η οποία, τουλάχιστον εμμέσως, απαγορεύει την
ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την πλοήγηση
στον Ιστό κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Ενώ δεν αναφέρεται συγκεκριμένα η χρήση κινητών
τηλεφώνων, οι νομικές διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας ορίζουν ότι οι οδηγοί οφείλουν να
είναι απολύτως προσηλωμένοι στην οδήγηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν προτίθεται να
εισηγηθεί συμπληρωματική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την απαγόρευση της πρακτικής
της ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και
της πλοήγησης στον Ιστό κατά την οδήγηση αυτοκινήτων. Ευελπιστούμε ότι τα κράτη μέλη θα
χειριστούν το ζήτημα αυτό με ικανοποιητικό τρόπο.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Κύριε Πρόεδρε, με απογοήτευσε η απάντηση που έδωσε στην
ερώτησή μου ο Επίτροπος Kallas. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνεργασία
μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους. Ένα από τα
νέα φαινόμενα στους ευρωπαϊκούς δρόμους είναι τα άτομα που ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα
ενώ οδηγούν. Όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες. Απαιτείται περαιτέρω
συνεργασία· θεωρώ απογοητευτική την άρνηση του Επιτρόπου να μας υποσχεθεί κάτι καλύτερο
για το θέμα αυτό.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Συγχαίρω τον συνάδελφό μου, κ. Higgins, ο οποίος έθιξε αυτό το
πολύ σημαντικό ζήτημα. Συμμερίζομαι και εγώ την ανησυχία του για την έλλειψη ενθουσιασμού
που επέδειξε ο Επίτροπος ως προς τη λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση
με βέλτιστες πρακτικές στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω, λοιπόν, να τον ρωτήσω γιατί
δεν θέλει η Επιτροπή τουλάχιστον να προσπαθήσει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν
κοινούς κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μεριμνήσουν για την επιβολή τους προς
όφελος της ασφάλειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής;

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω απλώς τον λόγο για να σας
ενημερώσω, κυρίες και κύριοι, ότι είμαι εισηγήτρια για το θέμα των διασυνοριακών ποινών, όπου
δόθηκε στο Συμβούλιο η δυνατότητα διεύρυνσης του καταλόγου των παραπτωμάτων –κάτι που
περιλαμβανόταν, άλλωστε, στην αρχική πρόταση της Επιτροπής– και όπου εθίγη το πρόβλημα
της χρήσης κινητών τηλεφώνων. Δυστυχώς, ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο ούτε η Ιρλανδία
συμμετέχουν στην αλλαγή νομικής βάσης που προβλέπεται στη συμφωνία του Συμβουλίου,
καθώς επέλεξαν να μην εξαιρεθούν από το σύστημα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε, και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε ίσως να βελτιώσει την κατάσταση στον
συγκεκριμένο τομέα. Ευελπιστώ ότι, στη συζήτηση με το Συμβούλιο, οι χώρες αυτές θα
διευκρινίσουν τα συμφέροντα που επικαλούνται, αν και δεν γνωρίζουμε τίποτε σχετικό. Φαίνεται
ότι τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο σκέπτεται να επιλέξει τη συμμετοχή του στο σύστημα.

Siim Kallas,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Η κατάρτιση και η υλοποίηση ενός ευρέος
σχεδίου δράσης αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες της Επιτροπής, ενώ έχει σημειωθεί πραγματικά
τεράστια πρόοδος ως προς αυτό το θέμα: έχουμε μειώσει αισθητά τον αριθμό των ατυχημάτων
στην Ευρώπη. Μπορώ να σας δηλώσω ότι, στη χώρα μου, ο ετήσιος αριθμός θανάτων στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 ήταν 400, ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 78 – και πρέπει,
βεβαίως, να σημειωθεί ότι αυτό επιτεύχθηκε παρότι δεκαπλασιάστηκε ο αριθμός των οχημάτων
που κυκλοφορούν. Πρόκειται για πολύ ουσιαστική αλλαγή.

Αυτό είναι σημαντικό, και ευχαριστώ θερμά την κ. Ayala Sender που μας υπενθύμισε τη
διασυνοριακή εκτέλεση των ποινών για τροχαίες παραβάσεις, η οποία αποτελεί άκρως σημαντικό
μέτρο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
τον Δεκέμβριο και τώρα θα προχωρήσουμε στην εκτέλεσή της.
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Δεν θεωρώ πανάκεια την αύξηση του αριθμού των νομοθετικών πράξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
ότι δηλαδή, όποιο πρόβλημα και αν αντιμετωπίζουμε, πρέπει να θεσπίζουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εντούτοις, ενώ οι πάντες ασκούν κριτική για το γεγονός ότι διαθέτουμε υπερβολικό όγκο
νομοθεσίας στην ΕΕ, κατά τη γνώμη μου, το θέμα αυτό απασχολεί τα κράτη μέλη όσο και τους
ευρωπαίους πολίτες εν γένει, αν δε η διασυνοριακή εκτέλεση των ποινών για τροχαίες παραβάσεις
μπορεί να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας, αυτό από μόνο του θα είναι
πολύ σημαντικό.

Πρόεδρος.   – Οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου θα απαντηθούν
γραπτώς (βλ. Παράρτημα).

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.15 και συνεχίζεται στις 21.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROBERTA ANGELILLI
Αντιπροέδρου

16. Η κατάσταση στην Αϊτή έναν χρόνο μετά τον σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και
ανασυγκρότηση (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Προτού ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, οφείλω να σας ενημερώσω ότι, δυστυχώς,
ένας ιταλός στρατιώτης έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά σε ανταλλαγή
πυρών που σημειώθηκε σήμερα στο Αφγανιστάν. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην
οικογένεια του θύματος, Luca Sanna.

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στην Αϊτή
έναν χρόνο μετά τον σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση.

Kristalina Georgieva,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να
εκφράσω και εγώ τα συλλυπητήριά μου στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Πριν από ένα έτος, γίναμε μάρτυρες, στην Αϊτή, μιας από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές
της πρόσφατης Ιστορίας, η οποία οδήγησε όμως και σε ένα από τα πιο ενθαρρυντικά κύματα
αλληλεγγύης, προς έναν λαό η αντοχή του οποίου απέναντι στην καταστροφή και το χάος
αποτελεί υπόδειγμα θάρρους για όλους μας. Ένα έτος μετά την καταστροφή, θέλουμε να
τιμήσουμε τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους, αλλά και όσων έχουν επιβιώσει. Τους
υποσχεθήκαμε ότι θα τους προσφέρουμε βοήθεια, και τηρούμε πιστά τις υποσχέσεις μας.

Η ΕΕ είναι κρίσιμος παράγοντας στην παγκόσμια προσπάθεια επίδειξης αλληλεγγύης προς την
Αϊτή. Κινητοποιήσαμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
και, όπως θα επισημάνει αργότερα ο Επίτροπος Piebalgs, για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας
με σκοπό την ανασυγκρότηση της χώρας.

Μετά τον σεισμό, η ΕΕ δεσμεύτηκε να διαθέσει περισσότερα από 320 εκατ. ευρώ ως αμιγώς
ανθρωπιστική βοήθεια, και, από το ποσό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε 130 εκατ. ευρώ
για το παρελθόν έτος, το 2010.

Οι πόροι αυτοί μας επέτρεψαν να αγγίξουμε τις ζωές άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων Αϊτινών
μέσω επισιτιστικής βοήθειας, αποχέτευσης και στέγης. Έχει παρασχεθεί στέγη σε σχεδόν 1,5
εκατ. άτομα: μια βάση από την οποία μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι τη ζωή τους. Η βοήθεια
την οποία παρείχαμε δεν εστιάστηκε μόνον στο Port-au-Prince, διατέθηκε και σε άλλες πληγείσες
πόλεις –τις Léogâne και Jacmel– ενώ ακολουθήσαμε, μέσω της παροχής βοήθειας, τους 500.000
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Αϊτινούς που εγκατέλειψαν το Port-au-Prince για να ζήσουν με συγγενείς σε αγροτικές περιοχές,
παρέχοντας τρόφιμα, νερό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθαρίζοντας τους δρόμους και
υποστηρίζοντας προγράμματα χορήγησης μετρητών για απασχόληση.

Η ανθρωπιστική βοήθεια την οποία παρέχουμε τώρα εστιάζεται στην καταπολέμηση της χολέρας,
μέσω της διάθεσης 22 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών στους τομείς της
υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης σε καθαρές πηγές ύδατος και σε υποδομές
αποχέτευσης, καθώς και για ενημερωτικές εκστρατείες, επιδημιολογική παρακολούθηση και
υλικοτεχνική υποστήριξη. Μέχρι στιγμής έχουμε χρηματοδοτήσει τη θεραπεία 158.000 ατόμων,
το σημαντικότερο όμως είναι ότι προσφέραμε καθαρό νερό για μισό εκατομμύριο άτομα και
πρόσβαση σε ασφαλέστερη αποχέτευση για 900.000 άτομα, ενημερώσαμε ένα εκατομμύριο
Αϊτινούς σχετικά με τη χολέρα, πώς μπορεί να αποφευχθεί και πώς μπορεί να θεραπευτεί η νόσος,
ενώ διανείμαμε 1,3 εκατ. σαπούνια και δισκία χλωρίνης στις πληγείσες κοινότητες.

Ελπίζαμε ότι, ένα έτος μετά τον σεισμό, η κατάσταση θα είχε βελτιωθεί, όμως αυτό δεν ισχύει.
Για τον λόγο αυτόν, δεσμεύουμε για το τρέχον έτος, το 2011, κονδύλια 33 εκατ. ευρώ. Είμαστε
έτοιμοι να προσφέρουμε περισσότερα, εφόσον απαιτηθεί περαιτέρω βοήθεια.

Για το 2011, οι προτεραιότητές μας θα είναι η παροχή στέγης, αποχέτευσης και υγειονομικής
περίθαλψης. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα βελτίωσης των ανεπαρκών υποδομών
αποχέτευσης, καθότι είναι προφανές ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της χολέρας σε
περισσότερες κοινότητες. Θα συνεχίσουμε επίσης να παρέχουμε βοήθεια στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης, όμως το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Αϊτής τελεί υπό
κατάρρευση. Δεν βοηθάει καθόλου τους ανθρώπους.

Σε αυτήν την προσπάθεια, στηριχθήκαμε στις υπηρεσίες ατόμων που εργάζονται για την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας, και θέλω στο σημείο αυτό να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όσες
και όσους διακινδυνεύουν τις ζωές τους για να βοηθήσουν τον λαό της Αϊτής.

Υποστηρίζουμε επίσης τις προσπάθειες του Επιτρόπου Piebalgs για τη διασύνδεση της βοήθειας
με την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Παραδείγματος χάριν, ορισμένοι από τους πόρους
του κονδυλίου «Β» του 9ου ΕΤΑ θα διατεθούν για προγράμματα στέγασης σε στενό συντονισμό
με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ ότι προσεγγίζουμε σφαιρικά
την κατάσταση στην Αϊτή, προκειμένου να βοηθήσουμε τα άτομα που έχουν ανάγκη από άμεση
βοήθεια, αλλά και να δημιουργήσουμε τις βάσεις για πιο μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση της
χώρας.

Andris Piebalgs,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, προσφέρουμε απτά
αποτελέσματα και στο μέτωπο της ανασυγκρότησης. Η ΕΕ ως σύνολο –ήτοι, η Ένωση και τα
κράτη μέλη– έχει ήδη διαθέσει 600 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της δέσμευσης την οποία ανέλαβε
στη Νέα Υόρκη για τη χορήγηση 1,2 δισ. ευρώ, ενώ έχει εκταμιεύσει ήδη 330 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της γενικής δέσμευσης της ΕΕ, η Ένωση είχε αρχικώς ανακοινώσει δέσμευση 460
εκατ. ευρώ, ενώ θεωρούμε αναγκαίο να αυξήσουμε αυτό το ποσό σε 522 εκατ. ευρώ. Από το
ποσό αυτό, έχουμε ήδη δεσμεύσει 327 εκατ. ευρώ. Τα εξελισσόμενα προγράμματα έχουν
προσαρμοστεί, παρατείνοντας τη διάρκειά τους και/ή αυξάνοντας τη χρηματοδότησή τους, ώστε
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις αναθεωρημένες προτεραιότητες. Δημιουργήθηκαν επίσης
νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση πρόσθετων αναγκών.

Οι εκταμιεύσεις που συνδέονται ευθέως με το ποσό που είχαμε υποσχεθεί ανήλθαν σε 74 εκατ.
ευρώ το 2010. Εκτιμώ ότι, ενόψει της κατάστασης που επικρατεί στην Αϊτή, το αποτέλεσμα
αυτό είναι πολύ θετικό. Πρέπει να γίνει αντιληπτό πάντως ότι η κατάσταση στη χώρα, η οποία
ήταν ήδη πολύ δύσκολη πριν από τον σεισμό, έγινε ακραία προβληματική την επαύριο του
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σεισμού και περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο αργότερα – εξαιτίας του τυφώνα Tomas, της
επιδημίας χολέρας και της πολιτικής αστάθειας. Το ανθρωπιστικό προσωπικό και οι τεχνικοί
εμπειρογνώμονες συχνά εργάζονταν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.

Άλλοι παράγοντες τους οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψη περιλαμβάνουν, καταρχάς, το γεγονός
ότι η μεσομακροπρόθεσμη βοήθεια για την ανασυγκρότηση χορηγείται σε χρονικό ορίζοντα
τριών έως πέντε ετών και οι εκταμιεύσεις απλώνονται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος: το
2010 αφιερώθηκε κατά κύριο λόγο στη δέσμευση των πόρων και τη δρομολόγηση της
προετοιμασίας των έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν, περιλαμβανομένων όλων των αναγκαίων
τεχνικών μελετών και προκηρύξεων. Οι πιο συγκεκριμένες δραστηριότητες θα ξεκινήσουν το
2011 και εκτιμούμε ότι οι εκταμιεύσεις σε σχέση με τα ποσά που έχουμε υποσχεθεί θα
διπλασιαστούν, φτάνοντας τα 150 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Η αναπτυξιακή βοήθεια την οποία έχει προσφέρει μέχρι στιγμής η ΕΕ εστιάστηκε, πρωτίστως,
στην εξασφάλιση των αναγκαίων λειτουργιών της κυβέρνησης ώστε να μπορεί να προσφέρει τις
βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι η λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, του
συστήματος υγείας και της αστυνομίας, και να έχει τη δυνατότητα συντήρησης προσωπικού
στον δημόσιο τομέα. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η άμεση ενίσχυση και ανασυγκρότηση των
στρατηγικών υποδομών και δρόμων· ενώ η τρίτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του συστήματος
ετοιμότητας της Αϊτής για τη διαχείριση καταστροφών, καθώς και των μηχανισμών και υποδομών
στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Έχουμε θέσει ως στόχο την ανοικοδόμηση μιας ισχυρότερης Αϊτής μετά τον σεισμό, η οποία θα
στηρίζεται σε ισχυρότερα θεμέλια. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή αϊτινή κυβέρνηση,
ενώ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις προτεραιότητες. Επομένως, ακολουθούμε κατά
κύριο λόγο τις προτεραιότητες τις οποίες μας έθεσε η κυβέρνηση της Αϊτής. Επιθυμούν
πραγματικά την ενίσχυση της διακυβέρνησης –με ιδιαίτερη έμφαση σε πτυχές όπως η
δημοσιονομική στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο ύψος των κρατικών εσόδων– και
την πραγματοποίηση εκτεταμένων επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, κυρίως των δρόμων.

Από πού μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα για να βελτιώσουμε αυτήν την κατάσταση; Θα
μπορούσαμε να συντονίσουμε καλύτερα τη βοήθεια και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ
της Επιτροπής και των κρατών μελών. Τώρα οριστικοποιούμε το κοινό πρόγραμμα στο πλαίσιο
μιας διαδικασίας στην οποία μετέχουν και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Έχουμε άλλωστε συλλέξει πολύ καλές εμπειρίες από τη συνεργασία με όλους τους εταίρους μας
στην προσωρινή επιτροπή για την ανασυγκρότηση της Αϊτής, και αυτό συμβάλλει σίγουρα στην
επιτάχυνση της διαδικασίας. Εκτιμώ, ωστόσο, ότι πρέπει να κάνουμε πράξη την έντονη επιθυμία
μας να εξασφαλίσουμε σταθερότητα όσον αφορά τόσο τη χορήγηση της βοήθειας όσο και τη
δημοκρατική λειτουργία της Αϊτής, καθότι αποτελεί σαφή προϋπόθεση ώστε να αποδώσουν
καρπούς οι προσπάθειες της ΕΕ και του συνόλου της διεθνούς κοινότητας.

Αξιότιμοι βουλευτές, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όμως είναι εμφανές
ότι μπορούμε να εργαστούμε και καλύτερα. Έχουμε διδαχθεί από τις εμπειρίες μας: η ΕΕ
ανταποκρίνεται αναμφίλεκτα στην υπόσχεσή της και στη δέσμευσή μας. Επομένως, φρονώ ότι,
ενώ η κατάσταση όπως παρουσιάζεται ενίοτε στα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ ακριβής από μία
άποψη, σημειώνουμε πρόοδο. Εκτιμώ ότι, το 2011, θα δούμε να συντελούνται ουσιαστικές
αλλαγές στη χώρα –υπό την προϋπόθεση ότι θα εδραιωθεί η πολιτική σταθερότητα στην Αϊτή,
διότι η αστάθεια είναι βέβαιο ότι εμποδίζει τις προσπάθειές μας– και θα εστιάσουμε αυτές τις
προσπάθειες στην ανασυγκρότηση της Αϊτής.
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Michèle Striffler,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι,
ένα έτος μετά τον σεισμό, η Αϊτή εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, οι δε
προσπάθειες ανασυγκρότησης προχωρούν με πολύ βραδείς ρυθμούς. Αυτό οφείλεται στις
διαρθρωτικές αδυναμίες του αϊτινού κράτους, στην έλλειψη πολιτικής βούλησης και την αδυναμία
λήψης αποφάσεων από μέρους των αρχών της Αϊτής, καθώς και στην έλλειψη στήριξης από τη
διεθνή κοινότητα. Εάν οι αρχές της Αϊτής δεν λάβουν ορισμένες μείζονες αποφάσεις, όπως η
υποχρεωτική αγορά, οι χιλιάδες τόνοι των ερειπίων που εμποδίζουν τη διαδικασία ανοικοδόμησης
δεν πρόκειται να καθαριστούν.

Οφείλω να συγχαρώ τις ανθρωπιστικές οργανώσεις για τις προσπάθειες που καταβάλλουν και
το έργο που έχουν επιτελέσει. Έχει επιτευχθεί πρόοδος και έχουν σωθεί εκατομμύρια ανθρώπινες
ζωές.

Ωστόσο, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν να αναπληρώνουν τις
αδυναμίες του κράτους της Αϊτής. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να προσφέρει ισχυρή στήριξη σε μια δίκαιη και διαφανή εκλογική
διαδικασία, η οποία θα διασφαλίσει τη σταθερότητα και την πολιτική βούληση που απαιτούνται
για την ανασυγκρότηση. Επιβάλλεται να βοηθηθούν οι μελλοντικές αϊτινές αρχές, καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας ανασυγκρότησης, ώστε να οργανώσουν κατάλληλους κρατικούς
θεσμούς με σκοπό την εδραίωση μιας νέας ισορροπίας σε όλα τα επίπεδα και τη διασφάλιση μιας
πλήρους δημοκρατικής λειτουργίας.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέλος της προσωρινής επιτροπής για την ανασυγκρότηση
της Αϊτής, και ενόψει της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει, επιβάλλεται να παρέμβει έτσι
ώστε να επιταχυνθεί η εκτέλεση της εντολής της προσωρινής επιτροπής και να διευκολυνθεί η
λειτουργία της.

Μετά τον σεισμό, η διεθνής κοινότητα αποφάσισε να επιδιώξει την ανασυγκρότηση της Αϊτής
με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος. Είναι καιρός να
αντιμετωπίσουμε άπαξ διά παντός τις βαθιά ριζωμένες αιτίες της φτώχειας στην Αϊτή.

Corina Creţu,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (RO) Κυρία Πρόεδρε, ένα έτος μετά την
καταστροφική τραγωδία που σάρωσε την Αϊτή, όπως επισημάνατε, από την αξιολόγηση της
διαδικασίας ανασυγκρότησης προκύπτει ότι υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών του
πληθυσμού, αλλά και των δεσμεύσεων τις οποίες ανέλαβε η διεθνής κοινότητα. Επιπλέον,
κρίνοντας από τις οπισθοδρομήσεις των τελευταίων μηνών, οι προσπάθειες ανασυγκρότησης
του κράτους φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η χώρα αυτή, την οποία σάρωσε ένας
σεισμός και έπληξε μια επιδημία χολέρας, η εκδήλωση της οποίας έχει αποδοθεί στους
κυανόκρανους του ΟΗΕ, έχει συγχρόνως βυθιστεί σε σοβαρή πολιτική κρίση.

Εκτιμώ ότι υπάρχουν τρεις τομείς στην κρίση της Αϊτής στους οποίους οφείλουμε να παρέμβουμε
το επόμενο διάστημα. Διαφορετικά, κινδυνεύουν να υπονομευθούν οι προσπάθειες που έχουν
καταβληθεί μέχρι στιγμής. Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα αίτια της επιδημίας
χολέρας πρέπει να ανακοινωθούν το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να κατευναστεί η οργή του
πληθυσμού κατά της παρουσίας του ΟΗΕ. Δεύτερον, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η παράταση της ενδιάμεσης περιόδου, η οποία θα ξεκινήσει με
τη λήξη της θητείας του προέδρου Préval στις 7 Φεβρουαρίου. Η διενέργεια νέων εκλογών υπό
στενή διεθνή εποπτεία είναι η μόνη βιώσιμη, δημοκρατική λύση. Τελευταίο, αλλά εξίσου
σημαντικό, εκτιμώ ότι η τρέχουσα αξιολόγηση πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής για τις
προσπάθειες ανασυγκρότησης, οι οποίες έχουν υπονομευθεί λόγω αναποτελεσματικότητας,
καθυστερήσεων και αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των χωρών της περιοχής.
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Ας μην ξεχνούμε ότι, από τα 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ που υποσχέθηκε η διάσκεψη δωρητών στη
Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 2010, μόνον 1,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής,
ενώ σημαντικό μέρος αυτών των ενισχύσεων αντιστοιχεί στη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις ανησυχίες μας για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ένα εκατομμύριο
των Αϊτινών που επιβιώνουν σε καταυλισμούς έκτακτης ανάγκης, όπου η φτώχεια, η απελπισία
και η σεξουαλική βία λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις, πρέπει να προσθέσουμε τη
μακροχρόνια προοπτική βιώσιμων επενδύσεων στην Αϊτή και συγκεκριμένης στήριξης για τη
δημιουργία βιώσιμων κρατικών υποδομών.

Charles Goerens,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, η ποιότητα των
παρεμβάσεων των δύο Επιτρόπων μας ήταν τέτοια ώστε θα περιοριστώ σε δύο μόνον σχόλια.

Πρώτον, ένα έτος μετά τον σεισμό, η Αϊτή παραμένει σε μεγάλη έκταση ερειπωμένη. Ενόψει της
κλίμακας της καταστροφής, γνωρίζαμε ότι η χώρα θα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.
Γνωρίζαμε επίσης ότι, εκτός από τα πολλά ανθρώπινα θύματα, ο σεισμός είχε πλήξει την ίδια την
υπόσταση του κράτους· τόσο σοβαρές ήταν οι ζημιές τις οποίες προκάλεσε αυτή η φυσική
καταστροφή. Όταν προσθέσουμε σε αυτό και τα διαρθρωτικά προβλήματα και, ειδικότερα, τις
αδυναμίες στο επίπεδο της διακυβέρνησης, οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν
όσοι εργάζονται στην περιοχή είναι προφανείς.

Ποιος φέρει την πρωταρχική ευθύνη γι’ αυτήν την κατάσταση; Ακόμη και αν υπάρχουν
ελαφρυντικά, ο βασικός παράγοντας είναι το ίδιο το αϊτινό κράτος, χωρίς το οποίο τίποτε δεν
μπορεί να επιτευχθεί. Η εναλλακτική θα ήταν να αναλάβουμε εμείς τον έλεγχο της χώρας, και
κανείς δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Δεύτερον, μπορούμε να συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις του κράτους της Αϊτής, θα έλεγα
μάλιστα ότι οφείλουμε να το πράξουμε. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφείσθη
προσπαθειών προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίστηκε σε απλές
διακηρύξεις, ενήργησε και με βάση αυτές τις διακηρύξεις της. Αυτό που αναμένουμε στο μέλλον
από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, βεβαίως, να συνεχίσει να προσφέρει την αμέριστη στήριξή της·
πάνω από όλα, όμως, είναι σημαντικό να συμβάλει στην προσπάθεια να επιτραπεί στην Αϊτή να
απελευθερωθεί από το καθεστώς εξάρτησής της, παρά την αναγνωρισμένη αδυναμία της.
Αναγνωρίζω, φυσικά, ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε λίγους μήνες.

Judith Sargentini,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, το πραγματικό
ζήτημα είναι πώς μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε ένα κράτος που έχει καταρρεύσει. Η Αϊτή
είναι κράτος υπό κατάρρευση. Μπορούμε πραγματικά να μιλούμε για ανασυγκρότηση, δεδομένου
ότι η Αϊτή εξαρχής δεν ήταν δημοκρατία; Αυτό είναι το έργο που καλούμαστε να φέρουμε εις
πέρας. Παρ’ όλες τις προσπάθειες της Επιτροπής, δεν έχουμε ακόμη απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
Το ξέσπασμα της επιδημίας χολέρας, η νοθεία στις εκλογές του Νοεμβρίου και ο εκφοβισμός
του πληθυσμού είναι σίγουρο ότι δεν μας βοηθούν να ανασυγκροτήσουμε, ούτως ειπείν, τη
χώρα. Το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια βρίσκονταν ήδη πριν από τον σεισμό
σε δεινή θέση μάς κάνει να συνεχίζουμε να διστάζουμε να δεχτούμε τη σεξουαλική βία την οποία
υφίστανται γυναίκες και κορίτσια στους καταυλισμούς υποδοχής.

Μέσα σε όλα αυτά προστίθεται και η επιστροφή του Baby Doc στην Αϊτή, ο οποίος φαίνεται να
θέλει να εκμεταλλευτεί την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα οι πολίτες, μιας και
–σύμφωνα με ορισμένες φήμες– τελείωσαν επιτέλους τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει. Δεν
είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τέτοιες εξελίξεις στην Αϊτή.

Η στάση μας κατά το έτος που πέρασε μετά την καταστροφή ήταν να βοηθήσουμε τους Αϊτινούς
ώστε να προσπαθήσουν να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους, όμως το στοιχείο που απουσιάζει
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πραγματικά από τη χώρα είναι οι οργανωτικές ικανότητες. Γι’ αυτό συνεχίζουν να ζουν από την
παροχή έκτακτης βοήθειας και πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της αναπτυξιακής
συνεργασίας. Απουσιάζει, όμως, ένας κρίκος σε κάποιο σημείο της αλυσίδας. Βεβαίως, αυτό δεν
μπορεί να επιτευχθεί εν μια νυκτί, όμως είναι ο καίριος τομέας στον οποίο πρέπει να κατευθύνουμε
τις προσπάθειές μας, καθότι η χώρα αυτή δεν θα μπορέσει να ανοικοδομήσει τα κτίριά της χωρίς
να μετεξελιχθεί σε δημοκρατία ή, τουλάχιστον, να αποκτήσει πραγματική ηγεσία. Εύχομαι,
λοιπόν, ό,τι καλύτερο στους Επιτρόπους Georgieva και Piebalgs σε αυτήν την προσπάθειά τους.
Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο!

Nirj Deva,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ορθώς συζητούμε ξανά
αυτό το θέμα· το συζητήσαμε άλλωστε και προσφάτως. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον μας για τον
λαό της Αϊτής – προφανώς, ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τον λαό της Αϊτής από ό,τι η ίδια
η κυβέρνηση της Αϊτής.

Μιλούμε για το καθήκον προστασίας. Μιλούμε για την ευθύνη που έχουμε να προστατέψουμε
απέναντι σε μαζικούς δολοφόνους και γενοκτόνους δικτάτορες – ποιες είναι όμως οι ευθύνες
μας για την παροχή προστασίας έναντι αναποτελεσματικών και διεφθαρμένων κυβερνήσεων οι
οποίες αδιαφορούν για τους λαούς τους; Στην Αϊτή υπάρχουν ένα εκατομμύριο άστεγοι· 230.000
άτομα έχασαν τη ζωή τους· 300.000 τραυματίστηκαν. Ωστόσο, μόλις το 5% των ερειπίων έχει
καθαριστεί, μόλις το 15% των σπιτιών έχει ανοικοδομηθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Αν η κυβέρνηση της Αϊτής δεν ενδιαφέρεται για τον λαό της, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
την προσέγγιση της «ευθύνης για προστασία». Μέχρις ότου αποφασίσουμε να το πράξουμε, είναι
παράλογο να ζητούμε από τους δύο εξαίρετους Επιτρόπους μας να τρέχουν διαρκώς πάνω-κάτω
στο Κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μας πουν τι ακριβώς μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν,
όταν οι τοπικές ικανότητες παρέμβασης είναι τόσο προβληματικές και ευάλωτες.

Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να
απομακρύνει τα ερείπια. Για την απομάκρυνση των ερειπίων, απαιτούνται βαρέα ανυψωτικά
μηχανήματα, γερανοί, ελικόπτερα, προωθητήρες και δυνατότητα χειρισμού τους. Αν δεν μπορεί
κανείς να οδηγήσει αυτά τα μηχανήματα, τότε πρέπει να έρθουν άνθρωποι από αλλού, οι οποίοι
γνωρίζουν τον χειρισμό τους, για να τα θέσουν σε λειτουργία. Όμως, η Αριστερά θα εμπόδιζε
τον στρατό, το ναυτικό ή την αεροπορία οποιουδήποτε κράτους μέλους να βοηθήσουν σε μια
τέτοια προσπάθεια. Δεν μπορείτε να περιμένετε από ανθρώπους της Oxfam ή της «Save the
Children» και άλλων παρόμοιων οργανώσεων να οδηγούν ελκυστήρες και να μετακινούν βαριά
χαλάσματα. Πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος την πολιτική και να βοηθήσουμε πρακτικά αυτούς
τους ανθρώπους.

Jacky Hénin,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, πριν από λιγότερο
από ένα έτος, η Αϊτή και ο λαός της έπεσαν θύματα μιας φοβερής καταστροφής. Παντού,
απλώθηκε η καταστροφή και ο θάνατος.

Αξίζει να τιμήσουμε τη γενναιότητα του λαού της Αϊτής και την παγκόσμια έκφραση λαϊκής
αλληλεγγύης προς τα θύματα. Μιλώ για λαϊκή αλληλεγγύη επειδή, στην Ευρώπη όπως και αλλού,
πολύ συχνά εκείνοι που έχουν λίγα δίνουν τα περισσότερα.

Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω επισήμως το κράτος και τον λαό της Κούβας για την
αποτελεσματική στήριξη που προσέφεραν, χωρίς υστερόβουλα κίνητρα και με αποτελέσματα
που μιλούν από μόνα τους. Μέχρι σήμερα, η κουβανική ιατρική ταξιαρχία περιέθαλψε
περισσότερους από 50.000 ασθενείς με χολέρα, βοήθησε στην ανοικοδόμηση 76 κέντρων υγείας
και νοσοκομείων και πραγματοποίησε εγχειρήσεις σε πολλούς Αϊτινούς. Η βοήθεια την οποία
παρέχει η Κούβα θεωρείται από πολλούς εμπειρογνώμονες ιδιαίτερα αποτελεσματική. Αυτό
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ισχύει σε τέτοιο βαθμό, ώστε μια χώρα όπως η Νορβηγία θέλησε να ζητήσει από την Κούβα να
παρέμβει για λογαριασμό της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες καλά θα κάνουν να εμπνευστούν από το
παράδειγμα της Κούβας αντί να κρύβουν την αδιαφορία τους πίσω από εμφανίσεις στα μέσα
ενημέρωσης οι οποίες ελάχιστα συγκαλύπτουν το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται τη βοήθεια ως
φιλανθρωπία όταν, στην πραγματικότητα, εξυπηρετεί πάνω από όλα τα δικά τους οικονομικά
και πολιτικά συμφέροντα εις βάρος της βιώσιμης ανασυγκρότησης του κράτους και της
οικονομίας της Αϊτής.

Με δεδομένη την ιστορική ευθύνη τους για τα δεινά της Αϊτής, είναι αισχρό να υποκρίνονται η
Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι αυτές ξέρουν τι είναι καλύτερο. Ας μην ξεχνούμε ότι
χρειάστηκε να εκδηλωθεί μια από τις χειρότερες καταστροφές για να αποφασίσουν επιτέλους η
Διεθνής Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να ακυρώσουν το χρέος της Αϊτής.

Επί του παρόντος, όσα συμβαίνουν στην Αϊτή καταδεικνύουν τους περιορισμούς της τρέχουσας
επιχείρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Στην Αϊτή, η ανθρωπιστική παρέμβαση
αποδεικνύει την αδυναμία της να προσφέρει βιώσιμες λύσεις για τον λαό της χώρας. Το χειρότερο
δε είναι ότι, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αποτελεί εμπόδιο για την
ανασυγκρότηση ενός δημοκρατικού κράτους και μιας οικονομίας η οποία θα ανταποκρίνεται
σε τελευταία ανάλυση στην ανθρώπινη ανάγκη του λαού της Αϊτής για ανάπτυξη.

Η διεθνής κοινότητα υποσχέθηκε να παράσχει 11,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ για την ανασυγκρότηση
της χώρας. Μένει να δούμε τι ακριβώς εννοεί με τη λέξη «ανασυγκρότηση». Ποιο μέρος αυτής
της βοήθειας έφτασε όντως σε αυτούς που την είχαν ανάγκη; Ποιος θα λαμβάνει τις αποφάσεις
για την υλοποίηση των έργων; Θα δούμε μήπως, όπως συνέβη στο Κοσσυφοπέδιο, ανέργους να
παρακολουθούν μεγάλες διεθνείς εταιρείες να ανοικοδομούν τη χώρα τους επειδή είναι οι μόνες
που μπορούν να εξασφαλίσουν τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να γίνει μέρος ενός πατερναλιστικού ή νεοαποικιοκρατικού
συστήματος, αλλά, απεναντίας, να συμβάλει στην προώθηση μιας δημοκρατικής αναγέννησης
στη Δημοκρατία της Αϊτής η οποία να είναι έργο του ίδιου του λαού της. Ο λαός της Αϊτής ήταν
ο πρώτος λαός στον κόσμο που απελευθερώθηκε από τη γαλλική αποικιοκρατία. Εκτός από τα
δεινά του πολέμου, επιβαρύνθηκαν με πάνω από 20 δισ. ευρώ σε σημερινά χρήματα για
«αποζημιώσεις» σε δουλοκτήτες ευρωπαίους αποίκους.

Ενόψει των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, τα οποία αντιπροσωπεύουν η σκλαβιά και η
αποικιοκρατία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και, κυρίως, η Γαλλία χρωστούν σήμερα ηθικό, πολιτικό και
οικονομικό χρέος στην Αϊτή. Πρέπει, λοιπόν, να εξοφλήσουμε αυτό το χρέος τιμής.

Bastiaan Belder,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, έναν χρόνο μετά τον
φοβερό σεισμό στην Αϊτή, η ανασυγκρότηση της χώρας ακολουθεί οδυνηρά βραδείς ρυθμούς.
Πράγματι, έχει σημειωθεί πρόοδος, βήμα προς βήμα. Ο λαός της Αϊτής έχει απόλυτη ανάγκη τη
βοήθειά μας, ιδίως τώρα που η επιδημία χολέρας σπέρνει τον θάνατο. Πρέπει να εστιάσουμε την
προσοχή μας στην επισιτιστική ασφάλεια. Η τοπική γεωργία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό, με
αποτέλεσμα η χώρα να είναι έντονα εξαρτημένη από εισαγωγές τροφίμων. Είναι σημαντικό να
επενδυθούν πολλά χρήματα και ενέργεια για την εκ νέου ανάπτυξη της γεωργίας και των τοπικών
υποδομών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η χορήγηση μικροδανείων είναι μείζονος σημασίας,
καθόσον προάγουν την οικονομική ανάπτυξη από τη βάση. Συμμερίζεται η Επιτροπή αυτήν την
άποψη;

Εν τω μεταξύ, η πολιτική κατάσταση στην Αϊτή παραμένει ανησυχητική, μετά τον πρώτο γύρο
των προεδρικών εκλογών. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην έκθεση αξιολόγησης την οποία
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εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις
της Επιτροπής για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Αϊτή και τον αντίκτυπό της στην
ανασυγκρότηση της χώρας;

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε ένα εντυπωσιακό βιβλίο για την
Αϊτή από έναν ολλανδό δημοσιογράφο, και από τότε μία εικόνα έχει χαραχτεί στη μνήμη μου:
είναι η εικόνα μιας ομάδας ανθρώπων που καθάριζαν τα ερείπια μετά τον σεισμό στην Αϊτή και
φορούσαν μπλουζάκια με το σύνθημα «Haiti pap peri» (Η Αϊτή ΔΕΝ πεθαίνει). Αυτό πρέπει να
μας εμπνεύσει ώστε να φροντίσουμε όντως για την επιβίωση των Αϊτινών και να τους
υποστηρίξουμε στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν καλύτερες προοπτικές για το μέλλον.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ξεχάσει την Αϊτή.
Είμαστε ακόμη ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας. Ωστόσο, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η χώρα
παραμένει βυθισμένη σε εσωτερικό και πολιτικό χάος.

Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αϊτή πραγματοποιήθηκε σε δύο κλασσικά στάδια. Το
πρώτο στάδιο συνίστατο στην παροχή έκτακτης βοήθειας και απευθυνόταν σε άτομα που την
είχαν άμεση ανάγκη. Το δεύτερο στάδιο εστιαζόταν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική
ανασυγκρότηση της χώρας. Ωστόσο, εξαιτίας του ξεσπάσματος της χολέρας, του τυφώνα, της
ασταθούς κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης, ακόμη και διαθρησκευτικών εντάσεων και
συγκρούσεων, το στάδιο της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας διαρκεί περισσότερο από ό,τι
είχαμε προβλέψει αρχικώς. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο
όσο γρήγορα και ολοκληρωμένα επιθυμούσαμε.

Η κρίση στην Αϊτή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η παρέμβασή μας εξακολουθεί να είναι αναγκαία.
Δεν μπορούμε να αποποιηθούμε τις ευθύνες μας. Όπως μας υπενθύμισε ο κ. Piebalgs, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει προσφέρει το ήμισυ των πόρων που είχε υποσχεθεί η διάσκεψη δωρητών που
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Από την άποψη αυτή, τα σχέδιά μας προχωρούν με
ικανοποιητικό τρόπο.

Σκοπός του ψηφίσματος το οποίο θα εγκρίνει αύριο το Κοινοβούλιο είναι να κινητοποιηθούν
τα κράτη μέλη και η Επιτροπή υπέρ της υλοποίησης των διακηρύξεων στις οποίες έχουμε προβεί.
Ας μην ξεχνάμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν ακόμη σε προσωρινούς καταυλισμούς,
ενώ πάνω από 3,5 χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει από χολέρα. Εξαρχής, είχαμε υποστηρίξει
ότι υπεύθυνοι για την ανασυγκρότηση πρέπει να είναι οι ίδιοι οι πολίτες της Αϊτής. Το αϊτινό
σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας έχει ως βασικούς άξονες την αποκέντρωση και την
έμφαση στην τοπική γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια. Σεβόμαστε αυτές τις προτεραιότητες
του λαού της Αϊτής. Υπάρχει μία ακόμη σύσταση. Πρέπει να εντείνουμε τις ανθρωπιστικές μας
προσπάθειες, και γνωρίζω ότι ο Επίτροπος εργάζεται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση.

Κρίτων Αρσένης (S&D).   – Κύριοι Επίτροποι, πραγματικά η Αϊτή είναι μια μοναδική περίπτωση.
Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό όλοι μας. Δεν είναι μια περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης
όπου καταθέτουμε κάποια χρηματικά ποσά και αναλαμβάνει η κυβέρνηση μετά πώς θα υλοποιήσει
τα έργα. Η Αϊτή είναι μια χώρα σε πλήρη κατάρρευση. Και το μόνο αναμενόμενο είναι ότι η χώρα
αυτή, δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, θα έχει περισσότερη διαφθορά και όλο
και μεγαλύτερες δυσκολίες για να αντιμετωπίσει την κρίση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
Είναι μια χώρα στην οποία η παρέμβασή μας θα πρέπει να είναι πιο δυνατή, πιο σταθερή· θα
πρέπει πολλές φορές να έχουμε πιο ενεργό ρόλο απ’ ό,τι σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αναφέρθηκε ο κύριος Deva στα ερείπια που δεν έχουν ακόμα καθαριστεί, ώστε να
αποκατασταθούν οι ζημιές. Πρέπει να μαζευτούν τα ερείπια από τους δρόμους. Αυτή θα πρέπει
να είναι η προτεραιότητά μας. Με τους ρυθμούς που ακολουθούμε θα χρειασθούμε άλλα πέντε
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χρόνια! Αυτό το έργο θα πρέπει να τελειώσει άμεσα. Είναι τόσα τα έργα που χρειάζεται να γίνουν
σε αυτήν την χώρα που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανεργία, αν γίνουν όλα αυτά σωστά.

Πρέπει πραγματικά να παρέμβουμε δυναμικά στο θέμα των ερειπίων, στο θέμα της παροχής
νερού, στο θέμα της παροχής τροφίμων, ώστε να μπορέσει αυτή η χώρα να σταθεί στα πόδια της,
ώστε οι πολίτες αυτής της χώρας, που είναι υποχρεωμένοι να σκέφτονται κάθε μέρα πώς θα
επιβιώσουν, να μπορέσουν να σκεφθούν και το αύριο.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, είναι
αλήθεια ότι η Αϊτή αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, ότι είναι διαφορετική, καθότι οι επέτειοι των
καταστροφών μνημονεύονται πάντα για να θυμηθούμε τα θύματα, να διδαχθούμε από τα
σφάλματά μας και να τα καταφέρουμε καλύτερα την επόμενη φορά, όμως η κατάσταση είναι
διαφορετική στην Αϊτή καθώς δεν έχουμε τίποτε να θυμηθούμε – τίποτε δεν έγινε ακόμα.

Αντί να μιλάμε για «έναν χρόνο μετά τον σεισμό», θα ήταν πιο εύστοχο να μιλάμε για «έναν χρόνο
σεισμών», γιατί υπήρξε ο πραγματικός σεισμός, έπειτα ο σεισμός που προκάλεσε η αποτυχημένη
διανομή της βοήθειας, ακολούθησε ο σεισμός στον τομέα της υγείας με την επιδημία χολέρας,
στη συνέχεια ο πολιτικός σεισμός με τις αδιαφανείς εκλογές που διενεργήθηκαν στη χειρότερη
ίσως συγκυρία, και τώρα ο σεισμός, από ορισμένες απόψεις εξίσου ιστορικός, της επιστροφής
του πρώην δικτάτορα υπό τον ύποπτο μανδύα του πολυεκατομμυριούχου τουρίστα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πολύ καλή δουλειά – πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Επισκέφθηκα
την Αϊτή τον περασμένο Ιούνιο με την Επιτροπή Ανάπτυξης και διαπίστωσα το εξαίρετο έργο
που επιτελείται, για το οποίο ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, απαιτείται βελτίωση
της πολιτικής προστασίας και ενίσχυση του ρόλου της διεθνούς κοινότητας, η οποία πρέπει να
θέτει στόχους και προθεσμίες και να εποπτεύει άμεσα μέρος των εργασιών ανοικοδόμησης.

Αυτό πρέπει να εξισορροπείται από την αυξημένη συμμετοχή του πληθυσμού και τοπικών ΜΚΟ,
που συχνά αποκλείονται από την προσπάθεια. Ας περιοριστεί, λοιπόν, ο ρόλος των εθνικών
πολιτικών και των εθνικών κυβερνητικών αρχών της Αϊτής, και ας αυξηθεί ο ρόλος της μέχρι
στιγμής ευάλωτης εταιρικής σχέσης μεταξύ των πολιτών της και της διεθνούς κοινότητας.

Michèle Rivasi (Verts/ALE).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, καθώς συμμετείχα στην αποστολή
παρατήρησης στην Αϊτή τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχω ίδια εικόνα των καταστάσεων που πρέπει
επειγόντως να αντιμετωπιστούν. Τώρα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα πέρα από αυτές τις
έκτακτες καταστάσεις για να φτάσουμε στο στάδιο της ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται να
αποδομήσουμε, αλλά μάλλον να ανοικοδομήσουμε μια χώρα τα θεμέλια και το σύστημα
διακυβέρνησης της οποίας δεν ήταν ποτέ ισχυρά.

Ένα πράγμα είναι σαφές, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοί μου βουλευτές: υπάρχουν 20
εκατομμύρια τόνοι ερειπίων και μόνον ένα ελάχιστο τμήμα, το 5%, έχει απομακρυνθεί μέχρι
στιγμής. Με τους ρυθμούς αυτούς, θα χρειαστεί να περάσουν πάνω από έξι χρόνια για να
απομακρυνθούν τα ερείπια από το Port-au-Prince. Πρόκειται, συνεπώς, για καθαυτό πολιτικό
εγχείρημα, στο οποίο πρέπει να συνεισφέρει η Επιτροπή.

Μια άλλη προτεραιότητα είναι η διακυβέρνηση, και με ικανοποίηση μπορώ να δηλώσω ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει σημαντικά στην παροχή δημοσιονομικής στήριξης στη χώρα.
Πρέπει να αυξήσουμε αυτήν τη χρηματοδοτική προσπάθεια επειδή είναι το μόνο μέσο που θα
επιτρέψει την αποκατάσταση του ελέγχου της χώρας στην κυβέρνηση και τον λαό της Αϊτής. Η
σημερινή εξάρτησή της από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) διαπιστώνεται στο επίπεδο των
βασικών δημοσίων υπηρεσιών όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Δεν πρέπει, ωστόσο, να εκχωρούμε
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες σε ΜΚΟ.
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Πάνω από όλα, πρέπει να υποστηρίξουμε πιο έντονα την ταχεία διοργάνωση εκλογών και την
ολοκλήρωση αυτών των εκλογών, οι οποίες ευελπιστώ ότι θα οδηγήσουν στην αντικατάσταση
μιας διεφθαρμένης πολιτικής ελίτ. Σήμερα, μια ολιγαρχία που, σύμφωνα με καταγγελίες,
απαρτίζεται από 20 περίπου οικογένειες εμποδίζει κάθε απόπειρα οικονομικής ανάπτυξης επειδή
ελέγχει το εμπόριο, αλλά, συγχρόνως, δεν κάνει τίποτε για να αναπτύξει τις παραγωγικές
δυνατότητες της χώρας.

Τέλος, πρέπει να προσφέρουμε στην Αϊτή τους πόρους που έχει ανάγκη ώστε να ξεφύγει από το
καθεστώς εξάρτησης που την υπονόμευε ήδη πριν από τον σεισμό. Κατά συνέπεια, καλώ τα
ευρωπαϊκά όργανα να θέσουν συνεπείς προτεραιότητες και να υποστηρίξουν μαζικά τη δημιουργία
δημοσίων υπηρεσιών με ισχυρές δεσμεύσεις από τη μελλοντική κυβέρνηση της Αϊτής.

James Nicholson (ECR).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, τον Σεπτέμβριο είχα, ούτως ειπείν, την τιμή
να ηγηθώ, μαζί με την κ. Rivasi, μιας αντιπροσωπείας ΑΚΕ στην Αϊτή. Είχα πει τότε ότι τίποτε
δεν με είχε προετοιμάσει για τα όσα αντίκρισα όταν επισκεφθήκαμε τη χώρα.

Θέλω να πω ορισμένα πράγματα απόψε. Καταρχάς, πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως από το
στάδιο της ανθρωπιστικής βοήθειας στο στάδιο της ανασυγκρότησης. Αυτό είναι το πρόβλημα
που μας εμποδίζει να σημειώσουμε πρόοδο. Άκουσα κάποια πολύ ωραία λόγια απόψε στο Σώμα,
όμως τίποτε από αυτά δεν θα έχει πρακτικό αντίκρισμα χωρίς την παροχή πρόσθετης βοήθειας.

Πρέπει να ασκήσουμε περισσότερη πίεση σε όσους υποσχέθηκαν να προσφέρουν στήριξη, και
πρέπει να ασκήσουμε πίεση ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του εγχειρήματος ανασυγκρότησης
που διαχειρίζονται το ίδρυμα Clinton και τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι αναγκαίο να επιτευχθεί
αμέσως.

Άκουσα την παρέμβαση του Επιτρόπου και έχει απόλυτο δίκιο. Απαιτείται όντως πολιτική
σταθερότητα. Ελπίζω και προσεύχομαι να επιτευχθεί πολιτική σταθερότητα, όμως δεν έχω καμία
βεβαιότητα επ’ αυτού.

Όταν επισκεφθήκαμε την περιοχή διαπίστωσα –και αυτό θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά– ότι
ο λαός της Αϊτής είναι πολύ υπερήφανος λαός. Είναι ένας θαυμάσιος λαός. Τους βλέπαμε, η
Michèle Rivasi και εγώ, να βγαίνουν από τις σκηνές τους στις 6 η ώρα το πρωί πεντακάθαροι
και με τα παιδιά τους φρεσκοπλυμένα. Θαυμάσιοι άνθρωποι που χαμογελούσαν, και
αναρωτιόσουν πώς μπορούσαν να χαμογελούν.

Θέλω επίσης να καταγραφούν στα πρακτικά τα συγχαρητήριά μου στους πολλούς ανθρώπους
μέλη των ΜΚΟ μας που διακινδυνεύουν τις ζωές τους στη χώρα αυτή, καθώς και στο προσωπικό
της Επιτροπής, το οποίο μπόρεσα να συγχαρώ προσωπικά σε αυτήν την επίσκεψη. Διαπιστώσαμε
ότι πρόκειται για εξαιρετικούς ανθρώπους, και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα άτομα αυτά
διακινδυνεύουν καθημερινά τις ζωές τους για να βοηθήσουν τον λαό της Αϊτής. Δεν πρέπει να
λησμονήσουμε τον λαό της Αϊτής. Πρέπει να εργαστούμε υπέρ αυτού του λαού, και να
βοηθήσουμε τον λαό της Αϊτής. Αν χρειαστεί να επιστρέψουμε δέκα φορές σε τούτη την Αίθουσα
για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, τότε πρέπει να το πράξουμε και να συνεχίσουμε να το
πράττουμε όσο χρειαστεί.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Κυρία Πρόεδρε, στις 12 Ιανουαρίου 2010, η Αϊτή
σαρώθηκε κατά κυριολεξία, όπως ανέφεραν ήδη πολλοί συνάδελφοι βουλευτές. Σήμερα, ένα
έτος μετά από αυτόν τον φοβερό σεισμό, η χώρα περιμένει ακόμη την έναρξη της διαδικασίας
ανασυγκρότησης. Εν τω μεταξύ, στα δεινά της προστέθηκαν η επιδημία χολέρας και οι εκλογές,
στοιχεία τα οποία περιέπλεξαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
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Κατ’ ουσίαν, σήμερα το Port-au-Prince είναι ένας απέραντος καταυλισμός προσφύγων. Ο
πληθυσμός της Αϊτής επιβιώνει μόνον χάρη στις προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων.
Πράγματι, οφείλουμε ευγνωμοσύνη στις οργανώσεις αυτές. Όπως δήλωσε ο Ειδικός
Αντιπρόσωπος του ΟΗΕ για τη χώρα αυτή, η Αϊτή έχει μετατραπεί σε δημοκρατία μη κυβερνητικών
οργανώσεων. Πόσο ακόμα μπορεί να διαρκέσει, όμως, αυτή η κατάσταση; Καταλαβαίνουμε ότι
η κατάσταση στον τομέα της υγείας είναι καταστροφική, η ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού
συστήματος είναι απόλυτη αναγκαιότητα, για να μην αναφέρουμε καν τη διαδικασία απαλλαγής
από τα ίχνη της καταστροφής. Όλα αυτά καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη
ανασυγκρότησης του κράτους της Αϊτής. Εκτός από τον σεισμό, η απουσία θεσμών και χρηστής
διακυβέρνησης αποτελεί σήμερα μείζον πρόβλημα.

Συνεπώς, οι προσπάθειες πρέπει να εστιαστούν στην αποκατάσταση των κρατικών δομών και
στην εδραίωση της δημοκρατίας στην Αϊτή. Πρέπει δε να επισημανθεί με πολύ ξεκάθαρο τρόπο
η ανάγκη διενέργειας μιας αξιόπιστης, διαφανούς εκλογικής διαδικασίας ενόψει του δευτέρου
γύρου των εκλογών τον Φεβρουάριο.

Το τελευταίο σχόλιό μου είναι ότι η Αϊτή πρέπει να ανασυγκροτηθεί, αν μου επιτρέπετε αυτήν
τη διατύπωση, διαφορετικά. Με τη λέξη «διαφορετικά» εννοώ ότι η ανασυγκρότηση πρέπει να
είναι καλύτερης ποιότητας από την κατάσταση που επικρατούσε στο παρελθόν, έτσι ώστε να
αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων καταστροφών. Εννοώ επίσης ότι οι προσπάθειές μας για την
ανασυγκρότηση της χώρας πρέπει να περιλαμβάνουν, θα έλεγα, τις τοπικές κοινότητες. Φρονώ
ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ανασυγκρότησης πρέπει να υπάρξει διαβούλευση
με τους κυρίως ενδιαφερόμενους, δηλαδή τον λαό της Αϊτής.

Ricardo Cortés Lastra (S&D).   – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
δεν ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου χωρίς να αποδώσω εύσημα στις μη κυβερνητικές
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Εκτιμώ ότι το έργο που επιτελούν είναι αξιέπαινο
και ότι αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες αξίες μας, τις καλύτερες αξίες της ανθρωπότητας.

Έχει περάσει ένα έτος από τον σεισμό στην Αϊτή, και είναι μάλλον καιρός να ενισχύσουμε την
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα τα οποία
πρέπει να διευθετηθούν επειγόντως και χωρίς καθυστερήσεις. Επ’ αυτού δεν χωρεί η παραμικρή
αμφιβολία.

Το πρώτο πρόβλημα είναι μάλλον η κατασκευή ενός ικανοποιητικού συστήματος αποχέτευσης.
Θεωρώ ότι αυτή είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος
που απειλεί ανθρώπινες ζωές στην Αϊτή. Όταν επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να
στρέψουμε την προσοχή μας στο πρόβλημα της στέγης, ενώ πρέπει να διευθετηθεί επειγόντως
το ζήτημα των τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων.

Επιπλέον, χρειαζόμαστε μια νόμιμη, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να
διαπραγματεύεται. Γνωρίζω ότι οι συνθήκες δεν είναι εύκολες, όμως είναι αναγκαίος αυτός ο
νόμιμος διάλογος προκειμένου να επιταχυνθούν οι προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης
στην Αϊτή.

Υπάρχει ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που αναφέρθηκε ήδη από πολλούς συναδέλφους μου:
τα ερείπια, τα οποία αποτελούν από μόνα τους μείζον πολιτικό πρόβλημα. Δεν πρέπει άλλωστε
να σταματήσουμε να μεριμνούμε για το μέλλον, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε την εγκαθίδρυση μιας
μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την εκπαίδευση. Αυτό που συνέβη στην Αϊτή ενδέχεται να
μην είχε συμβεί αν υπήρχε δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και αν υπήρχε κατάλληλο σύστημα
για τη φροντίδα των παιδιών.

Πρέπει να θέσουμε τέρμα όχι μόνον στη φτώχεια, αλλά και στην εξάρτηση.
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Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, πριν από ένα έτος, συνέβη μια φοβερή
καταστροφή στην Αϊτή, ένας εντονότατος σεισμός ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο 200.000
ανθρώπων και άφησε άστεγους 1.300.000 ανθρώπους. Εδώ και ένα έτος βρίσκεται σε εξέλιξη
μια επιχείρηση παροχής βοήθειας και υποστήριξης της αναδιάρθρωσης της χώρας. Πρόκειται,
αναμφίβολα, για ένα τεράστιο και πολυσύνθετο ανθρωπιστικό εγχείρημα. Ωστόσο, η νησιωτική
αυτή χώρα δεν χρειάζεται μόνον υλική και οικονομική βοήθεια, αλλά και την ανασυγκρότηση
των διοικητικών της υπηρεσιών, καθώς και πολιτική σταθερότητα, χωρίς τις οποίες δεν θα
μπορέσει να αναπτυχθεί. Επιπλέον, η πρόσφατη επιδημία χολέρας, η οποία έχει ήδη σκοτώσει
πάνω από 3.500 άτομα, συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Η εμπειρία
της Αϊτής καταδεικνύει ότι ακόμη και η παροχή γενναιόδωρων χρηματικών ποσών δεν μπορεί
να βοηθήσει αν τα χρήματα αυτά δεν διατίθενται με ορθό τρόπο. Η περίπτωση της Αϊτής πρέπει
να μας δώσει τροφή για σκέψη, ενώ αναδεικνύει ξεκάθαρα την ανάγκη δημιουργίας ενός
αποδοτικού συστήματος διεθνούς βοήθειας για κάθε μελλοντική φυσική καταστροφή.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, όταν
φέρνω στον νου μου την Αϊτή, σκέφτομαι τους πολίτες αυτής της χώρας, αλλά σκέφτομαι επίσης
τους ευρωπαίους πολίτες που έχουν προσφέρει απίστευτη υποστήριξη στον λαό της Αϊτής.
Σκέφτομαι επίσης τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν επιτελέσει ήδη τεράστιο έργο. Κύριε
Πρόεδρε, αυτό είναι το θετικό σκέλος της υπόθεσης. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα και, κατά
τη δική μου τουλάχιστον γνώμη, υπάρχουν τρία βασικά διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε
εν προκειμένω.

Πρώτα από όλα, ο συντονισμός. Ο συντονισμός στο στάδιο της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν
υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής, και σήμερα λάβαμε μια έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό. Πρέπει να
βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στο στάδιο της ανοικοδόμησης. Αυτό με κάνει επίσης να σκεφτώ
την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, γιατί και αυτό το θέμα σχετίζεται με τον συντονισμό.
Ποια συμπληρωματικά και πιο αποτελεσματικά μέτρα μπορούν να ληφθούν σε αυτό το πεδίο;

Η δεύτερη επισήμανσή μου αφορά τη διαφθορά. Αν επιθυμούμε οι πολίτες της Ευρώπης να
προσφέρουν τη στήριξή τους, είναι σίγουρο ότι δεν θα θέλουν να χρησιμοποιηθεί αυτή η
υποστήριξη με άστοχο τρόπο. Αυτό δεν το επιθυμούμε, ούτε ως εκπρόσωποι των αρχών ούτε
ως πολίτες. Τι μπορούμε να κάνουμε, μέσω της βελτίωσης του συντονισμού, για να διασφαλίσουμε
ότι η διαφθορά δεν θα κυριαρχήσει σε αυτά τα συστήματα;

Η τρίτη επισήμανσή μου, κυρία Πρόεδρε, αφορά το πολιτικό σκέλος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα
και μια πολύ αποφασιστική δημόσια διοίκηση, η βιώσιμη ανοικοδόμηση δεν πρόκειται να
προοδεύσει. Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος εκλογών, ο οποίος συνεχίζει να εγείρει
αμφισβητήσεις. Θέλω, λοιπόν, να σας ρωτήσω το εξής: κατά πόσον σημειώνουμε πρόοδο, από
την άποψη του συντονισμού με τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών και άλλους παράγοντες,
προς την κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής των επικείμενων εκλογών; Ως Ευρωπαίοι, έχουμε
δεσμευτεί να βοηθήσουμε σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα την Αϊτή, και η γνώμη μου είναι ότι
πρέπει να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε αλληλεγγύη.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, ο σεισμός
έχει βυθίσει την Αϊτή σε μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις: χιλιάδες είναι οι νεκροί
και οι τραυματίες, εκατομμύρια οι άστεγοι και εξαιρετικά μεγάλη η έκταση των ζημιών. Η διεθνής
κοινότητα υποσχέθηκε πολλά, αλλά προσέφερε πολύ λίγα, και είναι δύσκολο να κατανοήσουμε
γιατί είναι τόσο βραδεία η διαδικασία ανασυγκρότησης, παρά τις καλές προθέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί εξαιτίας της επιδημίας χολέρας και της πολιτικής αστάθειας μετά
τις εκλογές οι οποίες προκάλεσαν τεράστιο κύμα βίας, με κύρια θύματα γυναίκες και παιδιά. Η
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Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση και να βελτιώνει την
ανθρωπιστική κατάσταση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της Αϊτής, αλλά πρέπει επίσης
να συνεισφέρει στην ενίσχυση των μακροπρόθεσμων ικανοτήτων στον τομέα της πρόληψης
καταστροφών.

Επικροτώ, λοιπόν, τις πρόσφατες προτάσεις τις οποίες κατέθεσε η Επιτροπή για τη δημιουργία
ευρωπαϊκού μηχανισμού απόκρισης σε καταστροφές, ο οποίος θα περιλαμβάνει την καθιέρωση
εθελοντικού συστήματος οργανώσεων έκτακτης ανάγκης από τα κράτη μέλη και την κατάρτιση
σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, καθώς και τη συγχώνευση των κέντρων παροχής
ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση κρίσεων με την πολιτική προστασία, έτσι ώστε να
διαμορφωθεί ένα ευρωπαϊκό κέντρο αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που θα
ευθύνεται για την παρακολούθηση επικίνδυνων καταστάσεων, την έκδοση δελτίων έγκαιρης
προειδοποίησης και τον συντονισμό της αντίδρασης της ΕΕ σε καταστροφές.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, σύντομα θα συμπληρωθεί ένα έτος
από την προηγούμενη συζήτησή μας σχετικά με τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας
και την ανασυγκρότηση της Αϊτής. Επομένως, σήμερα πραγματοποιούμε κατά κάποιον τρόπο
μια επισκόπηση των έως τώρα ενεργειών μας και μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα προφανές
συμπέρασμα: έχει συμπληρωθεί ένα έτος από την τραγωδία, και ο αριθμός των θυμάτων ακόμη
αυξάνεται. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστούν δύο εξίσου σημαντικά ζητήματα, τα
οποία είναι σημαντικότερα από την κατασκευή νέων κατοικιών και νέων δρόμων. Πρώτον, το
Κοινοβούλιο πρέπει να απευθύνει ρητή και κατηγορηματική έκκληση για άμεσο τερματισμό της
επιδημίας σεξουαλικών επιθέσεων. Όπως μας πληροφορούν οι πηγές μας, 250 γυναίκες και
κορίτσια βιάστηκαν λίγες μόνον ημέρες μετά τον σεισμό, και η κατάσταση συνεχίζει να
επιδεινώνεται. Τα περιστατικά βίας αυτού του είδους αυξάνονται. Είναι καιρός να συζητήσουμε
αυτές τις αισχρές συμπεριφορές, να αντιμετωπίσουμε αυτό το απάνθρωπο φαινόμενο, και να
αρχίσουμε να καταπολεμούμε αποτελεσματικά τις σεξουαλικές επιθέσεις στην Αϊτή.

Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα της επιδημίας χολέρας, το οποίο αναφέρθηκε ήδη στο Σώμα. Ο
αριθμός των νοσούντων μειώθηκε, όμως αυτό εξαρτάται, φυσικά, από την εποχή του χρόνου.
Αυτό συνδέεται και μια παράξενη αλλά ανησυχητική τάση ορισμένων ανθρώπων να υποκρίνονται
ότι πάσχουν από χολέρα. Ίσως εμείς να δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε, καθώς θα γυρίσουμε
απόψε στα αναπαυτικά κρεβάτια μας, όμως για τους ανθρώπους αυτούς μια νύχτα στο νοσοκομείο
είναι πολύ καλύτερη προοπτική από μια νύχτα στα σπίτια τους, τα οποία δεν είναι τίποτε
περισσότερο από αυτοσχέδια καταφύγια. Πρέπει άλλωστε να λάβουμε υπόψη ότι η επιδημία
χολέρας είναι σίγουρο ότι θα επανακάμψει με την αλλαγή εποχής. Γι’ αυτό πρέπει να
ενδιαφερθούμε και να βελτιώσουμε κυρίως αυτές τις συνθήκες.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω ότι ο Θεός βοηθά όσους
βοηθούν τους εαυτούς τους, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά ένα βήμα παραπέρα, επειδή η
Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά και όσους δεν βοηθούν τους εαυτούς τους, ιδίως σε σχέση με την Αϊτή,
όπου η κυβέρνηση –όπως επεσήμανε ο κ. Deva και άλλοι βουλευτές– είναι διεφθαρμένη και δεν
φαίνεται να νοιάζεται καθόλου για τον λαό της. Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε
το αγαθό μας έργο σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, τις ΜΚΟ κλπ. Γνωρίζω άλλωστε ότι ένας από
τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες μας στην Ιρλανδία, ο Denis O’Brien, διαδραματίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια.

Ωστόσο, όλα αυτά θα είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με όσα θα μπορούσαν να
επιτευχθούν εάν υπήρχε μια κυβέρνηση που να λειτουργεί σωστά. Πρέπει, λοιπόν, να στείλουμε
ρητό και κατηγορηματικό μήνυμα στην αϊτινή κυβέρνηση ότι, είτε η ίδια πρέπει να στρωθεί στη
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δουλειά είτε –καλώς εχόντων των πραγμάτων– πρέπει να αντικατασταθεί από μια πιο ικανή
κυβέρνηση, οπότε θα δούμε ουσιαστική πρόοδο.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Κυρία Πρόεδρε, παρότι κατέστη δυνατό να
αμβλυνθούν σταδιακά και να εξαλειφθούν οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οι κάτοικοι
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν ελλείψεις πόσιμου νερού,
τροφίμων και άλλων βασικών υλικών. Υπάρχουν καθημερινά προβλήματα και δυσκολίες. Υπάρχει
επίσης η πραγματικότητα μιας ασταθούς κυβέρνησης που στερείται δημοκρατικών αξιών, καθώς
και μια επιδημία χολέρας, αύξησης της εγκληματικότητας, λεηλασίες, απαγωγές και βιασμοί
γυναικών και παιδιών.

Πρέπει, συνεπώς, να λάβουμε μέτρα για τον περιορισμό αυτών των απαίσιων πράξεων. Τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την άμβλυνση των
συνεπειών της καταστροφής. Το 2011, η παροχή βοήθειας πρέπει να εστιαστεί σε σύνθετες
προκλήσεις, κυρίως στην ανοικοδόμηση κατοικιών, στην κάλυψη βασικών αναγκών στο εσωτερικό
των τοπικών κοινοτήτων και στη σταθεροποίηση της κατάστασης στους προσωρινούς
καταυλισμούς.

Συγχρόνως, είναι αναγκαίο να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε μακροπρόθεσμους στόχους,
όπως η ανάπτυξη δημοσίων θεσμών, τοπικών αρχών, σχολείων, νοσοκομείων και ούτω καθεξής.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Επαναλαμβάνω την έκφραση αλληλεγγύης της πολιτικής
μου Ομάδας προς τους κατοίκους της Αϊτής: τα θύματα του σεισμού πριν από ένα έτος και τα
θύματα της χολέρας προσφάτως. Απαιτείται επειγόντως περισσότερη βοήθεια· περισσότερη
βοήθεια προς τους πληθυσμούς που επλήγησαν από την τραγωδία πριν από ένα έτος και από
τις πρόσφατες επιδημίες. Είναι απαράδεκτο να μην έχει παραδοθεί ακόμη μέρος της βοήθειας.
Πρέπει να δοθεί συνέχεια στη βοήθεια που έχει ήδη εγκριθεί, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να δώσει στις υποδειγματικές πράξεις αλληλεγγύης ορισμένων χωρών της
περιοχής την προσοχή που τους αξίζει. Υπογραμμίζω την περίπτωση της Κούβας, η κυβέρνηση
της οποίας έστειλε γιατρούς και ειδικευμένο προσωπικό που έχουν ήδη περιθάλψει περισσότερα
από 50.000 άτομα που προσβλήθηκαν από χολέρα. Ωστόσο, θέλω επίσης να υπογραμμίσω την
υποστήριξη που παρείχε η «Μπολιβαριανή Συμμαχία για τους Λαούς της Αμερικής Μας» από
άποψη χρηματοδότησης αλλά και στους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και των τροφίμων.

Θα ήταν θετικό αν η Ευρωπαϊκή Ένωση λάμβανε υπόψη αυτήν την προσφορά και διαδραμάτιζε
πιο ενεργό ρόλο. Όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να επιταχυνθεί η γρήγορη ανοικοδόμηση
της Αϊτής και να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού πρέπει να ληφθούν επειγόντως,
επιμένουμε όμως: με τον σεβασμό των αρχών της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής
ακεραιότητας που δικαιούται ο γενναίος και ευγενής λαός της Αϊτής.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Κυρία Πρόεδρε, ένα έτος μετά τον καταστροφικό σεισμό στην
Αϊτή, εξακολουθούν να μην υπάρχουν ενδείξεις συγκεκριμένων αποτελεσμάτων από τη διαδικασία
ανοικοδόμησης. Το αδιέξοδο οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι το κράτος της Αϊτής δεν έχει
τη δυνατότητα να προσφέρει βασικές δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ίδιους πόρους.
Επικρατεί έλλειψη πολιτικής βούλησης και οι αϊτινές αρχές δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις που
αποβλέπουν στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Αυτό εμποδίζει σημαντικά τη λειτουργία της προσωρινής επιτροπής για την ανασυγκρότηση
της Αϊτής, του βασικού φορέα που έχει επιφορτιστεί με την αποτελεσματική διαχείριση των
πόρων που διαθέτει η διεθνής κοινότητα. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί αν δεν αποκατασταθεί
η πολιτική σταθερότητα στη χώρα, αν δεν αποκατασταθούν οι κρατικές δομές και αν δεν αναλάβει
καθήκοντα μια αποτελεσματική κυβέρνηση. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η ΕΕ οφείλει να καταβάλει κάθε
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δυνατή προσπάθεια ώστε να υποστηρίξει μια νόμιμη και διαφανή εκλογική διαδικασία. Η
διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του δεύτερου γύρου των εκλογών, που έχει προγραμματιστεί
για τον Φεβρουάριο, είναι ο μόνος τρόπος τερματισμού της πολιτικής κρίσης.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να βεβαιωθώ ότι άκουσα
σωστά. Δεν έχω σοβαρές επιφυλάξεις απέναντι στο σημερινό επίπεδο παροχής βοήθειας στην
Αϊτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμφίβολα προσφέρει στην Αϊτή τεράστια
υλική βοήθεια, και με εκπλήσσει η απροθυμία πολλών άλλων χωρών να πράξουν το ίδιο σε
κλίμακα αντίστοιχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εκφράστηκαν ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με τις ενέργειες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αμέσως μετά την καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε με μεγάλη
καθυστέρηση, και ο συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας υπήρξε προφανώς ανεπαρκής.
Θέλω να ρωτήσω σε ποια συγκεκριμένα συμπεράσματα έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σε σχέση με τη βραδεία παροχή βοήθειας τη συγκεκριμένη περίοδο. Εκτιμώ ότι το θέμα αυτό
είναι πολύ σημαντικό, καθώς το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την παροχή της βοήθειας
μπορεί να σημάνει για κάποιους τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η Αϊτή μάς δείχνει ξεκάθαρα ότι οι
πραγματικές καταστροφές είναι ανθρωπογενείς. Η διεθνής κοινότητα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση
ειδικότερα, σπεύδουν πάντα να προσφέρουν βοήθεια. Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι τα χρήματα,
αλλά οι ασταθείς πολιτικές συνθήκες. Επί του παρόντος, κανένα κράτος δεν είναι πραγματικά
διατεθειμένο να διοχετεύσει χρήματα σε ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Το αίτημα που
θέλω να απευθύνω, συνεπώς, στην Επιτροπή είναι το ακόλουθο: φυσικά, πρέπει να συνεχίσουμε
να συνδράμουμε την Αϊτή, παράλληλα όμως είναι εξίσου σημαντικό να επενδύσουμε στις πολιτικές
υποδομές. Μέχρι να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης, καθώς και
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε τις υφιστάμενες
οργανώσεις παροχής βοήθειας καθότι είναι προφανές ότι δεν προσφέρεται άλλη εναλλακτική
λύση.

Kristalina Georgieva,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ ειλικρινά
τους βουλευτές του Σώματος για τα σχόλιά τους στην αποψινή συζήτηση. Για την ολοκλήρωση
της συζήτησης, θέλω να διατυπώσω πέντε σχόλια.

Πρώτον, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όλους τους ομιλητές οι οποίοι έδωσαν έμφαση στην
κατάρρευση του συστήματος διακυβέρνησης ως τον πιο σημαντικό παράγοντα που ευθύνεται
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Αϊτή. Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση που
αποκόμισα μετά τον σεισμό, και δεν έχω αλλάξει γνώμη: όσο ολέθριος και αν υπήρξε ο σεισμός,
δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Αϊτής. Το μεγαλύτερό της πρόβλημα είναι οι πολλές
δεκαετίες κακής διακυβέρνησης, οι οποίες δεν έχουν αφήσει σχεδόν καμία κοινωνική ή κρατική
υποδομή που να μπορεί να βοηθήσει τον αϊτινό λαό, και η κατάσταση αυτή δημιουργεί τεράστιο
έλλειμμα εμπιστοσύνης του λαού της Αϊτής απέναντι στην κυβέρνησή του.

Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά πώς, όταν επισκέφθηκα τη χώρα, όλοι ανεξαιρέτως οι Αϊτινοί με
τους οποίους συνομίλησα μου μετέφεραν διαρκώς το ίδιο μήνυμα: «Μην δώσετε χρήματα στην
κυβέρνηση». Τώρα, ως προς το ανθρωπιστικό σκέλος, δεν προσφέρουμε χρήματα· προσφέρουμε
απευθείας συνδρομή. Όμως, αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε σοβαρά πόσος χρόνος θα απαιτηθεί
ώστε να ανοικοδομηθεί η Αϊτή: θα απαιτηθεί πολύς χρόνος, επειδή δεν πρόκειται να επιτευχθεί
χωρίς να δημιουργηθούν προηγουμένως αυτές οι θεσμικές υποδομές.

Παρ’ όλα αυτά, το δεύτερο σχόλιό μου είναι ότι η αϊτινή κοινωνία έχει ένα θετικό χαρακτηριστικό
το οποίο βοήθησε τον λαό της Αϊτής να επιβιώσει: την επιμονή του και την επιμονή των κοινοτήτων
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του. Συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι στεγάζονταν στον ίδιο χώρο: έχασαν τις κατοικίες τους
μαζί, μετακινήθηκαν στους καταυλισμούς μαζί, και έχουν οργανώσει στους καταυλισμούς ένα
σύστημα αλληλοϋποστήριξης, στο οποίο ορισμένοι φροντίζουν για τα παιδιά και τους
προσφέρουν κάποια αυτοσχέδια εκπαίδευση· άλλοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της αναζήτησης
εργασίας· άλλοι, κατ’ ουσίαν οι γυναίκες, αναλαμβάνουν την ευθύνη της παρασκευής γευμάτων
για όλη την κοινότητα. Αυτή η επιμονή και η ανθεκτικότητα μας γεννά σήμερα ελπίδες για το
μέλλον της Αϊτής.

Προχωρώ έτσι στο δεύτερό μου σχόλιο, το οποίο είναι ότι τα προγράμματά μας για την
υποστήριξη της Αϊτής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τι έχει και τι δεν έχει η χώρα αυτή. Γι’ αυτό
δώσαμε έμφαση, ως προς την πτυχή της ανθρωπιστικής βοήθειας, στη χορήγηση μετρητών για
απασχόληση, σε προγράμματα κουπονιών, σε καινοτομίες όπως η αγορά σπόρων και εργαλείων
σε επίπεδο κοινότητας ώστε να ενισχυθεί η αυτάρκεια του πληθυσμού.

Τέταρτον, είμαι ευγνώμων για τις επισημάνσεις σχετικά με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει
από την Αϊτή. Δεν συμφωνώ με την άποψη ότι καθυστερήσαμε να αντιδράσουμε: η βοήθεια από
την Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να εισρέει στη χώρα εντός 24 ωρών. Συμφωνώ πάντως με την
επισήμανση ότι ο συντονισμός έχρηζε περαιτέρω βελτίωσης και ότι η προώθηση της δυνατότητας
να οργανώνουμε τις δυνάμεις μας προτού συμβούν καταστροφές είναι απολύτως επιβεβλημένη.
Κατ’ αυτήν την έννοια, χαίρομαι για την επισήμανση ότι, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν
από την Αϊτή, έχουμε κινηθεί όντως προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού
μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων και της ενίσχυσης του συντονισμού μέσω του ευρωπαϊκού
κέντρου αντιμετώπισης καταστροφών.

Επιτρέψτε μου να προχωρήσω τώρα σε ένα τελευταίο σχόλιο, όσον αφορά τις μελλοντικές
προοπτικές του ανθρωπιστικού σκέλους. Ποιο είναι το θέμα που μας ανησυχεί περισσότερο;
Είναι στην πράξη το ζήτημα της προστασίας, ιδίως των γυναικών, καθώς και της αύξησης των
ενισχύσεων που παρέχουμε για την αντιμετώπιση της τραγωδίας των επιθέσεων, κυρίως εις βάρος
νοικοκυριών με επικεφαλής γυναίκες, στους καταυλισμούς. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, το
τρέχον έτος, όπως και στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που θα διατεθεί το επόμενο έτος, θα
δώσουμε έμφαση στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος της προστασίας και θα φροντίσουμε
να συμπαραστέκεται ενεργά η ΕΕ στις ανάγκες του πληθυσμού.

Επιτρέψτε μου, εν κατακλείδι, να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά όλους τους συμμετέχοντες
σε αυτήν τη συζήτηση για τις παρεμβάσεις τους, και κυρίως όσους εξ υμών αναγνωρίσατε τις
θυσίες του ανθρωπιστικού προσωπικού προς όφελος του λαού της Αϊτής.

Andris Piebalgs,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω
τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αλληλεγγύη και την υποστήριξή τους.
Θα ξεκινήσω από το πολιτικό σκέλος. Η κατάσταση στην Αϊτή σίγουρα δεν είναι εύκολη, όμως
η Ύπατη Εκπρόσωπος την παρακολουθεί πολύ προσεκτικά και παρέχει όλη την αναγκαία
διπλωματική στήριξη για την εξασφάλιση της σταθερότητας. Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών
εκλογών θα συμβάλει στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας εφόσον δεν συνοδεύεται από πράξεις
βίας, οπότε καταβάλλουμε επίσης όλες τις αναγκαίες διπλωματικές προσπάθειες σε αυτό το
μέτωπο· όμως, οι διπλωματικές προσπάθειες ενίοτε προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα και ενίοτε
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσφέρουν αποτελέσματα.

Ορισμένοι βουλευτές ανέφεραν στις παρεμβάσεις τους την επίσκεψη του Baby Doc. Μπορούμε
να πούμε ότι, αν και όλοι έχουν δικαίωμα να μετακινούνται ελεύθερα, δεν ήταν σίγουρα η
καλύτερη ένδειξη για την ομαλότητα της πολιτικής διαδικασίας. Όμως, αυτό δεν πρέπει να μας
αποπροσανατολίσει. Εκτιμώ ότι στην Αϊτή υπάρχει ένας υγιής πολιτικός πυρήνας, και πρέπει να
πιστέψουμε στις δυνατότητές του. Η ελπίδα μας είναι ότι τα πρόσωπα που θα αναδειχθούν από
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τις κοινοβουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές θα έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες ώστε να
ηγηθούν της ανασυγκρότησης της χώρας.

Μια δεύτερη πτυχή που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η αναπτυξιακή συνεργασία συνεπάγεται
δύσκολες επιλογές. Μια επιλογή είναι να προβούμε σε κάποια ενέργεια που θα τύχει εκτεταμένης
προβολής, αλλά δεν θα επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να
χρηματοδοτήσουμε χιλιάδες γιατρούς από την ΕΕ ή να χτίσουμε ένα νέο πανεπιστήμιο στο όνομα
της ΕΕ· θα ήταν ορατό και όλοι θα μας επαινούσαν. Τι γίνεται, όμως, με το θέμα της ανασφάλειας
στους δρόμους; Χρηματοδοτούμε μέτρα υπέρ της ασφάλειας σε πολύ δύσκολες συνθήκες μέσω
της κυβέρνησης. Εάν, λοιπόν, έχει σημειωθεί μερική βελτίωση της ασφάλειας, αυτό οφείλεται
στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ορατή; Όχι ιδιαίτερα, επειδή δεν υπάρχει
καμία ταμπέλα της ΕΕ, όμως πιστεύω ότι είναι δεδομένο πως έχουμε ενισχύσει τη σταθερότητα
της χώρας.

Μια άλλη πτυχή είναι το πού πρέπει να επενδυθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι. Κα πάλι, η
ανοικοδόμηση των σπιτιών θα ήταν η ευκολότερη πολιτική επιλογή, τι είδους βοήθεια θα
προσέφερε όμως ένα τέτοιο μέτρο αν δεν επανασυνδεθεί η ίδια η χώρα, αν δεν υπάρχουν υποδομές;
Και οι υποδομές απαιτούν εκτεταμένες επενδύσεις. Σε γενικές γραμμές, ένα χιλιόμετρο δρόμου
κοστίζει 1 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και στην Αϊτή ακόμη περισσότερο, επειδή απαιτείται συγχρόνως
συντήρηση, ενώ πρέπει να βοηθήσουμε και τις τοπικές κοινότητες μέσα από τις οποίες περνάει
ο δρόμος. Επομένως, το κόστος είναι πολύ υψηλό. Η Αϊτή δεν μπορεί να συγκεντρώσει τέτοιους
πόρους για να τους επενδύσει. Όλως περιέργως, είμαστε οι μόνοι που ασχολούνται στην Αϊτή
με τις οδικές υποδομές. Συνήθως, πολλές άλλες χώρες συμμετέχουν στη δημιουργία οδικών
υποδομών, όμως στην Αϊτή μόνον εμείς παρέχουμε χρηματοδοτήσεις σε αυτόν τον τομέα. Είναι
δύσκολη επιλογή, όμως πιστεύω ότι θα βοηθήσει τη χώρα να πραγματοποιήσει διαρθρωτικές
αλλαγές.

Ένα τελευταίο ζήτημα που δεν αναφέρθηκε πάρα πολύ σήμερα είναι η ταχύτητα της δέσμευσης
και της εκταμίευσης των πόρων. Πρέπει να αποφεύγεται η κακοδιαχείριση των χρηματοδοτικών
πόρων, η δε παροχή δημοσιονομικής στήριξης απαιτεί χρόνο. Σε τελευταία ανάλυση, δεν μας
δίνει έναν λογαριασμό η κυβέρνηση και εμείς μεταφέρουμε απλώς τις πιστώσεις. Όχι. Ελέγχουμε
τον λογαριασμό, γνωρίζουμε πού καταλήγουν τα ποσά που εκταμιεύονται, οπότε η διαδικασία
είναι σύνθετη. Δεν μπορούμε να στείλουμε αμέσως 1,2 δισ. ευρώ σε έναν λογαριασμό και να
περιμένουμε ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Έχουμε άλλωστε ευθύνη έναντι των φορολογουμένων
μας. Τα ίδια ζητήματα ισχύουν και για τους δρόμους: πρέπει να προκηρύξουμε διαγωνισμό, να
διαχειριστούμε τη διαδικασία με διαφάνεια, και αυτό απαιτεί χρόνο. Εκτιμώ, όμως, ότι ορθώς
δεν βιαζόμαστε, διότι αρκεί μία μόνον υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων για να ζημιωθεί η
υποστήριξη της ανασυγκρότησης της Αϊτής στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών. Σας διαβεβαιώνω,
λοιπόν, ότι θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα και προς αυτήν την κατεύθυνση.

Και πάλι, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Η συζήτηση υπήρξε πολύ χρήσιμη και
ενθαρρυντική, φρονώ δε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πράξη τα αιτήματα που μας
απευθύνατε σήμερα.

Πρόεδρος.   – Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος (1) , οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011.

(1) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
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17. Κρίση στην Καμπανία στον τομέα των αποβλήτων (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση:

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή των βουλευτών Margrete Auken και Eva
Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, με θέμα την κρίση στην Καμπανία σχετικά
με τη διαχείριση των αποβλήτων (O-0188/2010 – B7-0667/2010),

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή των βουλευτών Bairbre de Brún και Willy
Meye, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κρίση αποβλήτων στην Καμπανία
(O-0197/2010 – B7-0801/2010),

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή των βουλευτών Judith A. Merkies και Victor
Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κρίση των αποβλήτων στην Καμπανία
της Ιταλίας (O-0208/2010 – B7-0805/2010), και

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή των βουλευτών Mara Bizzotto και Lorenzo
Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στον τομέα των
αποβλήτων στη Νάπολη και την Περιφέρεια Καμπανίας και τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων
(O-0209/2010 – B7-0806/2010).

Margrete Auken,    συντάκτρια. – (DA) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά τον Επίτροπο
Potočnik για το γεγονός ότι φαίνεται να έχει επιτευχθεί επιτέλους κάποιος βαθμός συνέπειας
από πλευράς της Επιτροπής. Θα ήθελα δε να φανεί αυτό και στην πράξη. Έχω μεγάλες προσδοκίες
από την απάντηση που θα μας δοθεί σήμερα διότι, αν δεν γίνει τίποτε συγκεκριμένο τώρα και
δεν επιβληθεί αυστηρό πρόστιμο στην Ιταλία γι’ αυτό το ζήτημα, όπου προβλέπεται κάτι τέτοιο,
θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα σε πολλές άλλες περιοχές. Η Ιταλία δεν είναι η μόνη χώρα
που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων. Αν δοθεί σε
όλους η εντύπωση ότι δεν θα υπάρξει καμία συνέπεια εάν χρησιμοποιούν μόνον χωματερές, θα
βρεθούμε αντιμέτωποι με μια πολύ σοβαρή καταστροφή. Αναμένω, λοιπόν, με ανυπομονησία
την απάντησή σας.

Θέλω να χρησιμοποιήσω τον υπόλοιπο χρόνο ομιλίας μου για να αναφερθώ στο θέμα της Ιταλίας.
Αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση της Ιταλίας δεν εκπροσωπείται άμεσα στην Αίθουσα, είναι
ωστόσο σημαντικό να αρχίσει η ίδια η Ιταλία να αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να
επιλυθεί αμέσως. Ενώ είναι μια αξιόλογη χώρα, κινδυνεύει να πνιγεί στα σκουπίδια. Βγαίνουν
στην επιφάνεια πολλές συγκρούσεις και, προσφάτως, η κατάσταση επιδεινώθηκε ουσιαστικά. Η
Ιταλία δεν πρέπει να οδηγηθεί στην περαιτέρω επιβάρυνση των πολιτών της μέσω της επιβολής
προστίμων. Απεναντίας, πρέπει να μεριμνήσει για την υλοποίηση ενός σχεδίου το οποίο θα είναι
αξιόπιστο και, ως εκ τούτου, θα αξιοποιεί την προσφορά των πολλών ενεργών πολιτών ως μέρος
της λύσης, αντί να τους κάνει διαρκώς στόχους ποινικοποίησης κ.ο.κ. Δεν μπορούμε να λύσουμε
το πρόβλημα των αποβλήτων αν δεν έχουμε στο πλευρό μας τους πολίτες, και υπάρχουν πολλοί
πολίτες οι οποίοι είναι εξαιρετικά πρόθυμοι να προσφέρουν πολύ καλές υπηρεσίες στην Ιταλία.

Ας χρησιμοποιηθούν ο στρατός και η αστυνομία –όχι για την καταστολή του πληθυσμού, όχι
για τον αποκλεισμό των τοπικών αρχών– αλλά για τη σύλληψη των πραγματικών ενόχων. Βεβαίως,
μία πλευρά που ωφελείται από αυτήν την κατάσταση είναι η μεγάλης κλίμακας βιομηχανία στη
βόρεια Ιταλία, η οποία αντλεί εξαιρετικά κέρδη από το γεγονός ότι μπορεί να ξεφορτωθεί φθηνά
τα σκουπίδια της, αντί να καταβάλει το απαιτούμενο κόστος. Άλλοι παράγοντες που ωφελούνται
από αυτήν την κατάσταση είναι οι εγκληματίες της Μαφίας, οι οποίοι αντλούν επίσης τεράστια
κέρδη. Επομένως, πρέπει να τεθεί τέρμα σε αυτό το φαινόμενο, και ευελπιστώ ότι η Ιταλία θα
αρχίσει να αντιμετωπίζει το θέμα με σοβαρότητα.
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Søren Bo Søndergaard,    συντάκτης. – (DA) Κυρία Πρόεδρε, όταν μια αντιπροσωπεία της
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού επισκέφθηκε το περασμένο φθινόπωρο την Ιταλία,
συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της περιφέρειας της Καμπανίας. Όταν τον ρωτήσαμε γιατί δεν
έχει ακόμη επιλυθεί η καταστροφική κατάσταση με τα απόβλητα στην Καμπανία, μου απάντησε
ότι το πρόβλημα ήταν πολιτικό.

Η απάντηση αυτή εξηγεί πολλά. Βεβαίως, θα μπορούσε να είχε ισχυριστεί οτιδήποτε – ότι το
πρόβλημα είναι τεχνικό, λογιστικό ή οικονομικό. Όχι, το πρόβλημα είναι πολιτικό. Το πρόβλημα
είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Λόγω αυτής ακριβώς της έλλειψης πολιτικής βούλησης
απέτυχε η Ιταλία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της οδηγίας για τα απόβλητα.
Λόγω αυτής, άλλωστε, της έλλειψης πολιτικής βούλησης μπορεί να διαπιστώσουμε τον Οκτώβριο
ότι δεν θα έχει υλοποιηθεί καμία από τις βελτιώσεις τις οποίες έχει απαιτήσει το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι, εξαιτίας της ίδιας έλλειψης πολιτικής βούλησης, έως τα τέλη του
έτους, η ΕΕ δεν είχε λάβει ακόμη σχέδιο διαλογής αποβλήτων.

Αντιθέτως, είδαμε ότι οι αρχές είχαν την πολιτική βούληση να κρατήσουν μυστικά αυτά τα
σκάνδαλα με τη χρήση μέτρων ασφαλείας. Συνεπώς, η πολιτική μας Ομάδα έχει λάβει σαφή θέση
επί του θέματος. Υποστηρίζουμε όλες και όλους –και υπάρχουν πολλοί και πολλές– τους έντιμους
Ιταλούς και Ιταλίδες που αγωνίζονται υπέρ της διαφάνειας στον τομέα αυτόν, καθώς και
προκειμένου να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για το ότι η κατάσταση έφτασε στο σημερινό
σημείο. Ωστόσο, πιστεύουμε επίσης ότι, για να συμβεί αυτό, πρέπει να απορρίψουμε
κατηγορηματικά κάθε απόπειρα να πληρώσουν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι έστω και ένα ευρώ
επιπλέον για το φιάσκο των αποβλήτων στην Ιταλία. Δεν πρέπει να σπαταλούμε χρήματα για την
κάλυψη τέτοιων αδυναμιών.

Judith A. Merkies,    συντάκτρια. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πέρυσι επισκεφθήκαμε
την Καμπανία και τη Νάπολη, μαζί με την Επιτροπή Αναφορών, για να ελέγξουμε ιδίοις όμμασι
την κρίση στον τομέα των αποβλήτων, την οποία πολλοί αναφέροντες είχαν περιγράψει ως
εξαιρετικά σοβαρή. Διαπιστώσαμε και εμείς ότι η κατάσταση είναι όντως πολύ σοβαρή. Είδαμε
μια χωματερή που βρισκόταν μέσα σε εθνικό πάρκο στην κορυφή του Βεζουβίου. Είδαμε πολλούς
παράνομους χώρους απόρριψης και φλεγόμενους σωρούς σκουπιδιών. Εντόπισα ακόμη και
βιομηχανικά απόβλητα σε ένα βουνό που είχε οριστεί ως χωματερή οικιακών αποβλήτων, ενώ
επισκεφθήκαμε επίσης έναν εκτός λειτουργίας αποτεφρωτήρα, ή τουλάχιστον αυτή ήταν η εικόνα
που αποκομίσαμε.

Ένα πράγμα είναι σαφές: επί του παρόντος, το σύστημα στην περιοχή δεν λειτουργεί, και συμφωνώ
με τους προηγούμενους ομιλητές ως προς το ότι φαίνεται να υπάρχουν έντονες πολιτικές
αντιμαχίες σχετικά με το ποιος ακριβώς ευθύνεται γι’ αυτήν την κατάσταση. Κατ’ ουσίαν, καλέσαμε
τους πολιτικούς και τους πολίτες της περιοχής να αφήσουν κατά μέρος τις πολιτικές τους
διαφορές και να ενώσουν τα χέρια, προκειμένου να διευθετήσουν την κατάσταση.

Έκτοτε, όμως, δεν έχω εντοπίσει το παραμικρό δείγμα λύσης, ούτε έχω δει να καταρτίζεται εδώ
κανένα σχέδιο –τουλάχιστον όχι δημοσίως– και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να μας διευκρινίσετε
αν υφίσταται όντως αντίστοιχο σχέδιο. Πέρυσι, οι πολίτες της Καμπανίας μας είπαν ξεκάθαρα
τα ακόλουθα: «Έχουμε απευθύνει εκκλήσεις για βοήθεια στους πάντες, χτυπήσαμε κάθε λογής
πόρτες, εδώ στην επαρχία μας και στην περιφέρεια, σε όλη την Ιταλία και απευθείας στην ιταλική
κυβέρνηση, παντού· γυρίζαμε, όμως, πάντα με αδειανά χέρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η
τελευταία μας ελπίδα και, σε μια περίοδο στην οποία κανένας άλλος δεν μας άκουγε, η Ευρωπαϊκή
Ένωση ήρθε για να ακούσει τι είχαμε να πούμε».

Έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε εσάς και σε εμάς, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε επιτέλους
να βρούμε λύση για την περιφέρειά τους, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Βεβαίως, την κατάσταση
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σε τοπικό επίπεδο πρέπει να την επιλύσουν οι ίδιοι. Παρότι, δυστυχώς, δεν μπορούμε να πάμε
εκεί για να καθαρίσουμε τα σκουπίδια με τα ίδια μας τα χέρια, ο ρόλος μας στην υπόθεση αυτή
είναι καίριος. Μπορείτε να διευκρινίσετε αν υφίσταται σχέδιο· αν ναι, κατά πόσον είναι ποιοτικό
σχέδιο και, αν όχι, τι σκοπεύετε να πράξετε για την αντιμετώπιση του προβλήματος; Ποιες είναι
οι προθεσμίες; Μέχρι πότε πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίησή του και πόσο είστε διατεθειμένος να
περιμένετε; Πότε θα ασκήσετε εν τέλει πιέσεις για την επιβολή κυρώσεων από το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι ισχύει ως προς το θέμα των διαρθρωτικών ταμείων που παραμένουν
μέχρι σήμερα παγωμένα;

Δεν έχουμε να κάνουμε εν προκειμένω με απλή κρίση αποβλήτων· αυτές οι καταστάσεις θα
μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε φαινόμενα που είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.
Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος αυτού; Μπορεί αυτό να μην είναι
το πεδίο αρμοδιότητάς σας, ίσως όμως να μπορούσατε να μας πείτε, ούτως ή άλλως, αν έχετε
ξεκινήσει την αντιμετώπιση αυτών των πτυχών ή όχι.

Προφανώς, στο πρόβλημα αυτό εμπλέκεται και η μαφία. Πρέπει να λεχθεί, ωστόσο, ότι δεν είναι
ούτε δική μας ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμοδιότητα να χειριστούμε ευθέως αυτό το
ζήτημα· το μόνο που μπορούμε σε τελευταία ανάλυση να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε
την εφαρμογή των οδηγιών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μπορούσαμε να προσφέρουμε
περαιτέρω στήριξη, ίσως με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών; Πώς μπορούν τα κράτη μέλη
να βοηθήσουν το ένα το άλλο σε αυτόν τον τομέα; Δεν συμφωνείτε ότι, στην προκειμένη
περίπτωση, τα απόβλητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα αλλά ως ευκαιρία; Η
Καμπανία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ένα τεράστιο άλμα εν μια νυκτί προς την κατεύθυνση
της μετατροπής της σε κοινότητα ανακύκλωσης. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να ταχθούμε υπέρ
της ολικής απαγόρευσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της απόρριψης αποβλήτων, καθώς και υπέρ
της απαγόρευσης των χωματερών.

Mara Bizzotto,    συντάκτρια. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, όλοι
γνωρίζουν πλέον την κατάσταση που αντιμετωπίζει επί σειρά ετών ο πληθυσμός της Καμπανίας
και ειδικότερα της Νάπολης, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κληθεί επανειλημμένα να εξετάσει αυτό
το ζήτημα.

Ενόψει αυτής της παράδοξης, σήμερα, τριτοκοσμικής κατάστασης, θέλω να μας ενημερώσει η
Επιτροπή για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει η Ιταλία υπό τους όρους του ευρωπαϊκού
δικαίου και ποιες χρηματικές ποινές μπορεί να της επιβληθούν εάν δεν επιλυθεί οριστικά και
σύντομα η κρίση στον τομέα των αποβλήτων στην Καμπανία.

Θέλω επίσης να ρωτήσω την Επιτροπή αν μπορεί να μας προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει μέχρι στιγμής η περιφέρεια της
Καμπανίας για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διάθεσης
αποβλήτων. Βλέπετε, κύριε Επίτροπε, συνήθως, όταν μιλάμε για κρίσεις, αναφερόμαστε σε
τραγικές, ακραίες καταστάσεις, οι οποίες όμως διευθετούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Όταν μια λεγόμενη «κρίση» διαρκεί πάνω από 15 χρόνια, είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά.

Τα τελευταία χρόνια, η ιταλική κυβέρνηση χρησιμοποίησε όλα τα μέσα για να επιλύσει το
μακροχρόνιο πρόβλημα του συστήματος συλλογής και διάθεσης αποβλήτων. Ωστόσο, είναι
προφανές ότι για το γεγονός ότι οι δρόμοι της Νάπολης είναι σήμερα πνιγμένοι σε τόνους
σκουπιδιών ευθύνονται, πρωτίστως, οι ίδιες οι τοπικές αρχές της Καμπανίας και η απόλυτη
ανικανότητα ή απροθυμία τους να εργαστούν για την εξεύρεση λύσης.

Είναι σαφές –ξεκάθαρο, θα έλεγα– ότι οι συνθήκες που επικρατούν στη Νάπολη και την Καμπανία
οφείλονται στην ευθυνοφοβία των δημοτικών, επαρχιακών και περιφερειακών αρχών επί σειρά

225Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL18-01-2011



πολλών ετών όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Η κεντρική κυβέρνηση δεν μπορεί να
κατηγορηθεί για το ότι δεν επιβλήθηκε η χωριστή συλλογή των αποβλήτων, δηλαδή το πρώτο
και κρίσιμο στοιχείο ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Η κεντρική
κυβέρνηση είναι σαφές ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί για το γεγονός ότι υποχρεώθηκε να στείλει
τον στρατό πριν από λίγες εβδομάδες –αλλά και σε προηγούμενες περιπτώσεις– για να
αντικαταστήσει εκατοντάδες συλλέκτες απορριμμάτων οι οποίοι αρρώστησαν ξαφνικά την ίδια
περίοδο.

Το γεγονός ότι η κρίση πλήττει τη Νάπολη, ενώ η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική στην
υπόλοιπη Ιταλία –παραδείγματος χάριν στην περιφέρειά μου, το Veneto, όπου η χωριστή διαλογή
εφαρμόζεται επί χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα και με πολύ υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης–
σημαίνει ότι την ευθύνη για την κρίση φέρουν οι πολιτικοί ιθύνοντες της Καμπανίας, οι
αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης και, πάνω από όλα, το σοβαρό πρόβλημα της συνενοχής
με τον υπόκοσμο, ο οποίος πάντα προσπαθούσε να κερδοσκοπήσει στον τομέα της διαχείρισης
αποβλήτων χάρη στη διείσδυση της Καμόρας στην τοπική πολιτική σκηνή και στην τοπική
διακυβέρνηση.

Janez Potočnik,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω
όλους τους βουλευτές που επέστησαν την προσοχή μου και την προσοχή των υπηρεσιών μου
σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Χαίρομαι διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε ενεργό
ρόλο στην παρακολούθηση της κατάστασης όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στην
Καμπανία, όπως φαίνεται, λόγου χάρη, από την έκθεση την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Αναφορών
μετά την επίσκεψή της στην Καμπανία τον περασμένο Απρίλιο. Το Κοινοβούλιο έχει όντως
σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα και τον ανέλαβε πλήρως.

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, στις 4 Μαρτίου 2010, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στις ιταλικές αρχές ερωτώντας ποια μέτρα είχαν λάβει ή σχεδίαζαν
να λάβουν για να συμμορφωθούν με την απόφαση. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή είχε σειρά επαφών
και συναντήσεων με τις ιταλικές αρχές, με τελευταία την αποστολή αντιπροσωπείας της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που επισκέφθηκε τη Νάπολη στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2010.

Η άποψή μας είναι ότι οι ιταλικές αρχές έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν ώστε να
εκτελέσουν την απόφαση. Ειδικότερα, πρέπει, πρώτον, να επεκτείνουν και να αναβαθμίσουν τις
εγκαταστάσεις διαχείρισης των αποβλήτων στο σύνολο της περιφέρειας της Καμπανίας και,
δεύτερον, να καταρτίσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στην
Καμπανία, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ιεραρχημένη διαχείριση αποβλήτων της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη από τα μέτρα που της έχουν γνωστοποιήσει οι
ιταλικές αρχές μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου επειδή δεν περιλαμβάνουν
λεπτομερές χρονοδιάγραμμα το οποίο να αναφέρει συγκεκριμένες προθεσμίες για τις εργασίες
κατασκευής των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων.

Θεωρούμε ότι το σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων στην Καμπανία πρέπει να συμμορφώνεται
πλήρως με το περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ και πρέπει να δίνει προτεραιότητα στη μείωση των
αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση· να διασφαλίζει την εφαρμογή της
χωριστής συλλογής σε όλη την περιφέρεια· να προσφέρει στην Καμπανία τις απαραίτητες
δυνατότητες κομποστοποίησης· και να προβλέπει μέτρα για την ασφαλή διάθεση, σε εύλογα
χρονικά περιθώρια, περισσοτέρων των επτά εκατομμυρίων τόνων δεματοποιημένων αποβλήτων
που είναι αποθηκευμένα σε διάφορες πόλεις της Καμπανίας, γεγονός που σημαίνει επίσης ότι οι
ιταλικές αρχές πρέπει να διενεργήσουν ανάλυση των δεματοποιημένων αποβλήτων, των λεγόμενων
«οικομπαλών», προτού αποφασιστεί ο ασφαλέστερος τρόπος διάθεσής τους.
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Αν δεν υπάρχει επαρκές και αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, η Επιτροπή θα
προσφύγει εκ νέου στο Δικαστήριο και θα προτείνει την επιβολή προστίμων. Κατά συνέπεια,
πρέπει να αξιολογήσουμε προσεκτικά το προσχέδιο προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων που
μόλις υπέβαλαν οι αρχές της Καμπανίας στην Επιτροπή –και το «μόλις» σημαίνει πραγματικά
«μόλις»– και να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς την πραγματική έγκριση και υλοποίηση
του προγράμματος. Η απόφαση για το αν και πότε πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες του άρθρου
260 κατά της Ιταλίας θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από το περιεχόμενο του σχεδίου διαχείρισης
αποβλήτων και τον προγραμματισμό των μέτρων που θα χρησιμοποιηθούν για την άμεση
αντιμετώπιση του προβλήματος με πειστικό τρόπο.

Όσον αφορά τις υφιστάμενες χωματερές, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα και έχει
ζητήσει από τις ιταλικές αρχές να της παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τους χώρους
υγειονομικής ταφής αποβλήτων στις περιοχές Terziano και Cicciano. Η ιταλική απάντηση
αναμένεται και, όταν παραληφθεί, θα υποβληθεί σε αξιολόγηση από την Επιτροπή.

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της στοιχεία από τα οποία να προκύπτει
παραβίαση του περιβαλλοντικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι ο χώρος
υγειονομικής ταφής βρίσκεται σε ζώνη προστασίας του περιβάλλοντος δεν αποτελεί καθαυτό
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι τηρούνται όλοι οι υπόλοιποι
κανόνες και ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν διενεργήσει κατάλληλη εκτίμηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα αντιστάθμισης καθώς και αποζημιώσεων.

Όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση μέτρων διαχείρισης αποβλήτων στην Καμπανία, την περίοδο
προγραμματισμού 1994-1999 διατέθηκαν 88,1 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης αποβλήτων,
τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν σχεδόν κατά 49% από το ΕΤΠΑ. Ωστόσο, χρησιμοποιήθηκε
μόνον το 90% των συνολικών κονδυλίων λόγω προβλημάτων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων,
με την κρίση στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και την εφαρμογή από τις ιταλικές
αρχές του καθεστώτος έκτακτης διαχείρισης το 1994.

Την περίοδο προγραμματισμού 2002-2006, διατέθηκαν κονδύλια συνολικού ύψους 140 εκατ.
ευρώ, και πάλι με συγχρηματοδότηση ύψους 50% από το ΕΤΠΑ, τα οποία εστιάζονταν σε έργα
διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο, μετά την κρίση στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, η
Επιτροπή αποφάσισε να λάβει ειδικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των
πόρων του ΕΤΠΑ που διατίθενται υπέρ της Καμπανίας.

Πρώτον, από 1ης Ιανουαρίου 2005, η διαχείριση δαπανών κρίθηκε μη επιλέξιμη για
συγχρηματοδότηση. Δεύτερον, μετά την επίσημη κοινοποίηση στην Ιταλία της έναρξης
διαδικασίας επί παραβάσει για το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων στις 29 Ιουνίου 2007, η
Επιτροπή ενημέρωσε τις ιταλικές αρχές ότι δεν θα εγκριθεί καμία περαιτέρω συγχρηματοδότηση
στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τα έτη 2007-2013 στην Καμπανία προβλέπει
συνολικό επίπεδο επενδύσεων 270 εκατ. ευρώ, το οποίο και πάλι συγχρηματοδοτείται κατά
50% από το ΕΤΠΑ, για τη διαχείριση αποβλήτων. Ωστόσο, η εκταμίευση χρηματοδοτήσεων της
ΕΕ για έργα στον τομέα των αποβλήτων έχει ως ειδική προϋπόθεση να καταρτίσουν οι ιταλικές
αρχές περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο πρέπει, φυσικά, να εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αύριο, θα δημοσιεύσουμε στην Επιτροπή την έκθεση για την εφαρμογή θεματικής στρατηγικής
σχετικά με την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει
ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις επιδόσεις τους στον τομέα της
διαχείρισης των αποβλήτων. Καταδεικνύει σαφώς ότι, με την εφαρμογή κατάλληλης στρατηγικής
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διαχείρισης των αποβλήτων, η χρήση της μεθόδου της υγειονομικής ταφής μπορεί να περιοριστεί
σε σχεδόν μηδενικό επίπεδο και ότι η αποτέφρωση μπορεί να μειωθεί δραστικά μέσω της αύξησης
της κομποστοποίησης και της ανακύκλωσης. Εκτός από τη μετατροπή των αποβλήτων σε
χρήσιμους πόρους, έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας και τονώνεται η οικονομική
δραστηριότητα, ενώ μειώνεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της διαχείρισης των αποβλήτων.
Εύχομαι, λοιπόν, ειλικρινά ότι αυτή η κρίση θα εξελιχθεί εν τέλει σε ευκαιρία από τις αρμόδιες
αρχές, μέσω της δρομολόγησης σοβαρών προγραμμάτων χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης
στην Καμπανία.

Με άλλα λόγια, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι το πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων για την Καμπανία
θα είναι πειστικό. Μέχρις ότου βεβαιωθούμε ότι θα εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο για
τη δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα συνοδεύεται από τις αναγκαίες υποδομές και θα
παρέχει σοβαρές εγγυήσεις ως προς την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων, η
χρηματοδότηση της Επιτροπής για αντίστοιχα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων στην Καμπανία
διακόπτεται.

Θα απαντήσω σε ορισμένα από τα ερωτήματα που μου θέσατε ήδη στην καταληκτική μου
παρέμβαση.

Erminia Mazzoni,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
ευχαριστώ τον Επίτροπο για την προσπάθειά του να επισημάνει ότι η Επιτροπή Αναφορών
εγγυήθηκε τον ενεργό ρόλο του Κοινοβουλίου σε αυτήν την υπόθεση, καταδεικνύοντας έτσι ότι
όσοι λαμβάνουν τον λόγο σε τούτο το Σώμα, καθώς και οι πολιτικές Ομάδες τις οποίες
εκπροσωπούν, έχουν κάθε συμφέρον να διαχειριστούν αυτήν την κατάσταση υπεύθυνα, να
καταστήσουν διαφανείς όλες τις διαδικασίες και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των πολιτών
σε δημόσιο διάλογο ο οποίος θα καλλιεργήσει σε όλους αίσθημα ευθύνης.

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, ο περιφερειακός εκτελεστικός φορέας που, σας υπενθυμίζω,
συστήθηκε μόλις τον Μάιο του 2010, ανέπτυξε τους τελευταίους μήνες στενό διάλογο με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκαινιάζοντας μια διαδικασία η οποία οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι
συνιστά ρήξη με την κατάσταση των προηγούμενων ετών. Δεν έγιναν θαύματα, πάντως· απλώς,
αναλήφθηκε η ευθύνη για ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει εδραιωθεί μετά από μια 15ετία
αναποτελεσματικής ή ανύπαρκτης δράσης. Σας υπενθυμίζω ότι η Ιταλία καταδικάστηκε από το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2010, αλλά για ενέργειες που
ανακαλύφθηκαν και αντιμετωπίστηκαν το 2007.

Έκτοτε, η κατάσταση έχει μεταβληθεί. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης έχει ήδη επισκεφθεί τρεις
φορές τις Βρυξέλλες και έχει ήδη ολοκληρώσει μεγάλο μέρος του προγράμματος εργασιών που
είχε καθοριστεί στο πλαίσιο ακρόασης η οποία διεξήχθη τον Ιούλιο ενώπιον της Επιτροπής
Αναφορών. Θα αναφέρω εν συνόψει τον σχετικό κατάλογο: ενέκρινε το σχέδιο διαχείρισης των
ειδικών αποβλήτων· οριστικοποίησε το σχέδιο διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων·
και, στις 31 Δεκεμβρίου, παρουσίασε ένα ακόμη σχέδιο με τις διορθώσεις που ζήτησε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το οποίο θα εγκριθεί έως την 30ή Απριλίου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Το σχέδιο έχει ήδη εφαρμοστεί εν μέρει: η μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στην
Acerra έχει τεθεί σε λειτουργία· οι διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού για τη μονάδα στο
Σαλέρνο έχουν ολοκληρωθεί· η σύμβαση για τη μονάδα στην ανατολική Νάπολη έχει ανακοινωθεί·
ενώ έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία 182 χώροι διαχωρισμού και ανακύκλωσης αποβλήτων, 7
εγκαταστάσεις ανάκτησης, 9 εγκαταστάσεις κομποστοποίησης, 4 εγκαταστάσεις διαχωρισμού
πολλαπλών υλικών, 1 μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
2 εγκαταστάσεις αεροβικής διαχείρισης, 34 εγκεκριμένες πλατφόρμες και 5 μονάδες υγειονομικής
ταφής, οι οποίες χαίρομαι που θα τεθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής.
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Έχει συναφθεί συμφωνία με τις πέντε επαρχίες ώστε να διασφαλιστεί η διάθεση των
συσσωρευμένων τους αποβλήτων, ενώ έχουν συναφθεί συμφωνίες με πέντε περιφέρειες στις
οποίες προβλέπεται η προσωρινή μετεγκατάσταση των αποβλήτων τους, έως ότου επιτευχθεί η
οριστική υλοποίηση του σχεδίου. Η διαδικασία έκτακτης διαχείρισης έχει πλέον τερματιστεί, και
έχουν διατεθεί ορισμένοι πόροι από τον περιφερειακό προϋπολογισμό.

Όπως ανέφερε η κ. Bucella στην πρόσφατη ακρόασή της ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η προθεσμία για τη συμμόρφωση με την απόφαση
του Δικαστηρίου κυμαίνεται από 12 έως 24 μήνες, οπότε βρισκόμαστε εντός προθεσμίας.
Ωστόσο, η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκτιμήσει αν πρέπει να παραταθεί η προθεσμία,
έτσι ώστε να συμβαδίζει ρεαλιστικά με την πρόοδο των εργασιών.

Εκτιμώ ότι έχουν προσφερθεί ήδη απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν και ότι, όπως
ανέφερε ο Επίτροπος, δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι επιβολής επιπλέον χρηματικών ποινών. Η
Επιτροπή ορθώς βρίσκεται σε εγρήγορση, και ευελπιστώ ότι η συζήτηση αυτή δεν θα γίνει
αντικείμενο εκμετάλλευσης για την περαιτέρω υπονόμευση των θεσμών και των πολιτικών
κομμάτων.

Αν πρόκειται για σοβαρή συζήτηση η οποία έχει ως στόχο να βοηθηθεί η περιφέρεια της Καμπανίας
και να αναζητηθούν λύσεις σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, τότε σίγουρα το ψήφισμα επί του
οποίου θα κληθούμε να ψηφίσουμε τον Φεβρουάριο θα είναι κοινό. Διαφορετικά, θα
σπαταλήσουμε για μία ακόμη φορά τον χρόνο μας και θα προκληθεί ακόμη μεγαλύτερη ζημιά.

Mario Pirillo,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν
μπορούμε παρά να εκφράσουμε ανησυχία για τη σοβαρή κρίση στον τομέα της διαχείρισης των
αποβλήτων που μαστίζει επί σειρά ετών την Καμπανία, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τον σοβαρό
αντίκτυπό της στην ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού.

Ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, έχουμε καθήκον να παρέμβουμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν
θα διαιωνιστεί η κατάσταση αυτή. Πρέπει να επαγρυπνούμε διαρκώς και να παρακολουθούμε
στενά τις ενέργειες των τοπικών αρχών, καλώντας τις να λάβουν επειγόντως αξιόπιστα μέτρα τα
οποία θα επιτρέψουν στην Καμπανία να θέσει τέρμα σε αυτήν τη σοβαρή κρίση.

Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε επί μακρόν για την κρίση στον τομέα των αποβλήτων, χωρίς να
γνωρίζουμε τα πραγματικά δεδομένα. Η περιφέρεια της Καμπανίας ανέλαβε τη δέσμευση να
παρουσιάσει ένα περιφερειακό σχέδιο έως το 2010, το οποίο όμως έχει πλέον αναβληθεί έως
τον Μάρτιο του 2011. Αν υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις, η διαχείριση της κατάστασης
θα είναι αδύνατη: οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία αυξάνονται, ενώ το οργανωμένο έγκλημα
συνεχίζει να κερδοσκοπεί από τις κρίσεις.

Με βάση το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 195/2009, η ιταλική κυβέρνηση κήρυξε το τέλος της
κρίσης και μετέθεσε τις αρμοδιότητες διαχείρισης των αποβλήτων στις επαρχίες. Δεν
υποστηρίζουμε αυτήν την απόφαση· η εφαρμογή της θα είναι δύσκολη σε μια επαρχία όπως η
Νάπολη, όπου ζει το 52% του πληθυσμού της Καμπανίας.

Οι δήμοι πρέπει να αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα της προσπάθειας, καθόσον μόνον αυτοί
είναι σε θέση να προσφέρουν εστιασμένες και αποτελεσματικές λύσεις. Διάφορα συνδικάτα της
Καμπανίας έχουν ξεκινήσει διαδικασίες χωριστής συλλογής, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες
και επιτυγχάνοντας ουσιαστικά αποτελέσματα. Πρέπει να τους δοθούν οι πόροι που έχουν ήδη
μεταφερθεί στο επίπεδο της περιφέρειας.

Είναι πιο σημαντικό από οποιαδήποτε άλλη φορά να ακουστεί η φωνή των τοπικών αρχών:
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και έχουν πραγματική, συνολική εποπτεία της περιφέρειάς τους.
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Αυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την υπερχείλιση των χώρων υγειονομικής ταφής.
Τα επόμενα έτη, θα απαιτηθούν νέοι χώροι υγειονομικής ταφής και νέοι αποτεφρωτήρες, οπότε
πρέπει να εντοπιστούν και οι αντίστοιχες τοποθεσίες. Αυτό οφείλεται εν μέρει στον αποκλεισμό
του λατομείου Vitiello στο Terzigno, τον οποίο ζήτησαν η τοπική κοινότητα και το Κοινοβούλιό
μας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος
συλλογής αστικών αποβλήτων.

Τώρα αναμένουμε την απάντηση της Επιτροπής για το σχέδιο που παρουσίασε η περιφέρεια της
Καμπανίας.

Sonia Alfano,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες
και κύριοι, παρά την προπαγάνδα της ιταλικής κυβέρνησης, την οποία διέψευσε πολύ γρήγορα
η Επιτροπή, η κρίση των αποβλήτων στην Καμπανία είναι διαρθρωτικό πρόβλημα το οποίο απέχει
πολύ από τη λύση του.

Αφήνοντας κατά μέρος τους αμφιλεγόμενους καταλόγους, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα
πράγμα: ο πληθυσμός της Καμπανίας συνεχίζει να ζει –και να πεθαίνει– τριγυρισμένος από
σκουπίδια. Οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί πολιτικοί, τόσο της Δεξιάς όσο και της Αριστεράς,
φέρουν τεράστιες ευθύνες. Η ευθύνη της επίλυσης του προβλήματος δεν μπορεί να μετατίθεται
στις πλάτες των πολιτών, οι οποίοι ζουν ήδη υπό εξαιρετικά ανθυγιεινές συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να επιμείνει στην ανάγκη εξεύρεσης μιας αξιόπιστης λύσης, ειδάλλως η παρέμβασή
της θα αποδειχθεί μάταιη.

Η κατασκευή αποτεφρωτήρων –οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, χρηματοδοτούνται ως ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και, ως εκ τούτου, παραβιάζουν την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία– δεν θα
επιλύσει το πρόβλημα. Τα απόβλητα θα μετατρέπονται σε στάχτη, προκαλώντας επιβλαβείς και
θανατηφόρες εκπομπές. Σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα, οι αποτεφρωτήρες πρέπει να
αποτελούν την τελευταία επιλογή σε μια ιεραρχία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης
αποβλήτων η οποία περιλαμβάνει πρόσφορες εναλλακτικές οι οποίες δεν δημιουργούν
προβλήματα δημόσιας υγείας ή περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά δημιουργούν θέσεις
απασχόλησης.

Όσον αφορά τη διείσδυση της Μαφίας, νομίζω ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι, ενώ το φαινόμενο
αυτό, ιδίως στον τομέα των αποβλήτων, εμφανίζεται όντως και στον Νότο, χαρακτηρίζει κυρίως
τον Βορρά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Θέλω, λοιπόν, να απευθύνω τρία ερωτήματα στην Επιτροπή: ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για
να διασφαλίσει ότι η λύση στο πρόβλημα δεν θα πλήττει την υγεία του πληθυσμού, και πώς
σκοπεύει να αποτρέψει την επιβολή αποφάσεων στον τοπικό πληθυσμό και τη στρατιωτικοποίηση
ολόκληρων περιοχών;

Θεωρεί μήπως ότι η άμεση δρομολόγηση ενός μητρώου καρκίνου για το σύνολο της περιφέρειας
πρέπει να είναι ένας από τους όρους για τον τερματισμό της διαδικασίας επί παραβάσει;

Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τον νόμο αριθ. 210 του 2008 και, ειδικότερα, το άρθρο 9 σχετικά
με την παροχή κινήτρων για την κατασκευή αποτεφρωτήρων, το οποίο παραβιάζει κατάφορα
την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις;

Eva Lichtenberger,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, μετά τα
παραμύθια που ακούσαμε από τους ιταλούς βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), είναι ίσως καιρός να επιστρέψουμε στον πλανήτη Γη. Η
πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκε διαδικασία κατά της Ιταλίας, και για πολύ βάσιμους λόγους.
Το Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική για την Ιταλία απόφαση – και πάλι, για πολύ βάσιμους
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λόγους. Η Ιταλία δεν τήρησε την προθεσμία. Προφανώς, η κυβέρνηση υπέβαλε ένα σχέδιο, το
οποίο όμως δεν κοινοποιήθηκε εγκαίρως. Επιστρέφουμε διαρκώς στην ίδια κατάσταση. Εύλογα,
λοιπόν, δημιουργείται η εντύπωση ότι οι αρμόδιοι καθυστερούν διαρκώς μέχρις ότου προκύψει
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να μπορούν στη συνέχεια να αντιδράσουν λαμβάνοντας
αποφάσεις με βάση την ιταλική νομοθεσία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης – η οποία υπερισχύει
κάθε άλλης πρόβλεψης. Αν συγκεντρωθούν πολλά σκουπίδια στους δρόμους και αν αυτά
αναμιχθούν επίσης με βιομηχανικά απόβλητα από τον Βορρά και τον Νότο, τότε μπορούν γρήγορα
να απορριφθούν σε κάποια αφύλακτη χωματερή χωρίς να ληφθούν, ή να είναι δυνατόν να
ληφθούν, οι απαιτούμενες προφυλάξεις. Στους αξιότιμους βουλευτές από την Ιταλία, θέλω να
πω ότι η συζήτηση αυτή δεν αφορά την Ιταλία. Είναι μια συζήτηση για τη μη τήρηση και τη μη
εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου.

Αν αυτός ο τρόπος διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων εξαπλωνόταν και σε άλλες χώρες, οι
συνέπειες θα έπλητταν το σύνολο της Ευρώπης. Αυτό που συμβαίνει εκεί κάτω δεν είναι
ευχάριστος κυριακάτικος περίπατος. Είναι μείζον σκάνδαλο. Η λύση δεν είναι να ορίζονται
συνεχώς 536 νέοι χώροι και, μέσω της χρήσης αστυνομικής βίας, να εμποδίζονται οι διαδηλώσεις
πολιτών οι οποίοι δεν θέλουν να πετάγονται έξω από την πόρτα τους οικιακά απόβλητα τα οποία
έχουν αναμιχθεί με τοξικά βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να υπάρξουν
συνέπειες, και οι συνέπειες αυτές πρέπει να γίνονται αισθητές. Ευτυχώς που οι χρηματοδοτικοί
πόροι σε αυτόν τον τομέα δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν όπως στο παρελθόν. Αρκετά
χρήματα σπαταλήθηκαν ήδη. Πρέπει να επιβάλουμε άπαξ διά παντός συγκεκριμένες συνέπειες,
διότι αυτό που μας απασχολεί εν προκειμένω είναι η εφαρμογή ορθολογικής, αναγκαίας και
θετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Oreste Rossi,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το
σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων που έχει καταρτιστεί πρέπει να εφαρμοστεί έτσι ώστε να
προβλέπει μέτρα χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης, και μόνον ως ύστατη επιλογή την
αποτέφρωση.

Θα ήταν λάθος να επιδιώξουμε την επιβολή περαιτέρω ποινών. Εξάλλου, σας υπενθυμίζω ότι η
ευθύνη δεν βαρύνει ούτε τον Βορρά ούτε άλλες πολιτικές Ομάδες· ένας από τους προηγούμενους
υπουργούς ανήκε μάλιστα στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, της
οποίας είστε μέλος· σας παρακαλώ, λοιπόν, να σκέφτεστε τι ακριβώς υποστηρίζετε. Επί δεκαετίες,
πολύς κόσμος μιλάει για την κρίση των αποβλήτων στη Νάπολη και την περιφέρεια της Καμπανίας.
Παρότι έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι, είναι αλήθεια ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι
κρίσιμη. Δεν υπάρχουν, όμως, δικαιολογίες. Το να λέμε ότι ευθύνεται η βόρεια Ιταλία, ή ακόμη
–όπως ανέφερε συνάδελφος σε προηγούμενη παρέμβαση– ότι απόβλητα από τον Βορρά
βρίσκονται σήμερα στους δρόμους της Νάπολης, πολύ απλά δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα.

Η ευθύνη βαρύνει ξεκάθαρα τις προηγούμενες τοπικές αρχές, οι οποίες, αφενός, επέτρεψαν στο
οργανωμένο έγκλημα να διακινεί χωρίς έλεγχο απόβλητα και, αφετέρου, δεν μπόρεσαν να
εξασφαλίσουν κατάλληλους χώρους συλλογής και διάθεσης.

Εκείνο που απαιτείται τώρα είναι να επιδείξουν τόλμη οι πολίτες της Καμπανίας και της Νάπολης,
και να ψηφίσουν υπέρ της αντικατάστασης των ανίκανων εκπροσώπων τους, όπως έχει ήδη συμβεί
σε περιφερειακό επίπεδο.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κρίση των αποβλήτων
στην αστική περιοχή της Νάπολης διαρκεί ήδη εδώ και 14 ολόκληρα χρόνια.
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Οι υπάρχοντες χώροι υγειονομικής ταφής έχουν ξεχειλίσει, ενώ η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων
εμποδίζεται από τις ενδιαφερόμενες κοινότητες. Ωστόσο, η δυσπιστία των πολιτών έναντι
οιουδήποτε προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων μπορεί να ερμηνευθεί με βάση το γεγονός
ότι, ενώ έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις αυτήν την περίοδο σε πολιτικό επίπεδο, πρακτικά δεν
έχει τηρηθεί καμία από αυτές.

Στην πράξη, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής μέσω βραχυπρόθεσμων προσωρινών
λύσεων. Έχουν συσταθεί ειδικές επιτροπές, οι οποίες όμως δεν ήταν καν υποχρεωμένες να τηρούν
ενήμερες τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους. Από την άλλη πλευρά, τα αναλώσιμα υλικά είναι
μέρος της καθημερινότητας στην Ιταλία. Κατά συνέπεια, η καθημερινή παραγωγή αποβλήτων
στη χώρα υπερβαίνει κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ συγχρόνως δίνεται ελάχιστη αξία
στον διαχωρισμό και την ανακύκλωση των αποβλήτων.

Το θλιβερό αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και από τις δύο
πλευρές είναι ότι η Καμπανία είναι σήμερα μια περιφέρεια με εκτεταμένες εστίες μόλυνσης, ενώ
τα ποσοστά καρκίνου μεταξύ των κατοίκων της και τα ποσοστά αναπνευστικών νοσημάτων
μεταξύ των παιδιών στην αστική περιοχή της Νάπολης είναι πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο
της Ιταλίας.

Επομένως, απαιτούνται επειγόντως λύσεις, οι οποίες πρέπει μάλιστα να εφαρμοστούν στην πράξη.

Crescenzio Rivellini (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι ευγνώμων στον
κ. Seeber και σε όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές για το έργο που μου ανατέθηκε, όμως
θέλω να υπογραμμίσω, αν μου επιτρέπετε, ότι στην Καμπανία λαμβάνονται ήδη ορισμένα
εξαιρετικά θετικά μέτρα.

Εκτιμώ, συνεπώς, ότι η επίκληση του άρθρου 260 της συνθήκης για την επιβολή οικονομικών
ποινών, στην οποία κατέφυγαν ορισμένοι ομιλητές, ισοδυναμεί με εκμετάλλευση της κατάστασης.
Το περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο ανέλαβε καθήκοντα πριν από λίγους μήνες, έχει ήδη
καταρτίσει το σχέδιο για τα επικίνδυνα απόβλητα, καθώς και το σχέδιο για το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί μια πολιτική χωριστής συλλογής,
ενώ έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για τη μείωση του συνολικού όγκου των παραγόμενων
αποβλήτων. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία δημοσίου διαγωνισμού για την κατασκευή ενός
αποτεφρωτήρα στο Σαλέρνο, ενώ οι διαδικασίες όσον αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τον αποτεφρωτήρα στην ανατολική Νάπολη βρίσκονται σε προχωρημένο
στάδιο.

Τέλος, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αποβλέπουν όχι μόνον στον καθαρισμό της πόλης, αλλά και
στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων το οποίο θα
περιλαμβάνει τη χωριστή συλλογή, τη μείωση των αποβλήτων, την κατασκευή σύγχρονων
εγκαταστάσεων –προκειμένου κυρίως να καταργηθούν οι «οικομπάλες», ή τεράστιοι σωροί
συμπιεσμένων αποβλήτων– και την ανάπλαση παλαιών χώρων υγειονομικής ταφής.

Οι άνθρωποι που ευθύνονται για ό,τι συνέβη στο παρελθόν πρέπει να τιμωρηθούν. Περιλαμβάνουν
οπωσδήποτε πρώην δημόσιους αξιωματούχους της Καμπανίας που ανήκουν στην Αριστερά και,
ειδικότερα, στους Πράσινους, αλλά και ορισμένους αξιωματούχους οι οποίοι, στη βόρεια Ιταλία,
χρησιμοποίησαν τον τοπικό υπόκοσμο προκειμένου να μπορούν να ξεφορτώνονται τα τοξικά
απόβλητα που παρήγαγαν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει την Καμπανία, χωρίς προκαταλήψεις, και καλώ όλους
να εργαστούν υπέρ, όχι κατά – μην παρεμβαίνετε αρνητικά μόνο και μόνο για να προβάλετε την
εικόνα του κόμματος ή της ιδεολογίας σας στα μέσα ενημέρωσης. Πιστεύετε ειλικρινά ότι, αν
επιβληθούν οικονομικές ποινές στην Καμπανία, θα διευθετηθεί η κρίση;
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Luigi de Magistris (ALDE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μετά τις ψευδείς
δηλώσεις της κυβέρνησης Berlusconi, η οποία ανέλαβε την εξουσία το 2008 λέγοντας στους
Ιταλούς ότι το πρόβλημα των αποβλήτων είχε λυθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση ορθώς αρνείται να
χορηγήσει χρηματοδότηση στην Ιταλία μέχρις ότου αυτή υποβάλει ένα φιλικό για το περιβάλλον
σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που θα στηρίζεται στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Ένα τέτοιο σύστημα είναι σίγουρο ότι δεν εξασφαλίζεται με το σχέδιο του κ. Caldoro, το οποίο
στηρίζεται για μία ακόμη φορά σε ανεξέλεγκτες χωματερές όπως αυτές που βρίσκονται στις
περιοχές Chiaiano, Taverna del Re και Terzigno –η χωματερή του Terzigno βρίσκεται μάλιστα
εντός του Εθνικού Πάρκου Βεζουβίου– ούτε από τη λειτουργία αποτεφρωτήρων, οι οποίοι
προκαλούν θανάτους, καρκίνους και εκτεταμένες κρίσεις δημόσιας υγείας. Τα 13 χρόνια που
διαρκεί αυτή η περιβαλλοντική κρίση, τα δημόσια ταμεία της Καμπανίας έχουν χρησιμοποιηθεί
για την ενίσχυση των εγκληματικών διασυνδέσεων μεταξύ πολιτικών, τόσο της Αριστεράς όσο
και της Δεξιάς, επιχειρηματιών και της Καμόρας.

Άλλωστε, τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν λύνονται με την ποινικοποίηση της διαφωνίας ή
τοπικών κοινοτήτων, οικογενειών και περιφερειών, όπως έκανε η ιταλική κυβέρνηση, η οποία
χρησιμοποίησε τα αστυνομικά ρόπαλα για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες όσων υπερασπιζόταν
το περιβάλλον και τη γη.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη, καθώς
είναι συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός οργανισμός, δεν αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ
των περιφερειών καθώς και μεταξύ των επιμέρους διοικητικών επιπέδων στο εσωτερικό των
κρατών μελών.

Η ευθύνη για την καταστροφική κατάσταση στην Καμπανία βαρύνει πρωτίστως τον πληθυσμό
της Καμπανίας, και εγώ, ως κάτοικος της Παδανίας, απορρίπτω αυτές τις κατηγορίες και τις
επιστρέφω σε όσους πολίτες της Καμπανίας εξέλεξαν τοπικούς εκπροσώπους οι οποίοι στάθηκαν
ανίκανοι να επιλύσουν το πρόβλημα, και επανέλαβαν μάλιστα το σφάλμα τους εκλέγοντάς τους
και πάλι σε επόμενες εκλογές. Η Παδανία είναι πρόθυμη να βοηθήσει τον λαό της Καμπανίας,
όμως δεν ανέχεται τις κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον της.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, με την
ομιλία μου δεν επιδιώκω σε καμία περίπτωση να αρνηθώ τη σοβαρότητα μιας κατάστασης η
οποία υπήρξε αναπόφευκτη συνέπεια προφανών διοικητικών και πολιτικών αδυναμιών, οι οποίες
δημιούργησαν –και συνεχίζουν να δημιουργούν– τον κίνδυνο να θαφτεί κάτω από τόνους
σκουπιδιών μια ολόκληρη πόλη και η γύρω περιοχή της.

Κύριε Søndergaard και κυρία Lichtenberger, η κρίση στην Καμπανία ξεκίνησε και, στη συνέχεια,
προσέλαβε τις σημερινές τραγικές διαστάσεις εξαιτίας της αδυναμίας ενός περιφερειακού
συμβουλίου και ενός αριστερού δημοτικού συμβουλίου της Νάπολης, σε συνδυασμό με
αναπληρωτές δημάρχους των Πρασίνων, να λάβουν αποφάσεις –περιλαμβανομένων μη αρεστών
αλλά τολμηρών αποφάσεων– για τη δημιουργία ενός φιλικού για το περιβάλλον συστήματος
συλλογής και διάθεσης αποβλήτων. Η ανευθυνότητα, η αναποφασιστικότητα, το πολιτικό όφελος,
η συνενοχή και η σπατάλη ήταν τα χαρακτηριστικά μιας πολιτικής και διοικητικής φάσης η οποία
αποτελεί πλέον οριστικό παρελθόν.

Θέλω να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν τις ερωτήσεις και τις πολιτικές Ομάδες
που τους υποστήριξαν ότι η πολιτική κατάσταση είναι βιώσιμη και έχει μεταβληθεί δραστικά. Η
εθνική κυβέρνηση και το νέο περιφερειακό συμβούλιο ανέλαβαν τις ευθύνες τους και έχουν την
πολιτική βούληση να επιλύσουν την κρίση. Μέσω διαλόγου με τους πληθυσμούς της περιοχής,
καθώς και με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα, ξεπερνούν τα εμπόδια και τις αντιρρήσεις
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που συχνά οφείλονται στο σύνδρομο NIMBY, ή στην ιδέα ότι κανείς δεν θέλει τα σκουπίδια των
άλλων στην αυλή του.

Ως εκ τούτου, έχουν καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συλλογής και διάθεσης αποβλήτων
το οποίο πολύ σύντομα θα προσφέρει κίνητρα υπέρ της χωριστής συλλογής και της κατασκευής
των αναγκαίων εγκαταστάσεων.

Θα ήταν λοιπόν εξαιρετικά άδικο, αντιπαραγωγικό και ιδιοτελές να πράξουμε αυτό που ζητεί ο
κ. De Magistris: να επιβάλουμε σήμερα ανασχετικές ποινές και μέτρα τα οποία θα βλάψουν
φορείς που συνεργάζονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά τους να κλείσουν
αυτό το θλιβερό κεφάλαιο στην παμπάλαια ιστορία της Νάπολης και της Καμπανίας μέσω της
αποδοτικής αξιοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιθυμώ –και ελπίζω
ότι θα τα καταφέρουμε–η σημερινή συζήτηση να αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη
συνολική αναθεώρηση του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων στην Καμπανία. Η απόφαση
ή εντολή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρέπει να εφαρμοστεί οριστικά, καθώς πρέπει να
εφαρμοστούν επιτέλους σε αυτήν την περιφέρεια οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη συλλογή και
διάθεση των αποβλήτων.

Δεύτερον, πρέπει να αντιμετωπιστεί επίσης το πρόβλημα των ζημιών τις οποίες προκαλεί η
λειτουργία των παράνομων χωματερών. Γνωρίζω για τι πράγμα μιλάω. Στην Ανατολική Γερμανία,
ακόμη και σήμερα –είκοσι χρόνια μετά την επανένωση– αντιμετωπίζουμε προβλήματα ρύπανσης
τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω παράνομης ή κακοσχεδιασμένης διάθεσης αποβλήτων.

Ωστόσο, νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να αποδώσει καρπούς αν δεν αντιμετωπίσουμε
τη ρίζα του προβλήματος. Μιλήστε όσο θέλετε για διαχείριση· γεγονός είναι ότι σε αυτόν τον
χώρο λειτουργούν μαφιόζικοι μηχανισμοί. Αν δεν τους καταστρέψουμε, δεν πρόκειται να τα
καταφέρουμε.

Με κάθε ειλικρίνεια, εγώ θα έθετα τέσσερις προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να καταρτιστεί ένα
σχέδιο διαχείρισης. Όπως φαίνεται, αυτό έχει πλέον καταρτιστεί. Ωστόσο, σε αυτό πρέπει να
βοηθήσει και η Επιτροπή. Δεύτερον, πρέπει να διατεθούν χρηματοδοτικοί πόροι για τη δημιουργία
νέων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Τρίτον, πρέπει να θεσπιστούν
αυστηρότερες ποινές για τις παράνομες απορρίψεις, και εκτιμώ επίσης –το σχόλιο αυτό το
απευθύνω ειδικά στην Επιτροπή– ότι οι Europol και Eurojust πρέπει να συνδράμουν τις
αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές της Ιταλίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος.

Οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να δεσμευτούν μέχρις ότου εκπληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις.
Τότε θα ψήφιζα πολύ ευχαρίστως υπέρ της τελικής αποδέσμευσής τους.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, λαμβάνοντας τον
λόγο, θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι η κατάσταση στην Καμπανία στον τομέα των
αποβλήτων έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με το παρελθόν και ακολουθεί πορεία επίλυσης.

Το θέμα είναι εξαιρετικά σύνθετο· συνοδεύεται από διαφόρους τύπους προβλημάτων, και η
εξεύρεση κατάλληλης, οριστικής λύσης απαιτεί χρόνο. Στις προφορικές ερωτήσεις τις οποίες
συζητούμε ζητείται να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 260 της Συνθήκης, όμως η επιβολή
χρηματικής ποινής δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της Καμπανίας. Αν επιλέξουμε αυτήν
την προσέγγιση, κινδυνεύουμε να καταδικάσουμε ένα κράτος μέλος για μια παράβαση σε καθαρά
αντικειμενική βάση, απλώς και μόνον επειδή δεν έχει ακόμη εκπληρώσει μια αντικειμενική
υποχρέωση που απορρέει από το ευρωπαϊκό δίκαιο.
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Πρέπει, όμως, να ληφθεί συγχρόνως υπόψη η υποκειμενική συμπεριφορά του εν λόγω κράτους.
Αναμφίβολα δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι η Ιταλία δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της για
ειλικρινή συνεργασία· όπως όμως επιβεβαίωσε ο Επίτροπος, το προσωπικό της Επιτροπής βρίσκεται
σε διαρκή επαφή με τις ιταλικές εθνικές και περιφερειακές αρχές και παρακολουθεί στενά την
εξέλιξη της κατάστασης.

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την πολιτική βούληση και την προσήλωση της Ιταλίας σε αυτήν
τη διαδικασία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο επιχειρησιακός ρόλος έχει μετατεθεί από τις
περιφέρειες στις επαρχίες, έτσι ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη ενός σχεδίου που θα ανταποκρίνεται
στις επιμέρους ανάγκες της περιοχής. Η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Ιταλία,
επιδιώκοντας την απολύτως αρμονική συνεργασία των δύο πλευρών.

Θέλω, εν κατακλείδι, να επισημάνω ότι στο περιφερειακό συμβούλιο της Καμπανίας συμμετείχε
κάποτε και το κόμμα της Ιταλίας των Αξιών, το οποίο φαίνεται σήμερα έχει βραχεία μνήμη –
πολύ βραχεία για να θυμάται τι έκανε, ή μάλλον τι δεν έκανε.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν λαμβάνω τον λόγο μόνο
και μόνο για να υπερασπιστώ την περιφέρειά μου. Απεναντίας, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την
ιταλική αντίδραση στην παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, και να επισημάνω ότι μέλημά μας
είναι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των πολιτών και του λαού μας.

Η περιφέρεια της Καμπανίας και, γενικώς, το ιταλικό κράτος εργάζονται για τη δημιουργία ενός
δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θέλω να
τονίσω ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι που έχουν δεσμευτεί για τη διαχείριση των αποβλήτων στην
Καμπανία έχουν χρησιμοποιηθεί για το μέτρο 1.7 του περιφερειακού επιχειρησιακού
προγράμματος (ΠΕΠ) 2000-2006 και για τον επιχειρησιακό στόχο 1.1 του ΠΕΠ 2007-2013.

Όσον αφορά το ΠΕΠ 2000-2006, η περιφέρεια της Καμπανίας έχει λογοδοτήσει για τη
χρηματοδοτική δέσμη 140 εκατ. ευρώ που της διατέθηκε: τα χρήματα αυτά αξιοποιήθηκαν για
τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης, μονάδων παραγωγής
ενέργειας από απόβλητα, καθώς και εγκαταστάσεων διαχωρισμού ξηρού και υγρού κλάσματος,
για την ασφάλιση χώρων υγειονομικής ταφής, για την κατασκευή, ή την επέκταση, μονάδων
ανάκτησης υλικών, καθώς και για την εφαρμογή μέτρων χωριστής συλλογής. Όσο για το ΠΕΠ
2007-2013, έχουν προβλεφθεί 110 εκατ. ευρώ για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας
αποβλήτων, καθώς και 50 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δημοτικών εγκαταστάσεων διαλογής.

Οι δραστηριότητες που προωθούνται στο πλαίσιο του στόχου 1.1 του ΠΕΠ ΕΤΠΑ 2007-2013
και του μέτρου 1.7 του ΠΕΠ 2000-2006 έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των όρων
εκταμίευσης που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε ενόψει
της κατάστασης ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων στην Καμπανία. Κατά συνέπεια, μέχρι
στιγμής έχει δεσμευτεί ένα ποσό από το ταμείο υποχρησιμοποιούμενων περιοχών (FAS) για τη
διασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκή αρνησικυρία ως
προς τη χορήγηση πόρων του ΠΕΠ.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να μπορούν να παρουσιαστούν στην Επιτροπή και
το Κοινοβούλιο οι πραγματικές δυσκολίες που υφίστανται όσον αφορά την ταχεία συμμόρφωση
με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Κυρία Πρόεδρε, θέλω απλώς να
εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή για να επιστήσω την προσοχή σε ορισμένα άλλα προβλήματα
διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται, κυρίως, στην
αμέλεια που επιδεικνύουν οι φορείς της κεντρικής και των τοπικών διοικήσεων έναντι των
προτεραιοτήτων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Για παράδειγμα, σε μία από τις
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πόλεις της Λιθουανίας, ορισμένοι επιχειρηματίες που θέλουν να κατασκευάσουν έναν
αποτεφρωτήρα αποβλήτων παραπλανούν τους πολίτες υποστηρίζοντας ότι η αποτέφρωση των
αποβλήτων είναι ίδια ή και καλύτερη από άλλες μεθόδους διαχείρισης, όπως είναι η αποφυγή
και η διαλογή. Δυστυχώς, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αρμόδιοι για τη διαχείριση
των αποβλήτων φορείς δεν εφιστούν επαρκώς την προσοχή σε τέτοια φαινόμενα
παραπληροφόρησης. Συνεπώς, κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων ως προς τη διαχείριση των
αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώ την Επιτροπή να εφιστά την προσοχή σε τέτοιες
παραβιάσεις, οι οποίες συνίστανται στη μη τήρηση των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στην
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα όσον αφορά τις μεθόδους διαχείρισης των
αποβλήτων, ή στην ενθάρρυνση της μη εφαρμογής τους.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, διαπίστωσα ιδίοις όμμασι την κατάσταση στον τομέα
της διαχείρισης των αποβλήτων στην Καμπανία, ως μέλος αντιπροσωπείας της Επιτροπής
Αναφορών. Πρέπει να λεχθεί ότι οι φορείς της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά
δύσκολο έργο. Πέραν του ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων
του παρελθόντος –ένα ιδιαίτερο ζήτημα είναι οι λεγόμενες «οικομπάλες»– οφείλουν επίσης να
διαχειριστούν τα αντίστοιχα προβλήματα του παρόντος και του μέλλοντος. Η εντύπωση την
οποία αποκόμισα από αυτό το ταξίδι ήταν ότι η διαχείριση των σημερινών αποβλήτων είχε σε
μεγάλο βαθμό διευθετηθεί κατά τον χρόνο της επίσκεψής μας, εν μέρει χάρη σε παρεμβάσεις με
χρήση στρατιωτικών μέσων. Είχε διευθετηθεί κατά την έννοια ότι τα απόβλητα απομακρύνονταν
από την πόλη και μεταφέρονταν σε χώρους υγειονομικής ταφής· δυστυχώς, πρέπει να το πούμε,
κάποιες φορές οι εν λόγω χώροι ήταν παράνομοι. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι στρατηγικές
λύσεις για το παρελθόν, αλλά κυρίως για το μέλλον.

Η προσφορά της ΕΕ είναι θετική, ολοκληρωμένη και δίκαιη. Εφόσον η περιφέρεια παρουσιάσει
ένα συνεκτικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεσμεύσει τους πόρους.
Πρέπει να ενθαρρύνουμε τις τοπικές αρχές προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα το επαναλάβω: κατά
τη δική μου τουλάχιστον γνώμη, ούτε η Επιτροπή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρονται
για την επιβολή χρηματικών ποινών. Μας ενδιαφέρει να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο τα
προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων στην Καμπανία. Πρέπει να συμφωνήσουμε επ’ αυτού
και να συνεργαστούμε.

Crescenzio Rivellini (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι πόροι τους οποίους
ενδέχεται να δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προορίζονται ειδικά για εγγειοβελτιωτικά έργα.

Αναρωτιέμαι πώς μπορεί κανείς ακόμη και να σκέφτεται να παγώσει αυτούς τους πόρους, και
καλώ ιδιαίτερα τους ιταλούς βουλευτές στο ΕΚ –κυρίως όσους έχουν εκλεγεί από τον λαό της
Καμπανίας– να μην τυφλωθούν από ιδεολογικό μίσος και να μην τιμωρήσουν τους συμπολίτες
τους.

Τους καλώ να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της κοινότητάς τους και όχι τα ιδιοτελή τους
συμφέροντα.

Janez Potočnik,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά όλους τους
βουλευτές για τις απόψεις που παρουσίασαν στη σημερινή συζήτηση.

Ήθελα να σχολιάσω τρία με τέσσερα ζητήματα. Καταρχάς, υπάρχει το θέμα που έθιξαν με ιδιαίτερο
πάθος πολλοί από τους ομιλητές. Η κατάσταση είναι κρίσιμη· δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.
Έχουν καταγραφεί ορισμένες θετικές εξελίξεις, όμως είναι προφανές ότι απαιτείται να δοθεί
συστημική λύση στο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά είναι επιβεβλημένο. Κατ’ αυτήν
την έννοια, ο εταίρος μας στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης είναι, φυσικά, η Ιταλία, όμως στον
συγκεκριμένο τομέα είναι απολύτως απαραίτητη η συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές.
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Προσβλέπω, λοιπόν, με μεγάλο ενδιαφέρον στην αξιολόγηση του νέου σχεδίου προγράμματος
για τη διαχείριση των αποβλήτων, το οποίο ευχόμαστε ειλικρινά ότι θα ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες όλων μας. Θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες μου, από τους εμπειρογνώμονες, και
μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό θα γίνει κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση
της Ιταλίας με όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, καθότι έχει ζωτική σημασία να διαφυλάξουμε την
αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών σε αυτήν τη διαδικασία.

Όταν αναφερόμαστε λοιπόν στις προσπάθειες αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, η
προσέγγισή μου θα μπορούσε να περιγραφεί με τέσσερις λέξεις. Θέλω να είμαι εποικοδομητικά
αυστηρός και αυστηρά εποικοδομητικός. Στόχος μας είναι, φυσικά, να μην επιβληθούν πρόστιμα.
Όπως ανέφεραν ορισμένοι βουλευτές, επιδίωξή μας είναι να λύνουμε τα προβλήματα, ακόμη
όμως και με την επιβολή προστίμων όταν δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, διότι αυτό είναι το καθήκον
μου.

Επομένως, προσπαθώ ειλικρινά να αξιοποιήσω κάθε δυνατή μέθοδο συνεργασίας με τις ιταλικές
αρχές, έτσι ώστε να βρούμε πρόσφορες λύσεις. Αυτή είναι η ειλικρινής ελπίδα μου. Σε τελική
ανάλυση, μιλάμε για την υγεία των ιταλών πολιτών και για το φυσικό περιβάλλον της Ιταλίας.

Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να σχολιάσω αφορά την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Είναι
μια νέα οδηγία η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα. Η οδηγία αυτή καθιστά σαφές ότι όλες ανεξαιρέτως
οι χώρες έχουν νομική υποχρέωση να καθιερώσουν μια ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων.
Αυτό σημαίνει ότι τα καλύτερα απόβλητα είναι η αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων· και
ακολουθούν η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η παραγωγή ενέργειας και, αν δεν υπάρχει
άλλη επιλογή, η υγειονομική ταφή.

Αυτή είναι η εικόνα που αποκομίζεται από την έκθεση που θα δημοσιευθεί αύριο σχετικά με το
πόσο αποτελεσματικά είναι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά τις τάσεις στον τομέα
της υγειονομικής ταφής των δημοτικών αποβλήτων, μιας και τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που
έχουμε στη διάθεσή μας αφορούν δημοτικά απόβλητα.

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, υπάρχουν πέντε κράτη μέλη στα οποία η μέθοδος της υγειονομικής
ταφής εφαρμόζεται για λιγότερο από το 5% των δημοτικών αποβλήτων, ενώ υπάρχουν επίσης
επτά κράτη μέλη στα οποία η υγειονομική ταφή χρησιμοποιείται σε ποσοστό άνω του 80%,
οπότε βρισκόμαστε απέναντι σε όντως πολύ διαφορετικές καταστάσεις στην Ευρώπη όταν
εξετάζουμε αυτά τα προγράμματα, και θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα.
Αυτή η εικόνα περιγράφει την κατάσταση μεταξύ των ετών 1995 και 2007, και ένα ουσιαστικό
στοιχείο που μπορούμε να αντλήσουμε εν προκειμένω είναι πως, όταν οι χώρες το επιθυμούν,
μπορούν να αλλάξουν. Αν οργανωθούν με κατάλληλο τρόπο, μπορούν να αλλάξουν πραγματικά.

Κατ’ ουσίαν, η Ευρώπη σήμερα μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα: ένα τμήμα αντιμετωπίζει τα
απόβλητα ως πρόβλημα και ένα τμήμα τα αντιμετωπίζει ως εξαιρετική ευκαιρία για εξασφάλιση
πόρων και αποκόμιση νέων οικονομικών κερδών, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχω ακούσει
πολλά παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες το ποιος θα παραλάβει τα απόβλητα αποφασίζεται
μέσω του συστήματος δημοσίων προμηθειών, επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των χρηστών που
επιθυμούν να τα αξιοποιήσουν. Ωστόσο, για τον σκοπό αυτόν, τα απόβλητα πρέπει να έχουν
διαχωριστεί από την αρχή. Αυτή είναι η θεμελιώδης και σημαντικότερη ανάγκη.

Το τελευταίο σχόλιό μου αφορά την επισήμανση του αξιότιμου βουλευτή που δήλωσε ότι πρέπει
να προσέξουμε περισσότερο τα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων σε άλλες περιοχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των περιπτώσεων για τις οποίες κινήθηκαν διαδικασίες επί παραβάσει
ανά τομέα το 2009, τα απόβλητα αντιστοιχούν στο 19%, το νερό στο 20%, το φυσικό περιβάλλον
στο 19%, ο αέρας στο 16%, και τα υπόλοιπα θέματα σε μικρότερα ποσοστά. Εξετάζουμε
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οριζοντίως όλα τα προβλήματα υλοποίησης και έχουμε υποχρέωση να το πράττουμε. Σας
διαβεβαιώνω, λοιπόν, ότι το ίδιο θα συνεχίσουμε να πράττουμε και στο μέλλον.

Εν κατακλείδι, πρέπει να καταβάλουμε πραγματικά κάθε δυνατή προσπάθεια, εσείς ως βουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ ως Επίτροπος Περιβάλλοντος, ώστε να διαδώσουμε σε
όλη την Ευρώπη το μήνυμα της διαχείρισης των αποβλήτων ως ευκαιρία για το μέλλον. Έχουμε
απόλυτη ανάγκη αυτό το μήνυμα ενόψει του καθημερινού περιορισμού των πόρων που έχουμε
στη διάθεσή μας. Η αποδοτική αξιοποίηση των πόρων είναι το πρόβλημα και η αποδοτική
αξιοποίηση των πόρων αποτελεί τον πυρήνα της μελλοντικής μας ανταγωνιστικότητας στην
Ευρώπη. Αν δεν με πιστεύετε, ξαναρωτήστε με μετά από 10 χρόνια. Σας εγγυώμαι ότι θα συνεχίσει
να ισχύει ακριβώς το ίδιο.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου συνόδου.

18. Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού
προσανατολισμού στη Λιθουανία (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση:

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή των βουλευτών Renate Weber, Sophia in ’t
Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo,
Sarah Ludford και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την
παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη
Λιθουανία (O-0190/2010 – B7-0669/2010),

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή της βουλευτού Ulrike Lunacek, εξ ονόματος
της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω
σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία (O-0204/2010 – B7-0803/2010),

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή του βουλευτή Cornelis de Jong, εξ ονόματος
της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω
σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία (O-0207/2010 – B7-0804/2010), και

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή των βουλευτών Michael Cashman, Monika
Flašíková Beňová και Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την παραβίαση
της ελευθερίας της έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία
(O-0216/2010 – B7-0005/2011).

Sophia in 't Veld,    συντάκτρια. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα συζητούμε, όχι για πρώτη
φορά, νομοθεσία την οποία ενδέχεται να εγκρίνει το λιθουανικό κοινοβούλιο και η οποία ενδέχεται
να επηρεάσει πολύ αρνητικά τη θέση των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων και
των διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ) στη Λιθουανία. Θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι υποχρεωνόμαστε
να συζητήσουμε το θέμα εκ νέου, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει σχετικό
ψήφισμα.

Θεωρώ πολύ σαφές το ψήφισμα που προτείνουμε προς έγκριση στην αυριανή ψηφοφορία.
Απευθύνουμε έκκληση στους λιθουανούς συναδέλφους μας να μελετήσουν περαιτέρω αυτό το
θέμα και να μεριμνήσουν ώστε η νομοθεσία την οποία θα υιοθετήσουν να μην επιφέρει διακρίσεις
εις βάρος των ΛΟΑΔ ατόμων.

Δεν έχω να πω πολλά σχετικά με το ψήφισμα, όμως νομίζω ότι καθίσταται όλο και πιο ξεκάθαρο
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει ισχυρότερα νομικά μέσα για την επιβολή των
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θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προσφάτως συζητήσαμε τον αμφιλεγόμενο νόμο για τα μέσα
ενημέρωσης στην Ουγγαρία και τώρα αντιμετωπίζουμε παρόμοια ζητήματα.

Έχουμε ορίσει τις βασικές αρχές –τις κοινές αρχές για 500 εκατ. πολίτες– στις ευρωπαϊκές
συνθήκες, όταν όμως τίθεται θέμα πρακτικής τους εφαρμογής, προσκρούουμε σε προβλήματα.
Γι’ αυτό, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας σχετικά με την πρότασή μας για
έναν ευρωπαϊκό οδικό χάρτη δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει
πολλά για την ισότητα των φύλων στο παρελθόν, και διαθέτουμε όντως τακτικούς οδικούς χάρτες
για την ισότητα των φύλων. Διαθέτουμε διαφόρων ειδών στρατηγικές για την καταπολέμηση
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την
ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά όχι για τα ΛΟΑΔ άτομα. Εκτιμώ ότι είναι επείγουσα
και επιτακτική η ανάγκη να αποκτήσουμε μια τέτοια στρατηγική: μια στρατηγική για την
καταπολέμηση των προκαταλήψεων, της άγνοιας, των διακρίσεων και του μίσους και υπέρ της
ενίσχυσης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εκδήλωσης του προβλήματος. Σήμερα, συζητούμε τις
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο λιθουανικό κοινοβούλιο, όμως αυτό δεν πρέπει να μας
κάνει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ομοφοβία υπάρχει σε όλα τα κράτη μέλη.

Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα ακόμη στοιχείο, κυρία Επίτροπε, και να ακούσω τις
απόψεις σας επ’ αυτού. Αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, και είναι γεγονός ότι άτομα τα
οποία αιτούνται άσυλο λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους σε ένα κράτος μέλος το
οποίο δεν θα ονομάσω υποχρεώνονται να υποβληθούν σε μια διαδικασία που είναι γνωστή ως
φαλλομετρικό τεστ. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα εξευτελιστική. Δεν έχει θέση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλώ την Επιτροπή να μας ενημερώσει τι σκοπεύει να πράξει επί του
θέματος.

Ulrike Lunacek,    συντάκτρια. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η συνάδελφός μου, κ.  n ’t Veld, εξήγησε
ήδη το αντικείμενο και την ουσία του ψηφίσματος, και συμφωνώ απολύτως με το ερώτημα που
σας απηύθυνε, κυρία Επίτροπε: ποια είναι η θέση σας για το ενδεχόμενο θέσπισης ενός οδικού
χάρτη δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων σε αυτήν την κοινή Ευρωπαϊκή Ένωση;

Θα ήθελα, όμως, να προσεγγίσω το θέμα με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο, ελπίζοντας ότι θα
μπορέσω να πείσω ορισμένους συναδέλφους που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να υπερψηφίσουν
αυτό το κείμενο. Ξέρετε κάτι; Πέρυσι το καλοκαίρι, τέσσερις βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η κ. in ’t Veld, εγώ, ο κ. Cashman και ο κ. Fjellner, εκπροσωπώντας τέσσερις
πολιτικές Ομάδες, την πλειονότητα του Κοινοβουλίου, βρεθήκαμε στο Βίλνιους της Λιθουανίας
για να συμμετάσχουμε στην πρώτη Βαλτική Πορεία Υπερηφάνειας που θα διεξαγόταν στην πόλη
αυτή, υπέρ της χειραφέτησης και της υποστήριξης των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων
και διεμφυλικών ατόμων, κάτω από την ευρωπαϊκή σημαία, και λέγαμε σε όλες και όλους: «αυτή
η σημαία μας προστατεύει, όλα τα ΛΟΑΔ άτομα, και αυτό ισχύει εξίσου στη Λιθουανία».

Τι θα συμβεί, όμως, σε εμάς και τους Λιθουανούς και Λιθουανές που μπορεί να
πραγματοποιήσουμε και του χρόνου αντίστοιχη πορεία υπέρ των ίσων δικαιωμάτων μας στο
Βίλνιους, αν εγκριθεί αυτή η νομοθεσία στο κοινοβούλιο (Seimas) της Λιθουανίας; Θα μπορούσε
να επιβληθεί στον καθένα και την καθεμία μας πρόστιμο έως και 2.900 ευρώ για δημόσια προβολή
του σεξουαλικού προσανατολισμού – εννοώντας στην προκειμένη περίπτωση της ομοφυλοφιλίας,
μιας και δεν νομίζω να ισχύει το ίδιο για την ετεροφυλοφιλία. Επιθυμεί πραγματικά μια τέτοια
εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Επιθυμεί πραγματικά κάτι τέτοιο το κοινοβούλιο της
Λιθουανίας, μιας χώρας η οποία, πριν από 20 χρόνια, αγωνιζόταν υπέρ της ελευθερίας της, ενώ
ανάμεσα στους ανθρώπους που αγωνίζονταν υπέρ αυτής της ελευθερίας υπήρχαν επίσης λεσβίες
και ομοφυλόφιλοι;
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Χαίρομαι λοιπόν διότι η πρόεδρος της Λιθουανίας, η κ. Grybauskaitė, πρώην μέλος της
Επιτροπής, καθώς και η κυβέρνηση της Λιθουανίας, έχουν δηλώσει ήδη ότι αυτή η πρόταση
νόμου αντιβαίνει στις υποχρεώσεις της Λιθουανίας με βάση το ίδιο της το σύνταγμα. Ευελπιστώ
ότι θα καταστεί σαφές πως όλες οι μορφές σεξουαλικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού,
όλοι οι τρόποι ζωής, είναι μέρος όλων των πολιτισμών και όλων των κοινωνιών, κάτι που ισχύει
προφανώς και στην περίπτωση της Λιθουανίας, και ότι η συγκάλυψη αυτών των δεδομένων από
το κοινό, από τη νεολαία, αποτελεί απλώς βάση για την πρόκληση μίσους, ρητορικής μίσους
και εγκλημάτων μίσους. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς στο παρόν Κοινοβούλιο ή στο κοινοβούλιο
της Λιθουανίας που να επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Ως εκ τούτου, ευελπιστώ ότι θα έχουμε τη στήριξη του Σώματος, καθώς και της Επιτρόπου για
την έγκριση αυτού του ψηφίσματος. Δεν χρειαζόμαστε τη στήριξή σας, όμως ελπίζουμε ότι θα
μας την προσφέρετε.

Cornelis de Jong,    συντάκτης. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να προσθέσω και εγώ τη φωνή
μου στα επισημάνθηκαν ήδη στις προηγούμενες παρεμβάσεις, όμως θέλω να υπογραμμίσω και
μια επιπλέον πτυχή αυτού του ζητήματος: τυχόν οριστικοποίηση της προταθείσας τροπολογίας
ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες και για άτομα εκτός της κοινότητας ΛΟΑΔ στη Λιθουανία.
Πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα νόμου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να
δικαιολογήσει τη μη αναγνώριση ενώσεων και γάμων που έχουν αναγνωριστεί σε άλλα κράτη
μέλη μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Συζητήσαμε ήδη αυτό το θέμα στο Σώμα, πέρυσι τον
Σεπτέμβριο, και επειδή τότε είχαν μείνει αναπάντητα ορισμένα ερωτήματα, εμείς και ορισμένοι
άλλοι βουλευτές του Κοινοβουλίου είχαμε απευθύνει επιστολή με την οποία ζητούσαμε
διευκρινίσεις. Ο αρμόδιος Επίτροπος μας έστειλε απάντηση στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε
ότι τα δικαιώματα διαμονής αυτών των ζευγαριών αναγνωρίζονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Θέλω, λοιπόν, να σας θέσω το εξής ερώτημα: θα στραφείτε κατά της Λιθουανίας ακόμη και σε
περιπτώσεις στις οποίες ένα μέλος του ζεύγους δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ; Θα
το εκτιμούσα αν μπορείτε να μας δώσετε μια σαφή απάντηση επ’ αυτού.

Διάβασα στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής ότι, το 2013, η Επιτροπή θα καταρτίσει
νομοθετική πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων ορισμένων πράξεων
οικογενειακής κατάστασης. Το ερώτημά μου είναι: περιλαμβάνει αυτή η πρόταση και την αμοιβαία
αναγνώριση γάμων και ενώσεων; Αν ναι, αποτελεί ευχάριστη είδηση, αλλά γιατί μόνον το 2013;

Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα αφού αναλύσουν οι
αξιωματούχοι της τη λιθουανική νομοθεσία, και το ερώτημά μου είναι το εξής: έχει διενεργηθεί
αυτή η ανάλυση και κατά πόσον οι αξιωματούχοι της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ανάλυσης,
έχουν εξετάσει τις ενδεχόμενες συνέπειες για την αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών από
άλλα κράτη μέλη;

Ποια μέτρα θα λάβει εν τοιαύτη περιπτώσει η Επιτροπή κατά της Λιθουανίας, και τι θα κάνει
στην περίπτωση της Ρουμανίας, λόγου χάρη, η νομοθεσία της οποίας αποκλείει ρητώς αυτήν
την αναγνώριση;

Τέλος, κυρία Επίτροπε, στη συζήτηση του Σεπτεμβρίου είχατε υποσχεθεί ότι θα απαντήσετε
γρήγορα στην έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την ομοφοβία. Εντούτοις, στην επιστολή σας, αναφερθήκατε απλώς στην ετήσια έκθεση της
Επιτροπής. Δεν νομίζετε ότι, ενόψει των εξελίξεων στη Λιθουανία, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη
έμφαση σε αυτό το θέμα; Θα μπορούσατε επίσης να υποσχεθείτε ότι θα δημοσιεύσετε ειδική
έκθεση για την ομοφοβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ταχύτερο δυνατόν;
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Monika Flašíková Beňová,    συντάκτρια. – (SK) Κυρία Πρόεδρε, οφείλω να πω ειλικρινά ότι
δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει στη Λιθουανία, ή μάλλον ότι αισθανόμαστε απογοητευμένοι και
αγανακτισμένοι γι’ αυτό.

Εκεί που νομίζουμε ότι σημειώνουμε πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τουλάχιστον γνωρίζουμε
τη σημασία των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα από τα κράτη μέλη μας στέλνει το μήνυμα
ότι αυτό δεν ισχύει.

Θεωρούμε απίστευτα οπισθοδρομική την αντίληψη ότι πρέπει να απαγορευθεί διά νόμου, για
παράδειγμα, η προβολή σχέσεων εκτός των ετεροφυλοφιλικών, καθώς ισοπεδώνει όλα όσα έχουμε
επιτύχει από κοινού στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και σε συνεργασία μαζί σας, με τα μέλη της Επιτροπής.

Η προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών δεν είναι παρά ένα αισχρό πρόσχημα το οποίο
εκμεταλλεύονται ανασφαλείς πολιτικοί. Πρέπει και θέλουμε να προστατεύουμε τα παιδιά. Πρέπει
να τα προστατεύουμε ειδικότερα έναντι της βίας και της φτώχειας, και θέλουμε να προσφέρουμε
κατάλληλες συνθήκες για την εκπαίδευση, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς
τους. Όλες και όλοι, όμως, ή τουλάχιστον στην πλειονότητά μας, γνωρίζουμε εκ πείρας ότι τα
παιδιά δεν βλάπτονται από εκδηλώσεις τρυφερότητας και αγάπης, ούτε από την προβολή μη
ετεροφυλοφιλικών σχέσεων.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ακράδαντα ότι δεν επιτρέπεται πλέον στη σημερινή εποχή να ανοίγουμε
διάλογο με τους υποστηρικτές τέτοιων απόψεων, κυρία Επίτροπε, ή να προσπαθούμε διαρκώς
να τους εξηγήσουμε στοιχειώδη πράγματα. Να προσπαθούμε, δηλαδή, να τους εξηγήσουμε γιατί
οι απόψεις τους είναι τόσο θλιβερά άστοχες.

Κατά τη γνώμη μου, επιβάλλεται να αναλάβουμε αποφασιστική δράση. Επιβάλλεται να δηλώσουμε
κατηγορηματικά ότι οι απόπειρες θέσπισης ομοφοβικής νομοθεσίας έρχονται σε ευθεία αντίθεση
με τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι συγκρούονται ξεκάθαρα με το
περιεχόμενο των Συνθηκών, με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και με την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν σέβονται την ελευθερία της έκφρασης και της
ενημέρωσης ή την ελευθερία του συνέρχεσθαι, ή ακόμη την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω
γενετήσιου προσανατολισμού.

Θέλω επίσης να ρωτήσω, κυρία Επίτροπε, σε περίπτωση που εγκριθεί ένας τέτοιος νόμος, αν
σκοπεύει η Επιτροπή να κινήσει διαδικασία κατά της Λιθουανίας σχετικά με τη συγκεκριμένη
παράβαση.

Viviane Reding,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να
τονίσω ότι η Επιτροπή απορρίπτει κατηγορηματικά την ομοφοβία, καθότι συνιστά κατάφορη
παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Γι’ αυτό, εξάλλου, επισκέφθηκα τη Λιθουανία στις 22 Νοεμβρίου 2010 και συζήτησα με την
πρόεδρο Dalia Grybauskaitė και τον υπουργό Δικαιοσύνης την πρόταση τροποποίησης του
Διοικητικού Κώδικα, με την οποία καθιερώνεται ένα νέο παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με
πρόστιμο, όσον αφορά «την προβολή ομοφυλοφιλικών σχέσεων ή τη χρηματοδότηση τέτοιου
είδους προβολής σε δημόσιους χώρους», καθώς και τη συναφή πρόταση τροποποίησης του
Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, η έγκριση από το
κοινοβούλιο της Λιθουανίας αυτού του σχεδίου τροπολογίας στον Διοικητικό Κώδικα αναβλήθηκε
και τώρα αναμένεται να εξεταστεί την άνοιξη του τρέχοντος έτους. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα
εξακολουθεί να τελεί υπό συζήτηση.
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Η Επιτροπή εξετάζει τις προτάσεις τροποποίησης του διοικητικού και του ποινικού κώδικα της
Λιθουανίας, καθώς και άλλα νομοθετήματα που ισχύουν στη χώρα, από την άποψη της
συμμόρφωσης με το συναφές δίκαιο της ΕΕ.

Το 2009, η Επιτροπή εξέφρασε στις λιθουανικές αρχές τις σοβαρές ανησυχίες της όσον αφορά
τη συμβατότητα του λιθουανικού «νόμου για την προστασία των ανηλίκων κατά των επιζήμιων
επιπτώσεων της δημόσιας πληροφόρησης» με το δίκαιο της Ένωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Μετά την παρέμβαση της Επιτροπής, ο εν λόγω νόμος τροποποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2009.

Στον νόμο χαρακτηρίζονται επιζήμιες για τους ανηλίκους πληροφορίες οι οποίες «εκφράζουν
περιφρόνηση για τις οικογενειακές αξίες και ενθαρρύνουν την ιδέα της σύναψης γαμικών σχέσεων
και της δημιουργίας οικογένειας κατά τρόπο αντίθετο με τα προβλεπόμενα στο σύνταγμα της
Δημοκρατίας της Λιθουανίας και τον Αστικό Κώδικα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας». Η
πρακτική εφαρμογή αυτού του νόμου ενδέχεται να εγείρει ζήτημα συμμόρφωσης με την οδηγία
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
επικοινωνίας, καθώς και με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η Επιτροπή συνεχίζει
να μελετά το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, μια τροποποίηση του νόμου περί
πληροφόρησης τέθηκε σε ισχύ στις 18 Οκτωβρίου 2010. Η εν λόγω τροποποίηση ορίζει ότι «οι
διαφημίσεις και οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις […] δεν πρέπει να περιλαμβάνουν
επίδειξη ή προβολή του σεξουαλικού προσανατολισμού». Αν διατηρηθούν στο κείμενο του
νόμου οι διατάξεις αυτές, θεωρούμε ότι υφίστανται τα ίδια προβλήματα συμμόρφωσης με την
οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας καθώς και πιθανή παραβίαση
του άρθρου 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τον Μάιο του 2010, η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στη λιθουανική κυβέρνηση στην οποία
εξέφρασε ανησυχίες για την απαγόρευση της Βαλτικής Πορείας Ομοφυλόφιλης Υπερηφάνειας
λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξή της. Θα θυμάστε το περιστατικό. Στην εν λόγω
επιστολή, υπενθυμίσαμε ότι η ελευθερία ειρηνικής συνάθροισης, όπως προβλέπεται στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο άρθρο 12 του Χάρτη, είναι μία από τις
θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης. Σε αυτήν τη βάση, η Βαλτική Πορεία Ομοφυλόφιλης Υπερηφάνειας
πραγματοποιήθηκε τελικά στις 8 Μαΐου 2010: αυτή ήταν η εκδήλωση για την οποία έκανε λόγο
προηγούμενη ομιλήτρια.

Ως προς το ζήτημα της ενδεχόμενης καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
καταπολέμηση της ομοφοβίας, προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να διασφαλιστεί η πλήρης
εναρμόνιση της νομοθεσίας της Ένωσης με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,
περιλαμβανομένου του άρθρου 21, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου
προσανατολισμού. Το πώς ακριβώς επιδιώκεται η υλοποίηση αυτού του στόχου εξηγείται με
μεγάλη σαφήνεια στην ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα τη στρατηγική για την αποτελεσματική
εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία εγκρίθηκε στις 19 Οκτωβρίου
2010. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα στο κείμενο της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή του
Χάρτη, η οποία καλύπτει επίσης την πρόοδο ως προς την εφαρμογή του άρθρου 21. Αυτό θα
γίνει την άνοιξη του τρέχοντος έτους.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, το φαλλομετρικό τεστ ως διαδικασία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο
της πολιτικής ασύλου υπόκειται, ασφαλώς, στο δίκαιο της ΕΕ και συνδέεται ευθέως με το άρθρο
21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Αυτό
σημαίνει σαφώς ότι αν, στο δίκαιο της ΕΕ ή κατά την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο, υφίσταται
διάκριση, η Ένωση δικαιούται να παρέμβει. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ένωση μπορεί να παρέμβει στην
προκειμένη περίπτωση.
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Εν κατακλείδι, επαναλαμβάνω τη σταθερή προσήλωση της Επιτροπής στον στόχο της
καταπολέμησης της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, στην
πλήρη έκταση των αρμοδιοτήτων που της αναθέτουν οι συνθήκες.

Ως προς το θέμα της αναγνώρισης της οικογενειακής κατάστασης, δεν έχουμε πρόθεση να
προτείνουμε νομοθεσία η οποία θα παρεμβαίνει στο ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο των κρατών
μελών ή θα τροποποιεί τους εθνικούς ορισμούς του γάμου. Πρόκειται για θέμα επικουρικότητας.
Η Πράσινη Βίβλος μας για την αναγνώριση της οικογενειακής κατάστασης έχει σχεδιαστεί για
την αντιμετώπιση διασυνοριακών ζητημάτων, όπως είναι η αναγνώριση πιστοποιητικών γέννησης,
και δεν αφορά την αναγνώριση του γάμου μεταξύ ομοφύλων. Δεν πρέπει να συγχέουμε
διαφορετικά πράγματα. Ο ορισμός του γάμου είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αρμοδιότητα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να καθιστά δυνατή την ελεύθερη κυκλοφορία και την απαγόρευση
των διακρίσεων. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτή είναι η θέση του
ευρωπαϊκού δικαίου και αυτό ακριβώς εφαρμόζουμε στην πράξη.

Simon Busuttil,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα EPP
υπερασπίζεται με προσήλωση τις αξίες και τις αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί η Ένωση, κυρίως
δε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρώπη πρέπει να καταπολεμά όλες τις μορφές
διακρίσεων, και αυτό περιλαμβάνει τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Συγχρόνως,
οφείλουμε να σεβόμαστε το δικαίωμα κάθε δημοκρατίας, εφόσον σέβεται τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, να συζητά, να τροποποιεί και να
θεσπίζει εθνικούς νόμους, χωρίς να παρεμβαίνουμε στις συζητήσεις των εθνικών κοινοβουλίων,
χωρίς να παραβιάζουμε την αρχή της επικουρικότητας και χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση ή
να καταδικάζουμε πρόωρα ένα κράτος μέλος.

Δεν μας αρέσει η ιδέα της καταδίκης ενός κράτους μέλους, δεδομένου ιδίως ότι, στη προκειμένη
περίπτωση, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν έχουν καν υποβληθεί σε ψηφοφορία στην
Ολομέλεια του λιθουανικού κοινοβουλίου και μελετώνται ακόμη από τις λιθουανικές αρχές.
Εκτός αυτού, οι ίδιες οι λιθουανικές αρχές έχουν κρίνει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
έρχονται σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, και έχουν δηλώσει ότι θα μεριμνήσουν ώστε να
διορθωθεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί ο σεβασμός της αρχής της απαγόρευσης των
διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Συνεπώς, αυτή η πρόταση νόμου κατά πάσα
πιθανότητα δεν θα εισαχθεί καν στο δίκαιο της Λιθουανίας και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος
καταδίκης αυτού του κράτους μέλους.

Εν κατακλείδι, ελπίζω πάντως ότι, αύριο, η Ομάδα EPP θα μπορέσει να υποστηρίξει το κοινό
ψήφισμα, στον βαθμό που δεν θα καταδικάζει κανένα συγκεκριμένο κράτος μέλος και θα έχει
τροποποιηθεί ώστε να γίνει πιο ισορροπημένο.

Sarah Ludford,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω ειλικρινά
ότι η Λιθουανία θα διδαχθεί από την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο πέρασε τις
δικές του αγωνίες λόγω της εφαρμογής ενός νόμου ο οποίος απαγόρευε την προβολή της
ομοφυλοφιλίας στα σχολεία. Ο David Cameron, ηγέτης τότε των Συντηρητικών και τώρα
πρωθυπουργός, δήλωσε πριν από 18 μήνες ότι το κόμμα του κακώς είχε υποστηρίξει εκείνον
τον νόμο του 1988, ο οποίος αργότερα καταργήθηκε. Μάλιστα, ο David Cameron προέβλεψε
ότι ο πρώτος ανοικτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι Τόρης. Θα
δούμε, όμως αυτή ήταν η πρόβλεψή του.

Μπορείτε, λοιπόν, να διαπιστώσετε τεράστιες αλλαγές αντιλήψεων σε διάστημα δύο δεκαετιών.
Αυτή η εξέλιξη των αντιλήψεων, την οποία γνωρίζει πολύ καλύτερα ο συνάδελφός μου, Charles
Tannock, και αυτή η μετακίνηση της κεντροδεξιάς αντικατοπτρίζονται σε ένα μετριοπαθές και
ήπιων τόνων ψήφισμα της Ομάδας EPP, αλλά και στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του Simon
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Busuttil. Ευελπιστώ ότι η Ομάδα EPP θα μπορέσει να υπερψηφίσει και αυτή το κεντρικό ψήφισμα,
εφόσον γίνει δεκτή η πλειονότητα των τροπολογιών της στην αυριανή ψηφοφορία.

Η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ιδιοκτήτες ενός
μικρού ξενώνα υποχρεώθηκαν σήμερα να καταβάλουν αποζημίωση σε ένα ομόφυλο ζευγάρι στο
οποίο δεν είχαν επιτρέψει την παραμονή, κατά παράβαση του νόμου. Όπως επεσήμανε ο δικαστής,
οι εν λόγω ιδιοκτήτες ήταν απολύτως ελεύθεροι να διατηρούν ή να συζητούν τις προσωπικές
τους απόψεις για την ομοφυλοφιλία, όμως δεν είχαν δικαίωμα διακρίσεων με βάση αυτές τις
απόψεις. Οι νόμοι που προτείνονται στη Λιθουανία θα επηρέαζαν την ομιλία, τη συζήτηση, τον
διάλογο, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Η απαγόρευση της προβολής ή προώθησης της ομοφυλοφιλίας είναι πιθανό να περιορίσει
δραστικά την ελεύθερη έκφραση και τον ελεύθερο διάλογο, όπως έχει επισημάνει ο Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μαζί με τη Sophie in ’t Veld, ζητώ την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη
της ΕΕ για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και των διακρίσεων, και καλώ τους εκπροσώπους
όλου του πολιτικού φάσματος σε τούτο το Σώμα να ενώσουν τις φωνές τους υπέρ της υποστήριξης
όλων ανεξαιρέτως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Marije Cornelissen,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, αυτή δεν
είναι η πρώτη φορά που η Λιθουανία παραβιάζει τις βασικές αξίες της ΕΕ και τη Συνθήκη ΕΕ. Το
κοινοβούλιό της φαίνεται να επιχειρεί όλο και πιο ξεδιάντροπα τον περιορισμό των δικαιωμάτων
των ομοφυλοφίλων.

Πρέπει να αναλάβουμε δράση και να θέσουμε τέρμα σε αυτό το φαινόμενο. Οι αξίες και οι νόμοι
της ΕΕ δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται σαν να πρόκειται για μενού αλά καρτ – θα πάρουμε
αυτό το πιάτο, αλλά όχι εκείνο. Όποιος θέλει να γίνει και να παραμείνει μέλος της ΕΕ οφείλει να
συμμορφώνεται με το σύνολο της νομοθεσίας μας. Αυτό ισχύει μεν για τη Λιθουανία, αλλά
ισχύει εξίσου για τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Ας υποθέσουμε ότι οι Κάτω Χώρες, επί
παραδείγματι, αρχίζουν κάποια στιγμή στο μέλλον να περιορίζουν τα δικαιώματα των μεταναστών.
Θα είμαστε υποχρεωμένοι να παρέμβουμε. Αν δεν το πράξουμε, θα σημαίνει ότι κανείς στην
Ένωση δεν θα μπορεί να αισθανθεί πραγματικά ότι προστατεύεται επαρκώς.

Χαίρομαι που η Επιτροπή δρομολόγησε αμέσως νομική ανάλυση, και ευελπιστώ ότι θα δώσει
πολύ σύντομα συνέχεια σε αυτήν την ανάλυση. Διότι, ασφαλώς, δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε
πρώτα να πέσουν θύματα αυτών των νόμων πολίτες οι οποίοι στη συνέχεια θα είναι υποχρεωμένοι
να προσφύγουν σε γειτονικά κράτη μέλη, ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες
της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Charles Tannock,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η ΕΕ έχει θεμελιωθεί
στην αρχή ότι όλοι πολίτες της απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ελευθερίες. Κάθε χώρα που
επιθυμεί να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ οφείλει να τηρεί με προσήλωση αυτήν την αρχή και να
συνυπογράψει την ΕΣΑΔ, κάτι που ισχύει και όσον αφορά τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Όταν η Λιθουανία προσχώρησε στην ΕΕ, πριν από επτά χρόνια, δεσμεύτηκε να υπερασπίζεται
τις κοινές μας αξίες της ανεκτικότητας και της ισότητας. Έκτοτε, τέθηκε σε ισχύ ο Χάρτης των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ –και, αν δεν κάνω λάθος, ιδίως τα άρθρα 12 και 21 του Χάρτη–
ο οποίος εγγυάται περαιτέρω από νομική άποψη την ελευθερία των πολιτών από διακρίσεις λόγω
γενετήσιου προσανατολισμού σε θεσμικό επίπεδο στην ΕΕ.

Ως εκπρόσωπος του κόμματος και της πολιτικής μου Ομάδας για θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων εκτός της Ένωσης, μπορώ να δηλώσω κατηγορηματικά ότι η Ομάδα ECR
ενστερνίζεται και υπερασπίζεται παντού τις αρχές της ισότητας, της ανεκτικότητας και της
πολυμορφίας.
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Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι πολλοί Ευρωπαίοι διατηρούν παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά με
την ομοφυλοφιλία, βασιζόμενοι συχνά σε θρησκευτικές πεποιθήσεις. Όπως ακριβώς επιθυμούμε
τον σεβασμό της νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων, κατά τον
ίδιο τρόπο πρέπει να διασφαλίσουμε την ελευθερία των ατόμων που επιθυμούν να εκφράζουν
αντίθετες, μη εμπρηστικές, απόψεις εντός των ορίων της νομοθεσίας που διέπει την ελευθερία
του λόγου.

Αναμφίβολα, η λιθουανική κοινωνία παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, συντηρητική, και αυτό πρέπει
να το κατανοήσουμε. Ο καθένας δικαιούται να υποστηρίζει τις προσωπικές του απόψεις, όμως
σε θεσμικό και νομικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να θέσουμε υπό αμφισβήτηση την αρχή της
ισότητας όλων μας. Η ισότητα είναι ίδιον της προοδευτικής μας κοινωνίας στην Ευρώπη, και
πιστεύω μάλιστα ότι οι νομικές διασφαλίσεις και τα ατομικά δικαιώματα που εγγυάται η ΕΕ
λειτούργησαν ως ένα είδος μαγνήτη για χώρες όπως η Λιθουανία όταν απαλλάχθηκαν από την
κομμουνιστική ολοκληρωτική κυριαρχία.

Απευθύνω, λοιπόν, έκκληση στις λιθουανικές αρχές να λάβουν δεόντως υπόψη το γεγονός ότι
η ΕΕ επιδιώκει σταθερά την πρόληψη της περιθωριοποίησης, της κατασυκοφάντησης και της
δίωξης των μειονοτήτων που αποτελούσε ευρέως διαδεδομένη πρακτική σε όλη την Ευρώπη
κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα. Η Επιτροπή πρέπει όντως να μελετήσει αυτήν τη λιθουανική
πρόταση σχεδίου νόμου και να δηλώσει αν, κατά την εκτίμησή της, το εν λόγω νομοθέτημα
συνάδει ή όχι με το δίκαιο της ΕΕ – παρότι, όπως ανέφερε ο Simon Busuttil, δεν αποκλείεται
καθόλου το εν λόγω νομοσχέδιο να μην ψηφιστεί καν ως νόμος, μιας και η Λιθουανία είναι
δημοκρατία και γνωρίζει πολύ καλά όλες τις πτυχές που θα θίξουμε στην αποψινή συζήτηση.

Joe Higgins,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο προτεινόμενος
νόμος για την απαγόρευση της αποκαλούμενης δημόσιας προβολής των ομοφυλοφιλικών
σχέσεων στη Λιθουανία είναι μία ακόμη δικαιολογία προκειμένου να συνθλιβούν τα δικαιώματα
των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των διεμφυλικών ατόμων στο κράτος
αυτό.

Τι σκληρή ειρωνεία, μια χώρα που έσπασε τις αλυσίδες μιας σταλινικής δικτατορίας πριν από
μόλις 20 χρόνια να καταλήγει τώρα να πιθηκίζει από τα πολλά εγκλήματα εκείνου του
συστήματος: την καταστολή του δικαιώματος των ανθρώπων να ζουν ελεύθερα και ειρηνικά
σύμφωνα με την προσωπική τους σεξουαλική ταυτότητα.

Χαιρετίζω το θάρρος των εκατοντάδων ομοφυλόφιλων και των υποστηρικτών τους που
αντιμετώπισαν με γενναιότητα την εναντίον τους εκστρατεία μίσους συμμετέχοντας στη Βαλτική
Πορεία Υπερηφάνειας που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίλνιους,
πέρυσι τον Μάιο. Είναι αποκρουστική η απόπειρα των πολιτικών της Δεξιάς να αντιμετωπίζουν
τους ομοφυλόφιλους στη Λιθουανία ως εξιλαστήρια θύματα. Το πολιτικό κατεστημένο στη
χώρα αυτή έχει αποτύχει οικτρά να ανταποκριθεί στις ανάγκες του λαού της, και ιδίως της
νεολαίας. Όπως και στην Ιρλανδία, ο καπιταλισμός της αγοράς και η χρηματοοικονομική
κερδοσκοπία λεηλάτησαν τις οικονομίες των κρατών της Βαλτικής, περιλαμβανομένης της
Λιθουανίας, όπου η ανεργία έχει εκτοξευθεί στο 18% και η ανεργία των νέων στο τραγικό 35%.
Υπό τις συνθήκες αυτές, η χρήση των μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των ομοφυλόφιλων, ως
εξιλαστήριων θυμάτων αποτελεί συνηθισμένη, κυνική πρακτική αντιπερισπασμού για τη
συγκάλυψη των αποτυχιών του κατεστημένου.

Όπως και η εκστρατεία μίσους κατά των ομοφυλόφιλων στην Ουγκάντα, η ομοφοβική εκστρατεία
στη Λιθουανία προσπαθεί να υπονοήσει ότι οι ομοφυλόφιλοι αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά,
υπονοώντας τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Πρόκειται για δηλητηριώδη συκοφαντία,
η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία σύγχυσης και την παραπλάνηση του λαού. Είναι συκοφαντία
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με την οποία επιχειρείται να στραφούν οι γονείς σε λανθασμένη κατεύθυνση προκειμένου να
προστατέψουν τα παιδιά τους. Καθώς κατάγομαι από την Ιρλανδία, μπορώ να επιβεβαιώσω το
τραγικό γεγονός ότι οι κίνδυνοι για τα παιδιά προέρχονται παραδοσιακά από θεσμούς εντός των
οποίων υποτίθεται ότι είναι ασφαλή, από ορισμένες οικογένειες και ορισμένους χώρους της
Καθολικής Εκκλησίας.

Είναι αποδοκιμαστέο νέοι στη Λιθουανία που βρίσκονται αντιμέτωποι με την αναπτυσσόμενη
σεξουαλικότητά τους –περίοδος της ζωής που είναι από μόνη της αρκετά δύσκολη– να πρέπει
τώρα να το κάνουν σε κλίμα μισαλλοδοξίας και φόβου. Πρέπει, λοιπόν, να σταθούμε αλληλέγγυοι
προς το δικαίωμα όλων των πολιτών στη Λιθουανία, τη Ρωσία, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,
και αλλού, να ζουν ειρηνικά και σύμφωνα με την προσωπική τους ταυτότητα.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Κυρία Πρόεδρε, το κεντρικό μήνυμα που αποκομίζω από
όλες τις παρεμβάσεις είναι ότι υποθέτουν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα επιφέρουν διακρίσεις
εις βάρος των ομοφυλοφίλων. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιοι γι’ αυτό. Πρόκειται για απλή εικασία.
Αυτό μου υπενθύμισε λίγο την ταινία Minority Report, στην οποία η τοπική αστυνομία
χρησιμοποιούσε μέντιουμ για να καταδικάσει ανθρώπους πριν από τη διάπραξη εγκλημάτων.

Σήμερα η Λιθουανία βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς τη θέση: καταδικάζεται για κάτι που δεν έχει
ακόμη κάνει. Εδώ έγκειται ένα ακόμη θεμελιώδες πρόβλημα που θα μας στοιχειώνει για πολλά
χρόνια, και αυτό είναι η σύγκρουση μεταξύ των διαφορετικών δικαιωμάτων επιμέρους ομάδων.

Γνωρίζετε, παραδείγματος χάριν, ότι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι για το οποίο συζητούμε εδώ
δεν είναι απεριόριστο και απόλυτο. Μια συνάθροιση πρέπει να είναι ειρηνική· πρέπει να
πραγματοποιείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες δεν απειλούν τη δημόσια τάξη.

Γνωρίζω ότι αυτό υπερβαίνει τα όρια της συγκεκριμένης υπόθεσης, όμως δεν πρέπει να λησμονείτε
ότι στο μέλλον αυτές οι συγκρούσεις δικαιωμάτων θα καταστούν με όλο και μεγαλύτερη
συχνότητα τεράστιο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι, αν συνεχίσουμε να διευρύνουμε
τον ορίζοντα των λεγομένων δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, θα φτάσουμε σε ένα
σημείο στο οποίο θα κληθούμε να αποφασίσουμε ποιων τα δικαιώματα και οι ελευθερίες έχουν
προτεραιότητα έναντι άλλων.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, σε σχέση με τη Λιθουανία,
σήμερα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας μιλάμε, αφενός, για το δικαίωμα
κάθε δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης να θεσπίζει νόμους που θα ισχύουν στο εσωτερικό
της χώρας και, αφετέρου, για την υποχρέωση συμμόρφωσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα που
προστατεύονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συμβάσεις. Αναμφίβολα,
ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι, μεταξύ άλλων, να εξετάζει κάθε υπόθεση πιθανής
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που μπορεί να προκύπτει και ως αποτέλεσμα της
ιδιότητας μέλους μιας επιμέρους κοινωνικής ομάδας. Το Κοινοβούλιο έχει προτείνει
επανειλημμένως τέτοιου είδους ψηφίσματα. Τασσόταν πάντα κατά της παραβίασης αυτών των
δικαιωμάτων.

Η σημερινή συζήτηση οφείλεται επίσης στην ανησυχία ότι η προτεινόμενη αλλαγή στη νομοθεσία
της Λιθουανίας μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό, παραδείγματος χάριν, της ελευθερίας του
λόγου στη Λιθουανία με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό. Αυτή η ανησυχία είναι βάσιμη
δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως θίξει περιστατικά επιλεκτικής
αντιμετώπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιθουανία από την κυβέρνηση αυτής της χώρας.
Αναφέρομαι εν προκειμένω στην ιδιαίτερη περίπτωση ορισμένων εθνοτικών μειονοτήτων, οι
οποίες δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα στο λιθουανικό δίκαιο σε σχέση με τα δικαιώματα που
απολαμβάνουν. Γι’ αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα σχέδια νόμων μιας χώρας πρέπει να
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συμμορφώνονται με καθορισμένα πρότυπα και να συνάδουν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το οποίο εγγυάται την ίση μεταχείριση συγκεκριμένων μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των
εθνοτικών μειονοτήτων.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα, καθώς συζητούμε ένα θέμα το
οποίο είναι ευαίσθητο για τη χώρα μου, τη Λιθουανία, θέλω, πρωτίστως, να τονίσω ότι, ως κράτος
μέλος της ΕΕ, η Λιθουανία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, καθώς και τις αξίες
της ΕΕ. Δυστυχώς, έχουν υπάρξει περιπτώσεις βουλευτών του λιθουανικού κοινοβουλίου οι
οποίοι πρότειναν νόμους που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημιουργούν διακρίσεις
εις βάρος των πολιτών. Ωστόσο, θέλω να αναφέρω στο Σώμα ότι, την περασμένη Τετάρτη, η
λιθουανική κυβέρνηση εξέδωσε αρνητική γνωμοδότηση όσον αφορά την πρόταση που συζητείτο
στο λιθουανικό κοινοβούλιο για τη θέσπιση ποινών σε περιπτώσεις δημόσιας προβολής των
ομοφυλοφιλικών σχέσεων, καθότι είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και με τις διατάξεις του συντάγματος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, και
θεωρείται ότι συνιστά διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Επιπλέον, δεδομένου ότι
έχει κυρώσει τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Λιθουανία οφείλει να τηρεί τον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος απαγορεύει όλες τις μορφές διακρίσεων,
περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Το νομοσχέδιο αυτό
καταδικάστηκε από την πρόεδρο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, κ. Dalia Grybauskaitė.
Επισημαίνω ότι οι τροπολογίες που κατατέθηκαν επί του νομοσχεδίου δεν έχουν ακόμη εγκριθεί
από το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Επιπλέον, η Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του λιθουανικού κοινοβουλίου δεν έχει ακόμη παρουσιάσει τα συμπεράσματά της
σχετικά με τις προτεινόμενες τροπολογίες. Ευελπιστώ ότι η Λιθουανία θα λάβει υπόψη την
κριτική που ασκείται σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, την αρνητική γνωμοδότηση της
κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
και ότι το λιθουανικό κοινοβούλιο θα επιδείξει την πολιτική βούληση να απορρίψει τον
προτεινόμενο νόμο, ο οποίος θα παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, καθώς και
ότι θα τεθεί τέρμα σε όλες τις διακρίσεις, περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω γενετήσιου
προσανατολισμού.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, εκτιμώ ότι είναι σαφές πως το
μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στο λιθουανικό κοινοβούλιο –και όχι μόνον σε αυτό, αλλά
και σε όσους επιμένουν να αμφισβητούν στοιχειώδη δεδομένα– είναι περισσότερο αναγκαίο από
κάθε άλλη φορά. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία πρέπει να υπενθυμίσουμε σε
ορισμένους συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να τα έχουν λησμονήσει. Το πρώτο είναι ότι η
ομοφυλοφιλία έχει πάψει να θεωρείται ψυχική ασθένεια και το δεύτερο, που έχει ιδιαίτερη
σημασία στην προκειμένη περίπτωση, είναι ότι δεν έχουν προκύψει στοιχεία από καμία αξιόπιστη
έρευνα τα οποία να καταδεικνύουν ότι η εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με την ομοφυλοφιλία
μπορεί να επηρεάσει τον γενετήσιο προσανατολισμό τους.

Αυτά είναι δεδομένα, και κανένα νομικό κείμενο ή πρόταση νόμου δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.
Επομένως, το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε αύριο συνίσταται στο να υπενθυμίσουμε απλώς
στους συναδέλφους μας ότι τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται υπό διαπραγμάτευση. Γι’
αυτό πρέπει να εγκρίνουμε το συγκεκριμένο ψήφισμα, και γι’ αυτό πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε
τις προσπάθειες της προέδρου της Λιθουανίας να εμποδίσει αυτές τις εξελίξεις. Επιμένω, όμως:
το μήνυμα αυτό δεν απευθύνεται μόνον στους Λιθουανούς· απευθύνεται και σε όσους επιμένουν
να πιστεύουν ότι μπορούν, κατά καιρούς, να θέτουν τέτοια θέματα υπό αμφισβήτηση.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει στον
κόσμο πιο υπερευαίσθητο κοινοβούλιο όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των
σεξουαλικών μειονοτήτων από ό,τι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο λιθουανικός νόμος, ο οποίος
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έχει μεταφραστεί άστοχα στο ψήφισμα επί του οποίου καλούμαστε να ψηφίσουμε, δεν έχει ακόμη
εγκριθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίζει από τώρα να επικρίνει ένα από τα κράτη μέλη της
ΕΕ. Εκτιμώ ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στην κυρίαρχη νομοθετική διαδικασία που βρίσκεται
σε εξέλιξη στη Λιθουανία, ένα κυρίαρχο κράτος.

Πρέπει σίγουρα να επιδείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη νομοθετική διαδικασία στη
Λιθουανία και μεγαλύτερη κατανόηση για τα μέλη του λιθουανικού κοινοβουλίου τα οποία
επισημαίνουν ότι τα παιδιά και οι νέοι, κυρίως, πρέπει να προστατεύονται έναντι της συχνά
επιθετικής έκθεσής τους σε υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο. Πρόκειται για απολύτως
φυσιολογική συζήτηση. Φαίνεται ότι στη σημερινή συζήτηση παραβλέπονται τελείως τα
δικαιώματα των παιδιών. Σε αυτό το ψήφισμα δεν πρόκειται να βρούμε καμία έκφραση
εμπιστοσύνης, σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, σύνεσης ή μέριμνας για τα δικαιώματα των
παιδιών. Γι’ αυτό δεν μπορούμε να συνυπογράψουμε αυτό το κείμενο.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η πλειονότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πιστεύει ότι όλοι είναι ίσοι και όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ωστόσο, σε ορισμένες
ευρωπαϊκές χώρες, το επίπεδο ανεκτικότητας έναντι των σεξουαλικών μειονοτήτων εξακολουθεί
να είναι εξαιρετικά χαμηλό. Υπάρχουν περιπτώσεις υποκίνησης μίσους κατά των ομοφυλοφίλων,
απαγόρευσης πορειών υπέρ της ισότητας, ακόμη και νομικών διατάξεων οι οποίες έρχονται σε
αντίθεση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το υπό συζήτηση λιθουανικό σχέδιο νόμου,
το οποίο δημιουργεί διακρίσεις. Η θέσπιση ενός ενιαίου, ελάχιστου επιπέδου προστασίας στην
ΕΕ για τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού,
αναπηρίας, θρησκείας ή κοσμοθεωρίας θα έθετε τέρμα σε τέτοιες πρακτικές. Πότε θα επιτευχθεί
αυτό; Ο πλήρης διαχωρισμός εκκλησίας και πολιτείας είναι σημαντικός, καθώς η ομοφοβία
εξαπλώνεται στις περιοχές στις οποίες η θρησκεία διαδραματίζει υπερβολικό ρόλο. Ακόμη και
σήμερα, η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη σε 76 χώρες του κόσμου, ενώ 8 ισλαμικές χώρες
επιβάλλουν την ποινή του θανάτου για ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Στην Ευρώπη, στη χειρότερη
περίπτωση έχουμε απλώς διατάξεις ή σχέδια νόμων τα οποία δυσφημούν τον ελεύθερο κόσμο.
Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό το ψήφισμά μας, καθώς και η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση
των διακρίσεων.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η
τροπολογία την οποία εξετάζει αυτήν την περίοδο το λιθουανικό κοινοβούλιο και η οποία θα
καθιστούσε κολάσιμο αδίκημα τη δημόσια προβολή της ομοφυλοφιλίας, καταρτίστηκε στο
πλαίσιο ενός νόμου για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες επιπτώσεις της δημόσιας
πληροφόρησης.

Πώς είναι δυνατόν, προς όφελος, υποτίθεται, της προστασίας των ανηλίκων, να υπονομεύουμε
την ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης και, πάνω από όλα, να θεσπίζουμε διακρίσεις
με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό; Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα κείμενα αυτού του είδους
οδηγούν τα άτομα στην απόκρυψη της σεξουαλικής τους ταυτότητας και έρχονται σε αντίθεση
με τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) ατόμων,
τα οποία υπερασπιζόμαστε και τα οποία υπερασπίζεται με συνέπεια αυτό το Κοινοβούλιο.
Επιπλέον, σε μια περίοδο κατά την οποία γινόμαστε μάρτυρες πράξεων βίας και επιθετικότητας
κατά ομοφυλοφίλων, αυτή η πρόταση ισοδυναμεί με ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας και
υποκίνηση βίας. Δεν επιτρέπεται να δίνουμε στους νέους μια εικόνα της Ευρώπης ως κοινωνίας
κλειστής, μισαλλόδοξης και εσωστρεφούς, η οποία δεν σέβεται τη διαφορετικότητα.

Επομένως, κατά τη δική μας γνώμη, αυτός ο νόμος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ευρωπαϊκές
αξίες, όπως περιγράφονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των
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Θεμελιωδών Ελευθεριών. Όπως επισημάνθηκε ήδη, έρχεται επίσης σε αντίθεση με ολόκληρο το
σώμα δικαίου της Ένωσης κατά των διακρίσεων, το οποίο έχει συμβάλει τα μέγιστα στην προώθηση
της ισονομίας στις εθνικές μας νομοθεσίες σε σχέση με πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής,
από την απασχόληση ως την ενημέρωση ή την εκπαίδευση.

Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, για την ξεκάθαρη δήλωσή σας, επιθυμώ δε να κατανοήσουν
όλες οι πολιτικές Ομάδες το επιχείρημά σας, καθώς και τα επιχειρήματα των συναδέλφων μου
βουλευτών. Καλώ, λοιπόν, όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές από όλες τις πολιτικές
Ομάδες να συμπράξουν με την Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D), τη Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
(ALDE), τους Πράσινους/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Verts/ALE) και τη Συνομοσπονδιακή
Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
(GUE/NGL), οι οποίες ανέλαβαν την πρωτοβουλία της κατάρτισης αυτού του ψηφίσματος.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Κυρία Πρόεδρε, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρεμβαίνει
σε ένα σχέδιο νόμου που έχει υποβληθεί από έναν βουλευτή ενός εθνικού κοινοβουλίου; Από
πότε ακριβώς αρχίσαμε να υπαγορεύουμε στους νομοθέτες των κρατών μελών τι μπορούν να
συζητούν και τι όχι;

Ούτε αυτή η συζήτηση ούτε η πρόταση ψηφίσματος, επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο,
σχετίζονται με ισχύοντα νόμο. Αφορούν ένα μη δεσμευτικό κείμενο το οποίο αποτελεί αντικείμενο
συζήτησης στο κοινοβούλιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ. Ο νόμος που απειλεί δυνητικά την
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία βρίσκεται σήμερα σε ισχύ.

Ωστόσο, οι περισσότεροι εξ ημών συντασσόμαστε εν τέλει με την άποψη ότι, προτού
αποφασίσουμε να παρέμβουμε, πρέπει να δώσουμε χρόνο στην ουγγρική κυβέρνηση ώστε να
τροποποιήσει τον νόμο, αν αυτό είναι αναγκαίο. Ει μη τι άλλο, ας είμαστε συνεπείς.

Κυρίες και κύριοι, είναι σκόπιμο να αναβάλουμε επίσης την ψηφοφορία επ’ αυτής της πρότασης
ψηφίσματος, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης στο λιθουανικό κοινοβούλιο.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Κυρία Πρόεδρε, προέρχομαι από τη
Λιθουανία, και το ψήφισμα που συζητείται σήμερα στηρίζεται σε μια πρόταση τροποποίησης
του Κώδικα Διοικητικών Παραπτωμάτων. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επιχειρεί να παρέμβει εν προκειμένω σε μια νομοθετική διαδικασία η οποία εκκρεμεί ενώπιον του
εθνικού κοινοβουλίου. Το τρέχον στάδιο είναι το στάδιο της ανάγνωσης, όχι της τελικής
απόφασης, ενώ δεν υπήρξε καν διάλογος ή ανταλλαγή επιχειρημάτων στην αρμόδια επιτροπή.
Χάριν δικαιοσύνης, πρέπει να πω ότι τα θεσμικά όργανα που κλήθηκαν να αξιολογήσουν την
τροπολογία της κοινοβουλευτικής μας Ομάδας παρουσίασαν γνωμοδοτήσεις οι οποίες δεν είναι
ευνοϊκές για την πρόταση, γεγονός που σημαίνει ότι το δυνητικό αποτέλεσμα που συζητούμε
σήμερα είναι πολύ πιθανό να μην είναι το ίδιο. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να υποστηρίξω το
ψήφισμα, καθόσον αποτελεί υπερβολική αντίδραση. Και πάλι, θέλω να απευθυνθώ στον φίλο
μου κ. Higgins. Σας παρακαλώ να μην αναφέρεστε σε κάτι που δεν βιώσατε προσωπικά. Το να
συγκρίνεται η σημερινή Λιθουανία με τη Σοβιετική Ένωση είναι απλώς αδιανόητο.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση
για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και ο Χάρτης
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω
γενετήσιου προσανατολισμού. Τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνουν τα όργανα
της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να καταπολεμούν τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού.
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Η Λιθουανία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και, ως εκ τούτου, έχει δεσμευτεί να συμμερίζεται αυτές
τις κοινές αξίες των 500 εκατομμυρίων πολιτών της Ένωσης. Πρώτον, επιδοκιμάζω το γεγονός
ότι, μετά το πρώτο ψήφισμά μας το 2009, η σχεδιαζόμενη νομοθετική πράξη τέθηκε σε ισχύ
στη Λιθουανία σε λιγότερο αυστηρή μορφή και ότι δεν έχουμε μέχρι στιγμής εντοπίσει περιπτώσεις
εφαρμογής αυτού του νόμου, καθώς και ότι η εφαρμογή του σε σχέση με την απαγόρευση της
παρέλασης στην οδό Christopher απέτυχε, με αποτέλεσμα την τελική πραγματοποίηση της
παρέλασης. Με εκπλήσσει, λοιπόν, ακόμα περισσότερο η υποβληθείσα πρόταση για νέα
νομοθετικά μέτρα με βάση τα οποία το να μιλά κανείς δημοσίως ή να παρέχει πληροφορίες
σχετικά με ομοφυλοφιλικές σχέσεις μπορεί κατ’ ουσίαν να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων
έως και 2.900 ευρώ, καθώς και ότι δεν θα υφίστανται πλέον ίσες ευκαιρίες για τα ομοφυλόφιλα
άτομα – αλλά θα υφίστανται τουλάχιστον για τις γυναίκες.

Ως εκ τούτου, επικροτώ τη στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέμηση της ομοφοβίας,
θέλω δε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Επίτροπο Reding για την έμφαση που έδωσε στη
σπουδαιότητα της προστασίας αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων διά της παρουσίας της εδώ
στην Ολομέλεια, παρότι πλησιάζουν σχεδόν μεσάνυχτα.

Viviane Reding,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, διαπιστώνω ότι
επικρατεί ευρεία συμφωνία μεταξύ όλων των μεγάλων πολιτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ως προς την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Εκτιμώ ότι, αν εγκριθεί ένα
ψήφισμα στο οποίο θα τονίζεται πραγματικά αυτή η αρχή και η εφαρμογή της στο εθνικό δίκαιο
–μια υποχρέωση την οποία έχουν αποδεχτεί τα εθνικά κράτη σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς
κανόνες– τότε θα έχουμε επιτύχει κάτι πολύ σημαντικό.

Οι βουλευτές που δήλωσαν ξεκάθαρα ότι συζητούμε εν προκειμένω για έναν νόμο ο οποίος δεν
είναι ακόμη νόμος, αλλά πρόταση ορισμένων βουλευτών, ορθώς υπογραμμίζουν αυτό το
δεδομένο· θέλω όμως να επισημάνω επίσης ότι τόσο η πρόεδρος όσο και η κυβέρνηση της
Λιθουανίας έχουν εκφραστεί δημοσίως κατά αυτών των προτάσεων τις οποίες έχουν υποβάλει
ορισμένοι βουλευτές.

Ευελπιστώ ότι η έγκριση μιας σχεδόν ομόφωνης απόφασης κατά την αυριανή ψηφοφορία θα
τονίσει αυτές τις αρχές, τις οποίες έχουν ελεύθερα ενστερνιστεί τα 27 κράτη μέλη, στις οποίες
στηρίζονται οι ευρωπαϊκές μας οδηγίες, και οι οποίες έχουν ενισχυθεί από τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν μπορώ, λοιπόν, παρά να συμφωνήσω με την ισχυρή θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρόεδρος.   – Έχω λάβει δύο προτάσεις ψηφισμάτων (2) , οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με
το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Kristiina Ojuland (ALDE),    γραπτώς. – (EN) Όταν ασκούμε κριτική στις παραβιάσεις των
ατομικών ελευθεριών σε τρίτες χώρες, οφείλουμε να ασκούμε εξίσου αυστηρό έλεγχο επί των
κρατών μελών. Είναι πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι το λιθουανικό κοινοβούλιο έχει φτάσει
στο σημείο να ποινικοποιεί τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό
με το πρόσχημα της προστασίας των ανηλίκων, του θρησκευτικού αισθήματος και των πολιτικών
πεποιθήσεων. Πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης και δεν μπορεί

(2) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
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να δικαιολογηθεί ακόμη και με βάση τη βούληση της πλειονότητας του πληθυσμού. Το
απαραβίαστο των δικαιωμάτων των μειονοτήτων αποτελεί ανέκαθεν χαρακτηριστικό της
δημοκρατίας, όμως το λιθουανικό κοινοβούλιο έχει μπερδέψει τον λαϊκισμό με τη δημοκρατία.
Αναμένω από το λιθουανικό κοινοβούλιο να τροποποιήσει ή να καταργήσει νόμους οι οποίοι
είναι, κατ’ ουσίαν, ομοφοβικοί και παραβιάζουν το λιθουανικό συνταγματικό δίκαιο, την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
ΕΕ και το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Επιδοκιμάζω το θάρρος της
προέδρου της Λιθουανίας, Dalia Grybauskaitė, η οποία τάχθηκε δημοσίως κατά των διακρίσεων,
ευελπιστώ δε ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά της. Ωστόσο, εάν το λιθουανικό
κοινοβούλιο αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις διεθνείς του υποχρεώσεις, θα είναι επιβεβλημένη
η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

20. Λήξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση λήγει στις 23.55)
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