
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.05)

2. Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί
): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης-17ης Δεκεμβρίου (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
16ης-17ης Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
κ. Van Rompuy, θα προβεί στην παρουσίαση της έκθεσης.

Herman Van Rompuy,    Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. – (EN) Εύχομαι πρώτα
από όλα να είναι ευτυχισμένος ο νέος χρόνος. Αυτό είναι το βασικό. Η ευχή μου απευθύνεται
σε καθέναν σας προσωπικά. Απευθύνεται όμως και στην Ένωσή μας σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς. Μιας και από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει περάσει ήδη ένας μήνας, θα
ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχω αρχίσει να ενημερώνω πλήρως τη Διάσκεψη των Προέδρων
σας σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λίγες μόνον ώρες μετά από κάθε
σύνοδο.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου επικεντρώσαμε τις εργασίες της πρώτης ημέρας στα
οικονομικά θέματα, και της δεύτερης ημέρας στην εξωτερική πολιτική. Ως προς την οικονομική
πολιτική, καταλήξαμε σε κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Κατά πρώτο λόγο, αποφασίσαμε επί
της πρότασης σχετικά με περιορισμένη τροποποίηση της Συνθήκης που απαιτείται για τη
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της
ζώνης του ευρώ στο σύνολο της. Μετά την καταρχήν συμφωνία μας, κατά τη σύνοδο του
Οκτωβρίου, ότι επιβάλλεται σχετική τροποποίηση της Συνθήκης, πραγματοποίησα διαβουλεύσεις
με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την ενδεχόμενη διατύπωση και το περιεχόμενό
της. Εξασφάλισα τη συμφωνία ως προς ένα κείμενο που αποτελείται από δύο εδάφια και θα πρέπει
να προστεθεί στο άρθρο 136 της Συνθήκης. Παραθέτω αυτολεξεί:

«Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να θεσπίσουν μηχανισμό σταθερότητας ο οποίος
θα ενεργοποιείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα
της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Η παροχή τυχόν απαιτούμενης χρηματοοικονομικής
συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους».

Πρόκειται για μεγάλο βήμα στο πλαίσιο των προσπαθειών μας με στόχο μια Ευρώπη λιγότερο
τρωτή απέναντι στις κρίσεις. Δεν έχει σημασία μόνο από την άποψη της ασφάλειας δικαίου, αλλά
και για λόγους αξιοπιστίας των αγορών. Δεδομένου ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα αυξήσει τις
αρμοδιότητες της Ένωσης, όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμφώνησαν ότι είναι
σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί απλουστευμένη διαδικασία αναθεώρησης. Αυτό σημαίνει ότι
χρειάζονται η δική σας γνώμη και οι γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κεντρικής
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Τράπεζας. Ελπίζουμε ότι θα δώσετε την έγκρισή σας. Δεν χρειάζεται, πιστεύω, να σας υπενθυμίσω
τη σημασία της ταχύτερης και ομαλότερης δυνατής διεκπεραίωσης του θέματος σε μια περίοδο
κατά την οποία εξακολουθεί να μας ανησυχεί η αστάθεια των αγορών.

Γνωρίζω ότι και εσείς και οι αρμόδιες επιτροπές σας παρακολουθείτε στενά το συγκεκριμένο
θέμα, όπως είχα ιδίως την ευκαιρία να διαπιστώσω κατά τις εργασίες της ειδικής ομάδας για την
οικονομική διακυβέρνηση που έλαβαν χώρα υπό την προεδρία μου, και στο πλαίσιο των οποίων
πραγματοποίησα επαφές με τις προεδρίες των πλέον αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών.
Θα ήθελα, εξάλλου, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο κ. Buzek, ο οποίος συμμετείχε ως προς το
σημείο αυτό στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και μας πληροφόρησε ότι το
Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να εξετάσει το θέμα χωρίς χρονοτριβή.

Χάρη στη γνώμη σας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι σε θέση να προχωρήσει από το σχέδιο
απόφασης σε πλήρη απόφαση κατά τη σύνοδο του Μαρτίου. Εν συνεχεία, η τροποποίηση της
Συνθήκης θα πρέπει να εγκριθεί σε κάθε κράτος μέλος. Ο σκοπός είναι να τεθεί σε ισχύ η
τροποποίηση το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2013, ώστε να μπορέσει, με τη σειρά του, ο
μηχανισμός να λειτουργήσει από τον Ιούνιο του 2013.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε επίσης τα ενδεχόμενα βασικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού
μηχανισμού. Ήδη από τον Οκτώβριο, είχαμε ζητήσει από την Επιτροπή να αναλάβει τις
προπαρασκευαστικές εργασίες. Από τις εργασίες αυτές προέκυψε, στις 28 Νοεμβρίου, δήλωση
των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωομάδας, την οποία προσυπέγραψε πλήρως η σύνοδος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στη δήλωση προβλέπεται ότι ο μελλοντικός ευρωπαϊκός μηχανισμός
σταθερότητας θα βασίζεται στον υφιστάμενο μηχανισμό, πράγμα που σημαίνει ότι θα συμμετέχει
και το ΔΝΤ. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει αυστηρά τις συνήθεις πρακτικές του ΔΝΤ και
της διεθνούς κοινότητας. Όσον αφορά τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα, θα λαμβάνονται αποφάσεις
κατά περίπτωση, δηλαδή η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα δεν θα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση
για τη στήριξη στο πλαίσιο του μελλοντικού μηχανισμού σταθερότητας.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησε επίσης πολύ ικανοποιητική και διεξοδική
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τον τρόπο αντιμετώπισης
των προκλήσεων για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, τόσο σε μακροπρόθεσμο όσο και σε
βραχυπρόθεσμο πλαίσιο. Παρέστη, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, και το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικρότησε τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης
του ευρώ και των παρόντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Κατά τη συζήτηση, επιβεβαιώθηκαν η
αποφασιστικότητα και η ενότητα που επικρατούν μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών
οργάνων. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν με τη βασική ανάλυση. Επιτρέψτε μου να επιμείνω:
είναι σύμφωνοι και οι 27, παρότι η ανάλυση επικεντρώνεται ειδικώς στις 17 χώρες του ευρώ.
Επιδεικνύουμε, συνεπώς, κοινή βούληση, ούτως ώστε οι οικονομίες μας να είναι λιγότερο τρωτές
απέναντι στις κρίσεις και να ενισχυθεί η διαρθρωτική οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη.

Θα ήθελα να αναφέρω τα στοιχεία αυτής της κοινής προσέγγισης, η οποία εκφράζει τη σχετική
δήλωση. Τρία σημεία αφορούν το έργο που πρέπει να επιτελέσουν οι εθνικές κυβερνήσεις: πρώτον,
δημοσιονομική υπευθυνότητα· δεύτερον, τόνωση της μεγέθυνσης· τρίτον, οι δύο χώρες που
διαθέτουν προγράμματα στήριξης εφαρμόζουν αποφασιστικά τα αναγκαία μέτρα. Επικροτούμε
δε όλοι τις προσπάθειες των κυβερνήσεων και των λαών της Ελλάδας και της Ιρλανδίας.

Δύο άλλα σημεία αφορούν το έργο που πρέπει να επιτελέσουν από κοινού τα κράτη μέλη και τα
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κατά πρώτο λόγο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα
άλλα θεσμικά όργανα, στα οποία περιλαμβάνεται ασφαλώς και το Κοινοβούλιο, να μεριμνήσουν
ώστε οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν τον Οκτώβριο σχετικά με το σύμφωνο σταθερότητας και
τη μακροοικονομική εποπτεία, με βάση τις εργασίες της ειδικής ομάδας υπό την προεδρία μου,
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να μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή έως το καλοκαίρι. Αυτό είναι κοινό μας καθήκον. Κατά
δεύτερο λόγο, συμφωνούμε να διενεργήσουμε νέες δοκιμασίες αντοχής στον τραπεζικό τομέα,
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί πλήρης διαφάνεια στο ευρύτερο ετήσιο πλαίσιο της ΕΕ.

Η βούλησή μας είναι σαφής. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ και τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ εξέφρασαν την προθυμία τους «να πράξουν ό,τι χρειασθεί για να
διασφαλίσουν τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της». Συνεχίζονται μάλιστα οι
εργασίες για την ανάπτυξη των προαναφερόμενων στοιχείων αυτής της συνολικής προσέγγισης.

Τη δεύτερη ημέρα της συνόδου μας εξετάσαμε ιδίως τις σχέσεις μας με τους στρατηγικούς
εταίρους. Η Cathy Ashton παρουσίασε εκθέσεις προόδου σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης
των στρατηγικών εταίρων, και εγώ πάλι ενημέρωσα τους συναδέλφους για τη θετική έκβαση
τριών πρόσφατων διασκέψεων κορυφής, συγκεκριμένα: της διάσκεψης κορυφής με τον πρόεδρο
Obama, όπου ανοίξαμε νέους δρόμους διατλαντικής συνεργασίας στους τομείς της οικονομικής
μεγέθυνσης, της απασχόλησης και της ασφάλειας, όπως η πράσινη μεγέθυνση και η ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο, της διάσκεψης κορυφής με τον πρόεδρο Medvedev, όπου επιτύχαμε τη
διμερή συμφωνία για την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ, που αποτελεί σημαντικό επίτευγμα,
και της διάσκεψης κορυφής με τον ινδό πρωθυπουργό Singh, όπου σημειώσαμε αρκετή πρόοδο
όσον αφορά τη σύναψη φιλόδοξης και ισόρροπης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (για την
οποία προσδοκούμε αποτελέσματα εντός του τρέχοντος εξαμήνου), και από την οποία προέκυψε
δήλωση σχετικά με τη διεθνή τρομοκρατία.

Από όλες αυτές τις συνόδους απορρέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζεται μόνον ως
οικονομική ένωση και εμπορικός συνασπισμός από τους εταίρους της, αλλά και ως γεωπολιτικός
παράγοντας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να χορηγήσει στο Μαυροβούνιο το καθεστώς της
υποψήφιας χώρας. Υπογραμμίζει την πεποίθησή του επί του ευρωπαϊκού προσανατολισμού των
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Συμφωνήσαμε, τέλος, και ως προς τη θέση σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού, με βάση όσα
αποφάσισαν προ ημερών οι Υπουργοί Εξωτερικών, αποστέλλοντας σαφές μήνυμα σχετικά με
τον απαιτούμενο σεβασμό των αποτελεσμάτων των δημοκρατικών εκλογών.

Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου θα ασχοληθεί κυρίως με το
θεματολόγιό μας για την οικονομική μεγέθυνση. Ζωτική σημασία έχουν εν προκειμένω η
καινοτομία και η ενέργεια, ιδίως η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Τον Μάρτιο θα
συνεδριάσουμε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του λεγόμενου «ευρωπαϊκού εξαμήνου». Η
συνεδρίαση αυτή δεν θα πρέπει να είναι απλώς μια γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά πραγματική
ευκαιρία διεξοδικής συζήτησης σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας μας και τα μέτρα που
είναι σκόπιμο να ληφθούν.

Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε βέβαια ότι πρέπει να ενισχύσουμε και να εμβαθύνουμε τον
οικονομικό συντονισμό και την οικονομική σύγκλιση στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ. Θα
εργασθούμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό εντός ενός συνολικού πλαισίου, και είμαι πεπεισμένος
ότι θα επιτύχουμε την αναγκαία συναίνεση.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι, η Ευρωπαϊκή
Ένωση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά δοκιμασιών αντοχής, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Δεκεμβρίου κατέδειξε πόσο αποφασισμένοι είμαστε να λάβουμε όλες τις αναγκαίες αποφάσεις,
προκειμένου να διαφυλάξουμε τα επιτεύγματά μας. Ειδικότερα, η συμφωνία μας επί της θέσπισης
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας και επί της συναφούς τροποποίησης της Συνθήκης
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αποδεικνύει την απόλυτη δέσμευσή μας για τη στήριξη της ζώνης του ευρώ, καθώς και των
κρατών μελών που έχουν υπαχθεί σε αυτόν, προς όφελος ολόκληρης της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα καταρτίσει την επίσημη γνωμοδότησή της επί του κειμένου τροποποίησης της
Συνθήκης πριν από την εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Φυσικά θα αναλάβουμε
και εμείς, με τη σειρά μας, το καθήκον να εξηγήσουμε στους ευρωπαίους πολίτες τον λόγο για
τον οποίο πρέπει να στηρίξουμε αυτήν την περιορισμένη τροποποίηση. Η εν λόγω συμφωνία μάς
επιτρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, και η Επιτροπή θα συνεργασθεί στενά με τους
υπουργούς Οικονομικών για την οριστική διευθέτηση όλων των επιμέρους στοιχείων του μόνιμου
μηχανισμού σταθερότητας πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παρότι πρόκειται για
διακυβερνητικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελούσε και τη μοναδική δυνατή επιλογή που θα
μπορούσαν να εξετάσουν τα κράτη μέλη, το σημαντικό είναι ότι καταρτίζεται κατά τρόπο
απολύτως συμβατό με τη Συνθήκη και ενισχύει τους κανόνες σταθερότητας που έχουμε καθορίσει
σύμφωνα με τις αρχές και τα μέσα της δημοσιονομικής εποπτείας.

Οι εν λόγω αποφάσεις συνδέονται με το ευρύτερο φάσμα μέτρων που λαμβάνουμε στο πλαίσιο
της προσέγγισής μας για την αντιμετώπιση τόσο της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεών
της όσο και της ανάγκης για τη δημιουργία οικονομικής μεγέθυνσης με θέσεις απασχόλησης.
Αυτό αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της
ζώνης του ευρώ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ειδικότερα, εξέφρασαν επίσης την προθυμία
τους να πράξουν ό,τι χρειασθεί για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο
σύνολό της. Συγκεκριμένα, οι αρχηγοί κρατών ζήτησαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης
για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας επαρκούς οικονομικής στήριξης μέσω της ευρωπαϊκής
διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, εν αναμονή της έναρξης ισχύος του μόνιμου
μηχανισμού. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε επίσης να επισπευσθεί, το αργότερο έως τον Ιούνιο, η έγκριση
των προτάσεων της Επιτροπής του προηγούμενου Σεπτεμβρίου σχετικά με την οικονομική
διακυβέρνηση. Αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο που καλείται εξίσου να διαδραματίσει η
στρατηγική «Ευρώπη 2020», ενόψει της επαναφοράς της Ευρώπης στην τροχιά της βιώσιμης
ανάπτυξης. Το ευρωπαϊκό εξάμηνο, το οποίο ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με την «Ετήσια
επισκόπηση της ανάπτυξης», ενσωματώνει όλες αυτές τις τάσεις. Θεωρώ ότι ανοίγει νέους
ορίζοντες, βελτιώνοντας αποφασιστικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και συντονίζουμε
τις αλληλοεξαρτώμενες οικονομίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζητούμενο εν προκειμένω
είναι η επίτευξη πραγματικής ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτή είναι η νέα μας
οικονομική διακυβέρνηση επί το έργο – μια διακυβέρνηση που θα πρέπει να συνιστά
ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση.

Η Επιτροπή επεσήμανε το εν λόγω ζήτημα με απόλυτη σαφήνεια στην ετήσια επισκόπηση της
ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου να τονίσω αυτό ακριβώς το ζήτημα, διότι φρονώ –βάσει και των πολύ
σημαντικών συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου– ότι είναι πλέον πιο
κρίσιμο από ποτέ να εξετάσουμε τα επόμενα βήματά μας. Πιστεύω ότι διαμορφώνεται μια νέα
πραγματικότητα. Οι πολιτικές της οικονομικής διακυβέρνησης και του οικονομικού συντονισμού
έχουν αλλάξει, και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην επιθυμία των αποκαλούμενων φεντεραλιστών.
Αυτή ήταν και η επιθυμία των αγορών. Αυτή ήταν η επιθυμία και των διεθνών μας εταίρων. Είναι
ζήτημα απλής κοινής λογικής για το οποίο εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε.

Το νέο ευρωπαϊκό εξάμηνο συνδυάζει αυστηρότερους δημοσιονομικούς κανόνες, ενισχύοντας
το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης με αποτελεσματικό οικονομικό συντονισμό. Προσφέρει
εκ των προτέρων συντονισμό, πράγμα που σημαίνει ότι συζητούμε αμφότερες τις οικονομικές
και δημοσιονομικές πολιτικές των χωρών μας πριν από την έγκρισή τους. Δεν κοιτάζουμε πλέον
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στο παρελθόν για να προβούμε σε διορθώσεις, αλλά στρέφουμε το βλέμμα μας προς το μέλλον
για να παράσχουμε καθοδήγηση.

Αυτή η εκ των προτέρων προσέγγιση βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας που χαρακτηρίζεται
ως ιστορικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, προσδίδουμε αμιγή ευρωπαϊκή συνιστώσα
στη χάραξη των εθνικών δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών. Εφεξής, δεν θα αξιολογούμε
ούτε θα προσπαθούμε να διορθώσουμε εκ των υστέρων τις πολιτικές, αλλά θα συνδράμουμε εκ
των προτέρων στη διαμόρφωσή τους.

Φυσικά, οι τελικές αποφάσεις επί των εθνικών προϋπολογισμών θα λαμβάνονται από τα εθνικά
κοινοβούλια. Αυτό είναι το ορθό και το πρέπον. Πλην όμως, αυτή η νέα μορφή οικονομικής
διακυβέρνησης αντανακλά απλώς μια ορθολογική απάντηση στη νέα πραγματικότητα. Δεδομένου
του βαθμού αλληλεξάρτησης που παρατηρείται στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
συνολικά, κάθε χώρα θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις έχοντας επίγνωση των
προθέσεων των γειτόνων χωρών. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών ενισχύει τόσο τις εξουσίες
όσο και τον θεσμό αυτόν καθαυτόν των εθνικών κοινοβουλίων. Δεν υπονομεύει το κύρος τους.

Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης δρομολογεί την εν λόγω διαδικασία, και τα βασικά της
μηνύματα είναι σαφή: αποκατάσταση της σταθερότητας, τερματισμός των καθυστερήσεων στην
εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επιτάχυνση της λήψης μέτρων που τονώνουν την
ανάπτυξη. Καταρχάς, πρέπει να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα μέσω της εξυγίανσης των
δημόσιων οικονομικών. Εάν δεν ισοσκελισθούν οι προϋπολογισμοί, δεν θα είμαστε σε θέση να
επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στις οικονομίες της Ευρώπης. Εάν δεν αποκαταστήσουμε την
εμπιστοσύνη, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε οικονομική στασιμότητα και να υποστούμε όλες
τις δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις που απορρέουν από αυτήν, ιδιαίτερα στον τομέα της
απασχόλησης.

Ωστόσο, η προσέγγισή μας εν προκειμένω πρέπει να είναι συνετή και διεξοδική. Δημοσιονομική
εξυγίανση δεν σημαίνει μείωση του χρέους υιοθετώντας πρακτικές επιβολής δραστικών δαπανών.
Το κατεξοχήν ζητούμενο είναι η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, και ορισμένοι τομείς –όπως η
καινοτομία, η εκπαίδευση και οι νέες μορφές ενέργειας– προσφέρονται ιδιαιτέρως για μια τέτοια
κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση.

Το δεύτερο βασικό μήνυμα της ετήσιας επισκόπηση της ανάπτυξης είναι η προώθηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες στον
τομέα της απασχόλησης. Η επιλογή είναι απλή: θέλουμε ανάπτυξη χωρίς δημιουργία θέσεων
απασχόλησης ή θέλουμε ανάπτυξη με δημιουργία θέσεων απασχόλησης; Εάν θέλουμε το δεύτερο,
τότε πρέπει να αναλάβουμε ορισμένες δράσεις. Πρέπει να παροτρύνουμε τα κράτη μέλη να
επικεντρωθούν φέτος στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, προκειμένου να κατορθώσουμε
να άρουμε τα εμπόδια στα υψηλότερα επίπεδα της απασχόλησης. Πρέπει να βοηθήσουμε τους
ανθρώπους είτε να επιστρέψουν στην εργασία τους είτε να βρουν νέες θέσεις απασχόλησης,
καθιστώντας πιο ελκυστικό τον τομέα της απασχόλησης. Πρέπει να προβούμε στη μεταρρύθμιση
των συνταξιοδοτικών συστημάτων και να μεριμνήσουμε ώστε οι άνεργοι να μην περιπέσουν σε
χειρότερη κατάσταση μετά την εξεύρεση εργασίας.

Επιτρέψτε μου να γίνω απολύτως σαφής: οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν συνεπάγονται
μείωση του επιπέδου κοινωνικής προστασίας. Συνεπάγονται, όμως, επαναφορά στην αγορά
εργασίας για όσους βρίσκονται επί του παρόντος αποκλεισμένοι από αυτήν, ιδίως για τους νέους.
Τα ποσσοτά ανεργίας των νέων σε ορισμένα κράτη μέλη, ακόμα και σε περιόδους ευημερίας,
είναι σκανδαλώδη. Όποιος προσβλέπει πραγματικά σε μια κοινωνική Ευρώπη γνωρίζει ότι αυτό
δεν μπορεί να συνεχισθεί. Μόνον εάν προσαρμοστούμε καταλλήλως θα μπορέσουμε να στηρίξουμε
την κοινωνική οικονομία της αγοράς μας έναντι του αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού.
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Το τρίτο βασικό μήνυμα της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης είναι η εκ των προτέρων λήψη
και ταχύτερη εφαρμογή μέτρων που τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη. Το πρόγραμμά μας
«Ευρώπη 2020» διαδραματίζει κεντρικό ρόλο εν προκειμένω. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή
μας σε μέτρα τα οποία αποφέρουν σαφή οικονομικά οφέλη, σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα, και τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Αυτό
σημαίνει επενδύσεις στους τομείς που παράγουν οικονομική μεγέθυνση, πλήρη ανάπτυξη όλων
των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς μας, αύξηση των επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας,
των μεταφορών και των υποδομών ΤΠ –εν μέρει μέσω καινοτόμων χρηματοδοτήσεων,
συμπεριλαμβανομένων, κατά την άποψή μας, των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
χρηματοδότηση έργων υποδομής– και συνέχιση της άσκησης πιέσεων για την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων του γύρου της Ντόχα, προωθώντας παράλληλα τις συμφωνίες ελεύθερων
συναλλαγών με στρατηγικούς εταίρους. Όλα αυτά πρέπει να αποτυπώνονται στην πρόταση
σχετικά με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο επόμενος προϋπολογισμός της
Ευρώπης πρέπει να προάγει την οικονομική μεγέθυνση.

Κυρίες και κύριοι, οι οικονομίες μας αρχίζουν να κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση. Η
ανάκαμψη έχει αρχίσει να εδραιώνεται, και επί του παρόντος σημειώνονται βήματα προόδου
προς την πραγματική οικονομία. Φέτος, προσβλέπουμε σε αύξηση του ΑΕγχΠ της τάξης περίπου
του 1,5%, η οποία θα πρέπει να ανέλθει στο 2% του ΑΕγχΠ το 2012. Τους τελευταίους μήνες,
ο κατασκευαστικός τομέας της Ευρώπης έχει καταγράψει αξιοσημείωτη πρόοδο. Προσβλέπουμε
επίσης στη σταθερή βελτίωση των προοπτικών στον τομέα της απασχόλησης, ενώ αρχίζουμε ήδη
να παρατηρούμε μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων, χάρη κυρίως στα μέτρα εξυγίανσης που
έχουν ήδη ληφθεί, τα οποία υποστηρίζονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, από την επάνοδο της
οικονομικής μεγέθυνσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δημόσιο έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί
κατά μέσο όρο από 6,8% κατά το τρέχον έτος σε 4,2% του ΑΕγχΠ το 2012.

Ωστόσο, ο εφησυχασμός και η επιστροφή στις κακές συνήθεις πρακτικές θα συνιστούσε ολέθριο
σφάλμα. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις προγενέστερες πρακτικές
μας. Εάν δεν δράσουμε τώρα, απέναντι στη μεγαλύτερη κρίση που έχει σημειωθεί ποτέ από την
αρχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πότε τα κράτη μέλη θα είναι έτοιμα να προβούν σε
πραγματικά βήματα προόδου για την έγκριση οικονομικών πολιτικών που θα συνάδουν με τους
στόχους που τα ίδια έχουν θέσει; Εάν δεν ενθαρρύνουμε εμείς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη
μέλη να λάβουν αυτές τις αποφάσεις, ποιος θα το πράξει; Μόνον εάν διευθετήσουμε τα χρέη μας
και σταθεροποιήσουμε τα οικονομικά μας θα μπορέσουμε να στραφούμε από τη διαχείριση της
κρίσης προς την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης – όχι οιασδήποτε βέβαια ανάπτυξης, αλλά
της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Τούτο συνεπάγεται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις –πολλές από τις οποίες υποστηρίζουμε επί
σειρά ετών–, μεταρρυθμίσεις που αποτελούν πρόκληση για όλες τις δομές, με στόχο όμως τη
μείωση των τιμών και την αύξηση των ευκαιριών για νέες θέσεις απασχόλησης και καινοτόμους
τρόπους δράσης. Πιστεύω ακράδαντα ότι έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες μας να
επιλέξουμε την οδό της οικονομικής ανάπτυξης με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η ετήσια
επισκόπηση της ανάπτυξης ανοίγει τον δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ας δεσμευθούμε, λοιπόν, υπεύθυνα υπέρ του κατάλληλου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής
και υπέρ της πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης για όλους τους πολίτες
μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

(Χειροκροτήματα)

Joseph Daul,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Rompuy,
κύριε Barroso, το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέδειξε ξεκάθαρα ότι το ευρώ αποτελεί
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πυλώνα ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και την ενίσχυσή του.

Σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών
μας εκδήλωσαν τη βαθιά τους προσήλωση στο ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ το γεγονός ότι η Εσθονία
πρόκειται να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ στις αρχές του τρέχοντος έτους συνιστά ακόμα μία
ένδειξη προς αυτήν την κατεύθυνση, αποτελεί δε παράδειγμα προς μίμηση ως προς τον τρόπο
με τον οποίο πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα για πολλές χώρες που αποτυγχάνουν να τα
τηρήσουν.

Τούτου λεχθέντος, ουδείς υποτιμά τη σοβαρότητα της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης
που επικρατεί επί του παρόντος στην Ευρώπη λόγω της ζώνης του ευρώ. Το 2011 πρέπει να
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα και να
καθησυχάσουμε τις αγορές, όχι επιφανειακά αλλά διαρθρωτικά, δημιουργώντας δηλαδή τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Θεωρώ ότι μιλούμε την ίδια γλώσσα εν προκειμένω.

Καταρχάς, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιτευχθεί εξυγίανση στον τομέα των εθνικών δημόσιων
οικονομικών. Πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα σε αυτό, χωρίς υποχωρήσεις! Δεύτερον, σημαίνει
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για τη σύγκλιση των δημοσιονομικών πολιτικών τους,
καθώς και για τη σύγκλιση των φορολογικών και κοινωνικών πολιτικών τους.

Επίσης, πρέπει να καταλήξουμε άμεσα σε συμφωνία επί της δημιουργίας ταμείου διάσωσης για
τη ζώνη του ευρώ, και να συμφωνήσουμε ότι αυτό το ταμείο θα έχει νόημα μόνον εφόσον
πλαισιώνεται από αυστηρή εφαρμογή των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας. Οι πολίτες μας
πρέπει να γνωρίζουν ότι οι χώρες τις οποίες συνδράμουν σε δύσκολες περιστάσεις ελέγχουν
αυστηρότατα τους δημόσιους λογαριασμούς τους, διαφορετικά δεν θα δέχονται πλέον να
πληρώνουν, εάν μου επιτρέπεται να το θέσω κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Τέλος, όπως προείπα, πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης και απασχόλησης. Αυτό
συνεπάγεται εξίσου την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, την αύξηση των
επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.
Η Ομάδα μου επιθυμεί την προώθηση της ευρωπαϊκής και όχι της διακυβερνητικής προσέγγισης
σε όλους αυτούς τους τομείς, απλούστατα επειδή είναι μακράν πιο αποτελεσματική και βιώσιμη.

Κύριε Van Rompuy, ζητώ από εσάς να διασφαλίσετε ότι η μεταρρύθμιση της Συνθήκης, η οποία
επιβεβαιώθηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ολοκληρωθεί το συντομότερο και
ταχύτερο δυνατόν.

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ξεκινά μόλις τώρα. Η Ομάδα μου θα συνεχίσει να ζητεί την
ενδελεχή επανεξέταση των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ κατά τα προσεχή έτη, με στόχο να
δημιουργηθούν και πάλι οι προϋποθέσεις ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη.

Κύριε Barroso, ας θέσουμε τα πάντα επί τάπητος, χωρίς φόβο, και, όπως έχω αναφέρει ήδη
επανειλημμένως, ας μελετήσουμε δύο ή τρία διαφορετικά παραδείγματα προϋπολογισμών:
παραδείγματος χάριν, πώς μπορούμε να βγάλουμε την Ευρώπη από την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται επί του παρόντος με 1%, 2% ή 5%; Πάντως όχι με τη μείωση των πόρων. Εάν επιθυμούμε
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, χρειαζόμαστε περισσότερους κοινοτικούς πόρους, και
αυτό δεν σημαίνει μεγαλύτερες δαπάνες εκ μέρους των κρατών μελών.

Κύριε van Rompuy, κύριε Barroso, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Εσείς δεν έχετε παρά να υποβάλετε
αυτές τις προτάσεις σε εμάς. Και εμείς, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και το Κοινοβούλιο,
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θα αναγκαστούμε να εξεύρουμε την κατάλληλη λύση – τουλάχιστον όμως, επιτρέψτε μας να
έχουμε ορισμένες εναλλακτικές δυνατότητες από τις οποίες θα μπορέσουμε να επιλέξουμε.

Stephen Hughes,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αν μη τι άλλο, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου οδήγησε σε πολιτική συμφωνία επί της θέσπισης μόνιμου
μηχανισμού για την αντιμετώπιση κρίσεων. Εντούτοις, δεδομένης της αντίδρασης των αγορών
μετά τα Χριστούγεννα, με την εκδήλωση νέων φόβων για τη φερεγγυότητα της Πορτογαλίας,
της Ισπανίας και του Βελγίου, οφείλουμε να διερωτηθούμε εάν πρόκειται, και πάλι, για μια λύση
«ημίμετρων που ελήφθησαν πολύ αργά». Ο προτεινόμενος ευρωπαϊκός μηχανισμός
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ήγειρε, αυτός καθαυτόν, νέα ερωτήματα σχετικά με τις
χρηματοπιστωτικές αγορές, και ο υφιστάμενος μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης
θεωρείται πλέον ανεπαρκής. Για μία ακόμα φορά χάθηκαν ευκαιρίες.

Τον Δεκέμβριο, το Κοινοβούλιο απέστειλε σαφές μήνυμα προς το Συμβούλιο σχετικά με τα
ευρωομόλογα, ωστόσο, δεν υπήρξε εποικοδομητική απάντηση ούτε από το Συμβούλιο ούτε από
την Επιτροπή. Από το 2008 και εξής, διαπιστώνονται ουσιαστικά συνεχείς επιφυλάξεις και
εσωτερικοί διαξιφισμοί μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων, και, κάθε φορά,
λαμβάνουμε μετά κόπων και βασάνων κάποια απάντηση, η οποία παρέχεται, όμως, πολύ αργά
και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας.

Η σαφέστερη απόδειξη του προβλήματος είναι το γεγονός ότι, ενόψει των υφιστάμενων
οικονομικών και νομισματικών προκλήσεων, δεν διαθέτουμε τα εργαλεία που χρειαζόμαστε.
Διότι είναι είτε ακατάλληλα είτε ανύπαρκτα. Οι θεσμικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που
διαθέτουμε είναι σύνθετες και στερούνται δημοκρατικού χαρακτήρα, ενώ η στρατηγική μας στον
τομέα της οικονομικής πολιτικής είναι κατακερματισμένη και αναποτελεσματική.

Κύριε Barroso, οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν μας ασκούν πιέσεις λόγω του υψηλού χρέους
και των επιπέδων ελλείμματος. Ασκούν πιέσεις επειδή ζητούν αντιστάθμιση του κινδύνου που
διατρέχουν δανείζοντας χρήματα σε ένα εγχείρημα που δεν φαίνεται ικανό να ωριμάσει ή να
εκπληρώσει τον επιδιωκόμενο σκοπό του.

Αυτό που κρατά σήμερα τη ζώνη του ευρώ ενωμένη δεν είναι τόσο το όνειρο των ιδρυτών της,
αλλά ο εφιάλτης της «εναλλακτικής λύσης»: η πλήρης κατάρρευση του συστήματος. Η παταγώδης
αποτυχία στην αντιμετώπιση της κρίσης οδηγεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα σε πολιτικό αδιέξοδο.
Ποιες είναι, επί του παρόντος, οι πιθανότητες για μια ισχυρότερη και δημοκρατικότερη δέσμη
θεσμών, η οποία θα αναδυθεί από την αναθεωρημένη Συνθήκη;

Έξυπνες εκκλήσεις για περαιτέρω πολιτική ολοκλήρωση, όπως αυτή που απηύθυνε την
προηγούμενη εβδομάδα η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας (Bundesbank), είναι πραγματικά
καταδικασμένες. Υπό αυτές τις συνθήκες, κύριε Barroso, μένω εμβρόντητος από την κατά
μέτωπον επίθεση της Επιτροπής κατά της κοινωνικής Ευρώπης, καθώς και από την παρεμβατική
στάση της επί των εθνικών αγορών εργασίας, όπως στην περίπτωση της Ιρλανδίας. Πράγματι, η
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης αποτελεί μια κατά μέτωπον επίθεση κατά των από μακρού
κατοχυρωμένων, κοινωνικών και οικονομικών βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά και
κατά της έννοιας αυτής καθαυτήν των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Εάν αυτή η τακτική επικυρωθεί και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα πρόκειται για μια στρατηγική
η οποία, συνιστά, κατ’ εμέ, το χειρότερο σενάριο αναφορικά με την κατάσταση που
αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος. Δεν θα αποτελεί μόνον οικονομική παραφροσύνη, αλλά θα
είναι ολέθρια και για το ευρωπαϊκό εγχείρημα.
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Οι μεγάλες ιδέες ενδέχεται να ναυαγούν, κύριε Πρόεδρε, και ανησυχώ πραγματικά για αυτό το
ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η ιστορία μάς διδάσκει ότι οι άνθρωποι αρνούνται την πιθανότητα της
αποτυχίας μέχρι την τελευταία στιγμή. Ας αναγνωρίσουμε αυτήν την πιθανότητα αποτυχίας.

Ο κ. Farage γνέφει καταφατικά. Η μη ανάληψη δράσης, κύριε Van Rompuy, κύριε Barroso,
γίνεται όπλο στα χέρια του κ. Farage και των συμμάχων του. Για όνομα του Θεού, ας αναλάβουμε
επιτέλους δράση!

Sylvie Goulard,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Rompuy,
κύριε Barroso, θα ήθελα να προβώ σε δύο παρατηρήσεις σχετικά με τα συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του προηγούμενου Δεκεμβρίου.

Η πρώτη παρατήρηση διατυπώνεται εν είδει υπενθύμισης ότι η κρίση έχει μοναδικό αντίκτυπο
στην Ένωση για έναν απλό λόγο: εξαρχής αποτελούσαμε κοινότητα νομικού χαρακτήρα, και σε
μια κοινότητα νομικού χαρακτήρα, η νομοθεσία κατέχει σημαίνουσα θέση. Το πρόβλημα δεν
είναι η αμφισβήτηση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, αλλά η αντιμετώπιση μιας τόσο
σοβαρής κρίσης –όπως μας επισημαίνει και η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που μόλις
δημοσιεύσατε, κύριε Πρόεδρε–, καλεί για την ανάληψη δράσης, όχι για νομικισμούς.

Μας δηλώνετε ότι η εν λόγω αναθεώρηση των Συνθηκών κρίνεται ουσιώδης προκειμένου να
καθησυχάσουν οι αγορές. Καταρχάς, εάν μου επιτρέπετε να είμαι ελαφρώς αγενής, έχω την
εντύπωση ότι οι αγορές ουδόλως καθησύχασαν μετά τα συμπεράσματα της συνόδου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο. Έστε, λοιπόν, πραγματικά προσεκτικοί όταν προτίθεστε
να παρέχετε διαβεβαιώσεις προς τις αγορές. Αναλογιστείτε απλώς τι θα συμβεί ενδεχομένως εάν
αποτύχει αυτή η αναθεώρηση.

Προέρχομαι από μια χώρα η οποία έχει βιώσει το δράμα ενός αρνητικού δημοψηφίσματος χωρίς
να διαθέτει εναλλακτικό σχέδιο. Βρεθήκατε ήδη εκεί, κύριε Barroso. Ορισμένες φορές, οφείλουμε
να σκεπτόμαστε τις επιπτώσεις όταν δηλώνουμε στις αγορές: «Πρέπει να τροποποιήσουμε τις
Συνθήκες, και πρέπει όλα να πραγματοποιηθούν έως την τάδε ημερομηνία»· και στη συνέχεια να
ελπίζουμε ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι επιλέγετε την απλουστευμένη
διαδικασία με την ελπίδα ότι ο στόχος θα επιτευχθεί. Μολαταύτα, εάν όντως επιτευχθεί, θα είστε
ενδεχομένως σε θέση να καθησυχάσετε τις αγορές, όχι όμως και τους πολίτες.

Επ’ αυτού ακριβώς διατυπώνεται και η δεύτερη παρατήρησή μου: πολύ κακό για το τίποτα.
Τροποποιείτε τις Συνθήκες για νομικούς λόγους. Δεν τις τροποποιείτε για να δώσετε στους
πολίτες τις απαντήσεις που προσδοκούν. Έξι από τους εισηγητές, μεταξύ των οποίων και εγώ,
εργαζόμαστε επί της δέσμης μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση, την οποία κατήρτισε η
Επιτροπή χωρίς να χρειαστεί να τροποποιήσει τις Συνθήκες. Συμφωνήσαμε να εργαστούμε χωρίς
να καταστεί ανγκαία η τροποποιήση των Συνθηκών, αλλά στην πορεία μας ενημέρωσαν ότι
«πρόκειται να τροποποιήσουμε τις Συνθήκες». Φαίνεται να λέμε στους πολίτες ότι μπορούμε να
τροποποιήσουμε τις Συνθήκες, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σαφώς περαιτέρω μέσα στη
δαιδαλώδη νομοθετική γραφειοκρατία, αλλά, επί της ουσίας, δεν το πράττουμε· και δεν το
πράττουμε ούτε στην περίπτωση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ώστε να ληφθεί σοβαρά
υπόψη, ούτε ενόψει της εξασφάλισης θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης για τους πολίτες.

Πέραν δε όλων αυτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου μάς ζητεί να επιταχύνουμε τις
εργασίες μας. Πολύ καλά, λοιπόν, ας τις επιταχύνουμε! Θα ήθελα όμως και το Συμβούλιο να
επιταχύνει τις δικές του εργασίες, κύριε Van Rompuy· το Κοινοβούλιο έχει ήδη παρουσιάσει
τις εκθέσεις του. Υπάρχει ένας απλούστατος τρόπος για να επιταχύνουμε τις εργασίες μας: εσείς
θα συγκλίνετε προς τις θέσεις μας και εμείς θα πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τη διαδικασία
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συναπόφασης ως διαδικασία κατά την οποία το Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις και το
Κοινοβούλιο προσαρμόζει τη θέση του.

Rebecca Harms,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Van Rompuy, αυτό που θυμάμαι κυρίως από την τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου δεν
αποτυπώνεται στη σύνοψη που παρουσιάσατε, και θα ήθελα, συνεπώς, να συνοψίσω τα
συμπεράσματα της συνόδου με διαφορετικό τρόπο. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το
σημαντικότερο στοιχείο που ανακαλώ στη μνήμη μου είναι ότι, κατά τη διάρκεια της συνόδου
κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες, ο οργανισμός αξιολόγησης
της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ιρλανδίας.

Το στοιχείο αυτό ήταν καταλυτικό ώστε να συνειδητοποιήσουμε όλοι το μέγεθος της αποτυχίας
μας στη διαχείριση της κρίσης, με την οποία εξακολουθούμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι ακόμα
και σήμερα. Η σύγκριση μεταξύ των βασικών μεγεθών της κρίσης όσον αφορά το χρέος των
διαφόρων χωρών αποκαλύπτει την εκπληκτική επιτυχία της κερδοσκοπικής δραστηριότητας εις
βάρος του ευρώ. Εν τω μεταξύ, μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει μακράν σοβαρότερα προβλήματα
από την Πορτογαλία και την Ισπανία, ήτοι οι ΗΠΑ, ουδόλως πλήττεται από τον πόλεμο που
διεξάγουν οι κερδοσκόποι κατά του ευρώ. Αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων.

Ένα νέο έτος έχει ξεκινήσει, και εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε νέα προβλήματα. Πρέπει
να αντιμετωπίσουμε πάραυτα το πρόβλημα που προβλέψαμε κατά τη διάρκεια της συνόδου, με
άλλα λόγια, την ανεπάρκεια πιθανότατα των αποφάσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της συνόδου.
Φρονώ ότι όλοι έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει πως πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Παρουσιάζουν τεράστια χρέη, συμπεριλαμβανομένων αμφότερων του ιδιωτικού
χρέους και του ανεπίτρεπτου επιπέδου δημοσίου χρέους. Πολλά από τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι σε θέση να επιλύσουν τα προβλήματά τους χωρίς βοήθεια.

Ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα μας; Εκτιμούμε ότι απλώς και μόνο η μείωση του
εθνικού χρέους –ανεξαρτήτως του αριθμού των χωρών που αρχίζουν να το πράττουν, με την
ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών της ψηφισμάτων– δεν συνιστά επαρκή
λύση, και ότι οι εν λόγω χώρες εξωθούνται στα όρια των αποδεκτών μέτρων. Πρέπει να επιτευχθεί
νέα συμφωνία επί του τρόπου με τον οποίο η συγκεκριμένη λύση μπορεί να αποφέρει
αποτελέσματα με πραγματικά αποδεκτά μέσα. Πιστεύω ότι εξελίξεις όπως αυτές που σημειώθηκαν
στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, είναι ενδεικτικές της κατάστασης που δημιουργείται όταν η
κατανομή του πλούτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο άδικη και το χάσμα τόσο
μεγάλο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας μείωσης του δημόσιου χρέους, πρέπει να εστιάσουμε πολύ
περισσότερο την προσοχή μας στον βαθμό της αμεροληψίας που έχουμε επιδείξει μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, εκτιμούμε –και θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής εν προκειμένω– ότι ο τραπεζικός
κλάδος χρήζει αναδιάρθρωσης. Δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να δικαιολογήσουμε
τυχόν περαιτέρω αύξηση της επιβάρυνσης του χρέους για να διασώσουμε τους «ζωντανούς
νεκρούς» σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να συνταχθώ πλήρως με την άποψη της κ. Goulard.
Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση η οποία θα μας επιτρέψει να προετοιμάσουμε τους Ευρωπαίους
για το μέλλον στο πλαίσιο μιας νέας πράσινης συμφωνίας, και να χαράξουμε νέα πορεία έναντι
της παρούσας κρίσης. Θα ήθελα να τονίσω εκ νέου ότι η Ευρώπη αποτελεί έναν υπέροχο χώρο
διαβίωσης, και πρέπει να καταβάλουμε φιλόπονες προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό
δεν πρόκειται να αλλάξει.

Timothy Kirkhope,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο έλαβε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων, ωστόσο,
συμφωνώ με τον κ. Barroso ότι τα ουσιαστικά προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, ήτοι
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η ανάγκη αποκατάστασης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η απροθυμία ορισμένων κρατών
μελών να προβούν με υπευθυνότητα σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Είχαμε ενηεμρωθεί ότι, με την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, τα κράτη μέλη δεν θα είχαν
πλέον τη δυνατότητα να επιλύσουν τυχόν προβλήματά τους μέσω της υποτίμησης, αλλά θα
πρέπει, απεναντίας, να προβούν σε μεταρρύθμιση των οικονομιών τους για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς τους. Παρότι πρόκειται εκ πρώτης όψεως για ελκυστική πρόταση, πολλοί
από εμάς δικαίως δεν την αποδεχόμαστε, διότι έχει αποδειχθεί εσφαλμένη προοπτική. Ορισμένα
κράτη μέλη κατόρθωσαν να ανακαλύψουν άλλες λύσεις για την τόνωση των οικονομιών τους
με τεχνητό τρόπο: μέσω του πληθωρισμού των περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος προκλήθηκε
εν μέρει από το ακατάλληλα χαμηλό επιτόκιο και την άρνηση λήψης διορθωτικών μέτρων με τη
βοήθεια άλλων μέσων, ή μέσω εισροών διά του δανεισμού δημόσιων κεφαλαίων σε ακατάλληλη
κλίμακα και με σκοπό, ενίοτε, τη συγκάλυψη του μεγέθους του απορρέοντος δημοσιονομικού
ελλείμματος.

Μολονότι πρέπει, ασφαλώς, να βρούμε λύσεις για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων
αυτών των πολιτικών –και η δημοσιονομική αναδιάρθρωση κρίνεται απαραίτητη– οφείλουμε
εξίσου να δεσμευθούμε με την ίδια επιμέλεια για την υλοποίηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων:
για να αυξήσουμε την ευελιξία της αγοράς εργασίας ενόψει της δημιουργίας νέων θέσεων
απασχόλησης, για να ανοίξουμε τις αγορές και να άρουμε τους φραγμούς από τον τομέα των
εμπορικών συναλλαγών, καθώς και για να προαγάγουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο την
κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε από τη μείωση των δαπανών στον δημόσιο τομέα.

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση κατέστησε αναπόφευκτη την κυβερνητική παρέμβαση
ευρείας κλίμακας· ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέουμε την καταπραϋντική αγωγή με τη θεραπεία.
Η μακροπρόθεσμη λύση δεν έγκειται στην ενισχυμένη διακυβέρνηση· έγκειται στην οικονομική
ανάπτυξη, η οποία παράγεται από την επιτυχή δραστηριότητα επιχειρήσεων και επιχειρηματιών
σε ανταγωνιστικές αγορές, οι οποίες είναι ικανές να αποφέρουν προστιθέμενη αξία για τους
καταναλωτές και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους πολίτες μας.

Για τον λόγο αυτόν, η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η πράξη για την ενιαία αγορά και η Ένωση
καινοτομίας, για παράδειγμα, κρίνονται κεφαλαιώδους σημασίας, και πρέπει να λάβουν την
προσοχή που τους αξίζει. Διακυβεύονται πάρα πολλά εν προκειμένω. Ενώ εμείς προσπαθούμε
να αντιμετωπίσουμε αυτήν την άμεση κρίση, άλλες χώρες ανά τον κόσμο –ορισμένες από τις
οποίες φαίνεται να έχουν τελείως διαφορετικές πολιτικές αξίες από τις δικές μας– προχωρούν
εμπρός με αποφασιστικότητα. Εάν δεν εξέλθουμε από την παρούσα κρίση ακολουθώντας την
προοδευτική οδό των μεταρρυθμίσεων, είμαστε καταδικασμένοι στη ραγδαία παρακμή που θα
επακολουθήσει, με ολέθριες συνέπειες για την προώθηση των αξιών μας, ακόμα δε και για το
μέλλον του πλανήτη.

Joe Higgins,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο μόνιμος
μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας δεν είναι ουσιαστικά τίποτα περισσότερο από
ένα ακόμα εργαλείο προς όφελος των μειζόνων ευρωπαϊκών τραπεζών ώστε να μετριαστούν οι
επιπτώσεις της απερίσκεπτης κερδοσκοπίας τους επί των χρηματοπιστωτικών αγορών. Πρόκειται
για έναν μηχανισμό που αποβλέπει στον εξαναγκασμό της εργατικής τάξης ολόκληρης της
Ευρώπης να πληρώσει για την κρίση ενός κατεστραμμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος και
ενός πληττόμενου από την κρίση ευρωπαϊκού καπιταλισμού.

Κύριε Barroso, κύριε Van Rompuy, απαντήστε μου, παρακαλώ, τώρα –διότι δεν έχετε απαντήσει
μέχρι στιγμής– κατά πόσον είναι ηθικό να μεταφέρονται επισφαλή ιδιωτικά χρέη δεκάδων
δισεκατομμυρίων ευρώ από κερδοσκόπους και τραπεζίτες, που επιδόθηκαν σε εκτεταμένη
κερδοσκοπική δραστηριότητα, στην ιρλανδική αγορά ακινήτων, και να μετακυλίονται, εν συνεχεία,
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στους ιρλανδούς πολίτες, οι οποίοι δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τη δημιουργία τους.
Η παρέμβαση ΔΝΤ-ΕΕ στην Ιρλανδία, η οποία πόρρω απέχει από οιοδήποτε σχέδιο διάσωσης,
συνιστά έναν μηχανισμό που καθιστά τους ιρλανδούς φορολογούμενους υποτελείς στις
ευρωπαϊκές τράπεζες. Καταστρέφετε τις υπηρεσίες μας και το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού
μας. Διατείνεστε ότι είστε δημοκράτες, αλλά υποδουλώνετε την εργατική τάξη της Ευρώπης στις
αγορές, τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες σας σέρνουν από τη μύτη.

Ο μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που προτείνετε είναι ένα ελεεινό όπλο που
κατευθύνεται από τις αγορές, μεταμφιεσμένο τεχνηέντως σε κάτι ευεργετικό. Ως μέλη της
Αριστεράς στην Ιρλανδία, θα εμμείνουμε στο αίτημά μας να υποβληθεί σε δημοψήφισμα του
ιρλανδικού λαού πριν από την έγκρισή του.

Nigel Farage,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ποια λέξη χρησιμοποιείται
συνήθως αναφορικά με το ευρώ; Όχι, δεν είναι η λέξη «αποτυχία», αν και θα μπορούσε. Είναι η
λέξη «σταθερότητα», έτσι δεν είναι; Προ δεκαετίας, όλοι δήλωναν ότι η κυκλοφορία του ευρώ
θα επέφερε άμεσα σταθερότητα. Ωστόσο, μετά την παρέλευση δέκα ετών, θα μπορούσα να πω
ότι επέσυρε το χάος, τη διχόνοια και την ένδεια εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά η λέξη
«σταθερότητα» συνεχίζει, παρ’ όλα αυτά, να χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Αυτήν τη λέξη
χρησιμοποίησε ο κ. Barroso, το ίδιο και ο κ. Van Rompuy: «σταθερότητα».

Στην πραγματικότητα, καμαρώνουμε για τα επιτεύγματά μας, επειδή οι δημοπρασίες ομολόγων
στην Πορτογαλία πήγαν καλά την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιούσε τα χρήματα των φορολογουμένων για να αγοράσει το χρέος
τους. Οι διαβεβαιώσεις σας ότι όλα βαίνουν καλώς δεν αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ποιον νομίζετε ότι κοροϊδεύετε, κύριε Van Rompuy; Η απόδοση των κρατικών ομολόγων στην
Πορτογαλία αυξήθηκε εχθές σχεδόν στο 7%. Το κοινό αίσθημα δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση
δεν στηρίζει πλέον το νόμισμα, και η μάχη για την Ισπανία δεν έχει καν ξεκινήσει. Το μοντέλο
αυτό καθαυτό αποτυγχάνει και εσείς επιθυμείτε, παρά ταύτα, να διπλασιάσετε το μέγεθος του
ταμείου διάσωσης. Επιπλέον, επιθυμείτε να διευρύνετε ακόμα και το πεδίο εφαρμογής του ταμείου
διάσωσης, ούτως ώστε να μπορείτε και εσείς, από κοινού με την ΕΚΤ, να συνεχίσετε να αγοράζετε
ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό του δικού σας χρέους.

Χρησιμοποιείτε την κρίση ως μέσο κατάχρησης εξουσίας, προκειμένου να μας οδηγήσετε προς
τη δημοσιονομική ένωση. Εάν το επιτύχετε, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε και την ονομασία της:
να απαλλαχθούμε από την «Ευρωπαϊκή Ένωση» και να την αποκαλούμε πλέον «Υπερχρεωμένη
Ένωση». Εάν όντως επιτύχετε τον στόχο σας, θα εγκλωβίσετε τις χώρες του Νότου σε μια
οικονομική φυλακή, μέσα στην οποία τα δεινά των πολιτών θα είναι ανείπωτα, ενώ οι χώρες του
Βορρά θα βρεθούν να πληρώνουν, ες αεί, έναν μαζικό λογαριασμό και υπερβολικά υψηλά επιτόκια
για τις ίδιες τους τις οικονομίες. Έχουμε φθάσει σε ένα σημείο που καμία από τις δηλώσεις δεν
έχει πλέον σημασία. Κανείς δεν σας πιστεύει. Η κοινή γνώμη δεν σας στηρίζει. Ελπίζω και εύχομαι
οι αγορές να σας συντρίψουν …

Barry Madlener (NI).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από τον γλαφυρό και άνευ
ουσίας λόγο του κ. Barroso, κατόρθωσα, εν πολλοίς, να συγκρατήσω μόνο μία ουσιώδη
παρατήρηση, ήτοι ότι είναι καθήκον των εύπορων κρατών μελών να πληρώνουν για τα φτωχά
κράτη μέλη, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά τα φαινόμενα, αυτή η κατάσταση θα
συνεχισθεί επί μακρόν. Μας επισημαίνεται επανειλημμένως ότι πρέπει να συνδράμουμε τις άλλες
χώρες, κανείς όμως δεν έχει αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε πράγματι να το
πράξουμε. Η ουσία είναι ότι οι ολλανδοί πολίτες πρέπει ανοίξουν το πορτοφόλι τους και να
πληρώσουν τον λογαριασμό για τα ασθενή κράτη μέλη, ορισμένα από τα οποία προσχώρησαν
στην ευρωζώνη με δόλια μέσα.
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Ο κ. Barroso δηλώνει: «Ας επιλέξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη». Όλες αυτές οι δηλώσεις στερούνται
νοήματος, διότι δεν αναφέρεται με ποιον τρόπο καλούμαστε να το πράξουμε. Και εάν δεν αποφέρει
τα επιθυμητά αποτελέσματα; Για ποιον λόγο δεν αναπτύσσουμε ένα σενάριο που θα παράσχει
σε χώρες όπως η Ελλάδα τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο εθνικό τους νόμισμα; Φαίνεται ότι
κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, και ότι δεν είστε διατεθειμένοι να αναπτύξετε σενάρια αυτού του
είδους, παρότι πολλοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι θα μπορούσαν, στην πραγματικότητα, να
λειτουργήσουν πολύ καλά και ότι θα αποτελούσαν, ενδεχομένως τη βέλτιστη επιλογή μας.

Ας περάσουμε, τώρα, στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και απασχόλησης. Με ποιον τρόπο
καλούμαστε να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση; Το γενικό μήνυμα που λαμβάνω είναι
ότι τούτο θα πρέπει να γίνει μέσω της μείωσης των δημοσίων δαπανών, και αυτό ακριβώς κάνουμε
εμείς, στις Κάτω Χώρες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει εν προκειμένω; Επιβραβεύει τις Κάτω
Χώρες προβαίνοντας σε μεγαλύτερες δαπάνες. Θυμάστε ότι ζητήσατε αύξηση της τάξης του 6%
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ; Προφανώς, μόνον οι ολλανδοί πολίτες κλήθηκαν να πληρώσουν
τον λογαριασμό. Κατά συνέπεια, στερείστε αξιοπιστίας και σε αυτόν τον τομέα.

Συνοψίζοντας, το ζητούμενο εν προκειμένω είναι το εξής: οι Κάτω Χώρες πληρώνουν για τις
φτωχές χώρες, με τίμημα τη φθίνουσα οικονομική ανάπτυξη των Κάτω Χωρών. Οι ολλανδοί
πολίτες εκτίθενται σε κίνδυνο της τάξης των 27 δισεκατομμυρίων, και το ποσό αυτό φαίνεται
να αυξάνεται διαρκώς. Κάθε χρόνο, καταβάλλουμε στην ΕΕ 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ –το
μεγαλύτερο μέρος των οποίων διοχετεύεται προς ασθενή κράτη μέλη–, οι δαπάνες της ΕΕ
παρουσιάζουν αύξηση, ενώ εμείς πρέπει να προβαίνουμε σε περικοπές, και ενώ η αξία του ευρώ
συνεχίζει να καταγράφει φθίνουσα πορεία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος και για τους
ολλανδούς πολίτες. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕΕ.

Olle Schmidt (ALDE).   – (EN) (Ερώτηση προς τον κ. Nigel Farage, στο πλαίσιο της διαδικασίας
της γαλάζιας κάρτας, σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού) Κύριε
Πρόεδρε, είναι πάντοτε διασκεδαστικό –ή έστω ορισμένες φορές– να ακούει κανείς τον κ. Farage,
διότι γνωρίζει όλες τις απαντήσεις και θέτει ο ίδιος όλες τις ερωτήσεις.

Ωστόσο, κύριε Farage, θα ήταν όντως προτιμότερη η εναλλακτική λύση της κυκλοφορίας 16,
17, ακόμα δε και 20 διαφορετικών νομισμάτων – όπως συνέβαινε κατά τη δεκαετία του 1990,
όταν κατέρρευσε η λίρα στερλίνα; Θα βελτίωνε άραγε αυτό την τρέχουσα κατάσταση στην
Ευρώπη; Κανένας οικονομολόγος δεν θα συμφωνούσε επ' αυτού, κύριε Farage. Δεν μπορείτε να
δηλώνετε απλώς ότι ζούμε στο παρελθόν. Επί του παρόντος, αντιμετωπίζουμε ζητήματα που
αφορούν την Ευρώπη του σήμερα. Ποτέ δεν απαντάτε στο ερώτημα με ποιον τρόπο μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Είστε λαϊκιστής, και είναι
πολύ εύκολο για εσάς να απαντάτε στις ερωτήσεις που θέτετε εσείς ο ίδιος.

Nigel Farage (EFD).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προ δεκαετίας, είχα όντως δηλώσει ότι δεν
μπορούμε να θέσουμε την Ελλάδα και τη Γερμανία στην ίδια νομισματική ένωση, και ότι κάτι
τέτοιο δεν θα μπορούσε να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εάν ανατρέξετε στην ιστορία,
θα διαπιστώσετε ότι όταν οι λαοί προσχωρούν σε ψευδείς νομισματικές ενώσεις, όταν οι
κυβερνήσεις θεωρούν ότι γνωρίζουν καλύτερα από τις αγορές, οι κυβερνήσεις πάντοτε χάνουν.

Με ρωτάτε ποια λύση μπορώ να προτείνω σήμερα. Είναι ολοφάνερο: η Ελλάδα, η Πορτογαλία
και η Ιρλανδία δεν μπορούν να προσαρμοστούν στη ζώνη του ευρώ. Αυτό που θα έπρεπε να
πράξουμε, αυτό που θα έπρεπε να πράξει ο κ. Van Rompuy προκειμένου να επιδείξει πραγματικό
ηγετικό πνεύμα, είναι να θέσει σε εφαρμογή ένα εναλλακτικό σχέδιο και να επιτρέψει σε αυτές
τις χώρες να επιστρέψουν στο εθνικό τους νόμισμα, να προβούν σε ανταγωνιστικές υποτιμήσεις
και να τους δοθεί μια ευκαιρία, διότι το μόνο που επιτυγχάνουμε με την παρούσα πολιτική είναι
η εξόντωσή τους.
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José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, οιοσδήποτε διαβάζει
σήμερα τις εφημερίδες, καταλήγει σε δύο συμπεράσματα: ότι βρισκόμαστε σε επικίνδυνη καμπή
όσον αφορά την κρίση του δημόσιου χρέους και ότι η ευρωπαϊκή απόκριση αποτελεί μια διαδοχή
μεμονωμένων διατάξεων, οι οποίες στερούνται εσωτερικής συνοχής.

Ακόμα και αυτήν ακριβώς τη στιγμή, θέτουμε επί τάπητος το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τη δέσμη
μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση, την προσωρινή και μόνιμη στρατηγική διάσωσης, τα
λεγόμενα «ευρωομόλογα», προκειμένου να καλύψουμε εν μέρει το δημόσιο χρέος, το οποίο
θεωρείται ασφαλές, και, επιπλέον, ένα σχέδιο δράσης βάσει της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
καθώς και ομόλογα για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων, τα οποία περιλαμβάνονται
στην πρόταση σχετικά με την εσωτερική αγορά που μας διαβίβασε η Επιτροπή.

Καταρχάς, η πρόθεση των εισηγητών συνίσταται στον συνδυασμό όλων αυτών των λύσεων και
στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, μιας τελικής εικόνας που θα πρέπει να
παρουσιάσουμε στην κοινή γνώμη. Δεύτερον, το εν λόγω σχέδιο πρέπει να είναι ένα ευρωπαϊκό
σχέδιο, το οποίο δεν θα διαιρεί την Ευρώπη στα δύο –ας μην υποπέσουμε στο ατόπημα να
δημιουργήσουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων– και θα επιδιώκει, με τον ίδιο δυναμισμό, δύο
στόχους: τη δημοσιονομική πειθαρχία –στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητη– και την οικονομική
ανάπτυξη που θα μας βοηθήσει να εξέλθουμε από την κρίση την οποία διερχόμαστε.

Θα ήθελα να προβώ σε μια παρατήρηση σχετικά με τον μηχανισμό διάσωσης, για τον οποίο έκανε
λόγο ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. Στην πρώτη του δήλωση, ανέφερε ότι προβλέπεται
η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στα σχέδια διάσωσης, στοιχείο που προκάλεσε έντονη έκπληξη
και ήγειρε διαμαρτυρίες εκ μέρους του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Διευκρινίσθηκε, όπως μόλις διευκρινίσθηκε και από τον κ. Van Rompuy, ότι αυτό προβλέπεται
να γίνει, πρώτον, κατά περίπτωση –ποιος αποφασίζει, όμως, και βάσει ποιών κριτηρίων;– και,
δεύτερον, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η
μοναδική περίπτωση στην οποία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρησιμοποίησε σχέδιο διάσωσης
αυτού του τύπου ήταν στην περίπτωση της Αργεντινής το 2003· βύθισε τη χώρα στο χάος, από
το οποίο δεν έχει κατορθώσει ακόμα να αναδυθεί, ενώ οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων εξακολουθούν
να παραμένουν απλήρωτοι.

Όσον αφορά τα ευρωομόλογα, στη σημερινή συζητήση τέθηκαν διάφορα θέματα. Θα ήθελα
απλώς να προσθέσω δύο ακόμη. Θα μπορούσε, αφενός, να δημιουργηθεί μια αγορά η οποία θα
παρουσιάζει την ίδια ρευστότητα με την αγορά των ΗΠΑ και, αφετέρου, να δοθεί ώθηση στο
ευρώ ως αποθεματικό νόμισμα, παρέχοντας στις κεντρικές τράπεζες και τα κρατικά επενδυτικά
ταμεία να επενδύουν το αποθεματικό τους σε αυτά τα ομόλογα.

Η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι το εν λόγω μέτρο πρέπει να πλαισιώνεται από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα συγκεκριμένα ομόλογα να ανταποκρίνονται στην
οικονομική ανάπτυξη.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Rompuy, συμφωνήσατε να
αναλάβετε την προεδρία της αποκαλούμενης «Ομάδας διακεκριμένων προσωπικοτήτων», η οποία
απαρτίζεται από υπουργούς Εξωτερικών που απειλούνταν με υποβάθμιση λόγω του δημοσίου
χρέους των οικείων χωρών τους. Ήταν άραγε ικανοί να συγκροτήσουν «Ομάδα διακεκριμένων
προσωπικοτήτων»; Η διάσταση απόψεων που χαρακτηρίζει τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις μεταξύ
του κ. Trichet, του κ. Barroso και της γερμανίδας καγκελαρίου κ. Merkel, όπως ακριβώς και η
αναταραχή που επικρατεί στις αγορές, μας αποκαλύπτει ότι δεν πρόκειται για «Ομάδα
διακεκριμένων προσωπικοτήτων».
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Κληθήκατε να διαχειριστείτε την κρίση του ευρώ. Πρέπει να διαχειριστούμε το ευρώ προς όφελος
των ευρωπαίων πολιτών και όχι των κερδοσκόπων. Προς τον σκοπό αυτόν, συμφωνήσατε επί της
αναθεώρησης της Συνθήκης για λόγους σκοπιμότητας, παρότι η Διάσκεψη των Προέδρων του
ΕΚ δήλωσε ότι η εν λόγω αναθεώρηση είναι εντελώς περιττή – δήλωση που επιβεβαιώθηκε και
από τον πρόεδρος της Ευρωομάδας.

Παρ’ όλα αυτά, κινδυνεύετε να μας παρασύρετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Rompuy, επί της
οδού που θα μπορούσε να μας οδηγήσει εντέλει στη λύση των ««ημίμετρων που ελήφθησαν πολύ
αργά». Πράγματι, είναι πλέον ζήτημα χρόνου να στραφείτε προς βοήθεια στη σύνεση του παρόντος
Σώματος, να ζητήσετε μια νέα Συνέλευση για την αναθεώρηση της Συνθήκης, προκειμένου να
διαθέτουμε, ενδεχομένως, στο μέλλον φορολογική εναρμόνιση, ευρωπαϊκό δημόσιο ταμείο,
δάνεια για την κοινή διαχείριση των χρεών μας, καθώς και για την επαναφορά της απασχόλησης
στο επίκεντρο των οικονομικών πολιτικών μας.

Εάν όντως δεν επιθυμείτε την αναθεώρηση της Συνθήκης, πιάστε τον ταύρο από τα κέρατα και
εξασφαλίστε στενότερη συνεργασία επί της ευρωζώνης, ούτως ώστε να μπορέσετε να διαχειριστείτε
τα προβλήματα και τις ευθύνες των κρατών μελών αυτής της ζώνης και μην την αφήνετε να
γίνεται έρμαιο των αγορών.

Martin Callanan (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα
κεφαλαιώδους σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά, αν και (ευτυχώς) η χώρα μου
δεν συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ, επικροτώ ορισμένα τουλάχιστον από τα μέτρα που
συμφωνήθηκαν στο Συμβούλιο για την ευρωζώνη, ειδικότερα δε το γεγονός ότι οι ίδιες οι χώρες
της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επικροτώ επίσης την ελαφρώς καθυστερημένη αναγνώριση εκ μέρους του Συμβουλίου ότι το
άρθρο 122 της Συνθήκης είναι εντελώς ακατάλληλο για τη στήριξη του μηχανισμού διάσωσης.
Δεν πρόκειται για φυσικές καταστροφές εν προκειμένω, και οι συγκεκριμένες καταστάσεις δεν
διέφευγαν του ελέγχου των ενεχομένων κρατών μελών. Ωστόσο, κατά τις εργασίες κατάρτισης
της βάσης επί της οποίας θα τεθεί σε ισχύ ο μηχανισμός, ενδεχομένως το 2013, δεν πρέπει να
λησμονήσουμε το γεγονός ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε εν μέσω σοβαρότατης κρίσης.

Η κατάσταση συνεχίζει να είναι απειλητική για ορισμένα κράτη μέλη: είναι σχεδόν βέβαιο ότι η
Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, πιθανότατα δε η Ισπανία και το Βέλγιο. Το ζήτημα,
όμως, που ανησυχεί ιδιαίτερα εμένα προσωπικά είναι ο αντίκτυπος επί της φυσικής δημοκρατίας
αυτών των χωρών. Πράγματι, οι εν λόγω χώρες μετατρέπονται σε οικονομικά προτεκτοράτα υπό
την ηγεσία του κ. Barroso, του κ. Van Rompuy και άλλων. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από
τα εθνικά εκλογικά σώματα των αντίστοιχων χωρών όσον αφορά τις δαπάνες προτεραιότητας
που εγκρίνουν και τις οικονομικές πολιτικές που ακολουθούν έχουν πλέον ελάχιστη επιρροή.
Τελούν υπό τον έλεγχο των Βρυξελλών, καθώς και υπό τον έλεγχο των διεθνών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων.

Μόλις ξεπεράσουμε την κρίση, πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσουμε για την αποκατάσταση της
δημοκρατίας σε αυτές τις χώρες, καθώς και για την ανάκτηση της βούλησης των εθνικών
εκλογικών τους σωμάτων να αναλάβουν τον έλεγχο των οικείων εθνικών οικονομικών πολιτικών
τους.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, στην πολιτική υπάρχουν εύλογα μέτρα,
εσφαλμένα μέτρα και καταχρηστικά μέτρα. Είναι εύλογη για την Ευρώπη η έκδοση ευρωομολόγων,
παρότι η κ. Merkel δεν την εγκρίνει. Είναι εύλογο για εμάς, στην Ευρώπη, να είμαστε σε θέση να
προβαίνουμε σε μερική κατανομή του δημοσίου χρέους μας, παρότι η κ. Merkel δεν το εγκρίνει.
Εντούτοις, είναι καταχρηστική η δημοσιευθείσα πλέον είδηση ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός
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σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενδέχεται να προβούν τελικά σε μερική
κατανομή του δημοσίου χρέους που έχει συσσωρευτεί από ιδιωτικές τράπεζες, επιβάλλοντας
επιτόκιο ύψους 6% ή 7%, στην περίπτωση της Πορτογαλίας, ενώ οι ίδιες τράπεζες κατόρθωσαν
να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο της τάξης του 1%.

Κύριε Van Rompuy, το ερώτημά μου είναι το εξής: έως πότε αναμένεται η Ευρώπη να εκτελεί
καθήκοντα θαυματοποιού για τον χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό; Έως πότε θα συνεχίσουμε
να μετατρέπουμε το ιδιωτικό σε δημόσιο χρέος; Έως πότε θα εξακολουθούμε να αναγκάζουμε
τους ευρωπαίους φορολογούμενους, εργαζόμενους και συνταξιούχους να πληρώνουν τα χρέη
που δημιουργούνται από τον κλάδο των ιδιωτικών τραπεζών, ο οποίος μας επιτίθεται;

Αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο της σημερινής συζήτησης.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στις ΗΠΑ εγκρίθηκε νόμος
με τον οποίο απαιτείται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με τα ακριβή ποσά που χορηγήθηκαν σε κάθε τράπεζα, ονομαστικά, από τη συνολική δέσμη
μέτρων διάσωσης ύψους 3.300 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Διερωτώμαι κατά πόσον θα ήταν ανατρεπτικό να ζητηθεί και από εσάς η έγκριση των ίδιων
κριτηρίων διαφάνειας, εκτός εάν η παντοδύναμη ομάδα συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού
και τραπεζικού κλάδου εγείρει εν προκειμένω φραγμούς. Ας αναλογιστούμε την κατάσταση:
ποιο είναι το μέλλον αυτής της αναγκαστικής ένωσης ελεύθερων χωρών, η οποία στηρίζεται στις
ισχυρότερες χώρες για τη διάσωση των ασθενέστερων χωρών;

Επί της ουσίας, είμαστε διατεθειμένοι να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα, ήτοι ότι το ευρώ
αποτελεί ένα σχεδόν χρεοκοπημένο νόμισμα; Πώς είναι δυνατόν να σκεπτόμαστε να αναγκάσουμε
χώρες με ασθενή οικονομία να το χρησιμοποιούν; Είναι η άσκηση κεντρικής νομισματικής
πολιτικής αποδεκτή για χώρες οι οποίες παρουσιάζουν τόσο διαφορετικά επιτόκια;

Εντούτοις, ο ίδιος ο κ. Trichet, ο οποίος αρνείται τον κίνδυνο αφερεγγυότητας για την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, παραδέχεται ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους εξετάζεται το
ενδεχόμενο αύξησης τους κεφαλαίου της είναι ακριβώς η αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου,
με άλλα λόγια, η αφερεγγυότητα των ομολόγων που αγοράζονται. Επίσης, είναι πλέον καιρός
να διεξαχθούν νέες δοκιμασίες αντοχής για τις μεγαλύτερες τράπεζες, και να δοθεί μεγαλύτερη
βαρύτητα στα τραπεζικά χρέη υψηλού κινδύνου, όπως ζήτησε ο υπουργός Οικονομικών.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Ιωάννης Κασουλίδης (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το πολιτικό μήνυμα που αποστέλλεται
μέσω των αποφάσεων του τελευταίου Συμβουλίου προς τους κερδοσκόπους, τα μέσα ενημέρωσης
και τις αγορές είναι ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πράξουν ό,τι χρειασθεί για να διαφυλάξουν τη
ζώνη του ευρώ και να προασπίσουν το ευρώ. Όλες οι εσωτερικές συζητήσεις που
πραγματοποιούνται, κατά πόσον θα πρέπει να διπλασιασθούν τα κεφάλαια του μηχανισμού
διάσωσης και να θεσπισθεί το δικαίωμα αγοράς ομολόγων και εάν ο μηχανισμός
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μετά το 2013 θα περιλαμβάνει περικοπές ή θα εξουσιοδοτηθεί
να προβαίνει σε πώληση ευρωομολόγων, όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν ιδέες που δεν
αποκλείονται από κανένα κράτος μέλος. Το μοναδικό ζήτημα που τίθεται υπό συζήτηση είναι
το χρονοδιάγραμμα – εάν και πότε χρειάζεται, και υπό ποία μορφή. Μην αφήσετε κανένα
περιθώριο αμφιβολίας στα μέσα ενημέρωσης και τους αναλυτές: η ΕΕ θα λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα, και θα τα λάβει την κατάλληλη στιγμή.

Όσον αφορά τον μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στην απόφαση του Συμβουλίου
αναφέρεται ότι ο μηχανισμός «ενεργοποιείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να
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διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της». Ως βουλευτής προερχόμενος
από μικρό κράτος μέλος, μου επιτρέπετε να ζητήσω διαβεβαιώσεις για τη συμπερίληψη μελών
όπως είναι η Μάλτα, η Κύπρος, η Εσθονία ή η Σλοβενία, διότι σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν
σοβαρά προβλήματα δεν θα είναι ενδεχομένως αναγκαία για τη σταθερότητα του συνόλου;

Άννυ Ποδηματά (S&D).   – Κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι από την αρχή
της κρίσης η Ευρώπη, αν και πλήρως απροετοίμαστη θεσμικά και πολιτικά, έχει κάνει σοβαρά
βήματα για να την αντιμετωπίσει. Από την εφαρμογή της δέσμης στήριξης της Ελλάδας πριν από
σχεδόν ένα χρόνο μέχρι τις αποφάσεις του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη σύσταση
ενός μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Ωστόσο,
οι συνεχιζόμενες και διευρυνόμενες πιέσεις των αγορών –και όχι πλέον μόνο σε βάρος των πλέον
ευάλωτων οικονομιών της ευρωζώνης– αποδεικνύουν ότι οι αποφάσεις μας είναι αποσπασματικές
και είναι ανεπαρκείς για να δώσουν μία ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση.

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση, που δεν θα
υποκαθιστά ούτε θα παραβλέπει τις ευθύνες των κρατών μελών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους
και να εξυγιάνουν τα δημόσια οικονομικά τους, αλλά θα προστατεύει τις οικονομίες αυτές από
τις επιθέσεις των αγορών και θα διευκολύνει την ευόδωση των προσπαθειών τους.

Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του πριν από λίγες ημέρες ζητεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε μια μελέτη σκοπιμότητας για την έκδοση
ευρωομολόγων.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε φθάσει στο τέλος του ευρωπαϊκού
έτους καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχει προβεί το Συμβούλιο
σε απολογισμό των επιτευγμάτων του; Όχι.

Εάν το έπραττε, θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ουδέποτε στο παρελθόν η φτώχεια δεν είχε
σημειώσει τόσο ραγδαία αύξηση και ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας
σε αυτήν την εύπορη Ευρώπη έχουν υπερβεί τα 100 εκατομμύρια, καθώς και ότι οι αποφάσεις
που έχει λάβει θα συνεχίσουν απλώς να εντείνουν την ανεργία, την ανισότητα και τον κοινωνικό
αποκλεισμό. Ωστόσο, τα κέρδη των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων
πολλαπλασιάζονται, καθόσον πρόκειται για κερδοσκοπικά κέρδη επί των δημοσίων χρεών, με
την υποστήριξη των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των
πολιτικών του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Αυτός είναι, λοιπόν, ο σκοπός της ζώνης του ευρώ;

Χώρες με σαφώς πιο εύθραυστες οικονομίες συνεχίζουν να υφίστανται πιέσεις και εκβιασμούς,
ενώ οι κυβερνήσεις, αντιμέτωπες με τις διαμαρτυρίες και τους αγώνες των εργαζομένων,
καταφεύγουν σε μέτρα καταστολής και την άσκηση βίας κατά των συνδικαλιστικών ενώσεων και
των εργαζομένων, όπως συνέβη εχθές στην Πορτογαλία.

Ο λόγος της διαμαρτυρίας μας, της αγανάκτησής μας και της βαθιάς μας πεποίθησης έγκειται
στο γεγονός ότι επιθυμούμε ένα διαφορετικό είδος Ευρώπης: μιας Ευρώπης που ερείδεται στην
κοινωνική πρόοδο, μιας Ευρώπης που σέβεται όλους όσοι εργάζονται και αγωνίζονται για τα
δικαιώματά τους. Σας διαβεβαιώ ότι θα σταθούμε στο πλευρό των εργαζομένων στον αγώνα
τους κατά των πολιτικών σας.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι
σήμερα είναι η 19η ημέρα της συμμετοχής της Εσθονίας στη ζώνη του ευρώ, αλλά η χώρα
προετοιμαζόταν για αυτό ήδη από την ένταξή της στην ΕΕ. Ακόμα και το σχέδιο του νομίσματος
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του εσθονικού ευρώ είχε ήδη συμφωνηθεί προ εξαετίας, μέσω λαϊκής ψηφοφορίας. Ωστόσο, η
προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ δεν συνιστά απλώς ζήτημα επιμέρους επιλογής – το ζητούμενο
είναι η μεγαλύτερη αλληλεγγύη, η ανάληψη κοινής ευθύνης και η ενεργός συμβολή στη
σταθερότητα της ηπείρου συνολικά.

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, οι ηθικές αξίες και τα ζητήματα δεοντολογίας αποκτούν
μεγαλύτερη σημασία. Διαπιστώνεται ότι δεν επαρκούν οι οικονομικές δυνατότητες αυτές
καθαυτές. Αυτό που είναι κρίσιμης σημασίας εν προκειμένω είναι κατά πόσον η εκάστοτε χώρα
εμπνέει εμπιστοσύνη ως προς τη βούληση και την ικανότητά της να υλοποιήσει εγκαίρως τις
δεσμεύσεις της και να επιδοθεί σε καίριες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Επικροτώ το γεγονός ότι το Συμβούλιο ήταν σε θέση να συμφωνήσει επί του μηχανισμού
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, πλην όμως, η πρακτική οδός προς την οικονομική μεγέθυνση
και τη σταθερότητα είναι, καταρχάς, η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ειδικότερα δε της
ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Η τελευταία θα πρέπει να ενταχθεί στον χάρτη πορείας
της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, καθώς και στο ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο.

Τούτο θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματική ευκαιρία για την τόνωση της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας παγκοσμίως. Οι ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν από εμάς να διευκολύνουμε
τις επιχειρηματικές συναλλαγές στον ψηφιακό κλάδο, όπου πρακτικές όπως οι ηλεκτρονικές
πληρωμές και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση θα πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή και να είναι
κατανοητές. Η καθιέρωση ενιαίας ψηφιακής αγοράς απαιτεί επίσης αποφασιστικές προσπάθειες
και για την ανάπτυξη αγοράς υπηρεσιών.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Rompuy, κύριε Barroso, θα
ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο σκέψεις μου.

Η πρώτη αφορά το πεδίο εφαρμογής του μόνιμου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων. Τα κράτη
μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ χωρίζονται ουσιαστικά σε δύο κατηγορίες κρατών:
το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία, τα οποία δεν υποχρεούνται να υιοθετήσουν το ευρώ, και
τα υπόλοιπα κράτη μέλη, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται, μαζί με τα μέλη της ευρωζώνης, σε
25 κράτη. Θα πρότεινα τα κράτη που χρησιμοποιούν το ευρώ να επωφελούνται εξίσου από την
ειδική μεταχείριση στο πλαίσιο του μηχανισμού, στοιχείο το οποίο δεν περιλαμβάνεται σε καμία
ισχύουσα διάταξη.

Δεύτερον, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα εθνικά κοινοβούλια. Πέραν των διαδικασιών
κύρωσης, τα εθνικά κοινοβούλια δεν εμπλέκονται στην απλουστευμένη διαδικασία. Προτείνω
τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία διαβούλευσης, σε εθελοντική βάση,
εφόσον εγείρεται το ερώτημα σχετικά με την ευθύνη του πολιτικού ελέγχου επί του μελλοντικού
μηχανισμού: Εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στα εθνικά κοινοβούλια; Δεδομένης,
ωστόσο, της απουσίας κοινοβουλευτικής συνιστώσας στην ευρωζώνη, δεν γνωρίζουμε με ποιον
τρόπο θα διασφαλίσουμε τον πολιτικό έλεγχο επί του εν λόγω μηχανισμού. Αυτό είναι το ερώτημα
που θα ήθελα να σας υποβάλω.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Rompuy, κυρίες και κύριοι, σε
αυτήν την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 136 διαπιστώνω δύο βασικά προβλήματα,
ένα θεσμικό και ένα πολιτικό.

Το θεσμικό πρόβλημα συνίσταται στο γεγονός ότι, ενώ στο άρθρο 3 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ότι η νομισματική πολιτική για τις χώρες με
νόμισμα το ευρώ είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι τα
κράτη μέλη μπορούν να ασκούν την εν λόγω αποκλειστική αρμοδιότητα μόνον εάν
εξουσιοδοτούνται προς τούτο από την Ένωση. Δύσκολα κατανοεί κανείς τον λόγο για τον οποίο
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απαιτεί τροποποίηση της Συνθήκης η εφαρμογή μιας διάταξης που ορίζεται με σαφήνεια σε
αυτήν.

Από την άλλη πλευρά, προκύπτει και πολιτικό πρόβλημα: η επιλογή της τροποποίησης της
Συνθήκης έναντι της χρήσης του άρθρου 2 ή του άρθρου 352, επιπλέον του άρθρου 136, αφήνει
τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας και, κατά συνέπεια, το μέλλον του ευρώ στο έλεος 27
διαδικασιών κύρωσης.

Συνειδητοποιούν ορισμένοι ότι, σε περίπτωση ανεπιτυχούς έκβασης μίας από αυτές τις 27
διαδικασίες κύρωσης, θα δυσκολευθούμε να καταφύγουμε σε εναλλακτικό σχέδιο για το ευρώ;
Συνειδητοποιεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η επιλογή αυτής της οδού θέτει σε μείζονα κίνδυνο
το μέλλον του ευρώ;

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Van Rompuy, κύριε Barroso, η
σταθερότητα του ευρώ και η θέσπιση του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων αποτελούν τα
σημαντικότερα λειτουργικά μας ζητήματα για την τόνωση της ανάπτυξης που θα δημιουργήσει
νέες θέσεις απασχόλησης και θα μειώσει παράλληλα το δημόσιο χρέος των κρατών μελών, και
επί αυτού συμφωνούν όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων δεν
πρέπει να μας αναγκάσει να αναβάλουμε άλλα θέματα, τη συζήτηση θεμάτων στρατηγικής
σημασίας όπως η καινοτομία, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο. Η προσεχής σύνοδος
κορυφής του Φεβρουαρίου προσφέρεται για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων επί σημαντικών
ζητημάτων όπως η ενέργεια. Η ουγγρική Προεδρία έχει ξεκινήσει τις προπραρασκευαστικές
εργασίες για τη σύνοδο κορυφής με θέμα την ενέργεια. Οι σημαντικότεροι κανόνες θεσπίστηκαν
ήδη το προηγούμενο έτος. Ο κανονισμός για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο έχει τεθεί σε
ισχύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ να διασκεδάσετε τις ανησυχίες μου σχετικά με το ενδεχόμενο
επισκίασης της συνόδου κορυφής για την ενέργεια από τους προβληματισμούς αναφορικά με
τη σταθερότητα της ευρωζώνης.

Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD).   – Κύριε Πρόεδρε, ως γνωστόν, για δεύτερη φορά στην παρούσα
χρηματοπιστωτική κρίση η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναγκάσθηκε εξ αρχής σε
δραματική παρέμβαση για να στηρίξει τις δύο μεγάλες Τράπεζες που κατέρρεαν και τον
ασφαλιστικό οργανισμό ING. Έτσι προσέφερε 700 δισεκατομμύρια οικονομική βοήθεια στο
τραπεζικό της σύστημα. Παρά τα μέτρα αυτά, η οικονομία των ΗΠΑ χρειάσθηκε και άλλη βοήθεια,
και χωρίς φειδώ η Κυβέρνηση προσέφερε πρόσφατα επιπλέον κεφάλαιο 600 δισεκατομμυρίων
δολαρίων, προκειμένου η οικονομία να βγει από την ύφεση. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
εκδίδουν νέο χρήμα.

Κύριε Πρόεδρε, σε αντίθεση με την οικονομία των ΗΠΑ, η ευρωζώνη παραμένει σταθερή στην
αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας, στην αυστηρώς ελεγχόμενη νομισματική πολιτική, με
αποτέλεσμα να αφήνει χώρο στις διάφορες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις να κερδοσκοπούν εις
βάρος των λιγότερο ανθεκτικών στις πιέσεις κρατών. Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να εξετάσουμε
την έκδοση νέου χρήματος στην ευρωζώνη, ίσως είναι το αυγό του Κολόμβου!

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στην Ευρώπη
επικρέμεται η δίκοπη δαμόκλειος σπάθη της οικονομικής κρίσης και του εντεινόμενου εθνικισμού,
που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους.

Ο κ. Hughes έθεσε, εξ ονόματος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ερώτημα κατά πόσον αυτό που κρατά σήμερα
ενωμένη την Ευρώπη είναι το όνειρο των ιδρυτών της ή ο εφιάλτης της κατάρρευσής της.
Δυστυχώς, αυτός ο εφιάλτης της κατάρρευσής της αποτελεί πλέον την επικρατούσα τάση. Ελπίζω,
επομένως, ότι η Επιτροπή θα επιδείξει μεγαλύτερο σθένος επί των ζητημάτων που συνδέονται
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με την κοινωνική Ευρώπη. Δεν της αρμόζει να εμφανίζεται τόσο αδύναμη σε αυτά τα ζητήματα.
Δεν τίθεται πλέον καν το ερώτημα εάν οι πολιτικές κατευθύνονται από τις αγορές ή από τους
πολιτικούς: η πολιτική κατεβαίνει στους δρόμους. Στρέφεται προς τις διαδηλώσεις και πέφτει
στα χέρια διάφορων εξτρεμιστικών ομάδων και των Ακροδεξιών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στα ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής Ευρώπης. Δυστυχώς
όμως, δεν αναλαμβάνεται καμία δράση.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σε αντίθεση με πολλούς ομιλητές, θα ήθελα να
συγχαρώ τον κ. Van Rompuy και τον κ. Barroso, διότι, κατά την υφιστάμενη κρίση,
αναλαμβάνουν τουλάχιστον την πρωτοβουλία και θεσπίζουν μέτρα, τα οποία ευελπιστούμε να
στεφθούν στο μέλλον με επιτυχία. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε στην παρούσα φάση εάν θα
επιτευχθεί αυτό ή όχι. Εάν επιτύχουν, θα θεωρηθούν ήρωες. Στην αντίθετη περίπτωση, θα
χαρακτηρισθούν πιθανότατα ως αχρείοι, αλλά ας τους αποδώσουμε τα εύσημα όπου τα αξίζουν.
Ελπίζουμε ότι η διάρθρωση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα διασφαλίσει την αποφυγή
πολλών από τις αδυναμίες που οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση.

Όσον αφορά τη χώρα μου, δυστυχώς, χρειάστηκε να καταφύγουμε σε μηχανισμό διάσωσης, και
τούτο εξαιτίας κυρίως της απερισκεψίας των τραπεζών μας και της κακής διακυβέρνησης. Σε
λίγους μήνες θα έχουμε νέα κυβέρνηση, η οποία αισιοδοξούμε ότι θα επιφέρει πολιτική
σταθερότητα, ωστόσο, απευθύνω έκκληση στον κ. Van Rompuy και τον κ. Barroso να
προσπαθήσουν να μειώσουν το ισχύον επιτόκιο του μηχανισμού διάσωσης, διότι είναι υπερβολικά
υψηλό και ενδέχεται να καταβαραθρώσει τη χώρα.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, η παρούσα
συζήτηση ανέδειξε τον σύνθετο χαρακτήρα τόσο της κρίσης όσο και των συναφών απαντήσεων.
Εκείνο που θα ήθελα να σας επισημάνω –και είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία
συμμερίζεται τα ευρωπαϊκά ιδανικά και χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απόκριση– είναι ότι δεν πρέπει
να μας διχάζουν ορισμένες διαφορές που δεν είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Όπως αναφέρατε ορισμένοι εξ υμών, επί του παρόντος, εγείρεται όντως μια πραγματική πρόκληση
–ενίοτε δε και απειλή– για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Διαπιστώσαμε αυτήν την απειλή στο
πλαίσιο της σημερινής συζήτησης. Άκουσα ορισμένα σχόλια, εθνικιστικά, μεροληπτικά σχόλια,
τα οποία, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω συνηθίσει να ακούω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα εν λόγω σχόλια προέρχονται, βεβαίως, από μια μειοψηφία βουλευτών, μολαταύτα,
διατυπώθηκαν, και διατυπώθηκαν σε μια απόπειρα διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ των
Ευρωπαίων, μεταξύ των λεγόμενων φτωχών και πλούσιων Ευρωπαίων. Σε εκείνους δε που
προέβησαν σε αυτά τα σχόλια –και από τα οποία μένω εμβρόντητος– κατά της ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης, επιχειρώντας να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών,
δηλώνω το εξής: που ήσαστε εσείς όταν η Ευρώπη χρηματοδοτούσε τους γεωργούς σας μετά
τον πόλεμο για να τραφούν οι δικοί σας λαοί; Που ήσαστε εσείς όταν η Ευρώπη χρηματοδοτούσε
τις υποδομές σας για να διασφαλισθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των δικών σας χωρών;
Που ήσαστε εσείς όταν η Ευρώπη παρείχε την εσωτερική αγορά για να μπορείτε να πωλείτε τις
δικές σας υπηρεσίες και τα δικά σας προϊόντα; Που ήσαστε εσείς όταν η Ευρώπη αποτελούσε τη
βάση για την ευημερία και την ανάπτυξη των δικών σας χωρών σας μετά τον πόλεμο;

Μόνον εγωιστικές, κοντόφθαλμες και βραχυπρόθεσμες αντιλήψεις μπορούν να στηρίξουν τις
δηλώσεις αυτού του είδους κατά της ευρωπαϊκής ενότητας. Θεωρώ ότι πρόκειται για πολύ
σοβαρό πρόβλημα, και αρκετοί εξ υμών το υπογραμμίσατε. Η έκκληση που απευθύνω προς
όλους όσοι συμμερίζονται το ευρωπαϊκό ιδεώδες είναι η εξής: πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι
στην προσπάθειά μας να παράσχουμε ολοκληρωμένη απάντηση σε ένα ζήτημα το οποίο πρέπει
να παραδεχτούμε, με σοβαρότητα, ότι απαιτεί τη διαμόρφωση συναίνεσης. Ορισμένες φορές,
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αυτό δεν είναι εύκολο σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 κράτη μέλη, με τη ζώνη του ευρώ να
απαρτίζεται επί του παρόντος από 17 κράτη μέλη –και καλωσορίζω θερμότατα την Εσθονία ως
νέο μέλος– και με μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που ενίοτε είναι εξαιρετικά σύνθετη, εν
μέρει επειδή βασιζόμαστε στην αρχή της δημοκρατίας. Δεν διαθέτουμε μόνο τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα· διαθέτουμε και 27 δημοκρατίες.

Το καθήκον που καλούμαστε να αναλάβουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όλους όσοι συμμερίζονται το ευρωπαϊκό ιδεώδες
να μην επιτρέψουμε σε κάποιες διαφορές πολιτικού προσανατολισμού να μας αποσπάσουν από
τον στόχο μας.

Κύριε Hughes, σέβομαι απολύτως την ανησυχία σας για την κοινωνική Ευρώπη, αλλά ας είμαστε
απολύτως ειλικρινείς εν προκειμένω. Το καλύτερο που μπορούμε να πράξουμε είναι να στηρίξουμε
κυβερνήσεις όπως η ελληνική, η ισπανική ή η πορτογαλική κυβέρνηση, των οποίων ηγούνται
διακεκριμένα μέλη της πολιτικής μας οικογένειας. Το ζητούμενο είναι να στηρίξουμε τις
μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούν με σθένος ή να δηλώνουμε απλώς ότι οι μεταρρυθμίσεις
αυτές στρέφονται κατά των ευρωπαϊκών αξιών;

Χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων και στην αγορά
εργασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν ρωτήσετε τους πρωθυπουργούς κκ. Παπανδρέου,
Zapatero και Sócrates, θα σας πουν ότι αυτό ακριβώς πράττουν ή σχεδιάζουν να πράξουν ώστε
να εδραιώσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος στήριξης των
φιλόπονων προσπαθειών που καταβάλλουμε όλοι για την Ευρώπη με διαφορετικό ρυθμό είναι
να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα της αλήθειας.

Στον σημερινό κόσμο του ανταγωνισμού, δεδομένων των πιέσεων που ασκούνται πλεόν από
ορισμένες ισχυρότερες αναδυόμενες οικονομίες, είτε θα προσαρμοστούμε αναλόγως είτε θα
θέσουμε σε κίνδυνο την κοινωνική οικονομία της αγοράς μας. Πρέπει να προσαρμοστούμε.
Πιστεύω ότι θα το πράξουμε χωρίς να θέσουμε εν αμφιβόλω τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Θέλω να τονίσω και πάλι –θα σας απαντήσω σε ένα λεπτό, δεν έχω ξεχάσει την ερώτησή σας–
την πεποίθησή μου ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρήσουμε τις αρχές του κοινωνικού
διαλόγου. Το δήλωσα εχθές, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Η αλήθεια είναι, ωστόσο, ότι εάν
δεν προβείτε στην εν λόγω δημοσιονομική εξυγίανση και δεν επιφέρετε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις,
δεν θα ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη, και χωρίς εμπιστοσύνη, δεν θα επιτύχουμε ανάπτυξη· και
χωρίς ανάπτυξη, δεν θα κατορθώσουμε να παράσχουμε θέσεις απασχόλησης στους πολίτες μας.

Στον διακεκριμένο βουλευτή του παρόντος Σώματος που προέρχεται από την Ιρλανδία και
υπέβαλε ερώτηση με την οποία επεσήμανε ότι τα προβλήματα της Ιρλανδίας προκλήθηκαν από
την Ευρώπη, επιτρέψτε μου να δηλώσω το εξής: τα προβλήματα της Ιρλανδία προκλήθηκαν από
την ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων ιρλανδικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και από την
έλλειψη εποπτείας επί της ιρλανδικής αγοράς. Η Ευρώπη αποτελεί πλέον μέρος της λύσης και
προσπαθεί να στηρίξει την Ιρλανδία. Δεν ήταν όμως η Ευρώπη που δημιούργησε αυτήν την
ασυνείδητη δημοσιονομική κατάσταση και αυτήν την ανεύθυνη χρηματοπιστωτική συμπεριφορά.

Η Ευρώπη προσπαθεί να στηρίξει την Ιρλανδία, διότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος φέρει
την ευθύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς που πιστεύουμε στα ευρωπαϊκά ιδεώδη
–και πρόκειται σαφώς για την πλειοψηφία εξ ημών– πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε
από κοινού, και στο μέτρο του δυνατού, την παρούσα κατάσταση.

Ένα άλλο ερώτημα που θέσατε πολλοί εξ υμών είναι το εξής: ποιο είναι το επίπεδο της φιλοδοξίας;
Επιτρέψτε μου και πάλι να καταστήσω σαφή τη θέση της Επιτροπής. Τασσόμαστε υπέρ της πλεόν
φιλόδοξης θέσης όσον αφορά την ολοκληρωμένη απόκριση. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή
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είναι διατεθειμένη να στηρίξει ορισμένα από τα μέτρα που προτείνατε κάποιοι. Ωστόσο, βιώνουμε
μια κατάσταση για την οποία θεωρούμε ότι, μεσούσης της παρούσας κρίσης, σε μια τέτοια
συγκυρία που χαρακτηρίζεται από την αστάθεια της αγοράς, κρίνεται ζωτικής σημασίας η
συμβολή μας στη διαμόρφωση συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών, και διαπιστώθηκε, πράγματι,
κάποιος διχασμός στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αυτής της κρίσης.

Όσον αφορά την αναθεώρηση της Συνθήκης, γνωρίζετε ποια ήταν η θέση της Επιτροπής.
Δηλώσαμε εξαρχής ότι, κατά την εκτίμησή μας, ήταν δυνατή η θέσπιση μόνιμου μηχανισμού
χωρίς να προβούμε σε αναθεώρηση της Συνθήκης. Πλην όμως, τουλάχιστον ένα από τα κράτη
μέλη –και χρειαζόμαστε ομοφωνία σε τέτοιου είδους ζητήματα– δήλωσε σαφέσταστα ότι
απαιτείται αναθεώρηση της Συνθήκης. Εφόσον πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να διαθέτουμε
μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας, η Επιτροπή διαδραμάτισε εποικοδομητικό ρόλο, τασσόμενη
υπέρ της εν λόγω περιορισμένης αναθεώρησης της Συνθήκης. Επομένως, φρονώ ότι θα ήταν
μέγα σφάλμα στην παρούσα φάση να διχαστούμε επί του ζητήματος αυτού· εφόσον επιθυμούμε
να ενισχύσουμε τη σταθερότητα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε υπέρ αυτής της
περιορισμένης αναθεώρησης της Συνθήκης.

Ορισμένοι θα θέλαμε ενδεχομένως να προχωρήσουμε περαιτέρω. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να
το πράξουμε ως προς τη διάρθρωση και την εδραίωση της κοινοτικής προσέγγισης. Εντούτοις,
πρέπει να επιδείξουμε υπευθυνότητα αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή και να προσπαθήσουμε να
υιοθετήσουμε τον πλέον φιλόδοξο, μέγιστο κοινό παρανομαστή και όχι τον ελάχιστο. Για τον
λόγο αυτόν, θα ήθελα να δηλώσω εκ νέου ότι ορισμένες από τις υποβληθείσες προτάσεις είναι
όντως ενδιαφέρουσες, αλλά δεν είναι ικανές επί του παρόντος να επιφέρουν την απαραίτητη
συναίνεση· η Επιτροπή, από την πλευρά της, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά
τη δική της συμβολή στη διαμόρφωση αυτής της συναίνεσης.

Τέλος, θεωρώ ότι όλοι πρέπει να συμβάλουμε με τον τρόπο μας. Δεν μου αρέσει αυτός ο
διαχωρισμός μεταξύ πλουσίων και φτωχών, νεότερων και παλαιότερων κρατών μελών ή κέντρου
και περιφέρειας. Στην Ευρώπη, όλα τα κράτη έχουν την ίδια ακριβώς αξιοπρέπεια και όλες αυτές
οι ιδέες περί διακρίσεων μεταξύ κρατών μελών είναι ουσιαστικά πολύ επικίνδυνες ιδέες για το
ευρωπαϊκό εγχείρημα. Πώς θα πρέπει, λοιπόν, να κινηθούμε; Θα πρέπει να ζητήσουμε από όλα
τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση να πράξουν ό,τι χρειασθεί για να
αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στις οικονομίες τους μέσω κατάλληλης μακροοικονομικής
σταθερότητας, δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· τούτο δε κρίνεται
ζωτικής σημασίας στην παρούσα φάση. Δεν βοηθούμε τα εν λόγω κράτη εάν υπαινισσόμαστε
ότι έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από αυτήν την οδό· δεν τα βοηθά κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, οι χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος σε καλύτερη θέση πρέπει εξίσου να
εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τις πιο ευάλωτες χώρες. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά
σημαντικό να αναλάβουμε σθεναρή δράση όσον αφορά τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ,
να μην ακολουθήσουμε καθυστερημένα, όπως συνέβη ορισμένες φορές κατά το παρελθόν, την
εξέλιξη των γεγονότων, αλλά να προπορευθούμε των εξελίξεων, να παράσχουμε ολοκληρωμένη
απάντηση, η οποία θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην αποφασιστικότητα της ζώνης του
ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, και να το πράξουμε με έργα, όχι μόνο με δηλώσεις.
Πρόκειται για λίαν σημαντικό ζήτημα, πρόκειται για ζήτημα αξιοπιστίας. Οι δηλώσεις είναι μεν
σημαντικές, αλλά δεν αρκούν· το ζητούμενο είναι να αναλάβουμε δράση και να δεσμευθούμε,
όλοι μας, ως ενιαίο σύνολο, υπέρ της ισχυρότερης διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας ζητούν ουσιαστικά και οι αγορές.

Διαπιστώνεται ένα πρόβλημα αντίληψης ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να λάβουμε
αποφάσεις και ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις αποφάσεις.
Επομένως, χρειαζόμαστε ισχυρότερη διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ· χρειαζόμαστε καλύτερο
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συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, και, επί της ουσίας,
πρέπει όλοι μας να συμμορφωθούμε προς τις αρχές της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας.
Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανάληψη ευθυνών· το ζητούμενο είναι και η έκφραση αλληλεγγύης.
Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η έκφραση αλληλεγγύης· το ζητούμενο είναι και η ανάληψη ευθυνών.
Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σταθερότητα· και η σταθερότητα αποτελεί τη βάση
της μελλοντικής μας ευημερίας.

Herman Van Rompuy,    Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω με ορισμένα θετικά στοιχεία. Ζητώ συγγνώμη
που φαίνομαι αισιόδοξος ορισμένες φορές.

Πρώτον, η οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ μεγαλύτερη τώρα από ό,τι πιστεύαμε πριν από μερικές
εβδομάδες ή πριν από λίγους μήνες. Η ανεργία παρουσιάζει μείωση σε ορισμένες χώρες. Ποιος
θα το πίστευε αυτό το 2008 ή το 2009; Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γένει, από το
2010-2011, η απασχόληση αναμένεται να διαγράψει, συνολικά, νέα ανοδική πορεία μετά τη
μεγαλύτερη κρίση που έχει ξεσπάσει κατά τα τελευταία 70 έτη. Το τονίζω και πάλι: δεν περιμέναμε
να συμβεί κάτι τέτοιο πριν από μερικούς μήνες, και όμως συμβαίνει.

Δεύτερον, φυσικά και υπάρχει κρίση, αλλά το κοινό μας νόμισμα –το κοινό νόμισμα 27 χωρών,
εν πάσει περιπτώσει– είναι σταθερό, στον βαθμό που η συναλλαγματική του ισοτιμία έναντι του
δολαρίου ΗΠΑ είναι επί του παρόντος 1,30. Κάποτε ήταν 0,85. Κανείς δεν δήλωνε τότε ότι
κινδύνευε το ευρώ. Συγκριτικά με άλλες ηπείρους και άλλα ισχυρά νομίσματα, παρουσιάζουμε
σταθερό ισοζύγιο πληρωμών, ενώ το δημοσιονομικό μας έλλειμμα αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ
του ελλείμματος άλλων ισχυρών χωρών. Επομένως, αυτό εξηγεί τον λόγο για τον οποίο, παρά
τα όποια προβλήματά μας, το ευρώ είναι ένα σταθερό νόμισμα. Ήθελα να υπογραμμίσω το
γεγονός αυτό πριν περάσω σε άλλα ζητήματα.

Είναι σαφές ότι έχουμε απόλυτη επίγνωση της ανάγκης να προχωρήσουμε εμπρός με
αποφασιστικότητα, ωστόσο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λησμονούμε, όπως ανέφερα και
κατά την προηγούμενη ομιλία μου στο παρόν Σώμα, ότι μπήκαμε σε αυτήν την κρίση της ζώνης
του ευρώ –η οποία είναι περισσότερο κρίση της ευρωζώνης παρά του ευρώ– χωρίς να διαθέτουμε
τα κατάλληλα μέσα. Ουσιαστικά χρειάστηκε να τα θεσπίσουμε επιτόπου. Αυτό αποτελεί κοινή
μας ευθύνη, αλλά εξηγεί επίσης τον λόγο για τον οποίο δεν δράσαμε τόσο σύντομα όσο πιστεύαμε
ενδεχομένως αρχικά ή τόσο γρήγορα όσο οι συνθήκες το απαιτούσαν.

Πλην όμως, δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας. Υπήρχε ένα σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης,
το οποίο δεν τηρήθηκε. Δεν υπήρχε μακροοικονομική επιτήρηση. Δεν υπήρχε μηχανισμός
διαχείρισης κρίσεων, ούτε προσωρινός ούτε σταθερός, και δεν υπήρχαν ισχυρά θεσμικά όργανα
για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Χρειάστηκε να τα επινοήσουμε όλα
επιτόπου, εν μέσω κρίσης, και τούτο αποτελεί κοινή μας ευθύνη. Ορισμένοι από εσάς δηλώσατε
ότι επρόκειτο για «ημίμετρα που ελήφθησαν πολύ αργά». Εντούτοις, η αλήθεια είναι πως το
γεγονός ότι διαθέταμε ελάχιστα ή και καθόλου μέσα εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν
βρισκόμαστε σε μια κατάσταση «ημίμετρων που ελήφθησαν πολύ αργά», αλλά σε μια κατάσταση
«σταδιακής δράσης». Πρόκειται για αξιοσημείωτη διευκρίνιση.

Μια άλλη παρατήρηση που θα ήθελα να διατυπώσω είναι ότι ορισμένοι από εσάς δηλώνουν:
«Ναι, αλλά η κρίση είναι ανεξέλεγκτη. Παρατηρήστε τις εξελίξεις στις αγορές». Παράλληλα,
ταυτόχρονα σχεδόν, κάποιοι άλλοι –ενίοτε δε οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι– δηλώνουν: «Δεν είναι
δυνατόν να επιτρέπετε στις αγορές να σας υπαγορεύουν τον τρόπο δράσης σας». Είτε πρόκειται
για το ένα είτε για το άλλο επιχείρημα, ελλείπει ενίοτε η συνοχή.
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Όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, εξακολουθούν, ασφαλώς, να κρίνονται απαραίτητες
ορισμένενς μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, όχι μόνο σε κράτη που αντιμετωπίζουν προβλήματα,
αλλά σε όλα τα κράτη μέλη: μεταρρυθμίσεις για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων τόσο της
απασχόλησης όσο και της ανάπτυξης. Σαφώς, οι μεταρρυθμίσεις είναι συχνά επώδυνες. Σαφώς,
πρέπει να επιτελεστεί τιτάνιο έργο για τη δίκαιη κατανομή των προσπαθειών που ζητούμε να
καταβληθούν.

Θα ήθελα, όμως, να σας υπενθυμίσω ότι ορισμένες ισχυρές χώρες που εξέρχονται επί του παρόντος
ταχύτερα από την οικονομική κρίση, προέβησαν προ τετραετίας, πενταετίας, ακόμα δε και
εξαετίας, στη λήψη μέτρων, τα οποία μάλιστα ήταν πολύ σκληρά σε εθνικό επίπεδο και
συνάντησαν, τότε, μείζονα αντίσταση από κοινωνικής πλευράς. Εντούτοις, απέβησαν
αποτελεσματικά για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης. Καλούμαστε να διανύσουμε
δύσκολες περιόδους, αλλά επιβάλλεται να εργασθούμε σκληρότερα για τη δίκαιη κατανομή του
φόρτου. Η Ένωσή μας μπορεί να δώσει εποικοδομητικά παραδείγματα, καταδεικνύοντας ότι
αυτή είναι η ορθή προσέγγιση.

Οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες σε επίπεδο κρατών μελών, όπως άλλωστε και σε επίπεδο
Ένωσης, ειδικότερα δε σε επίεπδο ευρωζώνης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κρίνεται
κεφαλαιώδους σημασίας, αφενός, η ταχύτερη δυνατή καθιέρωση της οικονομικής διακυβέρνησης,
η οποία αποφασίστηκε στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας και συζητήθηκε επί τη βάσει έξι
προτάσεων της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, και, αφετέρου, η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ
όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία συναπόφασης. Πρόκειται για κατεπείγουσα
προτεραιότητα.

Πρέπει δε να υλοποιηθεί, εφόσον εξακολουθούμε να θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω στη
σύγκλιση της οικονομικής ανάπτυξης και στην οικονομική πολιτική στο πλαίσιο της ευρωζώνης.
Εάν μπορούμε να το επιτύχουμε μέσω συμφωνιών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, δεν πρέπει
μόνον να το σκεπτόμαστε, αλλά και να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, ούτως ώστε
να ολοκληρώσουμε τις εργασίες κατά τις προσεχείς εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να προβούμε, στο πλαίσιο της ζώνης του ευρώ, σε περαιτέρω
βήματα από αυτά που αποφασίστηκαν από την ομάδα εργασίας που συμμετείχε στην κατάρτιση
των προτάσεων της Επιτροπής, διότι, στην πραγματικότητα, η ύπαρξη κοινού νομίσματος καθιστά
ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη της κοινής οικονομικής πολιτικής και της παράλληλης οικονομικής
ανάπτυξης όλων των μελών της ζώνης του ευρώ.

Μήπως λησμονήθηκε η διαρθρωτική οικονομική ανάπτυξη; Όχι! Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο, μεσούσης ακριβώς της κρίσης, τον Μάρτιο, λάβαμε αποφάσεις επί της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πραγματοποιήσουμε σε λίγες ημέρες,
στο Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, συζήτηση σχετικά με την καινοτομία και την ενεργειακή
πολιτική. Μεταξύ όλων των προβλημάτων που μας αναγκάζει να επιλύσουμε η κρίση, δεν πρέπει
να παραβλέψουμε τις πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές, τις διαρθρωτικές προοπτικές για την
ανάπτυξη και την απασχόληση. Επιπλέον, προετοιμαζόμαστε για τη διαμόρφωση, λίαν συντόμως,
σφαιρικής προσέγγισης ενόψει της βελτίωσης των μέσων που δημιουργήθηκαν το 2010 για την
έξοδο από την κρίση.

Πρόγραμμα δράσης υπάρχει· και είναι σαφές. Μπορούμε να επιταχύνουμε τον ρυθμό των εργασιών
μας; Ναι! Όπως προανέφερα, υπήρχαν δύο εμπόδια. Το πρώτο πήγαζε από το γεγονός ότι
χρειάστηκε να δημιουργήσουμε τα απαιτούμενα μέσα επιτόπου, και το δεύτερο συνδέεται με
την ανάγκη –διότι τελούμε υπό δημοκρατικό καθεστώς– επίτευξης συναίνεσης μεταξύ των 27
κρατών μελών, μεταξύ των 27 δημοκρατιών μας.
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Κυρίες και κύριοι, εκείνοι που υποστηρίζουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα συγκροτούν μακράν την
πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Ας μην υποπέσουμε στο σφάλμα να επιδοθούμε σε συναγωνισμό
μεταξύ μας για να αποδείξουμε ποιος είναι περισσότερο «Ευρωπαίος». Πιστεύω ότι το χάσμα
διευρύνεται μεταξύ εκείνων που τάσσονται υπέρ του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και εκείνων που
τάσσονται κατά, ωστόσο, παρά τα προβλήματά μας, το σημαντικότερο είναι να διατηρήσουμε
την πορεία μας, τη γραμμή πλεύσης μας, και να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στον στόχο μας.
Αυτό είναι σαφώς σημαντικότερο από οιαδήποτε πρόοδο σημειώνουμε μεμονωμένα. Όπως
δηλώθηκε επανειλημμένως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, το ζητούμενο είναι η
κοινή μας βούληση να εργασθούμε με τον ίδιο προσανατολισμό επί του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Και τούτο θα το κατορθώσουμε μέσω αυτής της κλιμακούμενης, προοδευτικής προσέγγισης.
Έχω την πεποίθηση ότι ακολουθούμε τη σωστή οδό. Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει κοινή
βούληση. Είμαι πεπεισμένος ότι εντέλει θα τα καταφέρουμε.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος.   – Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας, κύριε Πρόεδρε. Η επόμενη συνεδρίαση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου, και, στη συνέχεια, θα
παρουσιασθεί, επίσης τον Φεβρουάριο, η επόμενη έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, κ. Van Rompuy.

Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Bastiaan Belder (EFD),    γραπτώς. – (NL) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται να θεσπίσει
μόνιμο ταμείο έκτακτης ανάγκης για τη ζώνη του ευρώ. Τούτο κρίνεται ενδεχομένως απαραίτητο
εάν επιθυμούμε να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών έναντι των
κρατικών ομολόγων που εκδίδονται από τις ασθενείς χώρες της ευρωζώνης. Ωστόσο, εγείρονται
επίσης ερωτήματα σχετικά με τα θεμέλια τη οικονομικής και νομισματικής μας ένωσης. Οι
αρμόδιοι που έχουν αναλάβει το καθήκον της θέσπισης του εν λόγω ταμείου δεν φαίνεται να
είναι πεπεισμένοι ότι τα κράτη μέλη καταρτίζουν συνετά τους προϋπολογισμούς τους ή ότι
τηρούν τους κανόνες του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο να είχε αναφερθεί με περισσότερες λεπτομέρειες στις σημαντικές διαφορές που
υφίστανται εντός της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών ανταγωνιστικών
θέσεων των κρατών μελών.

Μήπως σε αυτήν την περίπτωση θα γινόταν εμφανές ότι η πολυμορφία εντός της νομισματικής
ένωσης είναι τόσο εκτενής ώστε δεν επιτρέπει την καθιέρωση ενιαίου επιτοκίου; Ή μήπως υπάρχουν
επαρκείς λύσεις για τις διαφορές μεταξύ των ανταγωνιστικών θέσεων, των προϋπολογισμών,
καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών δομών των διαφόρων κρατών μελών;

Προς τον σκοπό αυτόν, οιεσδήποτε πρόσθετες εγγυήσεις για το προσωρινό ταμείο έκτακτης
ανάγκης θα έπρεπε να πλαισιώνονται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και περαιτέρω περικοπές
και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εκ μέρους των ασθενών χωρών της ζώνης του ευρώ. Εύχομαι
τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Συμβούλιο να επιδείξουν την απαιτούμενη σύνεση ώστε
να λάβουν αποφάσεις επί αυτού το θέματος! Οι στόχοι μας θα πρέπει να είναι η συμμόρφωση
προς τις συμφωνίες και η προσήκουσα μέριμνα ώστε να μην επιτρέψουμε να διαφύγει η κατάσταση
του ελέγχου μας για μία ακόμα φορά. Ως εκ τούτου, τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επωμίζονται πλέον μείζονα ευθύνη.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Ο χαρακτήρας και οι στόχοι της διαδικασίας
της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής ολοκλήρωσης καθίστανται ολοένα εμφανέστεροι με την όξυνση
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των επιπτώσεων της κρίσης του καπιταλισμού στην ΕΕ, στοιχείο που επιδεινώνει την οικονομική
και κοινωνική κατάσταση σε αρκετά κράτη μέλη, ενισχύοντας τις ανισότητες. Αυτό κατέδειξε
ξεκάθαρα για μία ακόμα φορά και το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν έγινε καμία απολύτως
αναφορά στην κοινωνική κατάσταση της ΕΕ, στην ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό, φαινόμενα τα οποία σημείωσαν αύξηση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010, μιας χρονιάς
που ανακηρύχθηκε ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά στα αίτια όλων αυτών των φαινομένων. Δεν
έγινε καμία απολύτως αναφορά στη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή στην
πάταξη των φορολογικών παραδείσων. Επί του παρόντος, προτείνονται τροποποιήσεις επί της
Συνθήκης –η οποία τέθηκε, μολαταύτα, σε ισχύ με την προοπτική να διαρκέσει μια ολόκληρη
γενιά– μέσω απλουστευμένης διαδικασίας, κατ’ απαίτηση των μειζόνων δυνάμεων της ΕΕ,
προκειμένου να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, ο οποίος «συνάδει πλήρως», κατά την άποψή
τους, «με τις πολιτικές [του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου]». Στο μέλλον δε, επιθυμούν να
εφαρμόσουν ακόμα αυστηρότερη πολιτική σε χώρες όπως η Πορτογαλία, καθιστώντας τις στόχο
άσκησης ισχυρών πιέσεων, εκβιασμών και απειλών που συνδέονται με τον χρηματοπιστωτικό
καπιταλισμό, και τούτο με την ενεργό συνενοχή της ΕΕ. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα παράλληλα
με την εντεινόμενη επιβολή αντικοινωνικών και αντιδημοκρατικών μέτρων, τα οποία σχετίζονται
με την αποκαλούμενη οικονομική διακυβέρνηση και τις απαιτούμενες «διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις».

Νίκη Τζαβέλα (EFD),    γραπτώς. – Στο πρόσφατο βιβλίο του ο πρώην Πρωθυπουργός της
Αγγλίας κύριος Gordon Brown αναφέρει ότι η καθυστέρηση της λήψης των αποφάσεων από
πλευράς ΕΕ σχετικά με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά
90 δισεκατομμύρια το αναγκαίο ποσό δανεισμού της Ελλάδος. Η κωλυσιεργία της Γερμανίας
ως προς την επιτάχυνση της διαδικασίας αύξησης και ποιοτικής διάρθρωσης του Ταμείου
Δανεισμού δημιουργεί αντίστοιχες οικονομικές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα και την Ιρλανδία.
Ερωτάται η Επιτροπή: πώς μπορεί επιτέλους να καλύψει τα πληττόμενα από τις αργές αποφάσεις
του Συμβουλίου μέλη της Ένωσης; Θα στήριζε η Επιτροπή την Ελλάδα σε μια προσπάθεια
αναζήτησης των αιτίων που αύξησαν και αυξάνουν το χρέος της από τον χρόνο της ανακοίνωσης
της ελληνικής κρίσης;

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά)

5. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σχετικά με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου.

Διαφορετική χώρα κατέχει σήμερα την εκ περιτροπής Προεδρία. Η Ουγγαρία κατέχει την Προεδρία
για πρώτη φορά στην ιστορία της, κάτι που αποτελεί πάντα σημαντικό γεγονός στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας, αναπτύξαμε νέους τρόπους συνεργασίας με
την Προεδρία και το Συμβούλιο, με συναντήσεις σε διοικητικό, υπουργικό και προεδρικό επίπεδο
και σε επίπεδο Επιτροπής ή, με άλλα λόγια, μεταξύ της Προεδρίας και του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσουμε τις εν λόγω μορφές συνεργασίας και κατά τη
διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας, όπως έχω ήδη συμφωνήσει με τον πρωθυπουργό κ. Orbán.
Σήμερα, θα συζητήσουμε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της ουγγρικής Προεδρίας. Θα ήθελα
να καλωσορίσω τον πρωθυπουργό κ. Orbán στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε που θα
έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε μια διεξοδική συζήτηση πολλών θεμάτων που
αφορούν αυτό το εξάμηνο και τη συνεργασία μας.
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Viktor Orbán,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι
βουλευτές, χαίρομαι που η παρουσία μας έχει προκαλέσει τόσο πολύ την προσοχή στο Ευρωπαϊκό
... (Ο Πρόεδρος λαμβάνει τον λόγο).

Πρόεδρος.   – Κύριοι συνάδελφοι, κατανοούμε ότι πρόκειται για επίδειξη και περάσατε το
μήνυμά σας, αλλά παρακαλώ σταματήστε το τώρα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.

Viktor Orbán,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που
διαπιστώνω ότι οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι λιγότερο ζωντανές και
πλούσιες σε παραστάσεις από του ουγγρικού κοινοβουλίου, κάτι το οποίο με κάνει να νιώθω
πολύ άνετα.

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Απευθύνω τους χαιρετισμούς μου με σεβασμό προς
τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και προς τον Πρόεδρο Barroso, καθώς και τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον παλιό αγαπητό μου φίλο.

Κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να δηλώσω ότι είναι τιμή για εμένα να ομιλώ σήμερα εδώ
ως ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. Για εσάς, φυσικά, πρόκειται για εξάμηνη ρουτίνα.
Κάθε έξι μήνες βλέπετε έναν πρωθυπουργό να στέκεται εδώ, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα για
την Προεδρία του. Κατά τη δική μας άποψη, την άποψη των Ούγγρων, ωστόσο, είναι κάτι πολύ
σημαντικότερο από μια εξάμηνη ρουτίνα. Για εμάς, το γεγονός ότι μπορούμε να στεκόμαστε
εδώ σήμερα αποτελεί πράξη ιστορικής δικαιοσύνης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Ουγγαρία
προσέφερε τις περισσότερες ανθρώπινες ζωές και αίμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία μετά
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόσο κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1956 όσο και
κατά την επακόλουθη τιμωρία. Εμείς καταφέραμε το πρώτο πλήγμα κατά του κομμουνιστικού
καθεστώτος, πήραμε τα όπλα εναντίον της σοβιετικής αυτοκρατορίας και αποδείξαμε στον κόσμο
ότι το κομμουνιστικό δόγμα δεν είναι ακίνδυνη ιδεολογία αλλά μια επικίνδυνη απειλή για τον
δυτικό πολιτισμό. Εμείς αποσπάσαμε το πρώτο τούβλο από το τείχος του κομμουνισμού και,
μέσα από τη ρωγμή που ανοίξαμε, το ρεύμα σάρωσε το σύνολο του κομμουνιστικού συστήματος.

Κυρίες και κύριοι, για τον λόγο αυτόν πιστεύω ότι εμείς οι Ούγγροι μπορούμε δικαίως να
υποστηρίζουμε ότι έχουμε συμβάλει σημαντικά στην εκ νέου ενοποίηση της Ευρώπης. Για τους
Ούγγρους συνεπώς αποτελεί ιστορική δικαίωση του πεπρωμένου τους το γεγονός ότι ο
πρωθυπουργός της Ουγγαρίας μπορεί να μιλά εδώ σήμερα ως ασκών την Προεδρία του
Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ακολουθούμε τα βήματα των επαναστατών του
1956 και έχουμε την πρόθεση να υπηρετήσουμε τον σκοπό της ευρωπαϊκής ενότητας μέσω των
ιδανικών και της πίστης τους.

Κυρίες και κύριοι, στην Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εμάς των Ούγγρων, πάντοτε
ενδιαφερόμασταν για την ενωμένη Ευρώπη, και έτσι παραμένουμε ακόμη και σήμερα. Ωστόσο,
η δημιουργία και η διατήρηση της ευρωπαϊκής ενότητας χρειάζεται επίσης δύναμη. Πριν από
είκοσι χρόνια, η Ευρώπη μπόρεσε να συγκεντρώσει τη δύναμη ώστε να ξεπεράσει τις διαιρέσεις
και να ενοποιηθεί. Είχε συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο για ιστορική στιγμή που έπρεπε να
εκμεταλλευτεί προκειμένου να επανενωθεί η Ευρώπη. Η δύναμη αυτή επαναλαμβάνεται στο
σύνθημα της ουγγρικής Προεδρίας: «Ισχυρή Ευρώπη».

Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με μια πρόκληση παρόμοιων αναλογιών με
εκείνη πριν από είκοσι χρόνια και, κατά συνέπεια, ίσως δεν είναι υπερβολή να δηλώσω ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με την περίοδο των μεγαλύτερων προκλήσεων των
τελευταίων είκοσι ετών. Σήμερα, πρέπει να ξεπεράσουμε τις καταιγίδες μιας παγκόσμιας κρίσης
και να βρούμε τη θέση της Ευρώπης σε μια παγκόσμια οικονομία που υπόκειται σε πλήρη
μετασχηματισμό και αναδιοργάνωση. Είμαι της γνώμης ότι, προκειμένου να είναι σε θέση να
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υψώσει το ανάστημά της, η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη, ακόμη δε και σήμερα η ενότητα
χρειάζεται δύναμη. Είμαι πεπεισμένος ότι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της πατρίδας μου, μπορούν να καταστούν ισχυρά και να επιτύχουν μόνο
εάν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρή. Εάν είναι ισχυρή, μπορεί να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, καθώς και στις δημογραφικές, περιβαλλοντικές
και κλιματικές προκλήσεις και τις προκλήσεις της ασφάλειας. Το μόνο ερώτημα είναι από πού
μπορεί η Ευρώπη να αντλήσει τέτοια δύναμη. Το ερώτημα αυτό θα απαντηθεί εάν θέσουμε στον
εαυτό μας ένα άλλο ερώτημα, και συγκεκριμένα τι αποδυναμώνει την Ευρώπη σήμερα; Τι
παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του πολιτισμού μας σήμερα; Προφανώς, δεν
είναι ότι μας απειλούν άλλες ήπειροι, ούτε και μια ξένη ιδεολογία. Μάλλον το αντίθετο, το
αληθινό μας πρόβλημα είναι πολύ πρακτικό. Είναι μια πολύ μικρή, απλή λέξη που το περιγράφει,
και αυτή είναι η λέξη «χρέος». Σήμερα, η δύναμη της Ευρώπης αμαυρώνεται και διαβρώνεται
από ένα μνημειώδες ποσό χρέους. Στα πλαίσια του νέου ανταγωνισμού τού μετά την κρίση
κόσμου, το χρέος θα αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο και τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον δυτικό
κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Κυρίες και κύριοι, η ουγγρική Προεδρία είναι πεπεισμένη ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος
καταπολέμησης του χρέους, και ονομάζεται εργασία. Εμείς οι Ούγγροι το γνωρίζουμε όλοι πολύ
καλά αυτό, δεδομένου ότι οι παθήσεις της ουγγρικής οικονομίας προκλήθηκαν ακριβώς από το
γεγονός ότι έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ντρέπομαι ακόμη και να το αναφέρω δυνατά, όμως είναι μόνο 55%. Και
όπου δεν υπάρχει εργασία, όπου δεν υπάρχουν θέσεις απασχόλησης, δεν υπάρχουν και χρήματα,
και από αυτό απορρέουν το χρέος και τα δάνεια. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, η αληθινή μας
διέξοδος για το μέλλον έγκειται στην παραδοσιακή ευρωπαϊκή νοοτροπία, η οποία αποδίδει αξία
στην εργασία. Αυτή ακριβώς η ευρωπαϊκή νοοτροπία απόδοσης αξίας στην εργασία εξασφάλισε
στον πολιτισμό μας την επιτυχία. Διαθέτουμε έναν ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς, ένας από
τους ακρογωνιαίους λίθους του οποίου, επί αιώνες, ήταν η αρχή των συνετών οικονομικών, κάτι
που σημαίνει ότι δεν πρέπει να δαπανούμε περισσότερα από όσα είμαστε σε θέση να παραγάγουμε.
Μια άλλη θεμελιώδης αξία της Ευρώπης είναι ότι δεν πρέπει να κληροδοτούμε τα χρέη μας στα
παιδιά και στα εγγόνια μας. Είμαι πεπεισμένος ότι ο σεβασμός για την εργασία περιλαμβάνει την
ιδέα και τη νοοτροπία ότι μπορούμε να αποκτήσουμε κάτι μόνο αν εργαστούμε για αυτό πρώτα.
Εάν μπορούμε να εξασφαλίζουμε εκ των προτέρων όλα όσα διαφορετικά θα μπορούσαμε να
αποκτήσουμε μόνο ως καρπούς εργασίας ετών, το ίδιο το νόημα της εργασίας μας τίθεται υπό
αμφισβήτηση, το δε νόημα αυτό ολοένα και περισσότερο μεταβάλλεται ώστε να σημαίνει την
αποπληρωμή του χρέους μας που διαρκώς συσσωρεύεται και την αλλαγή ολόκληρης της στάσης
μας απέναντι στην εργασία. Αυτή είναι η κρίση που αντιμετωπίζουμε.

Κυρίες και κύριοι, όλοι συμφωνούμε ως προς τη διάγνωση του χρέους. Για εμάς, τους ευρωπαίους
πολιτικούς των συζητήσεων, είναι σαν μια ασθένεια. Όλοι συμφωνούμε ως προς τη διάγνωση,
υπάρχει όμως μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη θεραπεία. Η ασθένεια, ωστόσο, είναι επικίνδυνη
και ο χρόνος μας βραχύς. Είμαι της γνώμης, συνεπώς, ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο για συζήτηση,
ιδίως σχετικά με το αν θα πρέπει να απορρίψουμε αυτόματα ορισμένες θεραπείες που φαίνονται
ασυνήθιστες ή νέες για τον μοναδικό λόγο ότι είναι ασυνήθιστες ή νέες. Χρειαζόμαστε θάρρος
και ανοιχτό μυαλό ώστε οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των επιμέρους εθνικών κρατών να
μπορέσουν να ξεπεράσουν την κρίση του χρέους τους. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι αυτό
ακριβώς αναμένουν οι πολίτες της Ευρώπης από εμάς να πράξουμε. Αναμένουν θέσεις εργασίας,
ανάπτυξη και ασφάλεια, και ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι, το επίκεντρο της ουγγρικής
Προεδρίας, ακριβές αντίγραφο σημείο προς σημείο του οποίου θα βρείτε επίσης σε αυτό το
μικρό βιβλίο, το επίκεντρο αυτής της ουγγρικής Προεδρίας θα είναι τα οικονομικά θέματα, στην
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κορυφή δε του καταλόγου προτεραιοτήτων της ουγγρικής Προεδρίας είναι ακριβώς τα ζητήματα
που σχετίζονται με την οικονομική κρίση και την κρίση του χρέους.

Κυρίες και κύριοι, η ουγγρική Προεδρία πιστεύει ότι η κατεύθυνση που καθορίστηκε από το
Συμβούλιο, δηλαδή η κατεύθυνση της διαχείρισης των κρίσεων, είναι ο ορθός τρόπος, θα
απαιτηθούν όμως περαιτέρω προσπάθειες και είμαστε ως εκ τούτου πεπεισμένοι ότι η Συνθήκη
θα πρέπει να τροποποιηθεί και να δημιουργηθεί νομική βάση ώστε ο σημερινός προσωρινός
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων να αντικατασταθεί από μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας από
το 2013. Η ουγγρική Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς τον σκοπό αυτόν.
Εξάλλου, στο επίκεντρο του σκεπτικού της ουγγρικής Προεδρίας είναι η ενίσχυση του
συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, η διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η
προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αποτελεί
επομένως ειδικό στόχο για την Προεδρία μας, και σε αυτό θα ήθελα επίσης να ζητήσω τη
συνεργασία σας, η δημιουργία έξι νόμων που θα διευκολύνουν την επίτευξη του στόχου αυτού,
δηλαδή του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Ζητώ την ένθερμη συνεργασία σας στον
τομέα αυτόν. Η ουγγρική Προεδρία θα είναι μια φιλική προς το Κοινοβούλιο Προεδρία, σας
ζητώ συνεπώς να πράξετε ό,τι μπορείτε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι έξι αυτοί νόμοι θα
εγκριθούν το συντομότερο δυνατό σε συνεργασία με εμάς.

Η ουγγρική Προεδρία είναι πεπεισμένη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών
πρέπει να εφαρμοστούν με πιο συνεπή τρόπο και να συντονίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από
ό,τι πριν. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει ξεκινήσει και αυτό είναι κάτι νέο για όλους μας· όχι μόνο
για εμάς τους Ούγγρους, αλλά και για εσάς επίσης, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα εντελώς
νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Εξάμηνο ξεκίνησε με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής
για τη μακροοικονομική ανάπτυξη, θα ήθελα δε να συγχαρώ τον κ. Barroso σχετικά με το
εξαιρετικό αυτό έγγραφο, το οποίο είναι κατάλληλο ώστε να γίνει το πρώτο βήμα και το οποίο
ορίζει τις κατευθύνσεις και τα θέματα που θα χρησιμεύσουν ως βάση για τις συζητήσεις που θα
διεξαχθούν στις διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας.

Κυρίες και κύριοι, απαιτείται φυσικά και εθνική αξιοπιστία όταν κάποιος σκοπεύει να προτείνει
κοινή οικονομική πολιτική για την Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν αυξημένες
πιθανότητες η πατρίδα μου, η οποία συγκαταλεγόταν στο τείχος του αίσχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επί μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος που είχε
κινηθεί εναντίον της, έχει πλέον ρεαλιστικές πιθανότητες εξόδου από αυτήν την κατάσταση. Το
2011, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ουγγαρίας θα είναι χαμηλότερο του 3%, θα είμαστε δε
το ένα από τα δύο κράτη μέλη της ΕΕ το εθνικό χρέος των οποίων θα μειωθεί το 2011. Αυτό θα
είναι κρίσιμης σημασίας για την αξιοπιστία του προγράμματος της Προεδρίας μας.

Κυρίες και κύριοι, η ουγγρική Προεδρία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί η ενιαία αγορά.
Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς αποτελεί μία από τις πιθανές πηγές οικονομικής
ανάπτυξης. Πρόθεσή μας είναι να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια, να υλοποιηθεί η απορρύθμιση
και να επεκταθεί η ενιαία αγορά σε νέους τομείς, όπως η ψηφιοποίηση. Υποστηρίζουμε το ευνοϊκό
επιχειρηματικό περιβάλλον που πρόκειται να δημιουργηθεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μεταξύ των θεμάτων προτεραιότητας της ουγγρικής Προεδρίας είναι η ενεργειακή πολιτική και
η καινοτομία, τα οποία θα συζητήσουμε στις 4 Φεβρουαρίου σε κοινή σύνοδο κορυφής. Θα
ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Ουγγαρία είναι της άποψης ότι είναι πολύ σημαντικό να αρθούν
τυχόν υφιστάμενα κανονιστικά εμπόδια στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και να
δημιουργηθούν οι συνδέσεις υποδομών που ελλείπουν ώστε να συσταθεί μια πραγματική και
διαλειτουργική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Εξίσου σημαντικός στόχος της ουγγρικής
Προεδρίας είναι να διασφαλισθεί ότι η Ευρώπη διαθέτει διαφοροποιημένες γραμμές εφοδιασμού
στον τομέα της ενέργειας. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική βρίσκεται ενώπιον μιας επανάστασης:
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τα κράτη μέλη υπογράφουν τις συμφωνίες –θα υπογράψω τη συμφωνία Σλοβακίας-Ουγγαρίας
με τον σλοβάκο πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα– που θα επιτρέψουν τη λειτουργία του
πρώτου δικτύου διανομής φυσικού αερίου Βορρά-Νότου, το οποίο θα εκτείνεται από τη Βαλτική
Θάλασσα στην Αδριατική και μέσω της Ρουμανίας έως τη Μαύρη Θάλασσα, δημιουργώντας
έτσι μια πλήρη γραμμή διασύνδεσης. Δεδομένου ότι τα τελευταία 40 χρόνια σκεφτόμαστε με
βάση τους όρους Ανατολή και Δύση, έλειπε μια σύνδεση Βορρά-Νότου, και σε αυτό το σημείο
θεωρώ ότι οι συνθήκες που θα υπογραφούν συνιστούν επανάσταση.

Κυρίες και κύριοι, η στρατηγική για τους Ρομά αποτελεί προτεραιότητα της ουγγρικής Προεδρίας
διότι δεν υπάρχει νόημα να μιλούμε για την έξυπνη Ευρώπη εάν δεν έχει καρδιά. Η Ευρώπη,
ωστόσο, θα έχει καρδιά μόνο εάν δημιουργήσει ευκαιρίες για την κοινωνική ένταξη των λιγότερο
ευνοημένων κοινωνικών ομάδων. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητηθεί η στρατηγική για
τους Ρομά και για τον λόγο αυτόν θα ήθελα μόνο να επισημάνω, ως ο ηγέτης μιας χώρας που
την αφορά το θέμα αυτό, ότι παίζουμε όλοι με τη φωτιά και ότι αν δεν καταφέρουμε να θεσπίσουμε
μια στρατηγική για τους Ρομά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κοινότητες των Ρομά που έχουν ήδη
εγκατασταθεί και, ως ένα βαθμό, ήδη ενταχθεί, θα επιλέξουν και πάλι τον νομαδικό τρόπο ζωής
εντός της Ευρώπης και έτσι το πρόβλημα θα μεταδοθεί από τις χώρες που εμπλέκονται σήμερα
και σε άλλες επίσης. Το γεγονός αυτό αιτιολογεί την υποβολή ευρωπαϊκής στρατηγικής απάντησης
στο ζήτημα των Ρομά, το οποίο διαφορετικά εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα, προσωπικά δε
θα ήμουν πολύ υπερήφανος εάν μπορούσαμε από κοινού να καταφέρουμε να υιοθετήσουμε
κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά πριν από το τέλος της ουγγρικής Προεδρίας τον
Ιούνιο.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει επίσης να θίξω το θέμα της διεύρυνσης αν και γνωρίζω και εγώ ότι,
όπως είναι κατανοητό, υπάρχει φόβος για τη διεύρυνση στην Ευρώπη. Μόλις και μετά βίας
είμαστε σε θέση να ξεπερνούμε τα δικά μας εσωτερικά προβλήματα, και υπό τις συνθήκες αυτές
η παρουσίαση όλο και περισσότερων νέων ιδεών περί διεύρυνσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
Παρ’ όλα αυτά, η ουγγρική Προεδρία θα επικροτούσε την επιστροφή της αισιόδοξης προσέγγισης
για τη διεύρυνση στην Ευρώπη. Θα την επικροτούσαμε σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση
διαπίστωνε ότι εξακολουθούν να παραμένουν εκκρεμότητες, δεδομένου ότι δεν αποτελούν
σήμερα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα ευρωπαϊκά έθνη που θα μπορούσαν να ενταχθούν
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Εξάλλου, εγώ προσωπικά θεωρώ άδικο το γεγονός ότι μια χώρα
όπως η Κροατία, για παράδειγμα, η οποία έχει επιδείξει καλύτερες επιδόσεις τα τελευταία χρόνια
από την Ουγγαρία, ένα κράτος μέλος της ΕΕ, εξακολουθεί να παραμένει εκτός και δεν της
επιτρέπεται να ενταχθεί στον κύκλο των κρατών μελών. Η ουγγρική Προεδρία θα ήθελε συνεπώς
να προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κροατίας έως την υπογραφή της συνθήκης,
την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Γνωρίζω ότι η επέκταση του χώρου Σένγκεν αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα. Οι χώρες που αφορά
συγκεκριμένα είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία, όμως ως καλός γνώστης της περιοχής και
άνθρωπος που ζει σε χώρα που συνορεύει με αυτή, γνωρίζω με βεβαιότητα ότι οι εν λόγω χώρες
είναι έτοιμες, και παρότι είμαι βέβαιος ότι η ουγγρική Προεδρία πρέπει να αναμένει έντονες
συζητήσεις, εγώ πάντοτε θα υποστηρίζω, εγώ προσωπικά πάντοτε θα υποστηρίζω την ένταξη
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή χωρίς
καθυστέρηση.

Κυρίες και κύριοι, τα προγράμματα της ουγγρικής Προεδρίας περιλαμβάνουν επίσης τη
στρατηγική για τον Δούναβη, καθώς και την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
συνεχίσει να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος,
και για τον λόγο αυτόν θα επιθυμούσαμε τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του Κανκούν
του Δεκεμβρίου 2010 να εισέλθουν στη φάση της υλοποίησης, καθώς και να συνεχιστούν οι

19-01-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL30



διαπραγματεύσεις ώστε να διασφαλιστεί η έγκριση νομικά δεσμευτικών αποφάσεων πριν από το
τέλος του 2011.

Κυρίες και κύριοι, επειδή ο χρόνος της ομιλίας μου προσεγγίζει τα όρια της αγένειας, θα αναφέρω
μόνο εν συντομία ότι τα θέματα της ουγγρικής Προεδρίας περιλαμβάνουν επίσης τη συζήτηση
της οικογενειακής πολιτικής και τη δημογραφική κατάσταση, θα ήμουν δε ευτυχής εάν η
Ουγγαρία κατάφερνε, χωρίς να προκαλέσει διοργανικές συζητήσεις, να συμβάλει στη διαμόρφωση
σαφούς και σταθερής θέσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θρησκευτική
ελευθερία και στην ανάληψη δράσης κατά του διωγμού των χριστιανών, το οποίο αποτελεί
σημαντικό θέμα για τους επόμενους έξι μήνες.

Κυρίες και κύριοι, τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι γνωρίζω ότι όλοι όσοι συνεδριάζουμε ή
μιλούμε σε αυτό το Σώμα, είμαστε πολιτικοί. Έχουμε τις απόψεις μας, τις αρχές μας, τους
συντρόφους μας, αλλά και τα συμφέροντά μας. Μολονότι το αναγνωρίζω αυτό, σας συμβουλεύω
με όλον τον σεβασμό, ανεξαρτήτως της γνώμης που μπορεί να έχετε σχετικά με την ουγγρική
εσωτερική πολιτική, να μην συνδέετε την κριτική και τις ενέργειές σας που σχετίζονται με την
ουγγρική εσωτερική πολιτική με τους επόμενους έξι μήνες της ουγγρικής Προεδρίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τα συνδέετε, θα είμαι φυσικά έτοιμος για μάχη, αν το πράξετε όμως
αυτό, δεν θα είναι εις βάρος της Ουγγαρίας αλλά πάνω από όλα εις βάρος ολόκληρης της
κοινότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ζητώ συνεπώς, για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και για τα δύσκολα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας, να γίνεται η διάκριση αυτή όποτε είναι
δυνατόν. Η τελευταία συζήτηση χαρακτηρίστηκε επίσης από τη λογική και τον ορθολογικό λόγο
της Ουγγαρίας, όταν συμφώνησα με τον Πρόεδρο Barroso ότι δεχόμαστε ευχαρίστως διερεύνηση
εκ μέρους της ΕΕ σχετικά με τον επικρινόμενο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, ότι θα
συμμετάσχουμε στις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τις παρατηρήσεις της, και ότι εάν βρεθούν
και επαληθευτούν τυχόν ελαττώματα είμαστε, βέβαια, πρόθυμοι να τροποποιήσουμε τον νόμο.
Για εμάς, τα ζητήματα αυτά δεν είναι θέμα γοήτρου, ούτε και θέμα επίδειξης δυνάμεων ή
ματαιοδοξίας. Ως υποσημείωση, εάν κάποιος επιθυμεί να αγωνιστεί υπέρ της ελευθεροτυπίας
στην Ευρώπη, μπορεί πάντοτε να βασίζεται στην ουγγρική κυβέρνηση, η οποία έχει το δικό της
μερίδιο στους αντικομουνιστικούς αγώνες.

Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε ότι έξι εξαιρετικά δύσκολοι μήνες αναμένουν την Ευρώπη, είμαι
όμως αισιόδοξος και πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί ανάλογα. Μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη κατάφερε να οικοδομήσει τη συνεργασία μεταξύ των λαών της
Ευρώπης μέσα από το μίσος και τα ερείπια. Το 1989 και 1990, κατάφερε να επανενώσει την
Ευρώπη, έχω συνεπώς λόγο να θεωρώ ότι θα είναι επίσης σε θέση να ανταποκριθεί στην ανάλογη
ιστορική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε περισσότερα,
κατά τη διάρκεια και μετά την ουγγρική Προεδρία, από μια φιλόδοξη διοίκηση. Πρέπει να
κοιτάξουμε πέρα από τα αρχεία που συσσωρεύονται επάνω στα γραφεία μας, και να ατενίσουμε
έναν ακόμα μακρινότερο ορίζοντα από τον ορίζοντα των θεμάτων τα οποία μπορούν να επιλυθούν
μέσα σε έξι μήνες ή ένα ή δύο χρόνια. Η ουγγρική Προεδρία είναι πεπεισμένη ότι μια κοινότητα
μπορεί να συνδέεται μόνο με κοινούς στόχους και κοινές αξίες. Οι κοινοί στόχοι μπορούν να
βασίζονται μόνο σε κοινές αξίες. Η ουγγρική Προεδρία θα διεξαγάγει το καθημερινό της έργο
στο πνεύμα αυτού του σπουδαίου και μεγάλης εμβέλειας ευρωπαϊκού στόχου, θα επιδείξει τον
δέοντα σεβασμό σε όλους μας και θα καταδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή ταπεινοφροσύνη σε κάθε
θέμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πρόεδρος.   – (EN) Κύριε πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας και την
παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου.
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José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η έναρξη του 2011
αποτελεί ιστορική στιγμή για την Ουγγαρία, καθώς αναλαμβάνει τα ηνία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά, αποτελεί όμως επίσης κρίσιμη στιγμή για την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο σύνολό της. Η ουγγρική Προεδρία έρχεται σε μια εποχή που απαιτεί ιδιαίτερη αίσθηση
ευθύνης όσον αφορά τα καθήκοντα για τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης.

Είναι ιδιαίτερα εύστοχο το ότι η ουγγρική Προεδρία επέλεξε ως σύνθημά της την «ισχυρή Ευρώπη».
Η Ευρώπη είναι όσο πιο ισχυρή και αποτελεσματική γίνεται όταν είμαστε ενωμένοι, όταν δρούμε
με συντονισμένο τρόπο και με ισχυρούς θεσμούς, όταν επιδεικνύουμε κοινή βούληση να
χαράξουμε πορεία μέσα στα ταραγμένα αυτά νερά και όταν αποδεικνύουμε ότι, με τη συνεργασία,
είμαστε ικανοί να βρούμε λύσεις στα πλέον επείγοντα προβλήματα.

Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, διότι δεν έχουμε εξέλθει ακόμα από τη στενωπό. Δεν μπορεί
να υπάρξει οπισθοδρόμηση, ούτε και επιστροφή στις συνήθεις πρακτικές. Πρέπει να εφαρμόσουμε
τις μεταρρυθμίσεις μας χωρίς καθυστέρηση και να αναπτύξουμε τις καινοτόμες πολιτικές που
απαιτούνται ώστε να καταστεί το όραμα της Ευρώπης του 2020 πραγματικότητα. Προσμένω
συνεπώς να συνεργαστώ με τον πρωθυπουργό κ.Orbán και την ουγγρική Προεδρία, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι θα είναι επιτυχής. Επιτρέψτε μου να δηλώσω στον πρωθυπουργό κ. Orbán εδώ
και τώρα ότι μπορεί επ’ αυτού να υπολογίζει στην πλήρη στήριξη της Επιτροπής.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή ελπίζει ειλικρινά ότι μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη της ουγγρικής
Προεδρίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργική συνεργασία στους τομείς των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της οικονομικής διακυβέρνησης, της εφαρμογής της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», της ενέργειας και της εσωτερικής αγοράς. Είμαι ευτυχής ως εκ τούτου που οι
προτεραιότητες της Προεδρίας αντανακλούν τους στόχους αυτούς πλήρως.

Η ισχυρή εταιρική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι επίσης απαραίτητη, δεδομένου ότι
σε ορισμένες περιπτώσεις η ταχεία επίτευξη των προτάσεων θα είναι σημαντική. Για παράδειγμα,
πρέπει να έχουμε τα νέα εργαλεία για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στη διάθεσή
μας το συντομότερο δυνατό. Ο σαφής στόχος που έχει τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι
για παράδοση τον Ιούνιο του 2011. Ο ρυθμός των εργασιών που έχει ήδη καθοριστεί από την
ουγγρική Προεδρία και οι παρατηρήσεις που μόλις ακούσαμε από τον πρωθυπουργό είναι
ενθαρρυντικά από την άποψη αυτή.

Κατά την εκκίνηση της νέας αυτής Προεδρίας, η συνολική ατζέντα της ΕΕ και τα κατάλληλα
εργαλεία διακυβέρνησης έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η στρατηγική
«Ευρώπη 2020» και οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της, και η Πράξη για την Ενιαία Αγορά –
όλες αυτές οι βασικές πρωτοβουλίες έχουν συζητηθεί και εγκριθεί από τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ. Όμως, φυσικά, εμείς πρέπει να πράξουμε περισσότερα, είναι δε πλέον καιρός να δράσουμε
αποφασιστικά για την υλοποίηση ενός συνολικού προγράμματος.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης της οικονομικής στρατηγικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ορθή εφαρμογή του συνιστά σημαντικό καθήκον για τους επόμενους
μήνες. Η Επιτροπής εγκαινίασε το Εξάμηνο με την έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης
την περασμένη εβδομάδα. Μετά από συζητήσεις σε αρκετές συνθέσεις του Συμβουλίου, η
διαδικασία θα κορυφωθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, το οποίο θα παράσχει βασικές
κατευθύνσεις πολιτικής για τα κράτη μέλη, οι οποίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα
προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης, καθώς και στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης,
τα οποία αναμένονται όλα τον Απρίλιο.

Δεδομένου ότι αναφερθήκαμε ήδη σε αυτό κατά την προηγούμενη συζήτηση δεν θα υπεισέλθω
σε λεπτομέρειες αλλά, βεβαίως, προτεραιότητα αποτελούν η μακροοικονομική σταθερότητα,
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δηλαδή η δημοσιονομική εξυγίανση, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και, φυσικά, η επίσπευση
της οικονομικής ανάπτυξης με την απασχόληση να αποτελεί, βεβαίως, τη σημαντικότερή μας
μέριμνα.

Η τελική συμφωνία για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων θα
αποτελέσει επίσης βασικό παραδοτέο κατά τη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας. Η ουγγρική
Προεδρία θα έχει επίσης σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη στήριξη των προσπαθειών μας
για την επανέναρξη της ενιαίας αγοράς. Μετά τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Επιτροπή
για την Πράξη για την Ενιαία Αγορά, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα κληθούν να συμφωνήσουν
σε ένα οριστικό σχέδιο δράσης που θα υλοποιηθεί έως το τέλος του 2012.

Η ενέργεια θα αποτελέσει επίσης σημαντικό τομέα κατά τους προσεχείς μήνες και ήδη κατά τη
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 4 Φεβρουαρίου. Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει
μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών για την ενέργεια που θα τροφοδοτήσουν το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ατζέντα για την ενέργεια το 2020, η
ανακοίνωσή μας σχετικά με τις προτεραιότητες της ενεργειακής υποδομής. Σύντομα θα
θεσπίσουμε εμβληματική πρωτοβουλία για «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά
τους πόρους», σημαντική θέση στο πλαίσιο της οποίας θα κατέχει η ενέργεια.

Η Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει το έργο της γύρω από τους ακόλουθους πέντε άξονες:
ισχυρή ενεργειακή πολιτική ως βασικό στοιχείο για την ανταγωνιστική και αειφόρο ανάπτυξη
και την ενεργειακή ασφάλεια· την εσωτερική αγορά ενέργειας ως περιουσιακό στοιχείο· δημιουργία
των νέων ενεργειακών υποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επίτευξη αποφασιστικής προόδου
στην ενεργειακή απόδοση· και ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και συνεργατικής νέας
προσέγγισης της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής.

Η στήριξη της Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι επίσης σημαντική
προκειμένου να διασφαλιστεί συμφωνία για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατόπιν απαίτησης αρκετών κρατών μελών, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση ενισχυμένης
συνεργασίας στον τομέα αυτόν στις 14 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή εκτιμά τη δέσμευση της
Ουγγαρίας για προώθηση των εργασιών σχετικά με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ στο πλαίσιο
της Προεδρίας της.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία βρίσκονται πλέον στην τελική φάση. Η ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων υπό την ουγγρική Προεδρία αποτελεί φιλόδοξο στόχο, ιδίως εάν ληφθούν
υπόψη οι υπόλοιπες απαιτήσεις που η Κροατία πρέπει ακόμη να εκπληρώσει. Αυτό θα απαιτήσει
ολομέτωπη ώθηση εκ μέρους της Κροατίας.

Επικροτώ το γεγονός ότι η ουγγρική Προεδρία θεωρεί την κοινωνική και οικονομική ένταξη των
Ρομά ως μία από τις προτεραιότητές της. Η Επιτροπή συνέστησε ομάδα εργασίας για τους Ρομά
με στόχο την ανάλυση της χρήσης και της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών και εθνικών
κονδυλίων σε όλα τα κράτη μέλη για την ένταξη των Ρομά. Με βάση το έργο αυτό, η Επιτροπή
θα παρουσιάσει κοινοτικό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά τον Απρίλιο.

Η νέα Προεδρία θα φέρει επίσης στο προσκήνιο τη στρατηγική μας για τον Δούναβη. Η περιοχή
του Δούναβη έχει μεγάλες δυνατότητες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί κατάλληλα λόγω
αναποτελεσματικής συνεργασίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης
που θα προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στη συγκεκριμένη περιοχή. Η Επιτροπή εκφράζει
την ικανοποίησή της για τη δέσμευση της Προεδρίας ως προς τη στρατηγική αυτή. Η Ουγγαρία
έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στην προετοιμασία της, μεταξύ άλλων με την εκπόνηση εγγράφων
πολιτικής και τη διοργάνωση διάσκεψης στη Βουδαπέστη, στην οποία είχα τη χαρά να παρίσταμαι.
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Θα είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των συζητήσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου και για την
έναρξη της εφαρμογής της στρατηγικής του Δούναβη.

Τέλος, η συζήτηση για την πολιτική συνοχής θα ενταθεί κατά τους επόμενους μήνες. Η Επιτροπή
επικροτεί την πρόθεση της Προεδρίας να συζητήσει τις προτάσεις που διατυπώνονται στην
πέμπτη έκθεση για τη συνοχή. Θα υποβάλουμε νομοθετικές προτάσεις για τη μελλοντική πολιτική
συνοχής αυτό το καλοκαίρι, μετά από τις προτάσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Το
πέμπτο φόρουμ για τη συνοχή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες,
θα δώσει την ευκαιρία για μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Είναι
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι θα συμμετάσχει ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Orbán. Η
αποτελεσματικότητα και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία πρέπει να αποτελέσουν τις κινητήριες
αρχές της μεταρρύθμισης. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να στηρίζει
περισσότερο τις πολιτικές προτεραιότητες και το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ευρώπης
2020. Υπολογίζω στην υποστήριξη της Προεδρίας ως προς το έργο αυτό. Είναι κοινό μας
συμφέρον και ευθύνη να καταστεί η χρηματοδότηση πιο αποτελεσματική. Μόνο με αυτόν τον
τρόπο μπορούμε να υπερασπιστούμε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής.

Επειδή γνωρίζω ότι αποτελεί θέμα πολιτικού ενδιαφέροντος, επιτρέψτε μου να προσθέσω ένα
τελευταίο σχόλιο σχετικά με τον νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης. Η αρχή της
ελευθεροτυπίας είναι ιερή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δήλωσα αυτό στις Βρυξέλλες και στη
Βουδαπέστη, όταν είχα την τιμή να γίνω δεκτός εκεί από τον πρωθυπουργό κ. Orbán. Η Επιτροπή
εξέτασε τον νόμο και αυτήν την εβδομάδα θα αποστείλει επιστολή στις ουγγρικές αρχές
προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένες πτυχές οι οποίες θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν νομικά προβλήματα και έχουν εγείρει ορισμένες ανησυχίες. Με βάση τις
απαντήσεις των ουγγρικών αρχών, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση περαιτέρω. Ο πρωθυπουργός
έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα γίνουν προσαρμογές σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει
μετά από την εν λόγω νομική εκτίμηση ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές.

Ο πρωθυπουργός κ. Orbán μόλις ανέφερε ότι είναι πολιτικός. Είμαι βέβαιος ότι είναι ιδιαίτερα
αφοσιωμένος πολιτικός και πιστεύω ότι μπορείτε να συμφωνήσετε πως, αφήνοντας κατά μέρος
τα νομικά ζητήματα –τα οποία θα εξεταστούν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο εφόσον
η Ουγγαρία θα αντιμετωπιστεί ακριβώς όπως οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος– θα πρέπει επίσης
να ασχοληθούμε και με τις πολιτικές πτυχές. Η Ουγγαρία, όπως και κάθε κράτος μέλος που
αναλαμβάνει την εκ περιτροπής Προεδρία, πρέπει να έχει την πλήρη υποστήριξη όλων των άλλων
κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ώστε η Προεδρία να ολοκληρωθεί με
επιτυχία. Ελπίζω ότι ο πρωθυπουργός κ. Orbán θα το λάβει αυτό υπόψη.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Προεδρία αυτή πρέπει να είναι επιτυχής αφού έρχεται σε μια τόσο
κρίσιμη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας επιτρέψουμε στις κατάλληλες διαδικασίες να
πάρουν τον δρόμο τους και, ταυτόχρονα, ας παράσχουμε πλήρως την υποστήριξή μας στην
Ουγγαρία εφόσον αναλαμβάνει τη βαριά αυτή ευθύνη. Κατά την πρόσφατή μου επίσκεψη στην
Ουγγαρία, έλαβα μηνύματα από νέους οι οποίοι δήλωναν υπερήφανοι που η χώρα τους για
πρώτη φορά αναλάμβανε την ευθύνη να ηγείται του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας
φέρουμε την Ουγγαρία εγγύτερα στην Ευρώπη και την Ευρώπη εγγύτερα στην Ουγγαρία.

Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Η ουγγρική Προεδρία μπορεί να υπολογίζει σε κάθε
δυνατή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση των προτεραιοτήτων της. Μόνο
μέσω της επίτευξης των στόχων αυτών από κοινού θα οικοδομήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη, μια
Ευρώπη η οποία προσφέρει ανάπτυξη και απασχόληση, η οποία διατηρεί και επιβεβαιώνει τις
αξίες μας –δηλαδή τις ιερές αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης– και η οποία εξασφαλίζει
τις προϋποθέσεις στις κοινωνίες μας να αναπτυχθούν μέσα σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.
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(Χειροκροτήματα)

Joseph Daul,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Orbán, κύριε
Barroso, κυρίες και κύριοι, σπάνια η Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών έχει να
αντιμετωπίσει τόσες πολλές προκλήσεις: την πρόκληση του ευρώ, το οποίο πρέπει να
σταθεροποιηθεί, την πρόκληση της απασχόλησης, η οποία εξαρτάται από την ενίσχυση της
ανάπτυξης και ως εκ τούτου από τη βελτίωση της απόδοσης της οικονομίας, και την πρόκληση
της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της επισιτιστικής ασφάλειας, ενώ οι τιμές των πρώτων υλών
αυξάνονται ανησυχητικά. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ουγγρική Προεδρία θα είναι σε θέση
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές, από κοινού με την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το
Κοινοβούλιο.

Κύριε Orbán, κερδίσατε την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος στην Ουγγαρία. Το κόμμα
σας, Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ), βασίζεται σε μια ιδέα, ένα ιδανικό, μια αξία: της
ελευθερίας και δημοκρατίας. Από την εκλογή σας, αναλάβατε μαζί με το ουγγρικό κοινοβούλιο
μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που ο λαός σας ζητούσε, δίνοντάς σας με τρόπο δημοκρατικό
μια μεγάλη πλειοψηφία.

Σήμερα, μία από αυτές τις μεταρρυθμίσεις –εκείνη που αφορά τα μέσα ενημέρωσης– αποτελεί
αντικείμενο νομικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του θεματοφύλακα των Συνθηκών.
Εσείς ο ίδιος δηλώσατε την περασμένη εβδομάδα –και σας ευχαριστώ γι’ αυτό– κατά τη διάρκεια
συνομιλιών σας με τον κ. Barroso, αλλά και μετά από αυτό, ότι εάν ο εν λόγω νόμος δεν συνάδει
με το ευρωπαϊκό δίκαιο, θα τον υποβάλλετε στο κοινοβούλιό σας για τις απαραίτητες αλλαγές.
Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον λόγο σας. Από τη δική μου πλευρά, όπως εσείς, έχω εμπιστοσύνη
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαδραματίζει τον ρόλο της ως θεματοφύλακας των Συνθηκών,
έχω δε επίσης εμπιστοσύνη ότι θα σεβαστείτε το γράμμα και το πνεύμα των ευρωπαϊκών κανόνων.

Κύριε Orbán, γνωριζόμαστε πολύν καιρό και σας θεωρώ πολύ σπουδαίο Ευρωπαίο. Από τη δική
μου πλευρά, δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω ότι θα πράξετε όσα αναφέρατε σχετικά με τον
νόμο για τα μέσα ενημέρωσης και τις άλλες προτεραιότητες που εξετάζει η Προεδρία σας.

Έρχομαι τώρα στις προτεραιότητες αυτές, αρχίζοντας από την πρώτη: τη σταθερότητα της
Ευρώπης. Ίσως είναι καλό που οι δύο Προεδρίες του Συμβουλίου που θα διαδεχθούν η μία την
άλλη το 2011 θα αναληφθούν από χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ αλλά επιθυμούν
να ενταχθούν στο εγγύς μέλλον.

Μάλιστα, τόσο η Ουγγαρία όσο και η Πολωνία έχουν και οι δύο το δικαίωμα να ενταχθούν.
Έχουν, συνεπώς, συμφέρον στη διασφάλιση της σταθερότητας του νομίσματος αυτού.
Επαναλαμβάνω:

ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος τερματισμού των κερδοσκοπικών επιθέσεων εις βάρος του
ευρώ και ενίσχυσης των βασικών στοιχείων της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι η αποκατάσταση
της τάξης των δημόσιων οικονομικών μας.

Αυτό συνεπάγεται ενίσχυση του συντονισμού των φορολογικών και κοινωνικών πολιτικών στις
χώρες μας, όπως πολύ σωστά προβλέπεται από τη νέα δημοσιονομική περίοδο για το Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο. Εξαρτάται επίσης από την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας μας και τη
βελτίωση της παραγωγικότητας.

Όπως και η ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) πιστεύει ακράδαντα ότι το μέλλον των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων
εξαρτάται από μια ισχυρότερη, πιο ενωμένη και πιο συνεκτική Ευρώπη. Εξαρτάται από την ύπαρξη
περισσότερης ασφαλώς και όχι λιγότερης Ευρώπης.
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Κύριε Orbán, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε περισσότερη
«κοινοτικοκρατία» και είμαι βέβαιος ότι θα εργαστείτε προς την κατεύθυνση αυτή.

Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, ορίσατε τη θέσπιση κοινής ενεργειακής πολιτικής ως μία
από τις κύριες προτεραιότητές σας. Πιστεύω ότι έχετε δίκιο. Ο κ. Buzek, ο Πρόεδρός μας, την
έχει καταστήσει επίσης, πολύ ορθά, ως ένα από τα ισχυρά σημεία της Προεδρίας του. Συμφωνώ
μαζί σας ως προς το σημείο αυτό, θα ήθελα όμως και να σας προειδοποιήσω σχετικά με τις
εξαιρετικά ανησυχητικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από την αύξηση των τιμών των
κάθε είδους πρώτων υλών, η οποία υπήρξε ιδιαίτερα έντονη τους τελευταίους μήνες. Έχουμε
ήδη διαπιστώσει τις κοινωνικές επιπτώσεις σε πολλές χώρες της Μεσογείου από μια τέτοια αύξηση
τιμών σε βασικά είδη διατροφής, ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες. Ελπίζω ότι η Ευρώπη θα λάβει
το πρόβλημα σοβαρά και θα αντιμετωπίσει δυναμικά τους κερδοσκόπους.

Ελπίζω επίσης ότι η ουγγρική Προεδρία –πίστευα ότι η Ομάδα των Πρασίνων θα ήταν σιωπηλή,
όμως τους ακούω να συζητούν· δεν είναι σωστό αυτό, πρέπει να είμαστε ήσυχοι καθ’ όλη τη
διαδικασία– θα στηρίξει την Επιτροπή στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας προς την Τυνησία, η
οποία διανύει μια κρίσιμη στιγμή και πρέπει να υποστηριχθεί κατά τη μετάβασή της προς την
αλλαγή.

Κύριε Orbán, γνωρίζετε ότι για να επιτύχετε στη θητεία σας και να βοηθήσετε την Ευρώπη να
διέλθει τη δύσκολη σημερινή φάση, χρειάζεστε την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Τον
Δεκέμβριο, όταν βρισκόμασταν σε δύσκολη θέση όσον αφορά το Συμβούλιο, είχατε το θάρρος
να υπογράψετε τις επιστολές προτεραιότητας για εμάς που πραγματικά βοήθησαν το Κοινοβούλιο
να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του. Σας ευχαριστούμε, ήδη, για ό,τι κάνατε τον Δεκέμβριο!

Ακόμη και πριν από τον Ιανουάριο, συμπεριλάβατε τις πολιτικές ομάδες κατά τον καθορισμό
των προτεραιοτήτων σας, και φυσικά επιλέξατε την κ. Györi, μία από τις πολύ καλές πρώην
συναδέλφους μας, ως υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Όλα αυτά είναι θετικά σημάδια τα
οποία, δεν έχω καμία αμφιβολία, θα συνοδευτούν από μια τέλεια ισορροπία μεταξύ των
μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνετε και των ευρωπαϊκών αξιών που ο καθένας μας εδώ
υπερασπίζεται.

Martin Schulz,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι σήμερα
βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Οι καιροί είναι χαλεποί.

Καταρχάς, κύριε Orbán, πρέπει να είστε οικείος σε πολλούς Ευρωπαίους ως αντίπαλος του
κομμουνιστικού καθεστώτος και υποστηρικτής της ελευθερίας για τη χώρα σας. Το σεβόμαστε
αυτό.

Χάρηκα που οι δύο μας είχαμε την ευκαιρία εχθές το απόγευμα να συζητήσουμε για έναν άλλον
άνδρα για τον οποίο οι Ούγγροι μπορούν να είναι υπερήφανοι, και αυτός είναι ο πρώην
πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της χώρας σας που άνοιξε τα σύνορα μεταξύ Ουγγαρίας
και Αυστρίας, από κοινού με τον Alois Mock, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη γερμανική
ενοποίηση. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο ηγέτης του κόμματός μου, Gyula Horn. Ας αποτίσουμε
φόρο τιμής σε έναν ακόμη μεγάλο Ούγγρο.

(Χειροκροτήματα)

Κύριε Orbán, υπό την ιδιότητά σας ως ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου, παραδεχθήκατε
κάτι στην απάντησή σας με αφορμή την ερώτηση του κυρίου Barroso. Αναφέρατε ότι εάν ο
ουγγρικός νόμος για τα μέσα ενημέρωσης δεν συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα τον αλλάξετε.
Αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, δηλώνοντάς το αυτό, παραδεχθήκατε επίσης ότι δεν πρόκειται απλώς
για εσωτερική πολιτική συζήτηση στην Ουγγαρία, αλλά και για ευρωπαϊκή συζήτηση. Είναι
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σαφές ότι ο νόμος αυτός αφορά τους θεμελιώδεις κανόνες και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η οποία αποτελεί κοινότητα που βασίζεται στο κράτος δικαίου.

Θα ήθελα να εξετάσουμε δύο στοιχεία του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης. Συστήνει αρχή για
τα μέσα ενημέρωσης, η οποία έχει ως στόχο την εποπτεία της ισορροπίας κατά την έκθεση
γεγονότων στα μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, ο νόμος θεσπίζει υποχρέωση τα μέσα ενημέρωσης
να ακολουθούν ισορροπημένη προσέγγιση. Διαθέτετε πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο,
και αυτή είναι μια νόμιμη πλειοψηφία. Χρησιμοποιώντας αυτήν την πλειοψηφία των δύο τρίτων,
δημιουργήσατε μια αρχή για τα μέσα ενημέρωσης η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μέλη
του κόμματός σας, από την κυβέρνηση ή από την ομάδα των ανθρώπων που έχουν στενούς
δεσμούς με αυτή. Αυτό σημαίνει ότι μια αρχή για τα μέσα ενημέρωσης με μέλη που προέρχονται
από μία μόνο πλευρά του πολιτικού φάσματος θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της
ισόρροπης έκθεσης των γεγονότων. Αυτό δεν είναι αποδεκτό στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής
κοινότητας που βασίζεται στο κράτος δικαίου.

(Χειροκροτήματα)

Σε μια δημοκρατία, κύριε Orbán, τα μέσα ενημέρωσης ελέγχουν τους κυβερνώντες. Το
αποτέλεσμα του νόμου αυτού είναι οι κυβερνώντες να ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό
επίσης είναι απαράδεκτο σε μια δημοκρατία, και γι’ αυτό οι πολίτες της Ευρώπης ανησυχούν
τόσο για τον συγκεκριμένο νόμο.

(Χειροκροτήματα)

Ορθώς επισημάνατε ότι έχουμε πολλά προβλήματα να επιλύσουμε. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας
σοβαρής χρηματοπιστωτικής κρίσης και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες με τον προϋπολογισμό.
Ένα άλλο πιεστικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά την αύξηση στις τιμές των τροφίμων,
ιδιαίτερα στις γειτονικές μας περιφέρειες, αλλά και εντός της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
εγγύς μέλλον. Πρόκειται για πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε γρήγορα. Πρέπει επίσης
να επικεντρωθούμε στην απασχόληση στα κράτη μέλη. Σίγουρα υπάρχουν πολλά στοιχεία στο
πρόγραμμά σας για τα οποία μπορούμε να εργαστούμε από κοινού. Από την άποψη αυτή, είστε
πραγματικός εκπρόσωπος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες).

Όταν ο κ. Sarkozy, ο γάλλος πρόεδρος, ασκούσε την Προεδρία του Συμβουλίου, εκφώνησε και
εκείνος μια αριστερών τάσεων ομιλία εδώ στο Κοινοβούλιο, και στη συνέχεια προέβη στην
εφαρμογή δεξιών πολιτικών μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του. Του είπα τότε ότι μιλούσε σαν
τον Καρλ Μαρξ στην εξορία. Ό,τι είπατε ακούγεται καλό. Εάν τώρα μπορέσετε να ενεργήσετε
σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, αυτό θα είναι αρκετά θετικό.

(Διαμαρτυρίες)

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι πρέπει, και πράγματι θα αξιολογήσουμε τα επιτεύγματά σας με βάση
το πρόγραμμα που παρουσιάσατε. Αναφέρατε, κύριε Orbán, το γεγονός ότι διαθέτετε μεγάλη
πλειοψηφία στην πατρίδα σας. Αυτό είναι θετικό. Αντιμετωπίσαμε ορισμένες κυβερνήσεις, μεταξύ
αυτών και κάποιες από το κόμμα σας, οι οποίες δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να κάθονται εδώ
και να τηλεφωνούν στην πατρίδα τους για να πληροφορηθούν εάν εξακολουθούσαν να βρίσκονται
στην εξουσία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για τέτοιες καταστάσεις τώρα. Από την άποψη αυτή,
η πλειοψηφία σας των δύο τρίτων είναι εξαιρετική, διότι σας παρέχει αφθονία χρόνου. Ωστόσο,
σας επιβάλλει επίσης την υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε την ισχυρή σας θέση ώστε να
καταστήσετε την Ουγγαρία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη.
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Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Ποιος είναι ο σκοπός της δωρεάς σας ενός χαλιού που έχει
τοποθετηθεί στο κτίριο του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες και το οποίο απεικονίζει την Ουγγαρία
με τα σύνορα του 1848; Τι είδους μήνυμα είναι αυτό, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής
χειρονομιών; Επειδή φαίνεται ότι αρέσκεστε στη χρήση συμβόλων από τον 19ο αιώνα, θα ήθελα
να σας αναφέρω τα όσα είπε ο γερμανός φιλόσοφος Friedrich Nietzsche στους Γερμανούς κατά
τον 19ο αιώνα. Είπε: «Μια μεγάλη νίκη είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Η ανθρώπινη φύση βρίσκει
δυσκολότερο να αντέξει μια νίκη από μια ήττα. Μάλιστα, φαίνεται να είναι ίσως ευκολότερο να
επιτύχει μια νίκη από το να την αντέξει με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μετατραπεί σε σοβαρή
ήττα».

Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι μια ευρεία πλειοψηφία παρέχει μεγάλη υποστήριξη,
αλλά και επιβάλλει σημαντική υποχρέωση. Ως εκ τούτου, σας μιλώ με την ιδιότητά σας ως
Προεδρεύοντος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι με την ιδιότητά σας ως
πρωθυπουργού. Ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να διαλυθεί οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την προθυμία της Προεδρίας
να υπερασπιστεί τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες της Ευρώπης. Θα ήταν καλύτερο για εσάς
να μην περιμένετε την έρευνα της Επιτροπής. Κύριε Barroso, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι,
μετά την απαγόρευση των φορτηγών που επιβλήθηκε από μια αυστριακή επαρχία, η Επιτροπή
υπέστη σοβαρή κρίση ταυτότητας και στη συνέχεια έλαβε άμεσα μέτρα κατά της Αυστρίας.
Ωστόσο, όταν μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής δημοκρατίας τίθεται σε κίνδυνο,
κάθεστε αδρανής και δεν πράττετε τίποτα.

(Χειροκροτήματα)

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα λάβουμε τα αποτελέσματα της έρευνας σύντομα, διαφορετικά η
συζήτηση αυτή θα επιβαρύνει σημαντικά την ουγγρική Προεδρία. Όλοι θέλουμε η Προεδρία να
στεφθεί με επιτυχία και δεν θέλουμε να παρεμποδίζεται η πρόοδός της. Εσείς, κύριε Orbán,
μπορείτε να πράξετε κάτι ο ίδιος προκειμένου να βοηθήσετε την κατάσταση. Αποσύρετε τον
νόμο και καθιερώστε έναν νέο και καλύτερο. Η Ουγγαρία χρειάζεται έναν ισορροπημένο νόμο
για τα μέσα ενημέρωσης.

(Χειροκροτήματα)

Guy Verhofstadt,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε
μου να δηλώσω σαφέστατα στον κ. Orbán ότι η ομάδα μου υποστηρίζει τις προτεραιότητες της
ουγγρικής Προεδρίας. Κύριε πρωθυπουργέ, όπως και εσείς, πιστεύουμε στο ισχυρό ευρώ, συνεπώς
σάς στηρίζουμε πλήρως στις προτεραιότητές σας για την παρούσα Προεδρία. Πιστεύω ότι κατά
τους έξι μήνες αυτής της Προεδρίας, έχετε μία πρώτη προτεραιότητα και αυτή είναι η θέσπιση,
το ταχύτερο δυνατόν, πραγματικής οικονομικής διακυβέρνησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στο εσωτερικό της ευρωζώνης. Διότι ας είμαστε σαφείς: το 2010 δεν ήταν καλό
παράδειγμα για το ευρώ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντοτε τρέχαμε πίσω από τα γεγονότα,
μετά από τα συμβάντα. Αυτό που χρειαζόμαστε πλέον, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, υπό την
ηγεσία σας και υπό την ηγεσία του Προέδρου της Επιτροπής, είναι μια συνολική δέσμη μέτρων
σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση και μια πραγματική οικονομική και δημοσιονομική
ένωση, διότι είναι άσκοπο να υπάρχει νομισματική ένωση χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει οικονομική
και δημοσιονομική ένωση.

Δεν σας ζητώ να επινοήσετε νέες ιδέες, απλά να λάβετε τη δέσμη μέτρων της περασμένης
εβδομάδας που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Επίτροπος κ. Olli Rehn και να τη
θέσετε προς διαπραγμάτευση μαζί με τους τέσσερις ακρογωνιαίους λίθους της στο τραπέζι του
Συμβουλίου και στο τραπέζι των συναδέλφων σας. Κύριε Orbán και κύριε Barroso, μόνο ένα
στοιχείο, ένας ακρογωνιαίος λίθος λείπει από τη δέσμη αυτή. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει
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νόμισμα χωρίς μία αγορά ομολόγων πίσω από αυτό. Στην Ευρώπη, εξακολουθούμε να έχουμε
27 αγορές ομολόγων, 27 κερδοσκοπίες και 27 αποκλίσεις περιθωρίων. Στην ευρωζώνη,
εξακολουθούμε να έχουμε 17 αγορές ομολόγων, 17 αποκλίσεις περιθωρίων και 17 κερδοσκοπίες.
Αυτό που κάνουν οι αγορές επί του παρόντος δεν είναι να κερδοσκοπούν εις βάρος του ευρώ,
αλλά να κερδοσκοπούν με βάση τις διαφορές εντός του ευρώ. Ο μόνος τρόπος για να
αντιμετωπιστεί αυτό είναι να υπάρχει μια πραγματική αγορά ομολόγων στην Ευρώπη, ύψους 4
ή 5 τρισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα μπορεί να συγκριθεί με τις ανάλογες που υπάρχουν σε
άλλα μέρη του κόσμου, με ειδική μεταχείριση για τις χώρες διαβάθμισης ΑΑΑ.

(Χειροκροτήματα)

Τέλος, κύριε Orbán, θα ήθελα να αναφέρω κάτι για το κυρίαρχο σήμερα θέμα σε αυτήν την
Αίθουσα. Το κυρίαρχο θέμα σε αυτήν την όμορφη αίθουσα είναι φυσικά ο νόμος για τα μέσα
ενημέρωσης στην Ουγγαρία. Δεν θα μιλήσω για τον ίδιο τον νόμο· αντίθετα, θα χρησιμοποιήσω
το παράδειγμα ενός από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, ενός μεγάλου ούγγρου συγγραφέα,
του Sándor Márai. Με την πολιτική για τη γλώσσα της πρώην σλοβακικής κυβέρνησης και την
ισχύουσα νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία, αμφιβάλλω αν ο Márai θα μπορούσε
ποτέ να υπάρξει. Γιατί; Ο Márai έζησε στην Kassa, που σήμερα είναι γνωστή ως Košice. Έγραψε
στην ουγγρική γλώσσα η οποία, όπως γνωρίζετε, αποτελούσε μέχρι πρόσφατα πρόβλημα για τη
Σλοβακία. Επίσης σημαντικό είναι ότι ήταν δημοσιογράφος, κάτι το οποίο αρχίζει να αποτελεί
πρόβλημα για το αύριο διότι, με τη νέα νομοθεσία που υποχρεώνει τα μέσα ενημέρωσης να
παρέχουν ορθή και επαρκή ενημέρωση σχετικά με τη δημόσια ζωή, πιστεύω ότι ο Márai και τα
βιβλία του δεν θα μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν. Το βιβλίο Οι εξομολογήσεις ενός πολίτη, το
αριστούργημά του, δεν είναι μάλλον ορθό και, από πολλές απόψεις, είναι εντελώς ανεπαρκές,
συνιστά όμως αριστούργημα της λογοτεχνίας.

Κατά τη γνώμη μου, στόχος της ρύθμισης των μέσων ενημέρωσης δεν είναι να διασφαλιστεί ορθή
και επαρκής ενημέρωση. Όχι, στόχος της ρύθμισης των μέσων ενημέρωσης είναι να υποστηριχθεί
η πολυφωνία και να διασφαλιστεί ότι κάθε πρωτοβουλία στα μέσα ενημέρωσης μπορεί να
αναπτυχθεί.

(Χειροκροτήματα)

Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσετε την πλειοψηφία σας, την πλειοψηφία σας των δύο τρίτων, την
οποία όλοι οι πολιτικοί ονειρεύονται ...

(Παρέμβαση του κ. Cohn-Bendit: «Όχι! Όχι!»)

Όχι εσείς – εσείς αποτελείτε εξαίρεση.

Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσετε την πλειοψηφία σας των δύο τρίτων ώστε να εγγυηθείτε την
πολυφωνία και ότι θα αλλάξετε τον νόμο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Daniel Cohn-Bendit,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς
επιτρέψτε μου να αναφέρω κάτι ώστε να μην υπάρχει καμία ασάφεια.

Η Ομάδα των Πρασίνων, και εγώ προσωπικά, αγαπούμε την Ουγγαρία. Έκλαψα το 1954 όταν
η Ουγγαρία έχασε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πρώτη μου διαδήλωση, κρατώντας το χέρι του
αδελφού μου, ήταν το 1956 κατά της σοβιετικής εισβολής στη Βουδαπέστη. Όπως ανέφερε ο
κ. Verhofstadt, πολλοί διανοούμενοι, πολλοί ούγγροι συγγραφείς μάς υποστηρίζουν πολιτικά
και πνευματικά εδώ και χρόνια.

Υποστήριξα τον πρωθυπουργό κ. Orbán όταν πολεμούσε τους κομμουνιστές στα τέλη της
δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Υποστήριξα τον πρωθυπουργό κ.
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Orbán όταν ζήτησε οι φιλελεύθεροι Ευρωπαίοι να αποβάλουν τον Jörg Haider από το Ευρωπαϊκό
Φιλελεύθερο Κόμμα. Ήταν ένας Viktor Orbán ο οποίος, για εμένα, ήταν πολιτικός αξιοσέβαστος.
Σήμερα, κύριε Orbán, οδεύετε να καταστείτε ο Chavez της Ευρώπης, ένας εθνικο-λαϊκιστής
που δεν κατανοεί ακριβώς την ουσία και τη δομή της δημοκρατίας.

Θα σας πω ένα πολύ απλό γεγονός, κύριε Orbán: δεν υπάρχει ισορροπημένη ενημέρωση.
Πιστεύετε ότι ο κ. Nixon θεώρησε την ενημέρωση για το σκάνδαλο Watergate ισορροπημένη;
Προφανώς όχι! Πιστεύετε ότι ο κ. Bush θεώρησε την ενημέρωση σχετικά με τις φυλακές
Abu Ghraib ισορροπημένη; Φυσικά όχι! Γνωρίζετε ένα από τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα –η
υπόθεση Dreyfus στη Γαλλία– για το οποίο η κυβέρνηση θεώρησε ότι η ενημέρωση ήταν
ισορροπημένη; Όσον αφορά την έρευνα, για παράδειγμα, σχετικά με τη ζωή και την πολιτική
του κ. Berlusconi, πιστεύετε ότι κρίνει την εν λόγω ενημέρωση ισορροπημένη; Φυσικά όχι! Η
ενημέρωση πρέπει να ταράζει τα νερά στην πολιτική. Ταράζει και εμάς, επίσης, και ορισμένες
φορές αυτό πονάει.

Για αυτό, κύριε Orbán, ο νόμος σας σήμερα δεν είναι νόμος που αντανακλά τις αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλώνετε ότι επιθυμείτε μια ισχυρή Ευρώπη, κύριε Orbán. Η ισχυρή
Ευρώπη, κύριε Orbán, πρέπει να είναι και αξιόπιστη. Εάν συμφωνήσουμε με τέτοιου είδους νόμο
στην Ευρώπη, πώς θα διεξαγάγουμε συζητήσεις με τον κ. Lukashenko; Πώς θα διεξαγάγουμε
συζητήσεις με την Κίνα; Όλοι θέλουν ισορροπημένη ενημέρωση.

Κύριε Orbán, γνωρίζετε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε ενάντια σε ολοκληρωτικά καθεστώτα;
Και ότι βάση της δημοκρατίας, βάση της ελευθερίας, είναι ακριβώς η ελευθερία της έκφρασης;
Η δημοκρατία ποτέ δεν πέθανε λόγω πληθώρας ελευθεριών. Οι δημοκρατίες πέθαναν όταν ο
κόσμος ξεκίνησε να περιορίζει τις ελευθερίες, κύριε Orbán. Το γνωρίζατε αυτό πριν από είκοσι
χρόνια. Θυμηθείτε την εποχή εκείνη που ίσχυε αυτό – και, επιπλέον, έχει νόημα. Βλέπετε, λοιπόν,
ότι αυτό που σας λέω είναι σωστό.

Θέλω να τελειώσω με ένα πράγμα, κύριε Orbán. Εάν θέλετε να αγωνιστείτε υπέρ των χριστιανών
σε όλο τον κόσμο είμαστε μαζί σας, όμως θα ήταν λογικό να φανταστώ, και όντως φαντάστηκα,
ότι θα εκφράζατε την ικανοποίησή σας για την επανάσταση των γιασεμιών στην Τυνησία, η οποία
είναι η ίδια επανάσταση που και εσείς περάσατε, κύριε Orbán: απελευθέρωση από μια δικτατορία.
Δεν είπατε ούτε μια λέξη για τους Τυνήσιους, και αυτός είναι ο λόγος που σας κατηγορώ.

Είμαστε μαζί σας για τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Ευελπιστώ ότι θα είστε μαζί μας όσον
αφορά την καταπολέμηση των δικτατοριών σε όλο τον κόσμο, είτε στη Λευκορωσία είτε στην
Τυνησία, την Αλγερία, την Αίγυπτο, την Κίνα ή τη Ρωσία – όπου και αν είναι. Αυτές είναι οι κοινές
αξίες της Ευρώπης που όλοι πρέπει να υπερασπιστούμε από κοινού.

(Χειροκροτήματα)

Lajos Bokros,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (HU) «Δεν μπορώ να ξέρω τι σημαίνει η γη
αυτή για άλλους. / Για εμένα, είναι η γενέτειρά μου, αυτό το μικρό έθνος που αγκαλιάζουν / οι
φλόγες, ο κόσμος των παιδικών μου χρόνων που λικνίζεται στο βάθος. / Μεγάλωσα από μέσα
της σαν ένα τρυφερό κλαδί από το δέντρο / και ελπίζω μία ημέρα το σώμα μου να βυθιστεί μέσα
της. / Είμαι στην πατρίδα». – έγραψε ο Miklós Radnóti. Η Ουγγαρία είναι στην πατρίδα της εδώ
στην Ευρώπη, και αξίζει να ασκεί την Προεδρία. Είναι όμως η κυβέρνηση της Ουγγαρίας στην
πατρίδα; Είναι άξια αυτής της θέσης; Δεν αναφέρομαι απλώς στον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης
εν προκειμένω· υπάρχουν εννέα ακόμη κυρίαρχα θέματα στην Αίθουσα. Σημειώνεται συνεχής
και κατάφωρη παραβίαση του ευαίσθητου συστήματος ελέγχων και ισορροπιών που
χαρακτηρίζουν τη δημοκρατία.
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Απόλυση δημοσίων υπαλλήλων χωρίς αναφορά στους λόγους. Ένας υπερβολικός φόρος για
την κρίση που εισάγει διακρίσεις και δομικές στρεβλώσεις. Υποστήριξη προς τους πλούσιους
εις βάρος των φτωχών. Διάλυση του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό, όπως ακριβώς και
στη Βενεζουέλα. Παρεμπόδιση και, σύντομα, ανάκληση της αυτονομίας της κεντρικής τράπεζας.
Ειδικός φόρος 98% επί των αποζημιώσεων απόλυσης, με αναδρομική ισχύ. Εννέα τροποποιήσεις
του Συντάγματος κατά τη διάρκεια επτά μηνών. Περιορισμός των εξουσιών του Συνταγματικού
Δικαστηρίου. Εθνικοποίηση του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού συστήματος με ανοικτό εκβιασμό,
όπως ακριβώς και στη Βολιβία. Ανύψωση της φορολογικής απάτης σε επίπεδο κυβερνητικής
πολιτικής: απόσταξη Palinka. Λαϊκιστική ηλεκτρονική πειρατεία, σαν να πηγαίνει κανείς σε
βοτανικό κήπο με τσεκούρι. Καταστροφή του πολύτιμου ιστού της κοινωνίας, της αλληλεγγύης
της. Ágnes Heller, János Kornai, Jenő Ranschburg – ούγγροι επιστήμονες παγκοσμίου φήμης
έγραψαν για αυτό. Εχθές, ο Guy Verhofstadt δήλωσε ότι η βελγική Προεδρία πέτυχε διότι η
κυβέρνησή τους δεν επέτρεψε στα εσωτερικά καθήκοντα να τους αποσπούν την προσοχή από
τα ευρωπαϊκά θέματα. Αντιμετωπίζουμε πλέον τον κίνδυνο ακριβώς του αντίθετου. Το χάος και
η διπλωματική καταστροφή στην πατρίδα μας θα αποσπάσουν την προσοχή της κυβέρνησης και
το ευρωπαϊκό δημόσιο μάτι από την Ευρώπη. Αυτό θα ήταν πραγματικά κρίμα. Εγώ, ως Ούγγρος,
δεν θέλω ένα τέτοιο κρίμα. Δεν είναι αργά να αλλάξουμε πορεία.

Lothar Bisky,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Orbán, θα
ήθελα να κάνω ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης.
Πολλοί ομιλητές το ανέφεραν αυτό, δεν θα επαναλάβω όμως όσα ανέφεραν. Θα ήθελα απλώς
να κάνω μία παρατήρηση. Δεν αποτελεί παρέμβαση στις ουγγρικές υποθέσεις. Πιστεύω, και δεν
το έμαθα αυτό παρά αργά στη ζωή, ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των
κυβερνώντων και της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη. Ως εκ
τούτου, τα μέσα ενημέρωσης δεν πρέπει να ελέγχονται από άλλους φορείς ανώτερου επιπέδου,
μια αρχή δε για τα μέσα ενημέρωσης αυτού του είδους θα το καθιστούσε δυνατό.

Για τον λόγο αυτόν, η σύνθεση της αρχής για τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι, θεωρούμε, η ιδανική.
Δηλώσατε σαφώς ότι είστε έτοιμοι να το αλλάξετε αυτό και ελπίζω ότι κινείστε προς αυτήν την
κατεύθυνση. Κατά τα άλλα, και θα ήθελα να το καταστήσω αυτό σαφές, πρόκειται για ουγγρική
υπόθεση. Φυσικά, υπάρχουν και άλλα κράτη μέλη των οποίων τη νομοθεσία για τα μέσα
ενημέρωσης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε σε αυτό το πλαίσιο. Δεν σχετίζεται μόνο με την
Ουγγαρία.

Θα ήθελα να δηλώσω σαφέστατα σε σχέση με τα σχέδιά σας για την Προεδρία του Συμβουλίου,
πρώτον, ότι επικροτώ το γεγονός ότι καταστήσατε την προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας
ως έναν από τους επιτακτικούς σας στόχους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Επικροτώ τις
πρωτοβουλίες σας για τη βελτίωση της ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των
μειονοτήτων, ο ίδιος δε αναφερθήκατε στους Ρομά. Η κατάρτιση ευρωπαϊκής στρατηγικής για
την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των Ρομά αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα.

Δεύτερον, χαίρομαι που διαπιστώνω ότι δεσμεύεστε όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις διεύρυνσης
και την πολιτική σε σχέση με τους ανατολικούς μας γείτονες. Η εισδοχή περισσότερου πολιτισμού
από την ανατολική Ευρώπη, μαζί με την ιστορική και κοινωνική εμπειρία της περιοχής, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί παρά να είναι θετική. Για πολλούς λόγους στους οποίους δεν
θέλω να υπεισέλθω εδώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παραμένει κατά κύριο λόγο
δυτικοευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Θα ήθελα η Προεδρία σας του Συμβουλίου να ασκήσει
μεγαλύτερη επιρροή για την ανατολική Ευρώπη.

Τρίτον, θα με ενδιέφερε πώς θα χειριστείτε την επικείμενη αναδιοργάνωση της γεωργικής πολιτικής
και της πολιτικής συνοχής, καθώς και την προετοιμασία των πολυετών δημοσιονομικών
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προοπτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ομάδα μου σάς καλεί να διασφαλίσετε ότι το Κοινοβούλιο
συμμετέχει πλήρως σε όλα αυτά και αναμένουμε να λάβετε σοβαρά υπόψη την υπόσχεσή σας
για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της προστασίας του
περιβάλλοντος, την αειφόρο χρήση των πόρων και την επισιτιστική ασφάλεια.

Nigel Farage,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω τον κ.
Orbán. Μετά την εξάμηνη φάρσα της βελγικής Προεδρίας, είναι ωραίο να βλέπεις έναν εκλεγμένο
πρωθυπουργό από μια κατάλληλη χώρα. Πόσο απόλαυσα την καταγγελία του κομμουνισμού
ως επικίνδυνης ιδεολογίας – και σημείωσα την υπερηφάνεια που σας έδινε το γεγονός ότι η
Ουγγαρία ήταν η πρώτη χώρα που πήρε τα όπλα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης.

Είκοσι χρόνια αφού κερδίσατε και πάλι την ικανότητα δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας
σας, αποτελείτε πλέον τμήμα μιας νέας πολιτικής ένωσης που εμφανίζει ολοένα και περισσότερες
ομοιότητες με την παλαιά εκείνη Σοβιετική Ένωση. Στην πραγματικότητα, θα συναντήσετε ένα
σωρό κομμουνιστές κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, μεταξύ άλλων το αφεντικό της
Επιτροπής εδώ, τον φίλο Barroso, ο οποίος υπήρξε οπαδός του προέδρου Μάο! Θα παρατηρήσετε
κεντρικό οικονομικό σχεδιασμό και έλεγχο και, πάνω απ’ όλα, αυτό που θα διαπιστώσετε είναι
η επιθυμία επιβολής πολιτικής ένωσης επί των λαών της Ευρώπης χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ξυπνήστε κύριε Orbán. Κοιτάξτε πώς προσπαθούν να σας τρομοκρατήσουν σήμερα το πρωί.
Προσπαθούν να σας πουν πώς να διοικήσετε τη χώρα σας. Πείτε τους πού να πάνε. Ορθώστε το
ανάστημά σας και αγωνιστείτε υπέρ της δημοκρατίας για ακόμη μια φορά.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το 1956 η Ουγγαρία
απέδειξε στον κόσμο ότι πρέπει να υπάρχει αντίσταση ενάντια στην καταπίεση και τα ψέματα,
ακόμα και αν φαίνεται απέλπιδα η προσπάθεια. Εκείνη την εποχή, αυτή ήταν η ιστορική μας
αποστολή. Και τώρα είναι η ίδια. Στον σημερινό κόσμο, τα ψέματα και η καταπίεση εδράζονται
σε δύο πυλώνες. Ένας από αυτούς είναι ότι η παγκόσμια πλουτοκρατία και οι τράπεζες
ιδιωτικοποιούν τα κέρδη ενώ ταυτόχρονα εθνικοποιούν τις ζημίες και το κόστος, μετακυλίοντάς
τα έτσι στους πυροσβέστες, τους νοσηλευτές, τους δασκάλους και τους συνταξιούχους, οι οποίοι
υποφέρουν όλο και περισσότερο.

Ο άλλος πυλώνας είναι –και εδώ αναφέρομαι κυρίως στους πολιτικούς, οι οποίοι αντί να
εκπροσωπούν τα συμφέροντα του λαού, ενεργούν επίμονα ως εκπρόσωποι της παγκόσμιας
πλουτοκρατίας και των τραπεζών, ακόμη και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση– ότι κάνουν όλα αυτά
να φαίνονται φυσικά, ή τουλάχιστον ότι δεν γίνεται αλλιώς. Η ουγγρική Προεδρία και η Ουγγαρία,
η πατρίδα μου, πρέπει να αποδείξουν ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, ότι ο αυτοκράτορας είναι
γυμνός. Αντί για νοοτροπία που επικεντρώνεται στα κέρδη και τα χρήματα, πρέπει να αποδείξουμε
ότι είναι επίσης δυνατή η προσέγγιση με επίκεντρο τον άνθρωπο, με επίκεντρο τη δικαιοσύνη,
όπου το ερώτημα που τίθεται δεν σχετίζεται με το τι είναι καλύτερο για τα χρήματα και τα κέρδη,
αλλά τι είναι καλύτερο για τον λαό και τη δικαιοσύνη. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Ουγγαρία,
την πατρίδα μου που αγαπά την ελευθερία.

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

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΡΟΔΗΣ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Morvai, είχαμε ήδη μια σύντομη
ανταλλαγή απόψεων εχθές. Έχω δύο ερωτήσεις για εσάς. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι
στηρίζετε την Προεδρία από τη θέση σας στην άκρα Δεξιά. Ωστόσο, εάν αυτό ταιριάζει στον κ.
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Orbán είναι άλλο θέμα. Γνωρίζετε ότι η ουγγρική επανάσταση υποστηρίχθηκε από πολλούς,
πάρα πολλούς ανθρώπους, και όχι μόνο από Συντηρητικούς στα δεξιά του πολιτικού φάσματος,
όπως ανέφερε ο κ. Schulz; Παρατηρήσατε, κυρία Morvai, ότι η κριτική του ουγγρικού δικαίου
για τα μέσα ενημέρωσης προέρχεται όχι μόνο από Σοσιαλδημοκράτες, αλλά και από πάρα
πολλούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένου του κ. György Konrá, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση
με τη σοσιαλδημοκρατία; Το γνωρίζετε αυτό;

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Κύριε Swoboda, αν και κάποτε θεωρούσα ότι υπάρχει νόημα
στη χρήση των προσδιορισμών «Δεξιά» και «Αριστερά», οι δεκαοκτώ μήνες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με έπεισαν ότι δεν υπάρχει νόημα. Οι άνθρωποι της Αριστεράς εξακολουθούν να
εκπροσωπούν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας και των τραπεζών και να μην δίνουν καμία
απολύτως σημασία στο τι θέλουν οι πολίτες. Λησμονήσατε εντελώς τα αρχικά ιδεώδη. Έγινε
αναφορά εδώ σήμερα του προκατόχου σας με το όνομα Μαρξ. Όσα είπε για τη δικαιοσύνη δεν
αναφέρονται πλέον εδώ. Είσαστε οι μεγαλύτεροι καταπιεστές των εργαζομένων. Αυτό είναι το
ένα. Το άλλο είναι ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος αποτελεί εσωτερική υπόθεση της
Ουγγαρίας ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς σας ευχαριστώ που
μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω εξ ονόματος της ουγγρικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος. Είμαι άτομο με αναπηρία, και ίσως έχω μεγαλύτερη ευαισθησία από το μέσο
άτομο στις διακρίσεις ή στα δύο μέτρα και σταθμά. Για αυτό παρακολουθώ με ανησυχία το
πολιτικό κυνήγι μαγισσών σχετικά με τον ουγγρικό νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, μάρτυρες
του οποίου θα μπορούσαμε επίσης να είμαστε εδώ σήμερα στο Σώμα. Το Fidesz – Ομοσπονδία
Νέων Δημοκρατικών της Ουγγαρίας έχει αποδείξει σε αμέτρητες περιπτώσεις ότι εργάζεται στο
πνεύμα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μας, και μάλιστα με τιμή και για την ελευθεροτυπία.

Οι ευρωπαϊκές αξίες μας αντιπροσωπεύουν ευθύνες. Αυτό αποδεικνύεται επίσης από τους έξι
μήνες της επικείμενης Προεδρίας της Ουγγαρίας. Αποδεικνύεται επίσης από τους στόχους της.
Οικονομική διακυβέρνηση, ενεργειακή πολιτική ή, ως προς το θέμα αυτό, η στρατηγική για τους
Ρομά – οι κατευθύνσεις και στρατηγικές αυτές αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινών αξιών, κατά
τον ίδιο τρόπο που κοινοί είναι και οι στόχοι μας προκειμένου να διασφαλιστεί μια ισχυρή
Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι, σε τελική ανάλυση, απλώς κοινότητα συμφερόντων, αλλά και
κοινότητα αξιών. Επιδεικνύετε ουσιαστικά αδιαφορία τώρα για αυτούς ακριβώς τους στόχους
και τις αξίες. Χωρίς καν να περιμένετε να ακούσετε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
προβαίνετε ήδη σε δηλώσεις, προβάλλετε κακόβουλες κατηγορίες και διατυπώνετε υπερβολικές
και αστήρικτες παρατηρήσεις. Είναι ίσως σκοπός σας να αποδυναμώσετε την ουγγρική Προεδρία
με αυτόν τον τρόπο; Στην πραγματικότητα βλάπτετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Αντιμετωπίζουμε σήμερα τη σοβαρότερη κρίση μας, και εσείς επιδεικνύετε ανεύθυνη συμπεριφορά.
Ως μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το απορρίπτω αυτό. Προτρέπω
την ουγγρική Προεδρία να συνεχίσει το έργο της παρά τις κατηγορίες, και ιδιαίτερα να συνεχίσει
το πρόγραμμα της «ισχυρής Ευρώπης». Συμφωνώ με τον τίτλο του προγράμματος. Μέσα από
την ενότητα θα επιτύχουμε πολύ περισσότερα, πρέπει δε να αγωνιστούμε για την πρόοδο.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Κυρία Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, κυρίες και
κύριοι, είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουγγαρίας, καθώς και του
συνόλου των ούγγρων πατριωτών ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, η ουγγρική Προεδρία
να επιτυχής. Αυτό καθίσταται ακόμη σημαντικότερο εάν λάβουμε υπόψη ότι σήμερα η ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ, αντιμετωπίζει έκτακτες προκλήσεις. Κύριε
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πρωθυπουργέ, είστε άνθρωπος της δράσης. Σας ζητώ να θέσετε την ικανότητα αυτή στην υπηρεσία
της Ευρώπης, ως ασκών την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να
καταστεί πολύ πιο δυναμική και αποτελεσματική. Ταυτόχρονα, όμως, σας ζητώ να διατηρήσετε
τους κανόνες της δημοκρατίας και να προστατεύσετε τις αξίες του ευρωπαϊκού κοινωνικού
μοντέλου.

Δυστυχώς, όπως κατέδειξε επίσης η σημερινή συζήτηση, η έναρξη της ουγγρικής Προεδρίας
είναι ταραχώδης. Μπορείτε να αντιληφθείτε, κύριε πρωθυπουργέ, πόσο χαμηλή είναι η
εμπιστοσύνη προς την κυβέρνησή σας στην Ευρώπη; Άνθρωποι σε πολλά κράτη μέλη, ανεξαρτήτως
κομματικής τοποθέτησης, θεωρούν ότι τα αντιδημοκρατικά μέτρα της κυβέρνησής σας, ο
οικονομικός της λαϊκισμός, ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης και η ανοχή της για την άκρα Δεξιά,
έρχονται σε αντίθεση προς τους κανόνες και τις αξίες της ΕΕ. Η Προεδρία της ΕΕ δεν μπορεί να
σας απαλλάξει από την κριτική· εξάλλου, θα πρέπει να δίδετε το παράδειγμα στην τήρηση των
θεμελιωδών αξιών της ΕΕ.

Ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση η διάσημη ρήση του Attila Józse «ο θυμός μου είναι για
χάρη σας, όχι εναντίον σας», διότι όταν διατυπώνεται βάσιμη κριτική, η ΕΕ δεν είναι θυμωμένη
με την ουγγρική κυβέρνηση· είναι θυμωμένη για χάρη της. Και η κριτική αυτή δεν απευθύνεται
ειδικά προς τον ουγγρικό λαό. Κύριε πρωθυπουργέ, ως Ούγγρος και Ευρωπαίος, θα ήθελα να
διάγω τους έξι μήνες της εν λόγω Προεδρίας με υπερηφάνεια και με το κεφάλι μου ψηλά.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Orbán, σε άρθρο που
δημοσιεύθηκε εχθές σε μεγάλη γερμανική εφημερίδα, μνημονεύσατε τον Otto Graf Lambsdorff
ως ένα από τα πρότυπα στον ρόλο σας. Είχαμε την τελευταία μας συνάντηση στην κηδεία του,
τον Δεκέμβριο του 2009. Θα ήθελα να σας ζητήσω να τιμήσετε τη μνήμη του επιδεικνύοντας
σεβασμό, ακολουθώντας και υπερασπιζόμενος τις αρχές του φιλελεύθερου συνταγματικού
κράτους σε όλα τα μέτρα που λαμβάνετε.

Απαντήσατε στις επικρίσεις επί του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης με δύο επιχειρήματα.
Αναφέρατε ότι πρόκειται για εκστρατεία κατά της Ουγγαρίας και εναντίον σας προσωπικά και
ότι η εκστρατεία είναι αόριστη. Θα ήθελα να καταστήσω απολύτως σαφές εξ ονόματος της
Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ότι δεν πρόκειται για
εκστρατεία. Πρόκειται για ζήτημα της Ευρώπης εάν υπάρχει παρέμβαση και τίθενται υπό
αμφισβήτηση οι θεμελιώδεις ελευθερίες σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα να αναφέρω στην Επιτροπή και στον κ. Barroso ότι πρέπει να διενεργηθεί νομική
αξιολόγηση από την κ. Kroes. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είναι απλώς δικηγορικό γραφείο, είναι
και πολιτικό όργανο. Η αξιολόγηση πρέπει να λάβει πολιτική μορφή και να ολοκληρωθεί σύντομα.

Το δεύτερο επιχείρημά σας είναι ότι η κριτική είναι αόριστη. Κύριε Orbán, θα ήθελα να κάνω
μερικές συγκεκριμένες παρατηρήσεις: η συκοφαντία, η δυσφήμιση και η υποκίνηση μίσους
αντίκεινται στον νόμο στη Γερμανία και σε άλλες δημοκρατίες. Για τον λόγο αυτόν υφίσταται
το ποινικό δίκαιο. Επιτρέψτε παρακαλώ στο ποινικό δίκαιο να ισχύσει και στην παρούσα υπόθεση.
Θα πρέπει να βελτιωθεί η νομική προστασία του άρθρου 163, να αλλάξει η σύνθεση και οι
αρμοδιότητες της αρχής για τα μέσα ενημέρωσης στα άρθρα 123 και 183, σε συνδυασμό με
πολλά άλλα πράγματα. Υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα σημεία. Προτείνω να αναβληθεί η
εφαρμογή της νομοθεσίας μέχρι τη διεξαγωγή της αξιολόγησης της Επιτροπής, αυτή δε πρέπει
να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα
κράτη μέλη εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορούμε να μιλούμε επαρκώς για
πολιτικά δικαιώματα και ελευθεροτυπία σε σχέση με χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην
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Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως τα θέματα αυτά να μην φαίνεται να ισχύουν για τα υφιστάμενα μέλη
της παρούσας λέσχης. Είναι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης ιερές υποχρεώσεις για όλους μας, ή
απλά για τα νέα μέλη;

Τα κράτη μέλη εθελοτυφλούν σε ό,τι πράττουν τα άλλα. Εάν δεν ασχολούμαι με τις υποθέσεις
σας, τότε και εσείς θα πρέπει να μην ασχολείστε με τις υποθέσεις μου! Ακόμη και η Ουγγαρία
ζητά από όλους να μην ασχολούνται με τις υποθέσεις της. Πρόκειται για περίεργη στάση για
την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καθήκον σας, κύριε Orbán, να ηγηθείτε της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, μάλιστα, να ενθαρρύνετε τα κράτη μέλη να ασχολούνται με τις υποθέσεις
των άλλων έως κάποιον βαθμό. Δεν υπάρχουν περιθώρια υποχώρησης εδώ.

Όσον αφορά το Κοινοβούλιό μας τώρα, το Σώμα του οποίου έργο πρέπει να είναι η διατήρηση
του υψηλού επιπέδου των ευρωπαϊκών αξιών. Παραλείπουμε να το πράξουμε αυτό! Κυρία
Πρόεδρε, ήταν για άλλη μια φορά χαρά μου που ήμουν σε θέση να πω την αλήθεια και να δώσω
την ισορροπημένη γνώμη μου εδώ.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, είναι θετικό το γεγονός ότι μια κυβέρνηση
που απολαμβάνει τόσο μεγάλης υποστήριξης στη χώρα της αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ.
Η ουγγρική κυβέρνηση τυγχάνει αυτής της υποστήριξης διότι ενεργεί προς το συμφέρον των
Ούγγρων και ανοικοδομεί την Ουγγαρία μετά τις αποτυχημένες και βρίθουσες σκανδάλων
κυβερνήσεις των ούγγρων Σοσιαλιστών. Δεν είναι και τόσο θετικό το γεγονός, ωστόσο, ότι η
Ουγγαρία υφίσταται αθέμιτες και ιδεολογικά υποκινούμενες επιθέσεις τις παραμονές της
Προεδρίας της. Το όλο θέμα του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης αποδεικνύει την υποκρισία των
επιθέσεων αυτών. Πανομοιότυπο Συμβούλιο για τα μέσα ενημέρωσης υπάρχει στην Πολωνία,
όπου κυριαρχείται από το κυβερνών κόμμα και είναι υπεύθυνο σήμερα για την εκδίωξη δεκάδων
ανθρώπων –δημοσιογράφων με συντηρητικό προσανατολισμό– από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης
της Πολωνίας. Κανείς στην Ευρώπη, και λιγότερο από όλους ο κ. Schulz, δεν τους υπερασπίζεται.
Έτσι απλά έχει η υπόθεση.

Η παράδοξη επιστολή που δημοσιεύθηκε πριν από μια εβδομάδα εις βάρος των Ούγγρων και η
οποία υπογραφόταν από τους πρώην προέδρους της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ουγγαρίας,
καθώς και από τον επικεφαλής της εφημερίδα Gazeta Wyborcza στην Πολωνία, υπογραμμίζει
την υποκρισία της επίθεσης. Είναι η ίδια Gazeta Wyborcza που διασφαλίζει ότι όσοι έχουν
διαφορετικές απόψεις, κατάσχεται η περιουσία τους. Η αλήθεια για τη σημερινή επίθεση κατά
της Ουγγαρίας είναι ότι δεν πρόκειται για τίποτε άλλο από εκδίκηση για την εφαρμογή στην
πράξη επιτυχημένου συντηρητισμού. Ελπίζω ότι η Προεδρία σας της ΕΕ θα είναι εξίσου επιτυχής,
κύριε Orbán, όσο ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Κυρία Πρόεδρε, από την 1η Ιανουαρίου την Προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβε η ουγγρική κυβέρνηση, η οποία μας υπενθύμισε ένα γεγονός μέσω
αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί «πολιτιστικό μωσαϊκό». Δεν θα μιλήσω σχετικά με τον
χάρτη, κύριε πρωθυπουργέ, μόνο σχετικά με τη νοοτροπία που φέρατε στις Βρυξέλλες.

Αγαπημένα σύμβολα και πορτρέτα προσωπικοτήτων για τις οποίες οι πολίτες σας είναι
δικαιολογημένα υπερήφανοι στο έδαφος, καταγής, σε δημόσιο χώρο, να τα πατούν και να τα
σπιλώνουν άνθρωποι από ολόκληρη την Ευρώπη. Σας φαίνεται ορθή νοοτροπία αυτό; Είναι
αξιοπρεπής παρουσίαση της υπερήφανης Ουγγαρίας;

Δεν γνωρίζω τι οδήγησε τους ούγγρους διπλωμάτες να μειώσουν τα σύμβολα της ίδιας τους της
ιστορίας. Θα μπορούσαν να τα έχουν τοποθετήσει με αξιοπρέπεια στα πλαίσια ή τους τοίχους
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αυτής ακριβώς της Αίθουσας. Έχετε δει, Viktor, πού έχουν τοποθετηθεί τα σύμβολα που
αγαπούμε σε αυτήν την Αίθουσα; Βρίσκονται σε θέση τιμής, στολίζουν το τραπέζι του Προέδρου.

Γνωρίζω, κύριε πρωθυπουργέ, ότι η χώρα σας έχει πολλά προβλήματα, όμως πιστεύω ακράδαντα
ότι ο υπερήφανος ουγγρικός λαός δεν αξίζει αυτήν την έλλειψη σεβασμού από την ίδια την
κυβέρνησή του προς τις διάσημες προσωπικότητες και τα σύμβολά του.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Κυρία Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι,
επιθυμούσα στην ουσία να μιλήσω σχετικά με την ουγγρική Προεδρία, όμως οι ομιλητές που
προηγήθηκαν με έχουν εξαγριώσει και πρέπει πλέον να ενδώσω λίγο στην πρόκληση και να
μιλήσω σχετικά με το ουγγρικό δίκαιο για τα μέσα ενημέρωσης. Για να το θέσω απλά, στην
Ουγγαρία, το κίνημα Jobbik για μια καλύτερη Ουγγαρία επέκρινε επίσης τον νόμο για τη γλώσσα.
Και εμείς διαφωνούμε με αυτόν. Ωστόσο, το να διαπιστώνουμε την ύπαρξη τόσο πολλών
αποστατών και υποκριτών σε ένα μέρος είναι εκπληκτικό γεγονός. Πού ήταν αυτοί που τώρα
προβάλλονται ως υπέρμαχοι των δικαιωμάτων, πού ήσασταν όταν θεσπίστηκε το σλοβακικό
δίκαιο για τη γλώσσα; Πού ήταν ο κ. Cohn-Bendit, όταν οι Ούγγροι στη Βοϊβοδίνα
τρομοκρατούνταν από σέρβους εξτρεμιστές; Πού ήταν ο κ. Martin Schulz, όταν βεβηλώνονταν
τάφοι στη Βοϊβοδίνα, ουγγρικοί τάφοι, ή οι τάφοι των Ούγγρων στην Τρανσυλβανία; Για αυτό
θεωρώ ότι πρόκειται για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορώ να αποδεχτώ τις επικρίσεις που
τολμάτε κατά της ουγγρικής κυβέρνησης, κατά της ουγγρικής Προεδρίας.

Σε αντίθεση με τους κενούς περιεχομένου κρωγμούς του MSZMP ή του MSZP, το Jobbik είχε
πάντοτε θετικές προτάσεις. Ναι, πρέπει να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα του σλοβακικού δικαίου
για τη γλώσσα. Ναι, πρέπει να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της ακύρωσης των διαταγμάτων
Beneš. Ναι, πρέπει να τεθεί επί τάπητος η εδαφική αυτονομία των Székely. Ναι, πρέπει να τεθεί
επί τάπητος η παύση και η εξάλειψη της εγκληματικότητας των Ρομά στην Ουγγαρία και σε όλη
την Ευρώπη, θα ήταν δε ευπρόσδεκτο το γεγονός η ουγγρική κυβέρνηση να μπορούσε να
επικεντρωθεί εξίσου στο εσωτερικό καθήκον της να εφαρμόσει τη βούληση εκατομμυρίων
ούγγρων ψηφοφόρων και να κλείσει επιτέλους τον πρώην δικτάτορα της Ουγγαρίας Ferenc
Gyurcsány στη φυλακή. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα και σας εύχομαι καλή επιτυχία
για την Προεδρία.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Orbán, έχετε δύο δύσκολα καθήκοντα
μπροστά σας. Το πρώτο αφορά την υπέρβαση οκτώ χρόνων σοσιαλιστικής κακοδιοίκησης, την
επαναφορά του πολιτικού και οικονομικού δυναμισμού και της σταθερότητας στην Ουγγαρία
και τη μείωση των επιπέδων του χρέους. Το εκλογικό σώμα σάς έδωσε σαφή εντολή να το πράξετε.

Το δεύτερο καθήκον σας είναι να ηγηθείτε της Ευρώπης στον ρόλο σας ως ασκούντος την
Προεδρία του Συμβουλίου σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να καταβάλετε κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίλυση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Θα έχετε την ενεργό
στήριξη του Κοινοβουλίου και της ομάδας μου. Χαιρόμαστε που δεν μας παρουσιάσατε ένα
ευχολόγιο σήμερα, όπως έκαναν πολλοί Σοσιαλιστές που ασκούσαν την Προεδρία του
Συμβουλίου τα τελευταία χρόνια αλλά, αντίθετα, καταστήσατε σαφείς τις προτεραιότητές σας.

Τρίτον, χαιρόμαστε που η Ουγγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και ότι
το κυβερνών κόμμα στην Ουγγαρία ανήκει στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες). Η εκστρατεία σχετικά με τον νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, η οποία
περιλαμβάνει εκκλήσεις για την ανάκληση του δικαιώματος του εκλέγειν σύμφωνα με το άρθρο
7 και η οποία ξεκίνησε εδώ στο Κοινοβούλιο και όχι από εσάς, αλλά από τα κόμματα που έχασαν
τις εκλογές του 2010 στην Ουγγαρία, και που κάθονταν εδώ και εξακολουθούν να κάθονται
τώρα εδώ μπροστά, τουλάχιστον όσοι δεν έσπευσαν κατευθείαν στον τύπο, είναι υποκριτική και
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απαράδεκτη. Η αξιολόγηση θα καταδείξει ότι η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία
δεν διαφέρει από πολλά άλλα κράτη.

Στην περίπτωση του κ. Schulz, ο οποίος ζήτησε την απόσυρση του νόμου, μπορώ μόνο να
δηλώσω ότι προφανώς δεν έχει διαβάσει τον νόμο που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία υπό τη
σοσιαλιστική και πράσινη κρατική κυβέρνηση της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Περιλαμβάνει
διατάξεις για τη δημιουργία αρχής για τα μέσα ενημέρωσης, την επιβολή κυρώσεων και την
ποικιλία των απόψεων. Αυτό ακριβώς πράττετε. Η υποκριτική προσέγγιση δεν πρέπει να αποκτήσει
πλειοψηφία στο Σώμα.

(Χειροκροτήματα)

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

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Langen, εμπιστεύεται ο κρατικός
νόμος για τα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας την ευθύνη για την εποπτεία
των μέσων ενημέρωσης στα χέρια ενός κόμματος; Θα χρησιμοποιηθεί η εποπτική αρχή για τα
μέσα ενημέρωσης στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από την κυβέρνηση επί εννέα έτη; Στη Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία, ένα κόμμα αποφασίζει για το αν η έκθεση των γεγονότων είναι ή δεν είναι
ισορροπημένη; Αν συμβαίνει αυτό, τότε η κατάσταση είναι η ίδια όπως στην Ουγγαρία. Δεν
νομίζω ότι αυτό θέλετε. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω γιατί η κ. Merkel επικρίνει την ουγγρική
νομοθεσία, επειδή είναι μέλος ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Werner Langen (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, είμαι σίγουρος ότι θα μου επιτρέψετε πέντε
λεπτά.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Πρώτον, η κ. Merkel ρώτησε αν η νομοθεσία συνάδει με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς από
όλες τις απόψεις και ο κ. Orbán συμφώνησε να αλλάξει τις διατάξεις του νόμου, εφόσον είναι
αναγκαίο, μετά την αξιολόγηση από την Επιτροπή. Πιστεύω ότι πρόκειται για προσέγγιση σωστή,
έντιμη, ανοικτή και δίκαιη για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τον κρατικό νόμο για τα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας
Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Τα ραδιοφωνικά προγράμματα δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν μόνο
μία γνώμη ή απλώς να καλύπτουν μόνο ένα κόμμα, ομάδα, ομάδα άσκησης πίεσης, θρησκευτικό
δόγμα ή φιλοσοφία, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 31.

(Διαμαρτυρίες)

Ο νόμος ορίζει επίσης ότι ο επικεφαλής του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας μπορεί
να δώσει οδηγίες στην κρατική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης και να επιβάλει πρόστιμα ύψους
έως και 500.000 ευρώ.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στον
επικεφαλής της ουγγρικής κυβέρνησης. Καλώς ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε
Orbán.

Η Ουγγαρία ανέλαβε την Προεδρία της σε μια εποχή που σίγουρα δεν είναι εύκολη, το δε
πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε είναι σίγουρα γεμάτο από μεγάλες προκλήσεις. Μας ζητήσατε
πολλές φορές, ως Κοινοβούλιο, να συμβάλουμε στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, και
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πιστέψτε με, κύριε Orbán, είμαστε εδώ πραγματικά για να υποστηρίξουμε ό,τι είναι θετικό και
ό,τι είναι ευρωπαϊκό στο πρόγραμμά σας.

Η ομιλία σας περιελάμβανε επίσης έκκληση για μια ισχυρή Ευρώπη, όμως, και πρέπει να αναφέρω
ότι δεν είναι απολύτως σαφές σε εμένα πού ξεκινά η αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη και ποια
είναι τα όριά της, διότι δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά γιατί η κυβέρνησή σας ξεκίνησε την
Προεδρία της με την παρουσίαση μιας ανύπαρκτης εδαφικής μονάδας αντί να παρουσιάσει, ως
προεδρεύουσα χώρα, ένα νέο όραμα για την Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, κύριε Orbán, ελπίζω ότι η καλή αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη που έχετε θα
συνεχίσει να εξελίσσεται θετικά, και ότι θα έχετε επίσης θετική αίσθηση του ανήκειν στην
Ουγγαρία.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ένωσή
μας ακολούθησε την οδό του προσδιορισμού στόχων επί στόχων, όμως κανείς δεν κοιτάζει πίσω
για να διαπιστώσει εάν όλοι αυτοί οι στόχοι επιτεύχθηκαν ή εφαρμόστηκαν ορθά. Ανάπτυξη,
θέσεις απασχόλησης, μια φιλική προς τους πολίτες Ένωση: όλοι τείνουν να καταστούν αιώνιοι
στόχοι. Είμαστε ουσιαστικά στο σημείο όπου θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αποτυχία
τουλάχιστον κάποιων από τις πολιτικές μας και τις ενιαίες λύσεις που πάρα πολύ συχνά
εφαρμόζονται.

Για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, ίσως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε
ευρύτερα και να αποδεχθούμε τα ποικίλα συμφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των 27 κρατών
μελών μας.

Η Επιτροπή προτείνει, και η Προεδρία εγκρίνει, απλά τον συντονισμό των οικονομικών μας
πολιτικών. Αυτό μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα ακριβώς για την οικονομική ανάπτυξη που
επιδιώκουμε μόνο με μακροοικονομικούς και χρηματοοικονομικούς στόχους και πολιτικές. Ενώ
έχουμε ατελή ενιαία αγορά, γραφειοκρατία που επιβαρύνει τις εταιρείες και τους επιχειρηματίες
και ακατάστατη αγορά εργασίας, η ανάπτυξη στην ΕΕ θα μπορούσε να αποδειχθεί ανάλογη
φάλαινας σε μια λίμνη με μπαρακούντες – διότι τέτοια είναι η παγκόσμια αγορά στο σημερινό
πλαίσιο κρίσης.

Όσον αφορά τους άλλους αιώνιους στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα της Προεδρίας,
όπως η επίτευξη κοινής ενεργειακής πολιτικής, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ο εντοπισμός
συμφερόντων και αναγκών για την ενέργεια κοινών σε όλα τα κράτη μέλη. Δεν είμαι πεπεισμένη
ότι η δαπάνη δισεκατομμυρίων ευρώ σε γιγαντιαία έργα υποδομής είναι η απάντηση.

Ο κ. Orbán μίλησε επίσης για διεύρυνση: Ελπίζω ότι αυτό δεν σημαίνει την ουγγρική προσέγγιση
για τη χορήγηση υπηκοότητας σε όλους τους ουγγρικής εθνότητας πολίτες στις γειτονικές
χώρες. Είναι η διεύρυνση της ΕΕ μέσα σε ευρωσκεπτικιστικό πλαίσιο και οικονομική κρίση
πραγματικά ρεαλιστική;

Εν κατακλείδι, εύχομαι σε όλους μας καλή τύχη.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, η ουγγρική Προεδρία ξεκίνησε κατά τρόπο
δυσμενή. Το παράδειγμα που έθεσε η ουγγρική κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον
νέο της νόμο για τα μέσα ενημέρωσης δεν ήταν θετικό. Ο νέος νόμος αποδίδει στον παρατηρητή
των μέσων ενημέρωσης πολύ εκτεταμένες εξουσίες, γεγονός το οποίο ρίχνει ανησυχητική σκιά
επάνω από την έναρξη της ουγγρικής Προεδρίας. Ο νόμος αυτός αποτελεί ένα μόνο στοιχείο σε
μια σειρά ανησυχητικών εξελίξεων στην Ουγγαρία.

Όπου κυριαρχεί ένα μόνο πολιτικό κόμμα, οι άλλες φωνές σιγούν. Ο γάλλος συγγραφέας του
17ου αιώνα Rochefoucauld προειδοποίησε ως προς αυτό εδώ και πολύ καιρό: «Λίγοι είναι
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αρκετά σοφοί ώστε να προτιμούν τη χρήσιμη επίπληξη από τον ύπουλο έπαινο». Η συμβουλή
μου προς την Προεδρία είναι ότι θα πρέπει να λάβει τα λόγια του Λα Ρωσφουκώ σοβαρά υπό
την ιδιότητά της τόσο ως κατόχου της Προεδρίας της ΕΕ όσο και της κυβέρνησης της Ουγγαρίας.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο
Στρασβούργο, κύριε Orbán. Όπως επισήμανε ο κ. Cohn-Bendit, όλοι εδώ αγαπούμε την
Ουγγαρία, δεν αγαπούμε όμως όλοι την ουγγρική κυβέρνηση, όπως θα έχετε αντιληφθεί.

Εμείς, από την άλλη πλευρά, αγαπούμε την Ουγγαρία, εκτιμούμε ιδιαίτερα την ουγγρική
κυβέρνηση και, επιπλέον, επευφημούμε το κόμμα σας χωρίς ντροπή. Γιατί επευφημούμε το κόμμα
Fides; Επειδή το συγκεκριμένο κόμμα αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα για την επιστροφή
της Ουγγαρίας στο δημοκρατικό βίο μετά από μακρά και σκληρή δικτατορία.

Επευφημούμε το Fides διότι επί χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, επιδιώκει τις ίδιες αξίες της
δημοκρατίας και της ελευθερίας, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση. Επευφημούμε
το Fides διότι αποτελεί σήμερα τη μόνη πραγματική εναλλακτική λύση στη λαϊκιστική τάση που
φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε τόσες πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επευφημούμε επίσης το Fides διότι, μέσω των προτεραιοτήτων που αναφέρατε, το Fides μάς
κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι η μάχη για την ενωμένη και ελεύθερη Ευρώπη δεν έχει ακόμη
τελειώσει. Σας στηρίζουμε, κύριε Orbán, και σας επευφημούμε, διότι αυτό σημαίνει ότι
επευφημούμε την Ουγγαρία και την Ευρώπη ως σύνολο.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα από τα πιο σημαντικά της θέματα και προκλήσεις είναι η ενεργειακή
ασφάλεια. Για πολύ καιρό, πιστεύαμε ότι το κρισιμότερο σημείο ήταν η μείωση της εξάρτησης
από τις πηγές ενέργειας. Η οικονομική κρίση, ωστόσο, κατέδειξε σαφώς ότι αυτό που είναι
σημαντικότερο είναι η πρόσβαση και η οικονομική προσιτότητα. Ήταν η πρώτη χρονιά στην
Ουγγαρία που περισσότεροι άνθρωποι πάγωσαν μέχρι θανάτου σε θερμαινόμενα διαμερίσματα
από ό,τι στους δρόμους. Λίγες ημέρες πριν, οι κάτοικοι πολυκατοικίας ζήτησαν να σβήσει η
θέρμανση επειδή δεν μπορούσαν πλέον να την αντέξουν οικονομικά. Κυρίες και κύριοι, είναι
πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας ως μία από τις συνέπειες
της οικονομικής κρίσης, πρέπει δε να το πράξουμε αυτό στο πλαίσιο της παρωχημένης ενεργειακής
μας υποδομής.

Το σημαντικότερο καθήκον της ουγγρικής Προεδρίας στη σύνοδο κορυφής για την ενέργεια
είναι ο καθορισμός των βάσεων αυτής της νέας υποδομής, όχι μόνο όσον αφορά το φυσικό αέριο
αλλά και τις ηλεκτρικές γραμμές. Καθήκον μας δεν είναι η αναβάθμιση των δικτύων του
παρελθόντος, αλλά η εγγύηση επενδυτών και δυνατοτήτων δέσμευσης κεφαλαίων για τα ευφυή
ενεργειακά δίκτυα του μέλλοντος. Το έργο που αναμένει την ουγγρική κυβέρνηση είναι να πείσει
όλα τα κράτη μέλη να στηρίξουν ομόφωνα την αύξηση της ασφάλειας στη διαχείριση πυρηνικών
αποβλήτων. Πρέπει να εγγυηθούμε ότι όλα αυτά θα παραμείνουν εντός των ορίων της οικονομικής
προσιτότητας. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε αυτό εν θερμώ και με
ψυχραιμία, μόνο με καθαρό μυαλό, καθαρή καρδιά και ξεκάθαρο όραμα. Θα είμαστε οι εταίροι
σας στην επίλυση αυτών των θεμάτων.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, οι λαοί της Ευρώπης βιώνουν μια
σοβαρή και αποσταθεροποιητική κρίση. Θεωρώ ότι σε εποχές ακριβώς όπως η σημερινή πρέπει
να επιστρέφουμε στις θεμελιώδεις αξίες επί των οποίων στηρίζεται η Ευρώπη.

Η πρώτη από τις αξίες αυτές είναι η καταπολέμηση όλων των μορφών εθνικισμού. Επιτρέψτε
μου να σας μεταφέρω τις ανησυχίες μου όταν, αφού έχουμε προσφέρει την ουγγρική υπηκοότητα
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στους πληθυσμούς των Μαγυάρων, θέτετε τώρα το ενδεχόμενο να τους δοθεί δικαίωμα ψήφου
κατά παράβαση όλων των διεθνών συμβάσεων.

Η δεύτερη από αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες είναι η προάσπιση της δημοκρατίας και των ελευθεριών.
Όμως, από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας, έχει ληφθεί μια σειρά μέτρων τέτοιας φύσης
που μας προκαλούν ανησυχία και για τα οποία μπορείτε πλέον να μας δώσετε απαντήσεις.
Περιορίστηκαν οι εξουσίες του Συνταγματικού Δικαστηρίου, υπονομεύθηκε η ανεξαρτησία της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας –σε αντίθεση με τη συνθήκη προσχώρησης– και αναγκάζετε
τους πολίτες να ψηφίσουν έναν νόμο ο οποίος, υπό το πρόσχημα της μεταφοράς ευρωπαϊκής
οδηγίας, αποτελεί στην ουσία νόμο που καταστρέφει τις ελευθερίες του τύπου, όπως κατέδειξε
πρόσφατα ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Εξηγείτε ότι ο εν λόγω νόμος σας είναι παρόμοιος με άλλων κρατών μελών, αλλά ακόμα και αν
ορισμένα από αυτά –και αναφέρομαι ειδικότερα στην πατρίδα μου– πρέπει προφανώς να
επιτελέσουν πρόοδο, σε ποια άλλη χώρα της Ένωσης οποιοσδήποτε φορέας των μέσων ενημέρωσης
κινδυνεύει με πρόστιμο 700.000 ευρώ για παράβαση των ηθικών προτύπων; Η υπόθεση βρίσκεται
πλέον στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία πρέπει να μας μιλήσει για το βασικό θέμα,
και πέρα από τα αποκλειστικά νομικά ζητήματα να μας γνωστοποιήσει εάν ο συγκεκριμένος
νόμος παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης. Στην περίπτωση αυτή, η Ένωση διαθέτει τα μέσα
για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι το μήνυμα
αποφασιστικότητας που αναμένουμε πλέον.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, η Ουγγαρία είναι
ευρωπαϊκή χώρα. Αγαπά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ουγγαρία επέλεξε ως Πρόεδρο της
Δημοκρατίας έναν από τους καλύτερους πρώην συναδέλφους μας, τον κ. Pál Schmitt, είχατε
δε τη σύνεση να επιλέξετε ως μία από τις υπουργούς σας μια πολύ καλή συνάδελφό μας, την κ.
Györi, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα.

Η δημοκρατία λειτουργεί. Έχετε εκλεγεί. Συγχαρητήρια! Η Ευρώπη λειτουργεί. Ένας σας νόμος
τίθεται υπό αμφισβήτηση και απαντάτε «θα τον αλλάξω». Αμφισβητείστε για την εφαρμογή των
αξιών, έχετε δε δηλώσει, κατά τη μεταρρύθμιση του συντάγματος, το οποίο είναι το πρώην
κομμουνιστικό σύνταγμα, ότι θα εγκρίνετε το σύνολο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Συγχαρητήρια! Η πολιτική λειτουργεί. Σε περίπτωση που κάποιος αμφιβάλλει ως προς το γεγονός,
έχουμε μια πολιτική Ευρώπη. Αυτά είναι καλά νέα!

Αντιμετωπίζετε οικονομικές προκλήσεις. Χειρίζεστε την οικονομία της Ουγγαρίας ορθά, κύριε
Orbán. Είστε πιθανώς ο πρωθυπουργός που χρειαζόμαστε αυτήν τη στιγμή. Δεν είναι η πρώτη
φορά που το πράττετε, ωστόσο. Το πράξατε ήδη και το 1998, όταν και τότε ήσασταν
πρωθυπουργός.

Θα ολοκληρώσω εφιστώντας την προσοχή σας στην Κροατία. Θέλετε να ενταχθεί. Είμαστε υπέρ
αυτού. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις ανησυχίες ορισμένων ομάδων της ευρωπαϊκής
κοινής γνώμης και να σας προτείνω να προβείτε σε ευρεία διαφημιστική εκστρατεία που να είναι
σε θέση να αποδείξει στους ευρωπαίους πολίτες ότι η Κροατία πληροί όλα τα κριτήρια για την
ένταξη, διότι δεν ακολουθούμε πλέον την πορεία τής κατά ομάδες ένταξης όπως μετά την πτώση
του Τείχους του Βερολίνου.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Orbán, εξ ονόματος
των ισπανών Σοσιαλιστών θα ήθελα να χαιρετίσω την ουγγρική Προεδρία, την τρίτη Προεδρία
στο πρώτο τρίο προεδριών στο πλαίσιο της νέας δυναμικής που θεσπίστηκε με τη συνθήκη της
Λισαβόνας. Το γεγονός αυτό απαιτεί συνέπεια με την κοινή γραφή που καθιερώθηκε από τις
τρεις χώρες –Ισπανία, Βέλγιο και Ουγγαρία– αλλά, το σημαντικότερο, και συνέπεια με τις αρχές,
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τις αξίες και τους στόχους που καθόρισε η ίδια η συνθήκη της Λισαβόνας, εφόσον απόλυτη
προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή και τήρησή της.

Ορισμένες από τις κοινές αυτές αξίες και αρχές καθορίζονται στο άρθρο 2 της συνθήκης της
Λισαβόνας: σεβασμός των ελευθεριών, προστασία των ανηλίκων και πολυφωνία, η οποία
περιλαμβάνει την πολυφωνία της ενημέρωσης. Συνεπώς, συμμερίζομαι την ανησυχία που
εκφράσατε ότι οι τόσο σημαντικοί στόχοι της ουγγρικής Προεδρίας ενδέχεται να στρεβλωθούν
από εθνικές συζητήσεις ή ιδιαιτερότητες αντί να επιτευχθούν χάρη σε αυτά που μας ενώνουν.

Ο ουγγρικός νόμος για τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορεί και δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να
προσεγγίζεται ως θέμα της εσωτερικής αγοράς κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας
για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Πρόκειται για συζήτηση που δεν επηρεάζει μόνο την
εσωτερική αγορά ή μόνο την Ουγγαρία. Επηρεάζει θεμελιώδη δικαιώματα και το σύνολο της
Ένωσης, συμφωνώ συνεπώς και εγώ με όσους είναι πεπεισμένοι ότι ο μόνος τρόπος να εξέλθουμε
από την κρίση είναι μέσω μεγαλύτερης ολοκλήρωσης και όχι ανταγωνιστικού εθνικισμού.

Η Προεδρία θα κριθεί με βάση την προθυμία της να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπλήρωση
των αξιών και των στόχων της συνθήκης της Λισαβόνας παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στις
δεσμεύσεις που ανέλαβε ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Κυρία Πρόεδρε, άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα ανέφερε
ο κ. López Aguilar, θα ήθελα δε να του υπενθυμίσω ότι η ισπανική κυβέρνηση –η οποία
καθοδηγείται από το κόμμα του– ετοιμάζεται επί του παρόντος να δημιουργήσει κρατικό
Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης και νόμο κατά της άνισης μεταχείρισης και των διακρίσεων, ο
οποίος κρέμεται επάνω από τους ενδεχόμενους πολιτικούς αντιπάλους ως δαμόκλειος σπάθη
και πιθανόν θα επηρεάσει το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης.

Ως εκ τούτου, κύριε López Aguilar, προτού επικρίνετε άλλους –και δεν πρόκειται να υπεισέλθω
σε λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα του ουγγρικού νόμου– προβληματιστείτε για το γεγονός
ότι δεν είναι καλό να χρησιμοποιούμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά και να έχουμε διπλά
κριτήρια. Μην λησμονείτε ότι υπήρξατε υπουργός Δικαιοσύνης.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που
ακούμε να γίνονται εδώ εντελώς ακατάλληλες συγκρίσεις ανάμεσα σε έναν νόμο που έχει
προκαλέσει ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα σε πολύ διακεκριμένους
εκπροσώπους της δικής σας πολιτικής οικογένειας, κύριε Vidal-Quadras, και τους νόμους που
σέβονται τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, την ελεύθερη διαμόρφωση της κοινής
γνώμης σε μια πλουραλιστική κοινωνία και, φυσικά, την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης. Οι
νόμοι αυτοί συστήνουν συμβούλια οπτικοακουστικών υπηρεσιών έργο των οποίων δεν είναι
κατά κανένα τρόπο να παρεμποδίσουν την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και επ’ ουδενί να
προκαθορίσουν το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης.

Αυτό συμβαίνει στην Ισπανία, όπως και σε πολλά άλλα παραδείγματα που παρατέθηκαν στο
Σώμα και τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα που έχει προκαλέσει τόση ανησυχία κατά
τη διάρκεια αυτής της συζήτησης.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η ουγγρική Προεδρία έχει τη μοναδική
ευκαιρία να θέσει σε εφαρμογή την ενεργειακή ασφάλεια για την Ευρώπη. Θα υπάρχουν δύο
διαδοχικές προεδρίες –η ουγγρική και η πολωνική– με ισχυρή πολιτική βούληση ώστε να
χρησιμοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες. Τα θέματα που αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα
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είναι η ενοποίηση ή το μονοπώλιο του εφοδιασμού και της διαμετακόμισης, η έλλειψη
διασυνδεδεμένης ενιαίας αγοράς και η ιδιαίτερα ευάλωτη θέση στην ανατολική πλευρά της
Ένωσης.

Αυτό που αναμένουμε από την ουγγρική Προεδρία είναι να χρησιμοποιήσει τη γεωμετρία της
Ένωσης με τη μορφή τριγώνου: έναν άξονα ή διάδρομο βορρά-νότου Βαλτικής-Αδριατικής, με
λιμένες ενέργειας στην Πολωνία και την Κροατία, ο οποίος θα συμπληρώνεται από τον αγωγό
αερίου της Κασπίας που θα τροφοδοτεί την ΕΕ απευθείας, ξεχωριστά και ανεξάρτητα, αρχικά
από το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν. Ο νότιος διάδρομος θα πρέπει προφανώς να
περιλαμβάνει και το σχέδιο Nabucco.

Έτσι, η νέα πηγή ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη αποτελεί την απόλυτη πρόκληση για
την ουγγρική Προεδρία. Οι τρεις επιτακτικοί στόχοι είναι η οικοδόμηση γραμμών διασύνδεσης,
η διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και η ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, επειδή δε η ενέργεια αποτελεί δημόσιο αγαθό για την Ένωση,
πρέπει να είναι εξευρωπαϊσμένο, η πολιτική πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη και η πολιτική
μας βούληση πρέπει να εγγυάται την εφαρμογή της.

Glenis Willmott (S&D).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι εποχή που πρέπει να συζητούμε τα
θέματα της οικονομικής διακυβέρνησης, των εργασιακών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος,
θέματα που όλα βρίσκονται υψηλά στην ημερήσια διάταξή μας· είναι εποχή να εορτάζουμε το
φανταστικό επίτευγμα της Ουγγαρίας η οποία, για πρώτη φορά, έχει την τιμή της Προεδρίας,
με λυπεί δε το γεγονός ότι ο ουγγρικός λαός –που ύψωσε το ανάστημά του ενάντια στην
καταπίεση και πολέμησε για τόσο μεγάλο διάστημα για τη δημοκρατία– ανέχεται τώρα να
αμφισβητείται η δημοκρατία αυτή από τους νέους νόμους για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία
και να πέφτει η σκιά των πολιτικών προστατευτισμού που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε
ξένες εταιρείες, επάνω στη σημερινή περίοδο που πρέπει να προκαλεί υπερηφάνεια στον ουγγρικό
λαό.

Πρόκειται για κρίσιμη στιγμή για τους πολίτες μας και πρέπει να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά
μας για τη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, πρέπει επίσης να επαγρυπνούμε ώστε να διασφαλιστεί ότι η
Ευρώπη δεν θα επιστρέψει στις σκοτεινές ημέρες του παρελθόντος. Πρέπει να συνεχίσουμε να
αντιτασσόμαστε και να επισημαίνουμε κάθε μορφής κρατική λογοκρισία και πολιτικές
προστατευτισμού. Πρέπει να προσεγγίσουμε τον ουγγρικό λαό, όμως η μελλοντική μας
δημοκρατία δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο.

Lívia Járóka (PPE).   – (HU) Κυρία Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, η υιοθέτηση
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους Ρομά υποβλήθηκε για πρώτη φορά από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις αρχές του 2008 και, στα τρία χρόνια που πέρασαν από τότε, μια ολόκληρη
σειρά κοινοτικών δράσεων και εγγράφων έχουν αποδείξει τη σημασία της καταπολέμησης του
διαχωρισμού και της φτώχειας που πλήττει τα 12 εκατομμύρια Ρομά της Ευρώπης. Ως μέλος
του Fidesz και η μόνη βουλευτής Ρομά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαι υπερήφανη που
η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας ήταν η πρώτη μεταξύ των προεδριών του Συμβουλίου που
ενστερνίσθηκε πλήρως τη δέσμευση και την αποστολή παροχής λύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κοινωνική ένταξη των Ρομά είναι μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις στην Ευρώπη σήμερα
και, ταυτόχρονα, μία από τις πλέον υποσχόμενες ευκαιρίες για το πρόβλημα της γήρανσης των
κοινωνιών μας. Στην ουσία, η ενσωμάτωση των Ρομά δεν είναι μόνο υποχρέωση από άποψης
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και οικονομική ανάγκη. Ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό ελπίζω ειλικρινά ότι, με βάση την έκθεση του Κοινοβουλίου και
την επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής, η ουγγρική Προεδρία θα καταφέρει να διαμορφώσει
μια στρατηγική η οποία θα είναι πραγματικά στο πνεύμα της Κοινότητας και η οποία θα καθορίζει
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την εν λόγω ομάδα στόχο βάσει οικονομικών και όχι εθνικών όρων, ενισχύοντας ταυτόχρονα
την εφαρμογή των οδηγιών για την ισότητα των ευκαιριών, λαμβάνοντας υπόψη την εδαφική
φύση του διαχωρισμού και αμβλύνοντας τα μειονεκτήματα των πολιτών που ζουν σε
μικροπεριφέρειες.

Κύριε πρωθυπουργέ, η διαδικασία αυτή αφορά πολλά περισσότερα από την ευρωπαϊκή στρατηγική
για τους Ρομά: αφορά την αμοιβαία εμπιστοσύνη, αφορά και την ικανότητα της Ευρώπης να
οικοδομήσει κοινότητα αξιών και να υπερβεί τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Σας εύχομαι
καλή τύχη σε αυτά τα σπουδαία καθήκοντα. Taves bahtalo!

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο τύπος στην Ευρώπη δεν
έχει καμία υποχρέωση να λαμβάνει ισορροπημένη προσέγγιση. Στην Ευρώπη, έχουμε ελευθερία
του τύπου. Εάν συστήνεται φορέας στην Ευρώπη ο οποίος αποσκοπεί στο να επιφέρει τη λεγόμενη
ισορροπία μέσω κυρώσεων οι οποίες δεν μπορούν να τηρηθούν, μέσω του τερματισμού της
προστασίας των πηγών και τη δημιουργία ατμόσφαιρας φόβου, αναμένω από την Επιτροπή, η
οποία αποτελεί θεματοφύλακα του ευρωπαϊκού δικαίου, να αντιδράσει. Ωστόσο, δεν πρέπει να
απαντήσει διστακτικά, με μισή καρδιά και αμυντική διάθεση. Πρέπει αντίθετα να αναλάβει ταχεία,
αποφασιστική και αποτελεσματική δράση. Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.

Κύριε Orbán, δεν έχω πεισθεί από την επιθετική και παράλογη υπεράσπιση που επέδειξαν οι
σύμμαχοί σας. Πιστεύαμε ότι είστε φιλελεύθερος. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο.
Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς αισθάνεστε τώρα, όταν σας θεωρούν κάποιον που εκτρέπει
τη χώρα από τη δημοκρατία και την οδηγεί προς τον ολοκληρωτισμό;

(Διαμαρτυρίες)

Πώς αισθάνεστε που πρέπει να σας υπερασπιστούν οι άνθρωποι που κάθονται εκεί, κύριε Orbán;
Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα από όλα θα ήθελα να δηλώσω ότι την
ημέρα αυτή κατά την οποία συζητούμε για την ουγγρική Προεδρία, χωρίς να θίγεται η ικανότητά
μας να μιλούμε για όλα τα θέματα που σκοπεύουμε, το Κοινοβούλιο πρέπει να επικεντρώνεται
στα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν γίνεται εδώ. Επιπλέον, προκειμένου να
επικεντρωθούμε στα προβλήματα της ΕΕ, είναι απαραίτητο να διαβάσουμε το παρόν προσεκτικά
και να συζητήσουμε εάν συμφωνεί ή όχι με τις προτεραιότητες της ουγγρικής Προεδρίας, αντί
να συζητούμε σημεία ή θέματα που σχετίζονται με τη ζωή εντός της Ουγγαρίας και τα οποία
μπορούν να ρυθμιστούν, εάν είναι αναγκαίο, ως τμήμα της κανονικής και υγιούς σχέσης μεταξύ
της Επιτροπής και της ουγγρικής κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου.

Επομένως, θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι, πέρα από την προτεραιότητα που όπως είναι φυσικό
πρόκειται να δώσει η ουγγρική Προεδρία στα επίκαιρα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα,
είμαι πολύ ευτυχής που διαπιστώνω ότι το ουγγρικό σχέδιο για τους επόμενους έξι μήνες είναι
πολύ σαφές και φιλόδοξο, εστιάζοντας και αποδίδοντας προτεραιότητα σε τρία θέματα τα οποία
θα είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης: τα τρόφιμα, τα οποία εισέρχονται σε
φάση σοβαρής παγκόσμιας κρίσης, την ενέργεια, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια
και την οικονομική μας βιωσιμότητα, και το νερό, για το οποίο ελάχιστα ειπώθηκαν εδώ, αποτελεί
όμως την επόμενη πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι μετά τα τρόφιμα.

Ελπίζω ότι θα επιτύχετε τους στόχους σας.

Kristian Vigenin (S&D).    – (BG) Κυρία Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, το 2011 θα είναι το
πρώτο έτος κατά το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται υπό την ηγεσία δύο χωρών από την
κεντρική και ανατολική Ευρώπη, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Αυτές οι δύο χώρες συνέβαλαν
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κατά τρόπο ιδιαίτερο στην ανάπτυξη της δημοκρατίας και την ολοκλήρωση της Ευρώπης, μου
φαίνεται δε ότι τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που κατέχουν οι δύο αυτές χώρες δεν θα πρέπει
να παραγκωνίζονται με τον τρόπο που έγινε σήμερα.

Κύριε Orbán, σας εκλιπαρώ να απελευθερωθείτε από τη σκιά που έχει πέσει επάνω από την
Προεδρία σας. Τότε θα είμαστε σε θέση να δηλώσουμε στο τέλος της ότι εκπληρώσατε τις
προτεραιότητές σας. Εκεί θέλω να επικεντρωθούμε και όχι στα ψηφίσματα και τις δράσεις του
ουγγρικού κοινοβουλίου, τα οποία υπολείπονται των βασικών αρχών της δημοκρατίας.

Θα έχετε την πλήρη υποστήριξη των σοσιαλιστών και των δημοκρατών για την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων με την Κροατία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας.

Κατά την υποβολή του προγράμματός σας, δεν άκουσα τίποτα σχετικό με την αναθεώρηση της
πολιτικής γειτονίας. Ελπίζω ότι θα επιδείξετε την απαιτούμενη πρωτοβουλία, ευελπιστώ δε ότι
κατά το διάστημα αυτό θα είστε σε θέση να επαναφέρετε τη Λευκορωσία στην οδό της
δημοκρατικής ανάπτυξης.

Λαμβάνω το θάρρος να διαφωνήσω με τον κ. Cohn-Bendit. Δεν πιστεύω ότι ο κ. Orbán μπορεί
να συγκριθεί με τον κ. Chávez· υπάρχουν άλλοι πρωθυπουργοί στην Ευρώπη πολύ
καταλληλότεροι για τον ρόλο αυτόν.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Orbán, είναι αλήθεια ότι η χώρα σας
υπέφερε πολλά και ότι η χώρα σας, εσείς ο ίδιος και το κόμμα σας συμβάλατε σημαντικά στην
ειρήνη και στην ενωμένη Ευρώπη. Ως καλός γείτονας και ως Αυστριακός, θα ήθελα να το
καταστήσω σαφές με γνήσιο σεβασμό σε αυτό που είναι ιστορική στιγμή για εσάς.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η προώθηση της ανάπτυξης και η αύξηση της ασφάλειας
αποτελούν τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας και είμαστε ευτυχείς που τις υποστηρίζουμε.
Άλλες προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, την πρόοδο της
ενεργειακής πολιτικής, τη στρατηγική για τον Δούναβη και την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων με την Κροατία. Όλοι αυτοί είναι τομείς στους οποίους θέλουμε και
σκοπεύουμε να σας υποστηρίξουμε.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας. Ο
χριστιανισμός αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής δράσης και σκέψης,
σεβόμαστε δε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μεταρρυθμίσατε την κομμουνιστική νομοθεσία για τα
μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία, η οποία χρονολογείται από το 1986. Είναι σημαντικό, και το
σωστό που έπρεπε να γίνει. Θεωρούμε ότι πολλές από τις απόψεις που ακούστηκαν στο πλαίσιο
αυτό, ακόμη και εντός του Σώματος, είναι λανθασμένες. Ορισμένες από τις φωνές μού θυμίζουν
τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν αδίκως στην αυστριακή κυβέρνηση το 2000. Πιστεύω ότι τυγχάνετε
εξίσου άδικης μεταχείρισης τώρα όσο και η αυστριακή κυβέρνηση τότε.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε πράξει και να ευχηθώ στη νέα ουγγρική Προεδρία
κάθε επιτυχία.

(Χειροκροτήματα)

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Κυρία Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, ως ευρωπαίος πολίτης
και σοσιαλιστής, επικροτώ τη δέσμευσή σας να εφαρμόσετε τη στρατηγική για τον Δούναβη,
συνεκτική στρατηγική ευρωπαϊκού επιπέδου για τους Ρομά και, ως ρουμάνος υπήκοος, επικροτώ
τη στήριξη της Προεδρίας σας ώστε η πατρίδα μου και η Βουλγαρία να προσχωρήσουν στον
χώρο Σένγκεν.
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Ωστόσο, η έναρξη της ουγγρικής Προεδρίας επισκιάζεται από τις έντονες συζητήσεις σχετικά
με τον επαίσχυντο νόμο που αμαυρώνει τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Ο νόμος αυτός φαίνεται
να έχει εκπονηθεί υπό την πολιτική επιρροή του Horthy, του Kádár, του Antonescu ή του
Τσαουσέσκου. Υπονομεύει την αξιοπιστία και το κύρος της Ουγγαρίας ως κράτους μέλους της
ΕΕ και αποτελεί ταπείνωση για τον ουγγρικό λαό που εκτιμάται για την προσήλωσή του στην
ελευθερία. Ο νόμος αυτός έχει επικριθεί έντονα από δύο σημαντικές κυβερνήσεις της ΕΕ, της
Γερμανίας και της Γαλλίας, οι οποίες ανήκουν στην πολιτική σας οικογένεια. Αξιότιμοι βουλευτές
του ΕΚ από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) επέκριναν
τον νόμο αυτόν και θεωρούν ότι δεν θα αποκλειστούν σύντομα από την Ομάδα PPE.

Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε η κατάσταση να κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν
μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, ως αποτέλεσμα της συζήτησης για τον
ουγγρικό νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, όλοι στην Ευρώπη γνωρίζουν ποιος κατέχει σήμερα
την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν συνέβαινε πάντοτε στο παρελθόν. Πιστεύω ότι
αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός υπέβαλε τον νόμο στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και με εμπιστοσύνη αναμένουμε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τις τέσσερις προτεραιότητες της ουγγρικής προεδρίας. Ανάπτυξη και
θέσεις απασχόλησης. Καταρχάς, ο διοικητικός φόρτος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να λάβετε επ’ αυτού; Το ψηφιακό θεματολόγιο: η Κίνα δεν
πρόκειται να περιμένει την Ευρώπη να καλύψει την απόσταση που μας χωρίζει. Η δεύτερη
προτεραιότητα είναι η ισχυρότερη Ευρώπη. Εμείς στην Ευρώπη βρισκόμαστε σήμερα μέχρι τον
λαιμό στο νερό. Δεν μιλώ για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά για την άνοδο της
στάθμης των υδάτων του Ρήνου, του Πάδου και του Μοζέλα. Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν
μπορούσατε να αποδώσετε προσοχή και στο θέμα αυτό.

Στη συνέχεια, η φιλικότητα απέναντι στους πολίτες: τι θα πράξουμε για τον χώρο Σένγκεν, τη
Ρουμανία και τη Βουλγαρία, και την προσχώρηση της Κροατίας;

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, η Ουγγαρία επέβαλε φόρο έκτακτης ανάγκης στις επιχειρήσεις από άλλες
χώρες. Ο φόρος αυτός αντίκειται προς την εσωτερική αγορά. Πότε θα καταργηθεί;

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Jerzy BUZEK
Προέδρου

László Tőkés (PPE).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ επιτρέψτε μου να επισημάνω τον
ακόλουθο παραλληλισμό σε σχέση με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης: το 1956, η πλειονότητα
των δυτικών κομμουνιστικών κομμάτων, καθώς και μεγάλος αριθμός δυτικών αριστερών
φιλελεύθερων διανοουμένων, καταδίκασε τους ούγγρους επαναστάτες και καταφέρθηκε εναντίον
τους προς υπεράσπιση των σοβιετικών μπολσεβίκων. Τηρουμένων των αναλογιών, κάτι παρόμοιο
συμβαίνει και σήμερα. Πολλοί από τους δυτικούς σοσιαλιστές και φιλελεύθερους συναδέλφους
μας συντάσσονται με ένα κόμμα πρώην κομμουνιστών και ψευδοφιλελεύθερων ενάντια στην
αληθινή δύναμη που στηρίζει την αλλαγή του καθεστώτος, τους οπαδούς του αείμνηστου József
Antall, τους αγωνιστές της ελευθερίας του Viktor Orbán. Αυτό γίνεται φανερό στο πλαίσιο
του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης. Κυρίες και κύριοι, σε καμία περίπτωση ας μην συγχέουμε
τους πρώην ηγέτες και κληρονόμους του παρελθόντος, αυτούς τους μετακομμουνιστές, με την
αληθινή και αξιόπιστη Αριστερά. Τα δύο αυτά δεν είναι το ίδιο. Στη δική του εποχή, ο Αλμπέρ
Καμύ αναγκάστηκε επίσης να συνειδητοποιήσει ποιοι πραγματικά ήταν οι σοβιετικοί σταλινικοί
και πήρε το μέρος της ουγγρικής επανάστασης.
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Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Orbán, συμφωνώ μαζί σας σε τρία
σημεία. Το πρώτο είναι το ζήτημα της Κροατίας. Έχουμε την ίδια προσέγγιση και ελπίζουμε να
βρούμε τη λύση από κοινού με τον υπουργό Εξωτερικών σας. Το δεύτερο αφορά τη σημασία
της ένταξης των Ρομά και το τρίτο είναι η ευρωπαϊκή σημασία της ουγγρικής επανάστασης.

Κατάγομαι από την Αυστρία και γεννήθηκα κοντά στα ουγγρικά σύνορα. Είχα επίγνωση τού τι
συνέβαινε, κατά γενική ομολογία από την καλύτερη πλευρά των συνόρων. Μου είχε ανατεθεί να
διδάξω σε δύο από τους συμμαθητές μου γερμανικά. Γνωρίζω τα πάντα σχετικά με τη σημασία
της επανάστασης. Ωστόσο, επρόκειτο για επανάσταση κατά της διεκδίκησης της εξουσίας, κατά
του μονοπωλίου της εξουσίας. Στόχος της ήταν να επιφέρει ελευθερία, μεταξύ άλλων ελευθερία
του τύπου.

Κύριε Orbán, σκεφτείτε και πάλι παρακαλώ εάν ο νόμος αυτός συνάδει πραγματικά με την έννοια,
το πνεύμα και τους στόχους της ουγγρικής επανάστασης. Όταν τον συγκρίνετε με τους στόχους
αυτούς, θα μπορέσετε να καταρτίσετε καλύτερο νόμο. Ως εκ τούτου, σας καλώ για άλλη μια
φορά να εξετάσετε μόνος σας τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συντάξετε καλύτερο νόμο για
τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνο με την ουγγρική επανάσταση και το πνεύμα αυτής της
επανάστασης.

(Χειροκροτήματα)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω λίγα λόγια ενθάρρυνσης
και υποστήριξης προς την ουγγρική Προεδρία και την Ουγγαρία, μια χώρα η οποία αποτελεί
καλή γείτονα της Σλοβενίας και με την οποία μοιραζόμαστε πολλά κοινά. Θα ήθελα επίσης να
υποστηρίξω τις βασικές προτεραιότητες που επισημάνατε σήμερα, κύριε Orbán, για την Προεδρία
σας.

Η Ουγγαρία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω εδραίωση της σταθερότητας στην
περιοχή που όλοι ζούμε και, ιδίως, να διασφαλίσει ότι η περιοχή στο σύνολό της συμμερίζεται
τις σύγχρονες αξίες και το μέλλον της.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρόκειται να σας πω κάτι που ίσως δεν θέλετε να ακούσετε:
Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να αφήσετε την ιστορία του Τριανόν να μείνει στο παρελθόν. Μην
τη χρησιμοποιείτε ως δικαιολογία για να ενοχλείτε τους γείτονές σας ή να ανοίξετε παλιές πληγές.
Όλοι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την ιστορία μας.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σχολιάσω ένα ζήτημα
που έχει ήδη ελκύσει αρκετά την προσοχή εδώ σήμερα το πρωί. Πρόκειται για τον νόμο για τα
μέσα ενημέρωσης της Ουγγαρίας. Το θέμα αυτό, κύριε Orbán, δεν αφορά την Ουγγαρία ή την
ουγγρική εσωτερική πολιτική· μιλούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ και την αξιοπιστία
μας από την άποψη του υπόλοιπου κόσμου. Η ελευθεροτυπία θα τεθεί σε κίνδυνο σε ολόκληρη
την ΕΕ εάν η Ουγγαρία θεσπίσει πολιτικά διορισμένο συμβούλιο για τα μέσα ενημέρωσης και
πρέπει να πληρώσει εκατομμύρια σε πρόστιμα.

Κύριε Orbán, ανήκω σε μια νέα ευρωπαϊκή γενιά η οποία πιθανόν θεωρεί την ελευθεροτυπία
δεδομένη, σήμερα όμως διαπιστώνω ότι αυτό δεν είναι εκ προοιμίου έτσι. Χαίρομαι που
υποσχεθήκατε να αναθεωρήσετε τον νόμο εάν αντιβαίνει τη νομοθεσία της ΕΕ και τις συνθήκες,
πιστεύω δε ότι ακόμη και τώρα είστε σε θέση να επιστρέψετε στην πατρίδα σας και να προβείτε
σε αναθεωρήσεις. Το οφείλετε σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για τα θεμελιώδη δικαιώματα
και την ελευθερία του τύπου, το οφείλετε και στη γενιά μου η οποία δεν έχει γνωρίσει ποτέ κάτι
διαφορετικό. Πιστεύω ότι πρέπει να οικοδομήσουμε δημοκρατία στην ΕΕ, όχι να την
αποδομήσουμε.
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Othmar Karas (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ενίσχυση της Ευρώπης σημαίνει και ενίσχυση
της Επιτροπής και επέκταση του δικτύου ασφαλείας, τόσο από την άποψη των οικονομικών της
όσο και του περιεχομένου της. Σημαίνει ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ευρώπη, σημαίνει
κοινότητα της Ευρώπης. Η διαδικασία ισχυροποίησης της Ευρώπης ξεκινά από την πατρίδα μας.
Βοηθήστε μας να σημειώσουμε πρόοδο «εξευρωπαΐζοντας» την εσωτερική πολιτική και
διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη δεν θα αποδυναμωθεί από τον εθνικισμό.

Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε την Ευρώπη, κύριε Orbán, πρέπει να ενισχύσουμε τα κοινά μας
σημεία και να μειώσουμε τις αδυναμίες μας. Τα ισχυρά μας σημεία περιλαμβάνουν τα ίδια νομικά
συστήματα, τις ίδιες αξίες, τις ίδιες ελευθερίες, την κοινοτική μέθοδο, την εσωτερική αγορά με
τις τέσσερις ελευθερίες της και το κοινό νόμισμα. Τα κόμματα αποτελούν απλώς μέσα της
δημοκρατίας και όχι το αντίστροφο. Αδύνατα σημεία μας είναι ο εθνικισμός, ο εγωισμός, η
πόλωση και ο προστατευτισμός. Ας χρησιμοποιήσουμε τους έξι αυτούς μήνες για να
καταστήσουμε την Ευρώπη και την κοινότητα της Ευρώπης πιο ισχυρή.

Maroš Šefčovič,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς
να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό κ. Orbán για την παρουσίαση ενός πολύ φιλόδοξου
προγράμματος. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους βουλευτές για την όμορφη συζήτηση
και την έντονη ανταλλαγή απόψεων.

Πιστεύω ότι η δημοκρατική συζήτηση είναι ο καλύτερος τρόπος για την εξεύρεση των καλύτερων
λύσεων για την Ευρώπη. Ωστόσο, υπάρχει μία προϋπόθεση, και αυτή είναι ότι οι συνομιλητές
πρέπει να έχουν κοινό στόχο. Πιστεύω ότι έχουμε έναν τέτοιο στόχο, διότι οι περισσότεροι από
εμάς στο Σώμα επιθυμούμε μια ισχυρότερη Ευρώπη. Το σύνθημα που επέλεξε η ουγγρική
Προεδρία είναι συνεπώς πολύ κατάλληλο και καλό. Εξ ονόματος της Επιτροπής, θα ήθελα ως
εκ τούτου να τονίσω ότι πρέπει να στηρίξουμε τους στόχους της ουγγρικής Προεδρίας.

Όπως κατέστησε σαφές η συζήτηση, υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για αυτό το εξάμηνο. Πρέπει
να θεσπιστεί η οικονομική διακυβέρνηση, να εξευρεθούν λύσεις για την κρίση του εθνικού χρέους,
καθώς και να υλοποιηθεί η στρατηγική ΕΕ 2020 πολύ ταχύτερα – για να αναφέρουμε μόνο
μερικούς από τους στόχους στον οικονομικό τομέα. Ωστόσο, επικροτούμε θερμά την εστίαση
της ουγγρικής Προεδρίας στην αναζήτηση καλύτερης λύσης όσον αφορά την ένταξη των Ρομά,
καθώς και στη στρατηγική για τον Δούναβη.

Θα ήθελα να σχολιάσω το ζήτημα του τρόπου αποτελεσματικότερης ενσωμάτωσης των Ρομά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, συμμετείχαμε σε ένα ευρύτατο πρόγραμμα
ευαισθητοποίησης και προώθησης συντονισμένου διαλόγου στα κράτη μέλη σχετικά με τις
δυνατότητες που προσφέρουν τα κοινοτικά ταμεία. Μετά την Ουγγαρία το 2009 και τη Ρουμανία
το 2010, η Σλοβακία και η Βουλγαρία θα βρίσκονται στο επίκεντρο του τρέχοντος έτους.
Πιστεύω ότι, μαζί με εσάς και με την ουγγρική Προεδρία, θα μπορέσουμε τον Απρίλιο να
παραδώσουμε το νέο κοινοτικό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά.

Θα ήθελα να σχολιάσω τις παρατηρήσεις του κ. Cohn-Bendit διότι θεωρώ ότι είναι πολύ
σημαντικό να καταδείξουμε με σαφήνεια αυτήν τη στιγμή ότι η ΕΕ συμπαραστέκεται στην Τυνησία
και τον λαό της. Θα ήθελα, ιδιαίτερα, να εξάρω το θάρρος που όλοι οι Τυνήσιοι έχουν επιδείξει
τις τελευταίες ημέρες. Είμαι βέβαιος ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει τους Τυνήσιους κατά την επιδίωξη
των ειρηνικών και δημοκρατικών τους φιλοδοξιών.

Η νέα κυβέρνηση ενότητας πρέπει να εκπροσωπεί πραγματικά τις επιθυμίες της τυνησιακής
κοινωνίας. Πρέπει να οδηγήσει τη χώρα σε ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση και να οργανώσει
πρόωρες εκλογές. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε
άμεση βοήθεια στην προετοιμασία και τη διοργάνωση της εκλογικής διαδικασίας και να
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προσφέρουμε διαρκή υποστήριξη για γνήσια δημοκρατική μετάβαση. Εάν μας ζητηθεί, είμαστε
επίσης έτοιμοι να αναπτύξουμε την απαιτούμενη βοήθεια ώστε να συμβάλουμε τις αρχές της
Τυνησίας στις επείγουσες ανάγκες.

Σε απάντηση στις εκκλήσεις για ταχεία ανάληψη δράσης από την Επιτροπή ως προς το θέμα του
νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, θα ήθελα να πληροφορήσω τους αξιότιμους βουλευτές ότι η
συζήτησή μας με τις ουγγρικές αρχές σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων είναι
έντονη και συνεχής. Η Επιτροπή θα αποστείλει διευκρινιστική επιστολή προς τη Βουδαπέστη
αυτήν την εβδομάδα με την οποία θα ζητούνται περαιτέρω διευκρινίσεις. Θα ήθελα να τονίσω
για άλλη μια φορά ότι ενεργούμε πολύ γρήγορα με δεδομένη την πολυπλοκότητα του ζητήματος.
Οφείλω επίσης να επαναλάβω τα όσα δήλωσε ο Πρόεδρος Barroso: ότι μας ενθαρρύνει πολύ η
πολιτική δέσμευση του πρωθυπουργού κ. Orbán για διόρθωση του νόμου, εάν χρειαστεί.

Είμαστε πλήρως πεπεισμένοι ότι η Ουγγαρία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
διασφαλίσει ότι ο νέος νόμος για τα μέσα ενημέρωσης θα εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό των
ευρωπαϊκών αξιών για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και της σχετικής νομοθεσίας της
ΕΕ, καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Επιτροπή, στο
πλαίσιο αυτό, θα ενεργήσει σε πλήρη συμφωνία με τον ρόλο της ως θεματοφύλακας των
Συνθηκών.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω αναφέροντας ότι έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη δέσμευση και τον
ενθουσιασμό της ουγγρικής Προεδρίας. Έχουμε εξακριβώσει την επαρκή προετοιμασία που έχει
πραγματοποιηθεί από τις ουγγρικές αρχές ως προς το έργο αυτό, με σκοπό να καταστεί μια πολύ
ενεργητική Προεδρία για το σημαντικό αυτό εξάμηνο. Πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να
προωθήσουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο. Είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει
το έργο αυτό και θα διαδραματίσει τον ρόλο του μέσα σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας. Πρέπει
σαφώς να σημειωθεί ουσιαστικότατη πρόοδος ως προς τις βασικές προτεραιότητές μας κατά το
εξάμηνο αυτό.

Εύχομαι στην Προεδρία ό,τι καλύτερο για τους επόμενους έξι μήνες. Με χαρά θα συνεργαστούμε
προς όφελος της Ευρώπης.

(Χειροκροτήματα)

Viktor Orbán,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα
ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Κοινοβουλίου που μας τίμησαν με τις ομιλίες τους
στη συναρπαστική και πολύτιμη σημερινή συζήτηση. Η συζήτηση αυτή ήταν εξαιρετικά πολύτιμη
για εμάς ώστε να εξετάσουμε τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν σε μια σύντομη, ενός λεπτού
απάντηση. Θα τηρήσω την προθεσμία, δεν μπορώ όμως να μην απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις.

Πρώτον, απαντώντας ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την έκπληξή
μου που τόσοι πολλοί σοβαροί και αξιοπρεπείς άνθρωποι, όπως αυτοί που προσέθεσαν τις
παρατηρήσεις τους, βρίσκονται σε πλάνη. Θα ήταν ανώφελο και δύσκολο, όχι μόνο για εσάς
αλλά και για εμένα, να παραθέσω όλα τα σφάλματα που διαπράχθηκαν εδώ σχετικά με τον
ουγγρικό νόμο για τα μέσα ενημέρωσης και την ουγγρική δημοκρατία, αρχής γενομένης με τον
κ. Schulz. Απλώς για να καταστήσω σαφή την έκταση της πλάνης σας, επιτρέψτε μου να παραθέσω
ένα παράδειγμα: ο ουγγρικός νόμος για τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορεί να τιμωρήσει τη μη
ισορροπημένη έκθεση των γεγονότων, ούτε και να επιβάλει κυρώσεις για αυτή. Για ποιον λόγο
διαμαρτύρεστε λοιπόν; Και ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί επ’ άπειρον. Θα ήθελα
επομένως να καταστήσω σαφές ότι λυπάμαι που διαπιστώνω ότι έχετε παραπλανηθεί και
εξαπατηθεί τόσο πολύ. Μπορώ πλέον να διαπιστώσω ξεκάθαρα ότι σε αυτήν τη συζήτηση δεν
μπορώ ούτε καν να ελπίζω ότι θα τύχω δίκαιης μεταχείρισης, αντ’ αυτού δε θα πρέπει να έχω
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εμπιστοσύνη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να σχηματίσει μια αμερόληπτη και
αντικειμενική γνώμη την οποία, ουσιαστικά, εγώ προσωπικά θα αποδέχομαι ευχαρίστως και θα
ενεργώ ανάλογα, σύμφωνα με τη δεδηλωμένη διαδικασία.

Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πιστεύω πως η ιδέα του κ. Schulz ότι η ουγγρική
Προεδρία θα κριθεί όχι βάσει του προγράμματος που παρουσίασε αλλά των επιδόσεων που
επέτυχε, είναι πολύτιμη. Θέλω απλώς να σας προτείνω να ακολουθήσετε την ίδια αρχή όσον
αφορά την ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και
εβδομάδες τώρα. Ευχαρίστως θα σας αποστείλω αποσπάσματα ουγγρικών εφημερίδων στη
γερμανική γλώσσα και θα διαπιστώσετε ότι οι ένθερμες ομιλίες του κ. Cohn-Bendit δεν είναι
παρά αθώα ψελλίσματα μωρού σε σύγκριση με όσα δημοσιεύει ο ουγγρικός τύπος. Αυτά όσον
αφορά την ακρίβεια των δεδομένων.

Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους επικριτές του νόμου για τα μέσα
ενημέρωσης ότι ζούμε στον 21ο αιώνα. Πώς μπορείτε να πιστεύετε ότι οποιοσδήποτε στην
Ουγγαρία, ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα ήταν σε θέση να καταστείλει την ελευθερία
της γνώμης στην εποχή του διαδικτύου; Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στην
Ουγγαρία, κερδίσαμε σε μεγάλο βαθμό τις εκλογές χάρη στο μη υποκείμενο σε ελέγχους
διαδίκτυο και Facebook. Πώς μπορείτε να πιστεύετε ότι, στον 21ο αιώνα, θα μπορούσε κανείς
να περιορίσει την ελεύθερη ροή απόψεων; Εκπλήσσομαι που διαπιστώνω πόσο πίσω είστε.

Επίσης, θα ήθελα απλώς να σημειώσω ενημερωτικά ότι ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης στον
οποίο αντιτίθεστε, κατήργησε την πράξη περί τύπου που εγκρίθηκε το 1986, κατά τη διάρκεια
του κομμουνιστικού καθεστώτος, η οποία, μέχρι την έκδοση του νέου νόμου για τα μέσα
ενημέρωσης, επέτρεπε την παύση λειτουργίας εφημερίδων απλά με τη διαγραφή τους από το
μητρώο. Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ για αυτόν κατά τα τελευταία είκοσι έτη, παρόλο που
ήταν εξαιρετικά αντιδημοκρατικός. Προτείνω, συνεπώς, να συνεχίσουμε την παρούσα συζήτηση
για τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης σε πνεύμα λογικής και με λογικά επιχειρήματα.

Ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, σε αντίθεση με ορισμένες από
τις απόψεις που εκφράστηκαν εδώ, η Ουγγαρία βρίσκεται σε διαδικασία ανοικοδόμησης του
κράτους δικαίου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, αν και δεν αποτέλεσε αντικείμενο των συζητήσεών
σας τα τελευταία χρόνια, οι ουγγρικές μυστικές υπηρεσίες είχαν χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς
σκοπούς κατά τα προηγούμενα έτη, αυτό δε αποτελεί τώρα αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας.
Στην Ουγγαρία, η αστυνομία είχε λάβει εντολή να κάνει χρήση βίας εναντίον ειρηνικών μαζών,
αυτό δε αποτελεί τώρα αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας. Στην Ουγγαρία, η ενημέρωση σε
θέματα δημόσιου συμφέροντος ήταν ψευδής, και αυτό οδήγησε στη σημερινή κατάσταση της
οικονομίας μας. Σήμερα, το κράτος δικαίου ενισχύεται στην Ουγγαρία μετά την πολιτική διάλυσης
του κράτους δικαίου η οποία, για κάποιο λόγο, ποτέ δεν προκάλεσε οποιαδήποτε κριτική εκ
μέρους σας. Ακούγοντας τη συζήτηση σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, δυστυχώς
κατέληξα αναγκαστικά στο συμπέρασμα ότι δεν έχετε πραγματικά πρόβλημα με τον νόμο αλλά
με το γεγονός ότι, σε μια πράξη αλληλεγγύης χωρίς προηγούμενο στην Ευρώπη, ο ουγγρικός
λαός ψήφισε κατά πλειοψηφία δύο τρίτων υπέρ μιας πολιτικής δύναμης στην Ουγγαρία.
Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για πολύ συναρπαστικό και ενδιαφέρον θέμα και είμαι πεπεισμένος
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της Ευρώπης.

Δεδομένου ότι ο κ. Lambsdorff επίσης έκανε μια προσωπική παρατήρηση, επιτρέψτε μου να
απαντήσω και σε αυτή. Κύριε Lambsdorff, απευθύνομαι σε εσάς ως Ευρωπαίος που απευθύνεται
σε Ευρωπαίο, ως Ούγγρος που απευθύνεται σε Γερμανό. Η νομοθεσία σας για τα μέσα ενημέρωσης
δεν είναι ούτε κατά διάνοια περισσότερο δημοκρατική από την αντίστοιχη ουγγρική, εάν δε
αμφισβητείτε τον ισχυρισμό αυτόν, παρακαλώ να το πράξετε σε μια αντικειμενική συζήτηση. Και
δεν θα αποδεχτώ, ούτε από τους Γερμανούς ούτε από οποιονδήποτε άλλο, ότι απλώς και μόνο
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επειδή ζούσαμε υπό δικτατορικό καθεστώς επί σαράντα χρόνια, θα μπορούσε κανείς να θέσει
υπό αμφισβήτηση την προσήλωση του ουγγρικού λαού προς τη δημοκρατία.

Φυσικά, ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης μπορεί και πρέπει να επικριθεί, και το αποδέχομαι αυτό
ως φυσικό, δεν πρέπει όμως να υβρίζεται ένα έθνος. Και θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι το
να τίθεται υπό αμφισβήτηση η προσήλωση του ουγγρικού λαού και της ουγγρικής κυβέρνησης
στη δημοκρατία αποτελεί προσβολή για τον ουγγρικό λαό ... (διακοπή, χειροκροτήματα).
Παρακαλώ επιτρέψτε μου να αναφερθώ στη δήλωση που κατηγορεί την Ουγγαρία ότι λαμβάνει
μέτρα προς την κατεύθυνση της δικτατορίας. Ήμουν εδώ και το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά.
Για ποιον λόγο διαμαρτύρεστε; Ήμουν εδώ και το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά! Με απειλήσατε,
υποστηρίζοντας ότι η Ουγγαρία κινείται προς την κατεύθυνση της δικτατορίας. Τι είναι αυτό
αν όχι προσβολή για τον ουγγρικό λαό; Και, για να καταστεί σαφές, πάντοτε θα ορθώνω το
ανάστημά μου για να προστατεύσω την πατρίδα μου, την Ουγγαρία. Αυτό δεν αφορά νόμους
για τα μέσα ενημέρωσης!

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα, αν μου επιτρέπετε, θα μιλήσω τώρα με την άλλη μου ιδιότητα.
Θεωρώ το ζήτημα της αγοράς ομολόγων, όπως αναφέρθηκε από τον κ. Verhofstadt, σημαντικό,
θα ήθελα δε να δηλώσω ότι η ουγγρική Προεδρία πιστεύει ότι η δημιουργία αγοράς ομολόγων
είναι αναγκαία και μακροπρόθεσμα αναπόφευκτη. Επομένως, υποστηρίζουμε τις ευρωπαϊκές
πολιτικές που καθοδηγούν την Ουγγαρία και τα κράτη μέλη της ΕΕ εντός της ζώνης του ευρώ,
καθώς και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να επισημάνω
ένα πράγμα, και συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να πείσουμε τις δικές μας κυβερνήσεις, τις εθνικές
κυβερνήσεις, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργία της αγοράς ομολόγων σε ευρώ
ως δικαιολογία για τη μη πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Πρέπει λοιπόν πρώτα
να αναλάβουμε τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μετά από αυτό πιστεύω ότι
θα είναι δυνατή η θέσπιση της αγοράς ομολόγων.

Όσον αφορά το θέμα της Τυνησίας, θα ήθελα να επισημάνω ότι βρισκόμαστε σε συνεχείς
διαβουλεύσεις με τις ξένες αντιπροσωπείες και ότι στηρίζουμε εξίσου όλες τις δημοκρατικές
προσπάθειες και κινήσεις εκτός των συνόρων της Ευρώπης καθώς και ότι, μαζί με τους ξένους
εκπροσώπους, θα το καταδείξουμε αυτό με αρκετή έμφαση. Ωστόσο, δεν πρέπει να
αντιπαραβάλλουμε το θέμα αυτό με τις παγκόσμιες τάσεις δίωξης των χριστιανών. Και τα δύο
προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Τέλος, κυρίες και κύριοι, υπήρξαν ορισμένες παρατηρήσεις που εξέφραζαν ανησυχία σχετικά με
την ταραχώδη έναρξη της ουγγρικής Προεδρίας, και ότι αυτό θα μπορούσε να είναι επιζήμιο
για την Προεδρία μας στην ΕΕ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλα θα εξαρτηθούν από εσάς. Εμείς,
από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι, όπως είμαι και εγώ προσωπικά, να ακολουθήσουμε και να
προωθήσουμε και τα δύο νήματα του δίπτυχου αυτού διαλόγου κατά τη διάρκεια της ουγγρικής
Προεδρίας. Εάν συνεπώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας ότι θέλετε να
συζητήσουμε τόσο τις πολιτικές της Ουγγαρίας όσο και της ΕΕ, θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαστε
διατεθειμένοι για αυτό και δεν θα αισθανθούμε άβολα με την κατάσταση αυτή ούτε στο ελάχιστο.
Όχι ότι χαιρόμαστε με αυτό, φυσικά. Δεν χαιρόμαστε που οι επικρίσεις που απευθύνονται στην
Ουγγαρία συγχέονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής, όμως δεν θεωρούμε την κατάσταση
αφύσικη. Η Ευρώπη, επίσης, διέπεται από τη δημοκρατία, και διεξάγουμε δημοκρατικές
συζητήσεις.

Ποτέ δεν ανέμενα ότι η ουγγρική Προεδρία θα ήταν μια απλή επινίκια πομπή, κάτι σαν θέαμα
ομορφιάς όπου τα μοντέλα παρελαύνουν και όλοι απλώς χειροκροτούν. Ποτέ δεν πίστεψα αυτήν
την αλαζονεία! Γνωρίζω καλά ότι θα έχουμε σοβαρές πολιτικές συζητήσεις. Είμαι έτοιμος για
αυτό, ανεξάρτητα από το θέμα, και επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι η Ουγγαρία και η
ουγγρική Προεδρία διαθέτουν αρκετή δύναμη ώστε να διεξαχθεί η συζήτηση τόσο για τα ουγγρικά
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όσο και τα ευρωπαϊκά ζητήματα με την απαιτούμενη σοβαρότητα και ισχύ, και ότι καμία επίθεση
σχετικά με την εσωτερική πολιτική ή τις ουγγρικές υποθέσεις δεν θα μας αποτρέψει από το να
τηρήσουμε μέχρι τέλους τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις προτεραιότητές μας και να
ολοκληρώσουμε μια επιτυχημένη Προεδρία. Στόχος μου είναι να μετατρέψω αυτό το εξάμηνο,
το οποίο υπόσχεται να είναι το πλέον δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής, σε ένα
από τα πιο επιτυχημένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πρόεδρος.   – Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού, μπορούν να διατυπωθούν προσωπικές δηλώσεις
στο τέλος της συζήτησης. Ο κ. Schulz ζήτησε να προβεί σε προσωπική δήλωση.

(Ψίθυροι δυσαρέσκειας)

Κυρίες και κύριοι, ενεργούμε κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού, τον οποίο εγκρίναμε από κοινού.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Orbán, απευθυνθήκατε σε έμενα
προσωπικά. Απευθυνθήκατε επίσης απευθείας σε κάποιους άλλους βουλευτές αυτού του Σώματος.
Θα ήθελα να σας δώσω τροφή για κάποιες σκέψεις για τους επόμενους έξι μήνες όσον αφορά
τις παρατηρήσεις σχετικά με τον ουγγρικό λαό και με εσάς ως εκπρόσωπο του ουγγρικού λαού.
Ο κ. Cohn-Bendit περιέγραψε στη βιογραφία του τη σχέση του με τον ουγγρικό λαό. Στην
ομάδα μου υπάρχουν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν έγκλειστοι σε
κομμουνιστικές φυλακές. Στην ομάδα μου υπάρχει βουλευτής, ο κ. Miguel Angel Martínez
Martínez, ο οποίος υποβλήθηκε σε βασανιστήρια στην Ισπανία λόγω της αντίθεσής του προς
το καθεστώς Φράνκο. Όλοι έχουμε ένα κοινό καθήκον, εσείς και όλοι εμείς που καθόμαστε εδώ,
και αυτό είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, για παράδειγμα έναντι των ανθρώπων εκείνων
που παρεμβαίνουν εδώ σήμερα.

Κανείς δεν υβρίζει τον ουγγρικό λαό όταν επικρίνει έναν νόμο. Μπορείτε να είστε σίγουρος για
ένα πράγμα. Οι βουλευτές της Αριστεράς του Σώματος αυτού και, ειδικότερα, η Ομάδα μου,
σας υποσχόμαστε ότι αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και η δικαιοσύνη αποτελούν κοινές
αξίες μας. Εάν πιστεύουμε ότι ένας νόμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις αξίες, τότε θα
επικρίνουμε τον νόμο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επικρίνουμε τον ουγγρικό λαό.

(Χειροκροτήματα)

Αν όλοι μας το παίρνουμε κατάκαρδα, κύριε Orbán, τότε θα συμβεί κάτι το οποίο και εμείς και
εσείς χρειάζεστε. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια επιτυχημένη Ευρώπη διαμελίζοντάς
την. Η Ευρώπη θα επιτύχει μόνο εάν τα κυρίαρχα κράτη μέλη και η Ένωση με την κοινότητά της
εργαστούν από κοινού. Μην υποκινείτε τον έναν εναντίον του άλλου. Για τους επόμενους έξι
μήνες, έχετε αναλάβει τον ρόλο του ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου. Θέλουμε να
συμμετέχετε μαζί μας στην προάσπιση των αξιών της Ευρώπης και όχι να υποκινείτε την Ουγγαρία
κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος.   – Σας ευχαριστώ, κύριε Schulz. Κύριε πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ για την ομιλία
σας και για την παρουσία σας. Κύριε Cohn-Bendit, θέλετε και εσείς να κάνετε προσωπική δήλωση;

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν
στιγμές στην ιστορία –μπορώ να το αναφέρω αυτό σε οποιαδήποτε γλώσσα– που κάποιος απλά
δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα ορισμένο σημείο.

Κύριε Orbán, είστε υπερήφανος για τον ουγγρικό λαό και έχετε δίκιο να είστε, όμως η δημοκρατία
μάς διδάσκει ένα πράγμα, από τον Tocqueville έως όλους τους θεωρητικούς της δημοκρατίας:
«η αλήθεια δεν είναι πάντοτε με την πλευρά της πλειοψηφίας».
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(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Πρόεδρος.   – Κύριε Cohn-Bendit, πρέπει να είναι προσωπική δήλωση.

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Θα ησυχάσετε εκεί επάνω; Όταν ο κ. Orbán
ισχυρίζεται σε αυτό το Σώμα ...

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

Κινητοποιείτε την άκρα Δεξιά; Έχετε δίκαιο να το πράττετε.

Όταν ισχυρίζεται σε αυτό το Σώμα ότι καταφερόμαστε εναντίον του ουγγρικού λαού, αυτό είναι
εθνικός λαϊκισμός, δηλαδή να θέλει κανείς όχι να συζητηθεί το περιεχόμενο, αλλά να στραφούν
οι άνθρωποι ο ένας εναντίον του άλλου. Δεν το αξίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Orbán.
Μας προσκαλέσατε να δειπνήσουμε μαζί σας. Έχω χάσει την όρεξή μου τώρα· δεν θα δειπνήσω
μαζί σας. Αυτό που κάνατε είναι ντροπή!

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω βάσει του ίδιου άρθρου,
όποιο και αν ήταν, που μόλις χρησιμοποίησε ο κ. Cohn-Bendit. Θα ήθελα κάποια διευκρίνιση,
και γνωρίζετε πολύ καλύτερα τον Κανονισμό από εμένα, κύριε. Το μόνο άρθρο που γνωρίζω για
προσωπικές δηλώσεις είναι το άρθρο 151, το οποίο αναφέρει ότι οι ομιλητές πρέπει να
περιορίζονται σε δηλώσεις για τον εαυτό τους. Βάσει ποιου άρθρου δόθηκε στον κ. Schulz το
δικαίωμα να προβεί σε ομιλία; Βάσει ποιου άρθρου δίδεται στον κ. Cohn-Bendit το δικαίωμα
να προβεί σε ομιλία υπό αυτές τις συνθήκες; Είναι όλοι οι βουλευτές του ΕΚ ίσοι ή μερικοί είναι
πιο ίσοι από τους άλλους;

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος.   – Κυρίες και κύριοι, ο κ. Orbán απευθυνόταν, ουσιαστικά, άμεσα στον κ. Schulz
–αυτά είναι τα γεγονότα– για να εκφράσει την ανησυχία του ότι αυτό ενδέχεται να προσβάλει
το ουγγρικό έθνος. Αυτά ήταν τα λόγια του.

Τα ζητήματα που τέθηκαν στην Αίθουσα έχουν αποσαφηνιστεί. Ας διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά
μας. Η ουγγρική Προεδρία έκανε μια σημαντική παρουσίαση. Υιοθετήσαμε το πρόγραμμα της
ουγγρικής Προεδρίας, το εγκρίναμε και ακούσαμε ορισμένες πολύ θετικές ομιλίες σχετικά με
τα όσα θα πράξει η Ουγγαρία κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών. Αυτό είναι εξαιρετικά
σημαντικό για όλους μας. Ας δείξουμε την επιδοκιμασία μας για άλλη μια φορά και ας χωρίσουμε
ήρεμα μετά τη συζήτηση, διότι επρόκειτο για πολύ σοβαρή συζήτηση. Σύμφωνα με τον Κανονισμό,
έδωσα τον λόγο στους βουλευτές που ζήτησαν να κάνουν προσωπικές δηλώσεις. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον κ. Orbán για την ομιλία του και τη συμμετοχή του στη συνεδρίασή μας, καθώς
και για την παρουσίαση του προγράμματος της ουγγρικής Προεδρίας.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Dominique Baudis (PPE),    γραπτώς. – (FR) Για τους επόμενους έξι μήνες, θα ασκήσετε την
Προεδρία του Συμβουλίου, και πολλές προκλήσεις σας περιμένουν. Καθιστάτε την έξοδο από
την κρίση κορυφαία σας προτεραιότητα. Είμαι πεπεισμένος ότι υπό την Προεδρία σας, τα θεσμικά
όργανα και τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να συνεργάζονται καλά. Είναι καθήκον μας να
διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιβίωση των μηχανισμών αλληλεγγύης και σταθεροποίησης,
οι οποίοι έχουν ήδη καταδείξει την αξία τους.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στη μεταρρύθμιση
του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εμείς, στην Ευρώπη, είμαστε οι πρόδρομοι της
ρύθμισης και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η γαλλική προεδρία της Ομάδας των
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G20 αποτελεί ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Η ενωμένη Ευρώπη πρέπει να δώσει το
παράδειγμα στους ξένους εταίρους της.

Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας αποτελεί βασικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.
Χάρη σε αυτό, διατηρούμε σταθερές σχέσεις με τους κοντινότερους γείτονές μας. Η ανατολική
εταιρική σχέση, η οποία είναι μία από τις προτεραιότητές σας, δεν θα πρέπει να προωθείται σε
βάρος της μεσογειακής εταιρικής σχέσης. Η Ένωση για τη Μεσόγειο χάνει έδαφος και αξίζει
εξίσου της προσοχής μας. Η Ευρώπη παραμένει ο σταθερός υποστηρικτής της. Τι προτίθεστε να
πράξετε για την αναβίωσή της;

Ivo Belet (PPE),    γραπτώς. – (NL) Είναι θετικό το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας
τόνισε σαφώς την προθυμία του για προσαρμογή του νέου νόμου για τα μέσα ενημέρωσης σε
περίπτωση που το ζητήσει η ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει πλέον να είναι σε θέση να επιτελέσει
το έργο της με πλήρη ανεξαρτησία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από
κομματικά παιχνίδια. Η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και η ελευθεροτυπία αποτελούν
θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όχι μόνο η Ουγγαρία, έχουν δεσμευτεί
επίσημα να τις σέβονται. Κατοχυρώνονται στη Συνθήκη της ΕΕ, το δε Συμβούλιο της Ευρώπης
έχει συνάψει επίσημες συμφωνίες ως προς το θέμα αυτό. Είμαστε βέβαιοι ότι η ουγγρική
κυβέρνηση δεν θα αφήσει περιθώρια αμφιβολιών.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Θα ήθελα να καλωσορίσω την Ουγγαρία η
οποία ξεκίνησε την πρώτη της Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία, η οποία ανέλαβε
τα ηνία της Προεδρίας από το παλαιό κράτος μέλος του Βελγίου, ξεκινά την Προεδρία της σε
μια μάλλον δύσκολη στιγμή, διότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν απολαμβάνουν όλα εξίσου επιτυχούς
οικονομικής ανάκαμψης μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Επιπλέον, θα πρέπει
να καταβληθούν ακόμη περισσότερες προσπάθειες για να ξεπεραστεί πλήρως η κρίση και, ως εκ
τούτου, συμφωνώ με τις προτεραιότητες που έθεσε η Ουγγαρία για την ευρωπαϊκή οικονομική
σταθεροποίηση και τα ζητήματα της διεύρυνσης της ΕΕ, της ενέργειας και της ένταξης των Ρομά.
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η οδηγία για την άδεια μητρότητας, η οποία
απορρίφθηκε από τα κράτη μέλη, πρέπει να αναθεωρηθεί επειγόντως, για να μην αναφέρουμε
την αβέβαιη προοπτική της οδηγίας κατά των διακρίσεων, η οποία ακόμη εκκρεμεί στο Συμβούλιο.
Οι συγκεκριμένοι νόμοι είναι πολύ σημαντικοί για τους ευρωπαίους πολίτες, και επομένως το
μέλλον τους πρέπει να αποφασιστεί το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, θα ήθελα να παροτρύνω
τη χώρα που ασκεί την Προεδρία να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον εκσυγχρονισμό της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία έχει αντίκτυπο στην απασχόληση των νέων. Χαίρομαι που
στο πρόγραμμά της η Ουγγαρία αναφέρει την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας ως μία από
τις προτεραιότητές της, θα ήθελα όμως να παροτρύνω τη χώρα που ασκεί την Προεδρία να λάβει
συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα αυτόν και να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εγκαινιάζοντας στρατηγική ή νομοθεσία για την παιδική φτώχεια. Εύχομαι συνεπώς στην Ουγγαρία
μια επιτυχημένη Προεδρία τους επόμενους έξι μήνες, βελτίωση της κατάστασης για τους
ευρωπαίους πολίτες και διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.

Proinsias De Rossa (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης που εγκρίθηκε
από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας είναι σαφώς αντίθετος με το άρθρο 11 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης.
Ο παρατηρητής που θεσπίστηκε δυνάμει του παρόντος ουγγρικού νόμου ανέλαβε το έργο της
διασφάλισης ότι η δημοσιογραφική έκθεση των γεγονότων είναι «εξισορροπημένη». Αυτό θα
μπορούσε να παρεμποδίσει σημαντικά την ελευθεροτυπία και να ανοίξει τον δρόμο για αυθαίρετες
αποφάσεις. Επιπλέον, ο ίδιος αυτός παρατηρητής αποτελείται από εκλεγμένα μέλη του μοναδικού
κόμματος στην κυβέρνηση. Μια τέτοια σύνθεση επ’ ουδενί δεν διασφαλίζει είτε την
αντικειμενικότητα των αποφάσεων του παρατηρητή είτε την ανεξαρτησία του ως αρχή από την
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κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί άμεσα σε νομική εξέταση
του εν λόγω νόμου και της εφαρμογής του και, εάν χρειαστεί, να αναλάβει δράση σε σχέση με
την Ουγγαρία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νόμος θα τροποποιηθεί ώστε να συνάδει με
τις θεμελιώδεις αξίες επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Δυστυχώς, ο πρωθυπουργός κ. Orbán ξεκίνησε
τη συζήτηση αυτή με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, αρχίζοντας την ομιλία του με μια
αντικομουνιστική διατριβή, επιδιώκοντας να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του σοβαρή
ενοχή στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Ουγγαρίας και την εκθετική αύξηση
της ανεργίας και της φτώχειας που βιώνει σήμερα η χώρα, και αποφεύγοντας ταυτόχρονα να
αναγνωρίσει τις παραβιάσεις της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης, των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων και των λοιπών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, μαζί με τις παραβιάσεις
της ελευθερίας του τύπου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με
μεγάλη ανησυχία. Η ουγγρική Προεδρία δεν έχει δώσει αξιόπιστες απαντήσεις στα προβλήματα
αυτά, τα οποία υφίστανται και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αντιθέτως, ο Πρόεδρος κ. Orbán
επιβεβαίωσε εκ νέου αυταρχικές θέσεις επιμένοντας στην ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών
αγορών και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να υλοποιηθούν πλήρως
οι στόχοι του καπιταλισμού τους οποίους εξυπηρετεί η ΕΕ.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    γραπτώς. – (PL) Το 2011, θα εργαστούμε
σε πολλά σημαντικά θέματα, όπως η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, η νομοθεσία
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της διανοητικής ιδιοκτησίας και οι
προετοιμασίες για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου 2014-2020.
Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, ελπίζω ότι η ουγγρική Προεδρία, και η πολωνική Προεδρία που
ακολουθεί αμέσως μετά, θα συμβάλουν στην υλοποίηση των συγκεκριμένων αυτών έργων
μετατρέποντας τη μακροχρόνια φιλία μας σε εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ.

Δυστυχώς, η έναρξη της ουγγρικής Προεδρίας σπιλώθηκε αναμφισβήτητα και κυριαρχείται από
τον αμφιλεγόμενο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη χώρα. Τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν μπορούσαν να αγνοήσουν το ζήτημα μετά την επιστολή που απηύθυνε
στις Βρυξέλλες μεγάλος αριθμός ευρωπαίων διανοουμένων. Από τις πληροφορίες που διαθέτουμε
σήμερα, φαίνεται ότι ορισμένες διατάξεις του ουγγρικού δικαίου, για παράδειγμα εκείνες που
αφορούν τις διαδικασίες διορισμού και ανάκλησης της εθνικής αρχής μέσων ενημέρωσης και
τηλεπικοινωνιών, καθώς και εκείνες που αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων του εν λόγω φορέα,
ενδεχομένως γεννούν αμφιβολίες ως προς την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης της Ουγγαρίας.

Η έντονη αντίδραση της πολιτικής μου ομάδας, της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν νοείται, ωστόσο, ως κριτική του
ουγγρικού έθνους, αλλά του κράτους που ασκεί την Προεδρία της ΕΕ. Το ζήτημα είναι επείγον.
Είναι προς το συμφέρον τόσο της Ουγγαρίας όσο και της ΕΕ στο σύνολό της να διαλευκανθεί
χωρίς καθυστέρηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε πρώτα και κύρια στα εξαιρετικά
επείγοντα θέματα με τα οποία πρέπει να αντιπαλέψει ολόκληρη η ΕΕ.

Robert Goebbels (S&D),    γραπτώς. – (FR) Ο κ. Orbán ισχυρίζεται ότι είναι δημοκράτης.
Κάθε δημοκράτης που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να αποδέχεται την κριτική για την πολιτική
του ή την πολιτική της δράση. Ωστόσο, όταν ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας περιγράφει
οποιαδήποτε επίκριση της πολιτικής του ως επίθεση εναντίον του ουγγρικού λαού, διαπράττει
ένα σοβαρό σφάλμα. Με αυτήν την εθνικιστική προσπάθεια να επισκιάσει τη συζήτηση,
καταδεικνύει ότι τα διαπιστευτήριά του ως δημοκράτης είναι ύποπτα.
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Kinga Göncz (S&D),    γραπτώς. – (HU) Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η ουγγρική Προεδρία
είχε ταραχώδες ξεκίνημα. Ήλπιζα ότι με το να συστηθεί πειστικά ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας
στο Στρασβούργο, θα διέλυε τις ανησυχίες. Σημειώνω με λύπη ότι δεν συνέβη αυτό. Ο κ. Viktor
Orbán δεν συστήθηκε στις ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ο ευρωπαίος πολιτικός
που επιδιώκει τη συναίνεση και τον συμβιβασμό, αλλά ως «μαχητής» που υιοθετεί λαϊκιστικούς
και εθνικιστικούς τόνους, που «προστατεύει τον ουγγρικό λαό» από «επιθέσεις». Ωστόσο, ούτε
ο ουγγρικός λαός ούτε η ουγγρική κυβέρνηση εξυβρίσθηκαν από τους βουλευτές του
Κοινοβουλίου, διατυπώθηκαν όμως πολλές επικρίσεις εις βάρος των ανησυχητικών μέτρων που
λαμβάνει το Fidesz, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης. Κυρίως οι
ευρωσκεπτικιστές και οι ακροδεξιοί ομιλητές υιοθέτησαν προσβλητικούς τόνους επιτιθέμενοι
σε πασιφανή ομοφωνία εναντίον όσων επέκριναν την ουγγρική κυβέρνηση. Με λυπεί το γεγονός
ότι η εφαρμογή του προγράμματος της ουγγρικής Προεδρίας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από
τις επιθέσεις της κυβέρνησης στο κράτος δικαίου. Το πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα μετά από
ένα τέτοιο ταραχώδες ξεκίνημα, σε αντίθεση με την προειδοποίηση του κ. Viktor Orbán, δεν θα
εξαρτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά, αντίθετα, από το αν το Fidesz και ο ηγέτης του
θα είναι πρόθυμοι και ικανοί να συμμετάσχουν στην άσκηση πολιτικής που σέβεται τις ευρωπαϊκές
αξίες τόσο στην εσωτερική όσο και στην ευρωπαϊκή σκηνή. Στην ουσία, ο πρωθυπουργός δεν
μπορεί να εναλλάσσει δύο ιδιότητες –μία προς χρήση στη χώρα μας ως επικεφαλής της
κυβέρνησης, και μία που θα ενδύεται στην Ευρώπη ως ασκών την Προεδρία– αλλά μόνο μία: την
ιδιότητα του πολιτικού, που λαμβάνει εξίσου υπόψη τις κοινές μας αρχές και αξίες, ανεξάρτητα
από το πού βρίσκεται.

Zita Gurmai (S&D),    γραπτώς. – (EN) Αισθάνομαι υπερήφανη που η χώρα μου ασκεί σήμερα
την Προεδρία του Συμβουλίου. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω αντί της έλλειψης δημοκρατικής
δέσμευσης εκ μέρους της κυβέρνησης Orbán, είναι η πλήρης απουσία θεμάτων που αφορούν
τη διάσταση του φύλου μεταξύ των προτεραιοτήτων της Προεδρίας.

Υπάρχει μόνο μία πιθανή αναφορά στο πρόβλημα και –σε μια εποχή που οι γυναίκες στην Ευρώπη
απειλούνται από την επαύριον μιας καταστροφικής οικονομικής κρίσης, που η ανεργία τους έχει
εκτοξευθεί στα ύψη, που οι συντηρητικές κυβερνήσεις περικόπτουν τις κοινωνικές υπηρεσίες
και θεσπίζουν δυσμενή φορολογικά συστήματα– αυτή δεν επαρκεί. Η κοινωνική ένταξη, οι
δημογραφικές προκλήσεις κλπ. είναι μεν σημαντικά ζητήματα όλα, όμως η κατάσταση των
γυναικών πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά, διότι τα προβλήματα και οι ανάγκες τους είναι
διαφορετικά από των ανδρών: στην αγορά εργασίας, καθώς και σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά
συστήματα και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τα φορολογικά συστήματα, κλπ.

Ζητώ από την Ουγγαρία να μην φοβηθεί να χρησιμοποιήσει την επιρροή τής εκ περιτροπής
Προεδρίας του Συμβουλίου προς όφελος των γυναικών. Εξασφαλίστε ότι το Συμβούλιο θα
εγκρίνει την οδηγία για την άδεια μητρότητας όπως την ψήφισε το Κοινοβούλιο· ενισχύστε τα
δικαιώματα της γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας (αρχής γενομένης από την Ουγγαρία,
φυσικά)· εργαστείτε προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της στρατηγικής ΕΕ 2020 με βάση
την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου· και ασκήστε πίεση για την εκπόνηση κοινοτικού
προϋπολογισμού με βάση την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου.

Ivailo Kalfin (S&D),    γραπτώς. – (BG) Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Orbán για την έναρξη
της ουγγρικής Προεδρίας της ΕΕ. Σας ευχόμαστε όλοι μια επιτυχημένη Προεδρία. Είναι κατανοητό
το γεγονός ότι η επιθυμία αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των νέων κρατών μελών. Μία από
τις δεδηλωμένες προτεραιότητες της ουγγρικής Προεδρίας είναι η επέκταση του χώρου Σένγκεν.
Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους βούλγαρους σοσιαλιστές και όλους τους
βούλγαρους πολίτες. Από την πρώτη ημέρα ένταξης στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2007, οι
βουλγαρικές αρχές εργάζονται ώστε η Βουλγαρία να καταστεί αξιόπιστο εξωτερικό σύνορο της
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ΕΕ. Τώρα, στις αρχές του 2011, η αποστολή αυτή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Περιμένω από την
ουγγρική Προεδρία να εξασφαλίσει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπέρ της ένταξης
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν έως τα μέσα του 2011. Όταν και οι
τελευταίες εκκρεμείς τεχνικές προδιαγραφές θα έχουν πληρωθεί κατά τις προσεχείς εβδομάδες,
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
στον χώρο Σένγκεν χωρίς την επιβολή τυχόν νέων πολιτικών προϋποθέσεων.

Tunne Kelam (PPE),    γραπτώς. – (EN) Καλώ την ουγγρική Προεδρία να εξετάσει τα
προβλήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.
Σήμερα, η αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
διαφορετικών κρατών μελών, καθώς και η εμπειρία σε διάφορες αγορές εργασίας, αντιμετωπίζουν
αρκετά εμπόδια.

Ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση: Ενώ η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο στην εκπαίδευση,
καλώ την ουγγρική Προεδρία να διασφαλίσει ότι το εν λόγω πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σοβαρά
και στο Συμβούλιο. Υπάρχει ανάγκη να πεισθούν τα κράτη μέλη ώστε να συμφωνήσουν σε
διαδικασίες που διευκολύνουν την αναγνώριση τίτλων σπουδών, ανεξάρτητα από τη χώρα όπου
έχουν ληφθεί.

Επικροτώ τη βούληση της ουγγρικής Προεδρίας να ενεργοποιήσει τη δημιουργία ολοκληρωμένου
ευρωπαϊκού συστήματος αγωγών φυσικού αερίου με το οποίο θα τεθεί τέλος στην απομόνωση
ορισμένων κρατών μελών, μεταξύ αυτών της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω στη νέα Προεδρία ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο
σημαντικά έγγραφα σχετικά με την ενεργειακή αλληλεγγύη και ασφάλεια που πρέπει να
εφαρμοστούν από το Συμβούλιο. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου θα
συμφωνήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει επίσης
σχέδιο για το δίκτυο ενεργειακών συνδέσεων της Βαλτικής Θάλασσας.

Krzysztof Lisek (PPE),    γραπτώς. – (PL) Στηρίζω πλήρως τις προτεραιότητες της ουγγρικής
Προεδρίας λόγω της φιλοευρωπαϊκής τους φύσης και της ομοιότητάς τους προς τα συμφέροντα
της ΕΕ στο σύνολό της. Εκπροσωπώ τη χώρα που θα αναλάβει την Προεδρία στη συνέχεια και
θα ήθελα να καταστήσω γνωστό ότι θα συνεργαστούμε στενά με την ουγγρική Προεδρία. Η καλή
συνεργασία θα διευκολύνει την ομαλή παράδοση της Προεδρίας στο τρίο Πολωνία-Κύπρος-Δανία.

Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη δήλωση της Ουγγαρίας σχετικά με τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη
της ανατολικής εταιρικής σχέσης και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Επίσης, θα ήθελα να
εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί μία από τις
προτεραιότητες της ουγγρικής Προεδρίας. Το γεγονός ότι η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν
παρόμοιες θέσεις για τη διεύρυνση της ΕΕ θα συμβάλει στη διασφάλιση συνέχειας κατά τη
διάρκεια της πολωνικής Προεδρίας όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Ελπίζω ότι η σύνοδος
κορυφής για την ανατολική εταιρική σχέση που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο δεν θα συνοψίσει
απλώς την εφαρμογή της πρωτοβουλίας αυτής για τα δύο χρόνια της ύπαρξής της, αλλά θα
αποδώσει απτά αποτελέσματα όσον αφορά την κυκλοφορία χωρίς την υποχρέωση θεώρησης,
το εμπόριο και την ενέργεια.

Όπως και η ουγγρική Προεδρία, η Πολωνία πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για κοινή προσέγγιση
σε θέματα ελευθερίας και δικαιοσύνης μέσω της ενίσχυσης της προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της προώθησης των πολιτικών δικαιωμάτων και των κοινών αξιών
σε ολόκληρη την ΕΕ. Μία από τις προτεραιότητες ζητεί την αειφόρο χρήση των πόρων,
λειτουργώντας έτσι ως συνέχεια των στόχων της προηγούμενης ισπανικής και βελγικής Προεδρίας,
και αντικατοπτρίζοντας τις σημαντικές προσπάθειες της Επιτροπής στον τομέα αυτόν. Είναι
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ζωτικής σημασίας τα προβλεπόμενα μέτρα να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες και
δυνατότητες που υπάρχουν στα κράτη μέλη.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Συγχαίρω την Ουγγαρία για το πρόγραμμά
της το οποίο δίνει προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη και τη θέση της Ευρώπης
παγκοσμίως. Ένα από τα σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη της Προεδρίας σχετίζεται
με την επέκταση του χώρου Σένγκεν μέσω της εισδοχής της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Η
προσχώρηση στον χώρο Σένγκεν αποτελεί δέσμευση την οποία ανέλαβε η Ρουμανία με πλήρες
αίσθημα ευθύνης. Έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να καταστούν ασφαλή τα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και, όπως επιβεβαιώνεται από τις εκθέσεις για την προσχώρηση της
χώρας μου στον χώρο Σένγκεν, η Ρουμανία είναι έτοιμη να εφαρμόσει το κεκτημένο του Σένγκεν.
Η Ρουμανία πρέπει να αξιολογηθεί δίκαια, σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια που ίσχυσαν για τα κράτη
που προσχώρησαν στον χώρο Σένγκεν πριν από εμάς. Είμαι βέβαιος για την υποστήριξη της
ουγγρικής Προεδρίας ως προς το θέμα αυτό.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Σας ευχαριστώ για τη δήλωση στήριξής
σας για την επέκταση του χώρου Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Είναι αλήθεια όσα
αναφέρατε για τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί. Η Ρουμανία έχει καταβάλει
σημαντικότατες οικονομικές και ανθρώπινες προσπάθειες. Τα συστήματα που εφαρμόζονται με
την υποστήριξη της γαλλογερμανικής ομάδας EADS είναι τα πλέον εξελιγμένα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πιστεύω ακράδαντα ότι τα θαλάσσια σύνορα της Ρουμανίας, για παράδειγμα,
προστατεύονται ασύγκριτα καλύτερα από τα αντίστοιχα σύνορα σε άλλα κράτη μέλη του χώρου
Σένγκεν.

Όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης για τη Ρουμανία είναι θετικές. Πληροί όλες τις απαιτήσεις του
κεκτημένου Σένγκεν. Είναι φυσιολογικό να αναμένουμε απάντηση σύμφωνα με τους κανόνες
της ΕΕ. Απαιτείται η υποστήριξη της ουγγρικής Προεδρίας σε αυτήν τη διαδικασία.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της Προεδρίας σχετίζεται με την προώθηση
της στρατηγικής για τον Δούναβη. Η στρατηγική για τον Δούναβη αποτελεί κοινό έργο όπου
όλοι οι εταίροι πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
λειτουργεί και επιτυγχάνει τους στόχους που εγκρίθηκαν. Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή
πρόγραμμα για την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων χωρίς αύξηση της κατανομής
πόρων από τα υφιστάμενα κονδύλια του προϋπολογισμού. Οι πόροι που διανέμονται πρέπει να
συμπληρωθούν τόσο από τη συνεισφορά των εμπλεκόμενων κρατών όσο και από τη δυνατότητα
ανακατανομής αχρησιμοποίητων κονδυλίων από άλλα τμήματα.

Cristian Dan Preda (PPE),    γραπτώς. – (RO) Επικροτώ το γεγονός ότι η ουγγρική Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συμπεριλάβει στο εξαμηνιαίο πρόγραμμά της τη
στήριξη για την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον χώρο Σένγκεν ως πραγματικό
επίτευγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για τους πολίτες της Ένωσης. Σύμφωνα με το έγγραφο
που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Victor Orbán, η ουγγρική Προεδρία δηλώνει: «Θα θέλαμε
να δεχτούμε τα δύο αυτά κράτη μέλη στον χώρο Σένγκεν από τη στιγμή που θα πληρούν όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις». Η δήλωση αυτή γίνεται σε μια εποχή κατά την οποία η συζήτηση
σχετικά με την προσχώρηση στον χώρο Σένγκεν των δύο χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ το
2007, φαίνεται να μεταφέρεται από το καθαρά τεχνικό στο πολιτικό επίπεδο. Γίνεται λόγος
σχετικά με αναβολή ακόμη και αν πληρούνται εξ ολοκλήρου οι τεχνικές προδιαγραφές. Γι’ αυτό
πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Ως εκ τούτου,
ο διάλογος παραμένει σημαντικό εργαλείο. Χωρίς αυτόν, οι Ευρωπαίοι από τη Βουλγαρία ή τη
Ρουμανία θα εξακολουθήσουν να αισθάνονται αποκλεισμένοι και να υφίστανται διακρίσεις.
Χρειαζόμαστε πραγματικά ευρωπαίους πολίτες δεύτερης κατηγορίας;
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Joanna Senyszyn (S&D),    γραπτώς. – (PL) Ο αθλητισμός είναι μία από τις προτεραιότητες
της ουγγρικής Προεδρίας. Αποτελεί πολύ σημαντική είδηση για τον αθλητικό κόσμο και, πάνω
από όλα, για τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που συμμετέχουν σε αθλητικές και ψυχαγωγικές
σωματικές δραστηριότητες σε επίπεδο βάσης. Παρά το νέο νομικό πλαίσιο, έχει σημειωθεί μικρή
πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών χρηματοδότησης για τις αθλητικές
επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός παραβλέπεται από τον δημόσιο διάλογο
και την κοινωνική έρευνα, ο ρόλος δε που διαδραματίζει στην πρόληψη των ασθενειών και τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων είναι υποτιμημένος.
Τα οφέλη από την τακτική άσκηση μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: οφέλη
για την υγεία, κοινωνικά οφέλη, οικονομικά οφέλη και πολιτικά οφέλη. Ο ερασιτεχνικός
αθλητισμός καθιστά πιθανή την επίτευξη πολλών πολιτικών στόχων, μεταξύ άλλων της προώθησης
της υγείας και του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης
των διακρίσεων, της μείωσης της εγκληματικότητας και της καταπολέμησης της τοξικομανίας.
Αθλητισμός σημαίνει επίσης μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

Επομένως, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της ουγγρικής Προεδρίας στη γραπτή δήλωση
62/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αυξημένη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον αθλητισμό της βάσης, της οποίας είμαι ένας εκ των συντακτών. Η δήλωση αποτελεί απόδειξη
της δέσμευσής μας για τον αθλητισμό και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που
ζουν στην Ευρώπη. Σε αυτή, ζητούμε στην ανακοίνωση σχετικά με τον αθλητισμό να δοθεί η
δέουσα προσοχή στον αθλητισμό της βάσης και να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για
το αθλητικό πρόγραμμα της ΕΕ. Η ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό
σημαίνει τη στήριξη υγιεινότερου τρόπου ζωής για εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Κεντρικό σύνθημα της Προεδρίας στο
σύνολό της είναι «Ισχυρή Ευρώπη». Η κρίση και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα
σε επίπεδο κρατών μελών έχουν καταδείξει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη,
για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η καταπολέμηση της
κρίσης, η υπέρβαση του προβλήματος του δημόσιου χρέους των κρατών μελών και η συνέχιση
των μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ και την
ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.
Η ουγγρική Προεδρία βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα και, πάνω απ’ όλα, στην αύξηση
των επιπέδων απασχόλησης. Η Ευρώπη έχει ως στόχο την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης η οποία
πρέπει να εξασφαλιστεί με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, πρέπει
να λάβουμε μέτρα για τη θέσπιση κοινής ενεργειακής πολιτικής το συντομότερο δυνατό. Ο
περιφερειακός χαρακτήρας που φαίνεται να διέπει το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων είναι
ευπρόσδεκτος. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη στρατηγική για τον Δούναβη, τη στρατηγική
για τους Ρομά και θέματα που αφορούν την ανατολική εταιρική σχέση. Υπάρχουν επίσης σχέδια
για την επέκταση του χώρου Σένγκεν ώστε να περιληφθούν η Ρουμανία και η Βουλγαρία.
Πρόκειται για ζήτημα ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να
απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Γίνεται επίσης λόγος για την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Κροατία κατά τη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας.
Μια υπεύθυνη πολιτική διεύρυνσης θα πρέπει να αποφέρει σταθερότητα, ειρήνη και συνοχή στην
ευρωπαϊκή ήπειρο. Το σημείο αναφοράς για το έργο που ανέλαβε η βελγική Προεδρία ήταν η
Ευρώπη, με την πλήρη έννοια του όρου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εθνική προσέγγιση, η οποία
είναι πιθανό ότι επιλέγεται από την Ουγγαρία, δεν μπορεί να εναρμονιστεί ή ακόμα και να έλθει
σε αντίθεση με την κοινοτική προσέγγιση.

Csaba Sógor (PPE),    γραπτώς. – (HU) Σε σχέση με την ουγγρική Προεδρία, πολλοί επέκριναν
το χαλί που χρησιμοποιείται ως τμήμα της εικόνας της Προεδρίας, ιδίως το τμήμα του που
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απεικονίζει έναν χάρτη των γεγονότων του 1848. Ο περί ου ο λόγος χάρτης είναι της Ευρώπης
το 1848. Μεταξύ άλλων, έχει ως στόχο να συμβολίσει ότι, ήδη από το 1848, η Ουγγαρία
αγωνιζόταν για την ελευθερία των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της
ελευθερίας του τύπου. Ως Ούγγρος με καταγωγή από την Τρανσυλβανία, είμαι σήμερα πολίτης
της Ρουμανίας. Ως πολίτης της χώρας αυτής, θα ήθελα να σχολιάσω τη διαδικασία επέκτασης
του χώρου Σένγκεν. Τα δώδεκα νεότερα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να συμμετάσχουν
στην οικοδόμηση κοινής Ευρώπης με την ελπίδα ότι θα ισχύουν για αυτά τα ίδια δικαιώματα και
οι ίδιες υποχρεώσεις με τα παλαιά κράτη μέλη. Η Ρουμανία, επίσης, πίστευε ότι μετά την
εκπλήρωση των σχετικών τεχνικών κριτηρίων θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα του χώρου
Σένγκεν, ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία. Ωστόσο
πληροφορούμαστε τώρα ότι ορισμένα κράτη μέλη σκοπεύουν να επιβάλουν συμπληρωματικούς
όρους στη Ρουμανία, εκτός από τα προκαθορισμένα κριτήρια. Ζητώ από την ουγγρική Προεδρία
να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινών κανόνων και
να υπενθυμίσει σε όσους εκφράζουν τη διαφωνία τους τις άμετρες αρνητικές συνέπειες μιας
τέτοιας απόφασης, δεδομένου ότι η διατήρηση της αξιοπιστίας της ΕΕ είναι προς το συμφέρον
όλων μας, και των 27 κυβερνήσεων. Ολοκληρώνοντας, μια τελευταία σκέψη σχετικά με το χαλί:
το χαλί είναι ένα χρήσιμο εξάρτημα, και μας προσφέρει μια υπηρεσία: μπορούμε ακόμη και να
σκουπίσουμε τα πόδια μας επάνω του. Σημαίνει ότι το σύνθημα της ουγγρικής Προεδρίας,
«ισχυρή Ευρώπη», αντιπροσωπεύει την παροχή υπηρεσίας. Εμείς, οι μειονότητες της Ρουμανίας,
της Σλοβακίας και της Ευρώπης, θα είμαστε εταίροι σε αυτό.

Michèle Striffler (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η ουγγρική Προεδρία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή
για την Ευρώπη, κατά την οποία ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρή
οικονομική και κοινωνική κρίση. Η σταθερότητα του ευρώ πρέπει να είναι μία από τις
προτεραιότητες της ουγγρικής Προεδρίας, δεν έχω δε καμία αμφιβολία ότι το Συμβούλιο θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της νομισματικής κερδοσκοπίας και
θα επιτύχει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Δεύτερον, αναμένω η ουγγρική Προεδρία να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
καθορίσει, σε συνεργασία με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μια πραγματική ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ένταξη των Ρομά. Η εφαρμογή στρατηγικής αυτού του είδους θα μού ήταν
ιδιαίτερα αρεστή και θα ήθελα η ουγγρική Προεδρία να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς την ουγγρική κυβέρνηση όσον αφορά
την αντιπαράθεση που περιέβαλε τις πρώτες ημέρες της ουγγρικής Προεδρίας, ειδικότερα σε
σχέση με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης. Κανείς δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι η
Ουγγαρία είναι δημοκρατία, ο δε κ. Orbán επεσήμανε ότι θα ήταν διατεθειμένος να αλλάξει τον
νόμο εάν η Επιτροπή επεσήμαινε τυχόν αντιφάσεις με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σας καλώ όλους να
φερθείτε υπεύθυνα και να θέσετε ένα τέλος στην περιττή αυτή διαμάχη.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ουγγαρία αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ σε
μια εποχή που η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση συνεχίζεται. Τα βασικά θέματα του
προγράμματος της τελευταίας χώρας στο τρίο των προεδριών μαζί με την Ισπανία και το Βέλγιο,
είναι η οικονομική ανάκαμψη, η ενσωμάτωση των Ρομά, η ενεργειακή στρατηγική, η διαδικασία
της διεύρυνσης και η συμμετοχή των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Όσον αφορά την
οικονομική ανάκαμψη, το πρόγραμμα θεωρεί ουσιώδη τη θεσμοθέτηση του μηχανισμού
χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Πιστεύω ότι η ενίσχυση της
συνεργασίας και του συντονισμού σε οικονομικό επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντική ως εργαλείο
για την προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και, συνεπώς, για την
πρόληψη ή/και την πρόβλεψη μελλοντικών κρίσεων. Η νέα στρατηγική 2011-2020 για τις
μεταφορές θα εγκριθεί, μαζί με τις τροποποιήσεις της οδηγίας σχετικά με το δίκτυο μεταφορών
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που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς και της κοινωνικής, οικονομικής
και εδαφικής συνοχής. Οι οδικές μεταφορές, η ναυσιπλοΐα των ποταμών της ΕΕ και η εφαρμογή
του συστήματος Galileo είναι άλλα θέματα που θα συζητηθούν. Για άλλη μια φορά, η
περιφερειακή πολιτική φαίνεται να αποτελεί τον άξονα ολόκληρης της ουγγρικής στρατηγικής,
ικανό να παράσχει ολοκληρωμένες απαντήσεις στην οικονομική κρίση και τις περιφερειακές
ανισότητες. Η κατανομή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2014 φαίνεται να
είναι το βασικό θέμα συζήτησης για την ουγγρική Προεδρία.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου της
ΕΕ υιοθέτησε ως γενικότερο στόχο της την ενίσχυση των θεσμικών, οικονομικών, κοινωνικών
και πολιτικών πτυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου
δεσμεύθηκε επίσης ως προς την έγκριση και την έναρξη εφαρμογής της κοινοτικής στρατηγικής
για τον Δούναβη. Αυτή θα διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε όλα τα κράτη που διασχίζει
ο Δούναβης και θα συμβάλει στην εδραίωση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην
περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη δημοσιοποίηση της «Λευκής Βίβλου για την πολιτική μεταφορών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2011-2020», έναν βασικό τομέα για την οικονομική
ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συζητήσεις για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές έχουν
αρχίσει, καλούμε την ουγγρική Προεδρία να επιταχύνει τις συζητήσεις στο πλαίσιο του
Συμβουλίου ως προς το έγγραφο αυτό, έτσι ώστε η διαδικασία αναθεώρησης των ΔΕΔ-Μ να
μπορέσει να λάβει υπόψη το αποτέλεσμα των εν λόγω συζητήσεων.

Δεδομένου ότι ένα στα έξι άτομα που ζουν στην ΕΕ είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο της φτώχειας,
καλούμε το Συμβούλιο να εξετάσει τη μείωση της φτώχειας ως βασική προτεραιότητα και να
λάβει ειδικά μέτρα για τον σκοπό αυτόν.

Επικροτώ επίσης την πρόθεση της ουγγρικής Προεδρίας να επιτύχει πολιτική συμφωνία για τη
θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για την ένταξη των Ρομά, καθώς και την πρόθεσή της να
δρομολογήσει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία.

Rafał Trzaskowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Μια ισχυρή Ευρώπη, η δημιουργία πραγματικής
οικονομικής διαχείρισης στην ΕΕ, προσέγγιση με τους γείτονες της ΕΕ: επιθυμούμε να στηρίξουμε
την ουγγρική Προεδρία στο έργο της προς την κατεύθυνση των προτεραιοτήτων αυτών. Είναι
επίσης ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι η ουγγρική Προεδρία προσβλέπει σε στενή
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα που θα ήθελα να επισημάνω
ως βουλευτής που ασχολείται με θεσμικά ζητήματα και, ταυτόχρονα, ως εκπρόσωπος της χώρας
που θα λάβει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ουγγαρία. Η ουγγρική Προεδρία είναι
εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο λόγω των προτεραιοτήτων της, οι οποίες συμπίπτουν με της
Πολωνίας, αλλά και διότι εξακολουθεί να παραμένει μια μεταβατική Προεδρία. Η συνθήκη της
Λισαβόνας αποδυνάμωσε τον ρόλο της Προεδρίας, όμως ο ρόλος αυτός δεν έχει ακόμη πλήρως
οριοθετηθεί, και τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία να το πράξουμε. Το φάσμα των μέσων που θα
είναι στη συνέχεια διαθέσιμα για τους Πολωνούς, θα εξαρτηθεί από τη θέση που θα καταφέρει
να καταλάβει η ουγγρική Προεδρία εντός του θεσμικού παζλ που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα παρακολουθώ τις εργασίες της με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω αυτού.

Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς. – (DE) Η Ουγγαρία αναλαμβάνει τη σκυτάλη της
Προεδρίας του Συμβουλίου από το Βέλγιο. Αυτά τα δύο κράτη μέλη είναι εκ διαμέτρου αντίθετα.
Το ένα αποτελεί την επιτομή του παραδοσιακού ευρωπαϊκού κράτους, ενώ το άλλο είναι μια
χώρα που εξακολουθεί να αναζητεί τον δρόμο της προς την Ευρώπη. Ελπίζω ότι η ουγγρική
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Προεδρία θα ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξε το Βέλγιο με επίκεντρο το γενικό συμφέρον
της Ευρώπης. Η ουγγρική Προεδρία παρουσίασε έναν ολοκληρωμένο κατάλογο προτεραιοτήτων.
Ως μέσο για την προσέγγιση της ΕΕ στους πολίτες της, η Ουγγαρία έθεσε ως στόχο της την
εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον εάν αναλογιστεί
κανείς ότι η Ουγγαρία υφίσταται επί του παρόντος σειρά διεθνών επικρίσεων λόγω του νέου
νόμου της για τα μέσα ενημέρωσης, ο δε συγκεκριμένος νόμος έρχεται σαφώς σε αντίθεση με το
άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ως πλήρες μέλος της Επιτροπής
Προϋπολογισμών, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στον τομέα της αύξησης της
χρηματοπιστωτικής εποπτείας και του μόνιμου μηχανισμού για την αντιμετώπιση κρίσεων. Το
Βέλγιο έδωσε καλό παράδειγμα και άνοιξε τον δρόμο ώστε να δοθεί έμφαση σε κοινωνικά θέματα.
Ας ελπίσουμε ότι η Ουγγαρία θα ακολουθήσει.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. Diana WALLIS
Αντιπροέδρου

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

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

6.1. Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης
(A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (ψηφοφορία)

6.2. FLEGT - Εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ψηφοφορία)

6.3. Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με τη δασική νομοθεσία (A7-0371/2010, Yannick
Jadot) (ψηφοφορία)

6.4. Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με τη δασική νομοθεσία
(A7-0370/2010, Yannick Jadot) (ψηφοφορία)

6.5. Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού
(ψηφοφορία)

6.6. Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού
(A7-0365/2010, David Martin) (ψηφοφορία)

6.7. Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

6.8. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Σερβίας
(B7-0021/2011) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω, εξ ονόματος
της κ. Brantner και εμού, μια προφορική τροπολογία επί της συγκεκριμένης τροπολογία 4,
διαγράφοντας το τελευταίο μέρος ως ακολούθως: «καλεί τη Σερβία να ξεκινήσει διάλογο με το
Κόσοβο χωρίς παραπομπή πλέον σε νέες διαπραγματεύσεις για το καθεστώς του».

Προσβλέπω στην υποστήριξή σας εν προκειμένω.

71Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL19-01-2011



Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να συστήσω, υπό τις παρούσες
συνθήκες, να ψηφίσουμε υπέρ.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 8:

Jelko Kacin (ALDE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήθελα να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας
8. Αναφέρεται στην απροσδόκητη και ατυχή απόφαση της σερβικής κυβέρνησης να μην παραστεί
στην τελετή απονομής του Βραβείου Νόμπελ στο Όσλο. Ταυτόχρονα, η τροπολογία εξαίρει την
απόφαση του σέρβου Συνηγόρου του Πολίτη να παραστεί στην τελετή εξ ονόματος του σερβικού
λαού. Πρόκειται για ένα μήνυμα προς τη Σερβία και προς όλα τα μελλοντικά υποψήφια προς
ένταξη κράτη ότι είναι απαράδεκτο το «παζάρεμα» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Προκειμένου να διασφαλισθεί μεγαλύτερη στήριξη για την εν λόγω τροπολογία, θα ήθελα επίσης
να υποβάλω μια πολύ σύντομη προφορική τροπολογία –πρόκειται ουσιαστικά για συμβιβασμό–
την οποία συνέταξε η κ. Μαρία-Ελένη Κόππα. Θα ήθελα να προσθέσω τη λέξη «αρχική» μεταξύ
των λέξεων «την» και «απόφαση της κυβέρνησης», ώστε η διατύπωση να έχει ως εξής: «θεωρεί
λυπηρή την αρχική απόφαση της κυβέρνησης να μην παραστεί στην τελετή απονομής του
Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου· χαιρετίζει αφετέρου ως υπεύθυνη και
αξιέπαινη απόφαση την πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Πολίτη να παραστεί στην τελετή».

Προτρέπω όλους τους συναδέλφους βουλευτές να στηρίξουν αυτήν την τροπολογία.

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

(Η Πρόεδρος κάνει δεκτό το αίτημα για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας)

6.9. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας (A7-0362/2010, Jelko Kacin)
(ψηφοφορία)

6.10. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας
(A7-0366/2010, Marisa Matias) (ψηφοφορία)

6.11. Εισπνευστήρες για ασθματικούς (ψηφοφορία)

6.12. Η κατάσταση στην Αϊτή ένα χρόνο μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και
ανασυγκρότηση (B7-0023/2011) (ψηφοφορία)

6.13. Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού
προσανατολισμού στη Λιθουανία (ψηφοφορία)

Πρόεδρος.   – Η ψηφοφορία έληξε.

7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις αιτιολογήσεις ψήφου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου
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Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Κυρία Πρόεδρε, με την παρούσα οδηγία για τα δικαιώματα των
ασθενών, επιτύχαμε σήμερα έναν ιστορικό συμβιβασμό. Πιστεύω ότι πρόκειται για την πλέον
ιστορική συμφωνία που έχουμε φέρει εις πέρας από τότε που εκλέγομαι βουλευτής του
Κοινοβουλίου. Πρόκειται για έναν ιστορικό συμβιβασμό ο οποίος εδραιώνεται μεταξύ δύο μερών
που από μακρού διατηρούσαν μείζονες αποκλίσεις μεταξύ τους, δηλαδή του Κοινοβουλίου,
αφενός, και του Συμβουλίου, αφετέρου. Κατόπιν επίπονου έργου, καταφέραμε πλέον να
εξασφαλίσουμε μια συμβιβαστική λύση που θα ωφελήσει τους ασθενείς, οι οποίοι θα
προστατεύονται από αδικαιολόγητα μεγάλες περιόδους αναμονής, και ταυτόχρονα βρήκαμε
μια ισορροπία που θα διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις
εξελίξεις από ιατρικής και οικονομικής πλευράς.

Το αποτέλεσμα που επιτύχαμε σήμερα εδώ είναι εξαιρετικά θετικό και θα ωφελήσει τους ασθενείς
και τα κράτη μέλη. Πιστεύω ότι υπάρχει λόγος καταρχάς να συγχαρώ τους διαπραγματευτές
και, στη συνέχεια, φυσικά, το σημαντικότερο, να συγχαρώ τους ευρωπαίους πολίτες για το
αποτέλεσμα που προέκυψε από τη σημερινή ψηφοφορία.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέχρι σήμερα υπήρχαν
πολλές αμφιβολίες και αβεβαιότητες ως προς το ζήτημα της πρόσβασης στην περίθαλψη και
την επιστροφή των ιατρικών εξόδων για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η οδηγία που
εγκρίθηκε σήμερα θα δώσει τελικά τη δυνατότητα σε όλους τους ασθενείς να απολαύουν
ορισμένων δικαιωμάτων και υγειονομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στόχος της οδηγίας δεν είναι σε καμία περίπτωση να ενθαρρύνει τις διασυνοριακές υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης αυτές καθαυτές, αλλά να τις καταστήσει εφικτές, ασφαλείς και
ποιοτικές, εφόσον αποδειχθούν αναγκαίες. Χρειαζόμαστε καλύτερη πληροφόρηση και
περισσότερη σαφήνεια ως προς το περιεχόμενο των κανόνων που διέπουν την υγειονομική
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος πλην εκείνου στο οποίο καταβάλλονται οι
εισφορές.

Η σημερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Η οδηγία θα προσφέρει στους ασθενείς μια
σημαντική δυνατότητα επιλογής, η οποία θα βασίζεται σε ανάγκες και όχι σε μέσα, και η οποία
θα αποτελεί τεκμηριωμένη επιλογή και όχι επιλογή ανάγκης.

Andres Perello Rodriguez (S&D).   – (ES) Κυρία Πρόεδρε, η ισπανική αντιπροσωπεία από
την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας, όμως δεν θα ήμουν
ικανοποιημένος εάν αποχωρούσα από την Αίθουσα χωρίς να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά
με το ζήτημα της μεταμόσχευσης οργάνων που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη οδηγία.
Συμπεριλήφθηκε παρά την κρίση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας
των Τροφίμων, ως αποτέλεσμα της πεισματώδους αποφασιστικότητας του Συμβουλίου να
συμπεριληφθούν οι μεταμοσχεύσεις στη συγκεκριμένη οδηγία.

Ελπίζω η ενσωμάτωσή τους να μην υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της ορθής νομοθεσίας
που εγκρίθηκε στο παρόν Κοινοβούλιο, με άλλα λόγια την οδηγία σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις
ή το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε πολύ πρόσφατα, σχεδόν ομόφωνα. Θα ήθελα να πω ότι θα
βρισκόμαστε σε εγρήγορση ώστε να διασφαλιστεί ότι η ενσωμάτωση των μεταμοσχεύσεων δεν
θα υπονομεύσει το εξαιρετικό έργο που επιτελούν επιτυχημένοι οργανισμοί όπως ο Εθνικός
Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων της Ισπανίας και, φυσικά, τη φιλοδοξία να σώσουμε τις 20.000
ζωές που αναφέραμε στην οδηγία σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις, καθώς και στο σχέδιο δράσης,
το οποίο, επαναλαμβάνω, εγκρίναμε εδώ.
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Ως εκ τούτου, θα ήθελα να καταστήσω σαφές και να δηλώσω ότι θα συνεχίσουμε να μεριμνούμε
ώστε η οδηγία να γίνει σεβαστή εν προκειμένω.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Κυρία Πρόεδρε, βρισκόμαστε πάλι σήμερα εδώ με
ένα κείμενο που έχουν προωθήσει μη εκλεγμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, το οποίο, μέσω μιας σειράς αποφάσεων, άσκησε πιέσεις σε πραγματικά εκλεγμένα
θεσμικά όργανα, προκειμένου να συντάξουν αυτήν την οδηγία που ψηφίστηκε σήμερα.

Θα έλεγα ότι υπάρχει σαφώς κάτι ουσιαστικά θετικό στη βελτίωση των ευκαιριών που έχουν οι
Ευρωπαίοι να λαμβάνουν κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, τα προβλήματα που θα
δημιουργήσει η συγκεκριμένη οδηγία σίγουρα επισκιάζουν τα οφέλη που προβλέπει. Τι θα
κάνουμε, για παράδειγμα, αν υπάρξουν τόσο μεγάλες πιέσεις στο σύστημα υγείας κάποιας χώρας
ώστε να είναι αδύνατη η διαχείριση των λιστών αναμονής; Τι θα κάνουμε εάν οι γιατροί αρχίσουν
να στέλνουν ανθρώπους μαζικώς σε κάποια συγκεκριμένη χώρα – με προηγούμενη εξουσιοδότηση,
βέβαια, αλλά έστω και έτσι; Η χώρα αυτή θα μπορούσε να είναι η Δανία, από όπου κατάγομαι,
η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες ή οιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, την οποία είναι γνωστό ότι παρέχεται
υγειονομική περίθαλψη υψηλού επιπέδου. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι οι πολίτες της εν λόγω
χώρας θα βρεθούν τελευταίοι στην ουρά και, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να βρεθούν σε
μειονεκτική θέση, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι πληρώνουν, μέσω της φορολογίας, για να έχουν
ένα κατάλληλο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι τα μειονεκτήματα και οι πιθανές καταστροφές
που ενδέχεται να προκαλέσει η συγκεκριμένη οδηγία στα εθνικά συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης επισκιάζουν τα οφέλη που ανέφεραν οι συνάδελφοι βουλευτές.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Messerschmidt έχει δίκαιο. Η συγκεκριμένη
οδηγία μάς ήρθε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όμως την επικροτώ και θέλω να συγχαρώ την
κ. Grossetete για την εξαίρετη έκθεσή της, επειδή με την εν λόγω οδηγία, οι ασθενείς θα
επωφελούνται από ολοκληρωμένες και διαφανείς πληροφορίες όταν αναζητούν υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό. Είναι σαφέστατα τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν
τη δυνατότητα.

Ασθενείς με σπάνιες ασθένειες θα μπορούν να απολαμβάνουν διασυνοριακή εμπειρογνωμοσύνη
και διάγνωση, εφόσον δεν διατίθεται θεραπεία στα κράτη μέλη από τα οποία προέρχονται. Στόχος
της οδηγίας είναι να προσφέρει στους ασθενείς μια ευκαιρία που θα βασίζεται σε ανάγκες και
όχι σε μέσα, σε μια τεκμηριωμένη επιλογή και όχι σε επιλογή ανάγκης. Για τον λόγο αυτόν, θεωρώ
ότι είναι όντως λίαν θετική. Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των κρατών
μελών.

Επικροτώ το γεγονός ότι θέτει εντελώς εκτός νόμου κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει
αντικείμενο κατάχρησης, και αυτό είναι ολόκληρος ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού. Επομένως,
κατά τη γνώμη μου είναι ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· ένα ακόμη βήμα για την
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι η σημερινή είναι μια καλή μέρα για τους ασθενείς
στην Ευρώπη.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θέλησα και εγώ να υπερψηφίσω την έκθεση
της συναδέλφου βουλευτού, κ. Grossetete, σχετικά με την οδηγία για την πρόσβαση σε
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Πράγματι, επικροτώ την πρόοδο που εκπροσωπεί το συγκεκριμένο κείμενο όσον αφορά την
κινητικότητα των ασθενών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έπειτα από πολλά χρόνια αβεβαιότητας,
ιδίως νομικής αβεβαιότητας, και σημαντικού έργου εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
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το κείμενο αυτό προσφέρει μια απλοποίηση, διασαφήνιση και κωδικοποίηση των προϋποθέσεων
υπό τις οποίες οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να επωφελούνται από την υγειονομική περίθαλψη
σε άλλο κράτος μέλος πλην εκείνου στο οποίο διαμένουν, όσον αφορά την πρόσβαση και την
επιστροφή των εξόδων. Σκέφτομαι, ιδιαιτέρως, όλους εκείνους τους ασθενείς που υποφέρουν
από σπάνιες ασθένειες και οι οποίοι θα έχουν επιτέλους πρόσβαση σε κατάλληλες συγκεκριμένες
θεραπείες που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η οδηγία αυτή αποτελεί συγκεκριμένο ευρωπαϊκό μέτρο που
επικεντρώνεται αποκλειστικά στην Ευρώπη των λαών και εκχωρεί νέα δικαιώματα στους
Ευρωπαίους. Ως εκ τούτου, είναι κάτι απολύτως ουσιώδες για την κινητικότητα των πολιτών
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα την οδηγία που παρουσίασε η
κ. Grossetete, ώστε η αρχή της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης να τεθεί τελικά σε
εφαρμογή έπειτα από πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων. Θεωρώ ότι η οδηγία με την παρούσα
μορφή της είναι ένας καλός συμβιβασμός, που βασίζεται κυρίως στα δικαιώματα των ασθενών
αλλά παράλληλα προστατεύει τα συμφέροντα των εθνικών ταμείων υγείας των κρατών μελών.

Για πολίτες χωρών όπως η Πολωνία, η ευκαιρία να λαμβάνουν θεραπεία στο εξωτερικό σημαίνει
ίσες ευκαιρίες όταν πρόκειται να επωφεληθούν από τη σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη. Οι
ασθενείς συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε άμεση και κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη εξαιτίας
συνωστισμού στα νοσοκομεία, μεγάλων ουρών και αναμονής για συγκεκριμένες βασικές θεραπείες.
Ο χρόνος αποτελεί τεράστιας σημασίας παράγοντα σε ορισμένες περιπτώσεις. Η οδηγία θα δώσει
τη δυνατότητα στους ασθενείς να αποφασίζουν οι ίδιοι αν θα περιμένουν πολλούς μήνες για να
λάβουν θεραπεία στη χώρα τους ή αν θα επιλέξουν κάποια άλλη χώρα για κάτι τέτοιο. Θα είναι
ευκολότερο για αυτούς να αποφασίσουν για τη θεραπεία τους αν ξέρουν ότι θα τους επιστραφούν
τα έξοδα θεραπείας –τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και
εξολοκλήρου– αν ή θεραπεία γίνει σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απλοποίηση των κανόνων που διέπουν τη θεραπεία στο εξωτερικό μπορεί, φυσικά, να θεωρηθεί
ότι κινητοποιεί τις δυνάμεις της αγοράς όσον αφορά τη γενική πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες.
Ως εκ τούτου, είμαι της γνώμης ότι οι συγκεκριμένες λύσεις θα συμβάλουν στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών υγείας και, ως αποτέλεσμα, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο
ως προς την επίσπευση των βελτιώσεων σε τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, επικροτώ τη συγκεκριμένη οδηγία για
την υγειονομική περίθαλψη, όμως είμαι επιφυλακτική επειδή το πρόβλημα θα είναι στις
λεπτομέρειες.

Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας να συνειδητοποιήσουν ότι η συγκεκριμένη οδηγία
θα τεθεί σε ισχύ έπειτα από 30 μήνες. Στο μεταξύ, όμως, οι πολίτες μπορούν να διασχίζουν τα
σύνορα για να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και να τους
επιστραφούν τα έξοδα της θεραπείας. Επομένως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, ακόμα και από
σήμερα, θα υπάρχουν πολίτες που διασχίζουν τα σύνορα για λόγους περίθαλψης. Αυτό είναι
πολύ σημαντικό.

Για όσους επιθυμούν λεπτομέρειες επί αυτής της περίπλοκης οδηγίας, αφιέρωσα κάποιον χρόνο
στη σύνταξη μιας σελίδας ερωτήσεων και απαντήσεων, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
μου. Προτρέπω τους πολίτες που ίσως μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο ή κάπου αλλού να
ρίξουν μια ματιά και, αν δεν έχω θέσει τις σωστές ερωτήσεις, να με ενημερώσουν, επειδή είναι
αναγκαίο να διαδώσουμε αυτήν την πολύ θετική κίνηση για την καθιέρωση διασυνοριακής
υγειονομικής περίθαλψης για όλους.
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Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή κοινωνία γίνεται όλο και
πιο κινητική. Σπουδάζουμε, εργαζόμαστε, χαλαρώνουμε και ταξιδεύουμε εκτός των συνόρων
της χώρας μας. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να
επωφελούνται από δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έκτακτης ανάγκης σε οιοδήποτε
μέρος της Ευρώπης και αν βρίσκονται. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα
που θα αποτρέπουν τον γνωστό ως τουρισμό υγείας, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνουν τους
ασθενείς που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες. Σκέφτομαι
κυρίως τη θεραπεία ασυνήθιστων και σπάνιων ασθενειών που γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα,
συχνά εκτός των συνόρων της χώρας όπου διαμένει ο ασθενής. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να
επιτρέψουμε παρεμβάσεις με τη μορφή πολιτικών υγείας των κρατών μελών. Πρόκειται για
εγχώρια αρμοδιότητα, και τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να λάβουν εν προκειμένω τις αποφάσεις
τους. Η οδηγία αυτή κάνει συγκεκριμένα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνεπώς, ψήφισα
υπέρ.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Κυρία Πρόεδρε, είναι πλέον καιρός να καθιερώσουμε
κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία των πολιτών και των ασθενών μας. Ήταν επίσης
εξαιρετικό το γεγονός ότι συντάχθηκε ξεχωριστή οδηγία για αυτό το ζήτημα, η οποία δεν
ενσωματώθηκε στην οδηγία για τις υπηρεσίες, επειδή κατά την προετοιμασία της κατέστη σαφές
πόσα πράγματα ακόμα είχαν αγνοηθεί ή δεν είχε ληφθεί συναφής απόφαση την περίοδο που
εγκρίθηκε η οδηγία για τις υπηρεσίες.

Το δικαίωμα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα υποχρεώσει τα κράτη
μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν κατάλογοι αναμονής στις χώρες τους.

Το σύστημα της εκ των προτέρων έγκρισης είναι απαραίτητο: χωρίς αυτό τα κράτη μέλη
ενδεχομένως να συναντήσουν δυσκολίες στον έλεγχο των δαπανών του δικού τους συστήματος
υγείας και στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση του μέλλοντος. Ενδεχομένως, επίσης, να οδηγήσει
σε μια κατάσταση όπου ο πλούτος, και όχι η ανάγκη, θα αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα.

Παρόλα αυτά, στην πραγματικότητα δεν θα επηρεάσει πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Οι
περισσότεροι θέλουν να λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας κοντά στο σπίτι τους και στη μητρική τους
γλώσσα. Ωστόσο, ένα τέτοιο σύστημα είναι απαραίτητο, και αν υπάρχουν κατάλογοι αναμονής,
θα είναι δυνατή η λήψη φροντίδας σε άλλη χώρα.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Κύρια Πρόεδρε, εκφράζω και εγώ την ικανοποίησή μου για
τη σημερινή συμφωνία, η οποία θεωρώ ότι θα διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών σε
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με αναλογικό και δίκαιο τρόπο.

Όπως ήδη είπαν πολλοί από τους ομιλητές, η σημερινή πρόταση δημιουργήθηκε, φυσικά, επειδή
ένας πολίτης της χώρας σας, της νότιας Αγγλίας, αμφισβήτησε το σύστημα και επειδή το
Δικαστήριο αποδέχθηκε το βάσιμο των δικαιωμάτων του.

Νομίζω πως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα και αυτό που, μαζί με το Συμβούλιο,
έχουμε κάνει είναι να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών και να συνδέσουμε τις ανάγκες
και τα δικαιώματά τους με τη νομοθεσία, και σίγουρα αυτή θα πρέπει να είναι η μέριμνα του
συγκεκριμένου κοινοβουλίου.

Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Θεωρώ ότι η αμοιβαία
αναγνώριση των συνταγών μεταξύ κρατών μελών είναι πολύ σημαντική, επειδή δεν αφορά μόνο
την υγειονομική περίθαλψη αλλά και τη μεταθεραπευτική φροντίδα, έχουμε όμως στη διάθεσή
μας ένα χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να διευθετηθεί αυτή η λεπτομέρεια.
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Υποθέτω ότι το τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι, δεδομένης της παρούσας
οικονομικής κρίσης, πολλοί πολίτες ρωτούν: λειτουργεί η Ευρώπη; Ικανοποιεί τις ανάγκες των
πολιτών της; Πρόκειται για ένα ανοικτό ζήτημα, όμως νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε
με κάποια βεβαιότητα ότι η Ευρώπη λειτουργεί.

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταψήφισα το μέτρο σχετικά με τα δικαιώματα
των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη επειδή κάτι τέτοιο θα σημάνει απλώς
ένα ακόμα μεγάλο φορτίο στις πλάτες του βρετανού φορολογούμενου και της εθνικής υπηρεσίας
υγείας.

Η εθνική υπηρεσία υγείας χρησιμοποιείται ήδη ως διεθνής υπηρεσία υγείας και υφίσταται
κατάχρηση από μη βρετανούς πολίτες, με κόστος εκατοντάδες εκατομμύρια, ή και
δισεκατομμύρια, λίρες κάθε χρόνο. Το κόστος βαρύνει κυρίως τους ψηφοφόρους μου στο
Λονδίνο. Μια τέτοια απόφαση θα υποχρεώσει το εθνικό σύστημα υγείας να παρέχει ακόμα
περισσότερες υπηρεσίες περίθαλψης σε πολίτες της ΕΕ που δεν έχουν καταβάλει ποτέ ούτε μια
δεκάρα σε φόρους προς τη Βρετανία. Ο υποτιθέμενος τρόπος εξασφάλισης πληρωμής από το
κράτος μέλος του ασθενή αναδρομικά θα αποδειχτεί μη εφαρμόσιμος.

Είναι δίκαιο να λαμβάνει ένας ξένος υπήκοος έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στη Βρετανία όταν
είναι απαραίτητο, όμως δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος στη Βρετανία σε κανέναν ξένο αν
ο ίδιος δεν έχει εξασφαλίσει πρώτα επαρκή ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση ασθένειας. Μια
τέτοια πολιτική είναι δίκαιη και σωστή και, φυσικά, είναι αδύνατον να εφαρμοστεί όσο η Βρετανία
παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ας είναι ένας ακόμα λόγος, αν όντως χρειάζεται
λόγος, για να αποχωρήσουμε από αυτήν.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ εξαιρετικό το ότι επιτεύχθηκε τελικά
αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τολμώ να πω
ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα μπορούσε να
οδηγήσει στην εξαφάνιση των καταλόγων αναμονής που έχουν δημιουργηθεί σε πολλά κράτη
μέλη. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε επίσης μια ευκαιρία για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσουμε την κατοχύρωση
των δικαιωμάτων των ασθενών. Επιπλέον, είναι εξίσου σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ασφάλεια
των ασθενών είναι ζωτικής σημασίας στα πλαίσια της διασυνοριακής συνεργασίας, και ταυτόχρονα
να διασφαλίσουμε κατάλληλα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας παντού.

Επικροτώ, λοιπόν, με ενθουσιασμό τη συγκεκριμένη έκθεση της κ. Grossetête και ελπίζω να
προάγει τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, να μπορέσουμε να σώσουμε πολλούς
ανθρώπους και να επισπεύσουμε την ανάρρωσή τους.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην
χρησιμοποιήσουμε τα εθνικά φορολογικά συστήματα για να ταχθούμε ενάντια στην εσωτερική
αγορά. Είναι ζωτικής σημασίας ιδίως στην περίπτωση των διασυνοριακών υπηρεσιών, όπου
υπάρχει ανάγκη για ίση μεταχείριση. Υπάρχει προς το παρόν ένα αρνητικό παράδειγμα στην
Ουγγαρία, όπου τα αναδρομικά όρια τιμών χρησιμοποιούνται ως μορφή φόρου κρίσης. Κάτι
τέτοιο είναι απαράδεκτο και θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον οικονομικό, ασφαλιστικό και
επιχειρηματικό τομέα καθώς επίσης και στη βιομηχανία ενέργειας. Ελπίζω πως στο μέλλον δεν
θα συμβεί το ίδιο στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Orban να επαναξιολογήσει τους συγκεκριμένους κανονισμούς,
επειδή έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την έννοια της εσωτερικής αγοράς.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος! Χαίρομαι
που σας βλέπω να προεδρεύετε.
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Ένα από τα στοιχεία επί των οποίων συμφωνούμε εν γένει στο παρόν Κοινοβούλιο –αν και ξέρω
ότι υπάρχουν αξιοσημείωτες εξαιρέσεις– είναι η πίστη μας σε μια λειτουργική ενιαία αγορά.

Όταν οι ψηφοφόροι μου γράφουν και μου λένε «Κοίτα, δεν εξυπηρετούμαι σωστά στην περιφέρειά
μου και θα ήθελα να πάω στο εξωτερικό, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος για να έχω καλύτερη
υγειονομική περίθαλψη», δεν είναι σίγουροι για τις νομικές λεπτομέρειες. Αυτός είναι ο λόγος
που εγώ και πολλοί άλλοι θα επικροτήσουμε αυτήν την ψηφοφορία για τα δικαιώματα των
ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ελπίζω πως αυτό που βλέπουμε σε
περιπτώσεις, όπου οι ασθενείς έχουν ελλιπή εξυπηρέτηση θα είναι ασθενείς που σύμφωνα με τα
δικαιώματα που τους κατοχυρώνει η συγκεκριμένη οδηγία, θα τα μαζεύουν και θα πηγαίνουν
σε άλλα κράτη μέλη, ασκώντας πίεση με τον τρόπο αυτό στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης
ώστε να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να διασφαλίσουν την ικανοποίηση των αναγκών των
ασθενών τους.

Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα καταστήσουμε ευκολότερη τη διαδικασία με την οποία
τα κράτη μέλη θα μπορούν να εξασφαλίζουν την επιστροφή των χρημάτων στους πολίτες που
έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό ή έχουν κάνει χρήση υπηρεσιών αλλού. Από τη στιγμή που θα
έχουμε επιλύσει αυτά τα προβλήματα, θα μπορούμε όλοι μας να είμαστε περήφανοι για τη
συγκεκριμένη οδηγία.

Σύσταση: Yannick Jadot (A7-0371/2010), (A7-0370/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (GA) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη
ρύθμιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καμερούν και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Δημοκρατίας του Κονγκό όσον αφορά με τη δασική νομοθεσία και το εμπόριο ξύλου
από τις συγκεκριμένες χώρες. Είναι ζωτικής σημασίας να προστατέψουμε τα τροπικά δάση
προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία των οικοσυστημάτων μας. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας
η προστασία των αυτοχθόνων λαών, οι οποίοι βρίσκονται υπό έντονη πίεση εξαιτίας της
εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος από μεγάλες πολυεθνικές και από την υλοτόμηση των δασών
από τα οποία εξαρτάται η επιβίωσή τους, απλώς και μόνο για τα κέρδη των συγκεκριμένων
εταιρειών.

Αυτός είναι ο λόγος που καταθέτω μια τροπολογία, σύμφωνα με την οποία τα δάση και οι δασικές
βιομηχανίες θα πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο και να τεθούν υπό τη δημοκρατική διεύθυνση
της εργατικής δύναμης των βιομηχανιών αυτών καθώς και των αυτοχθόνων λαών που κατοικούν
στα δάση.

Σύσταση: David Martin (A7-0365/2010)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Κυρία Πρόεδρε, το ελεύθερο εμπόριο είναι, στην
πραγματικότητα, ο μόνος δρόμος προς την ευημερία. Το είδαμε στην εσωτερική αγορά μεταξύ
των κρατών μελών της ΕΕ, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση
των αναπτυσσόμενων χωρών. Πρόκειται για τη μόνη πραγματική πρωτοβουλία ανάπτυξης που
μπορούμε και πρέπει πράγματι να φέρουμε στον κόσμο.

Αν ρίξουμε μια ματιά στο πώς οι άλλες μεγάλες περιοχές του κόσμου λειτουργούν, συνάπτουν
συμφωνίες και αντιμετωπίζουν τους συνεργάτες τους από στρατηγική άποψη, σίγουρα θα δούμε
ότι όλες τους κινούνται όλο και γρηγορότερα. Έχουμε μια μεγάλη περιοχή ελεύθερου εμπορίου
μεταξύ Βόρειας και Νότιας Αμερικής, μεταξύ των χωρών της ASEAN, μεταξύ Ασίας και Mercosur,
κ.λπ. Η μόνη περιοχή που, από αυτήν την άποψη, καθυστερεί και έχει σχεδόν παραλύσει εξαιτίας
των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης είναι η ΕΕ.
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Παρόλο που στηρίζω την έκθεση που ψηφίστηκε σήμερα, θα ήθελα να δηλώσω ότι μια
πρωτοβουλία ελεύθερων συναλλαγών με τα Φίτζι και την Παπουασία-Νέα Γουινέα δεν είναι και
το πλέον εντυπωσιακό αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να περιμένουμε μετά από μακροχρόνιες
διαπραγματεύσεις. Τι γίνεται με την Κίνα; Τι γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες; Ή την Ινδία;
Όλους αυτούς που προς το παρόν μας παίρνουν όλες τις δουλειές; Η ΕΕ απογοητεύει τους
ευρωπαίους εργάτες και σε αυτό το επίπεδο;

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Είναι αυτονόητο ότι οι πιο ευημερούσες κοινωνίες είναι και οι
πιο ελεύθερες και ότι, όσο πιο ελεύθερες είναι οι κοινωνίες, τόσο πιο ευημερούσες, και σε αυτό
θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ρόλο του ελεύθερου εμπορίου. Δυστυχώς, στην περίπτωση
διεθνών πολυμερών συζητήσεων σχετικά με το ελεύθερο εμπόριο, ο γύρος της Ντόχα στο πλαίσιο
του ΠΟΕ αναστέλλεται και, ως εκ τούτου, η ΕΕ ακολουθεί πλέον το παράδειγμα των ΗΠΑ και
άλλων, και υπογράφει ολοένα περισσότερες διμερείς συμφωνίες.

Μπορούμε να φέρουμε τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου σε πολλούς από τους πολίτες των
φτωχότερων χωρών, εντοπίζοντας ταυτόχρονα ορισμένα από τα προβλήματα μετάβασης που
θα αντιμετωπίσουν κατά την προσαρμογή τους στον αυξημένο ανταγωνισμό. Ωστόσο, τελικά
θα πρέπει να μετατοπίσουμε το επίκεντρο από τα συμφέροντα των παραγωγών σε εκείνα των
καταναλωτών. Πολλοί καταναλωτές, σε πολλές διαφορετικές αναπτυσσόμενες χώρες, με ρωτούν
γιατί δεν έχουν την ίδια επιλογή πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες που απολαμβάνουμε εμείς
στη Δύση. Λοιπόν, ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τους βοηθήσουμε είναι
το ενισχυμένο ελεύθερο εμπόριο, δίδοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν
περισσότερες επιλογές. Είθε να συνεχιστεί επί μακρόν.

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο Ειρηνικός υπήρξε επί μακρόν η Σταχτοπούτα των
υπερπόντιων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη. Είμαι στην ευχάριστη θέση
να αναγνωρίσω τώρα ότι οι πρωτοβουλίες που έλαβαν τα Φίτζι και η Παπουασία-Νέα Γουινέα
σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης όχι μόνο θα μας βοηθήσει να
έχουμε πιο ελεύθερες εμπορικές σχέσεις μαζί τους, αλλά θα τους δώσει επίσης τη δυνατότητα
να διεξάγουν ενδοπεριφερειακό εμπόριο.

Ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που προέκυψαν από αυτήν τη συμφωνία είναι το γεγονός
ότι οι κανόνες καταγωγής για την αλιεία θα δώσουν τελικά στους ανθρώπους της περιοχής του
Ειρηνικού τη δυνατότητα να προσθέσουν ουσιαστικά αξία στην αλιεία τους. Ορισμένες από
αυτές τις χώρες του Ειρηνικού εισάγουν ψάρια τη στιγμή που οι θάλασσές τους ξεχειλίζουν από
ψάρια! Εκείνο που επιτεύχθηκε πλέον είναι ότι θα μπορούν όντως να επεξεργάζονται τα ψάρια
που πιάνουν και θα είναι σε θέση να τους προσθέτουν αξία και να τα εξάγουν στην ΕΕ. Αυτός
είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φτώχειας.

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0029/2011)

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα υπερψήφισα την
προφορική ερώτηση σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διεθνής υιοθεσία έχει αποδειχτεί η πιο πιθανή διαδικασία που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα
μόνιμης οικογένειας στα παιδιά εκείνα για τα οποία δεν μπορεί να βρεθεί κατάλληλη οικογένεια
στη χώρα καταγωγής τους. Η συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι
υπεύθυνες για τις διεθνείς υιοθεσίες είναι σημαντική για τη διασφάλιση ότι η υιοθεσία θα γίνεται
προς το συμφέρον του παιδιού και με σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματά του, καθώς και για
την πρόληψη της πώλησης ή εμπορίας παιδιών.

Η διαδικασία διεθνούς υιοθεσίας πρέπει επίσης να απλοποιηθεί, επειδή πολύ συχνά υπάρχει
υπερβολική γραφειοκρατία η οποία αποτρέπει τις οικογένειες από την προσπάθεια να υιοθετήσουν.
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Τέλος, η Ρουμανία προκαλεί ανησυχία, επειδή είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
νόμο που απαγορεύει τις διεθνείς υιοθεσίες. Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 70.000
ορφανά στη χώρα, εκ των οποίων οι 40.000 βρίσκονται σε ορφανοτροφεία και οι 30.000 σε
ανάδοχες οικογένειες.

Η Επιτροπή πρέπει να ρίξει φως στην περίπτωση της Ρουμανίας, έτσι ώστε εκείνα τα
εγκαταλελειμμένα παιδιά να γίνουν δεκτά από οικογένειες μέσω διεθνούς υιοθεσίας.

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Κυρία Πρόεδρε, καθώς δεν ήμουν σε θέση, λόγω οικογενειακών
υποχρεώσεων, να συμμετάσχω στην αδιαφιλονίκητα ενδιαφέρουσα συζήτηση που διεξήχθη τη
Δευτέρα, θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη στήριξή μου τώρα, στην παρούσα συνεδρίαση, την
οποία εξέφρασα και μέσω της ψήφου μου. Ελπίζω ειλικρινά ότι τα βήματα που θα ακολουθήσουν
μετά το συγκεκριμένο ψήφισμα θα οδηγήσουν, αφενός, σε μείωση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών για διεθνή υιοθεσία παιδιών ενώ, ταυτόχρονα θα καταστήσουν εφικτή την καλύτερη
παρακολούθηση της πορείας τους και θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, πολλοί βουλευτές του Σώματος
ενδεχομένως να μην γνωρίζουν την ανταλλαγή φραστικών πυρών που μαίνεται επί του
συγκεκριμένου ζητήματος της υιοθεσίας, και είναι εξαιρετικά επιζήμια και ανεπιθύμητη. Εάν
πράγματι σκοπεύουμε να θέσουμε τα δικαιώματα του παιδιού στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης,
κάτι που πράξαμε στο Σώμα και που πράττει και το ψήφισμα, τότε θα κάνουμε αυτό που είναι
σωστό για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος καταγωγής τους.

Είναι σημαντικό να μην στηλιτεύουμε κάποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά να αναγνωρίσουμε
ότι όλες οι χώρες έχουν παιδιά εγκαταλελειμμένα ή παραμελημένα μέσα στα πλαίσια της πυρηνικής
οικογένειας όπως την ξέρουμε και τα οποία χρειάζονται άλλες μορφές φροντίδας. Ναι, υπάρχουν
πολλές οικογένειες πρόθυμες να προσφέρουν μια στοργική στέγη στα παιδιά. Μπορεί μεν να
χρειάζεται να εξετάσουμε τη γραφειοκρατία, ωστόσο ας μην περιορίσουμε τον έλεγχο.

Θα ήθελα τέλος να πω ότι, σε κάποιο βαθμό, όσοι καταφέρνουν να υιοθετήσουν υφίστανται
πολύ περισσότερες δοκιμασίες από εκείνους που απλά γεννούν.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι σκέψεις μου αυτή τη φορά
βρίσκονται κοντά στα χιλιάδες ζευγάρια ανά τον κόσμο που αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες
με την υιοθεσία ενός παιδιού.

Η υιοθεσία συνιστά αξία, συνιστά πραγματική εκδήλωση αγάπης που ανοίγει την πόρτα μιας
νέας οικογένειας σε ένα παιδί που δυστυχώς δεν μπορεί πλέον να βασιστεί στη στοργή των δικών
του ανθρώπων. Όσοι κουβαλούν μέσα τους τον πόνο της εγκατάλειψης έχουν δικαίωμα να
μεγαλώσουν σε ένα ευτυχισμένο περιβάλλον, με ανθρώπους που μπορούν να τους προσφέρουν
μια νέα ζωή.

Ως εκ τούτου, είναι καθήκον μας να βοηθάμε τα ορφανά ώστε ένα λαμπρό μέλλον να μην αποτελεί
άπιαστο όνειρο για αυτά. Η σημερινή έγκριση αυτού του κοινού ψηφίσματος θα πρέπει να στείλει
ένα ηχηρό και επείγον μήνυμα. Πρέπει να προωθήσουμε τις πολιτικές της Ένωσης που έχουν
σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις. Ο γραφειοκρατικός
λήθαργος και οι νομοθετικές καθυστερήσεις δεν μπορούν και δεν πρέπει να συνθλίψουν τα
όνειρα και τις ελπίδες ενός παιδιού για μια οικογένεια και για ένα ευτυχισμένο μέλλον.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Επικροτώ την πρόταση ψηφίσματος που ψηφίστηκε σήμερα σχετικά
με τη διεθνή υιοθεσία. Γνωρίζω πολλούς ψηφοφόρους μου που έχουν περάσει, ή περνούν αυτήν
την περίοδο, τη συγκεκριμένη διαδικασία και είμαι ικανοποιημένη βλέποντας τη χαρά στα
πρόσωπα γονιών και παιδιών όταν αυτή ολοκληρώνεται. Ωστόσο, η πορεία προς κάτι τέτοιο
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είναι συχνά μακριά, και σε πολλές περιπτώσεις κρατά πολλά χρόνια. Μπορεί, όπως αναφέρει η
πρόταση, η διαδικασία να είναι υπερβολικά γραφειοκρατική, και ως Κοινοβούλιο έχουμε δίκιο
να αναζητούμε τρόπους για να μειωθεί μια τέτοια γραφειοκρατία μέσω μιας πιο εξορθολογισμένης
διαδικασίας.

Πρωταρχικής σημασίας σε όλα αυτά, όμως, είναι οι ανάγκες και η ασφάλεια των παιδιών, πολλά
εκ των οποίων βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Είναι ορθό να υπάρχουν όλες οι δικλείδες ασφαλείας
που θα αποτρέπουν την ανάθεση παιδιών σε οικογένειες όπου ενδέχεται να είναι ευάλωτα. Όμως
συχνά φαίνεται ότι υποψήφιοι τρυφεροί, στοργικοί γονείς περνούν μεγάλη δοκιμασία και απλώς
εγκαταλείπουν τη διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση, χαμένοι είναι και οι γονείς και το παιδί.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην Ευρώπη
αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της διεθνούς υιοθεσίας εδώ και πολλά χρόνια, και το σημερινό
ψήφισμα επιτέλους επιχειρεί να ρίξει μια αχτίδα φωτός σε μια κατάσταση που γίνεται ολοένα
και πιο περίπλοκη και δύσκολη.

Η ένταξη νέων χωρών αντί να δώσει ώθηση στη διεθνή υιοθεσία, κατέστησε ακόμα πιο δύσκολο
για τα ζευγάρια να προσφέρουν ένα καινούριο σπίτι και μια οικογένεια σε παιδιά που έχουν
υποφέρει πολλά δεινά και στερήσεις στη χώρα τους.

Ενώ, αφενός, η εντεινόμενη γραφειοκρατία αποτρέπει την υιοθεσία παιδιών, αφετέρου αυξάνεται
το εμπόριο οργάνων και η παιδική πορνεία. Για τον λόγο αυτόν, τασσόμαστε υπέρ της
συγκεκριμένης πρότασης ψηφίσματος. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός των
διαδικασιών διεθνούς υιοθεσίας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργηθεί τελικά ένα
ευρωπαϊκό πρόγραμμα υιοθεσίας που θα προσφέρει ένα μέλλον σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται
σε ανάγκη.

Julie Girling (ECR).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος του συλλόγου των θαυμαστών σας
σε αυτήν την πτέρυγα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αποδοτική προεδρία σας.

Εδώ τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα. Η διεθνής υιοθεσία είναι, φυσικά, εξαιρετικά σημαντική. Πρέπει
οπωσδήποτε να πραγματοποιείται σωστά. Επικροτώ ιδιαιτέρως το συγκεκριμένο ψήφισμα, το
οποίο περιλαμβάνει, όπως και πολλά από τα ψηφίσματα που εγκρίνουμε σε αυτό το Κοινοβούλιο,
πολλά εξαιρετικά λογικά, έξυπνα, και σωστά διατυπωμένα λόγια. Εκείνο που πραγματικά θέλω
να πω εδώ –και έχω μάθει πολλά βοηθώντας έναν πολίτη, και προς το παρόν βοηθώ έναν πολίτη–
είναι πως δεν αρκεί να τα εκφράζουμε όλα αυτά με ένα ψήφισμα.

Εμείς εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είμαστε λαμπεροί φάροι όταν πρόκειται να
απλοποιήσουμε τα θέματα και να βεβαιωθούμε ότι οι οργανισμοί εργάζονται για λογαριασμό
των πολιτών. Θα ήθελα να ζητήσω τα ωραία λόγια αυτού του ψηφίσματος να τεθούν σε εφαρμογή·
να ξεφορτωθούμε τη γραφειοκρατία και να υπάρξει βελτίωση. Διαφορετικά, απλώς θα
προσπαθούμε να εφεύρουμε εκ νέου τον τροχό για την Ευρώπη, και θα καταλήξουμε να κάνουμε
τη διαδικασία ακόμα δυσκολότερη.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κα εγώ ν εκφράσω την ιδιαίτερη
ικανοποίησή μου για το συγκεκριμένο ψήφισμα σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία. Είχα την ευκαιρία
να παρακολουθήσω από κοντά ορισμένες ανάλογες περιπτώσεις. Ξέρω ότι προς το παρόν η
υιοθεσία προϋποθέτει μεγάλη γραφειοκρατία, και είναι καλό το ότι η γραφειοκρατία μπορεί να
μετριαστεί με αυτόν τον τρόπο. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες μπορούν να επισπευστούν και να
καταστούν πιο διαφανείς.

Είναι προς το συμφέρον όλων η υιοθεσία να μην περιλαμβάνει τίποτα ανήθικο και να μην συνδέεται
με την εμπορία ανθρώπων ή παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι ένα παιδί δεν
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αποτελεί μέσο για την επίτευξη κάποιου σκοπού, αλλά είναι ένας άνθρωπος που, μέσω της
υιοθεσίας, βρίσκει ένα στοργικό σπίτι και αντιμετωπίζεται ως μοναδικό, πολύτιμο άτομο. Είναι
σημαντικό το παιδί να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει πατέρα και μητέρα, να έχει αυτό το δικαίωμα,
και για αυτόν τον λόγο, όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με υιοθεσία, είναι σημαντικό να
εκτιμάται η συνολική κατάσταση της οικογένειας.

Πρόκειται για πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Ξέρουμε ότι ορισμένες μελέτες έχουν δείξει πως στο
DNA μας φέρουμε τον πολιτιστικό μας γενότυπο, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ένα παιδί
θα μπορεί να βρει ένα στοργικό σπίτι και ένα πολιτιστικό περιβάλλον όπου να μπορεί να μεγαλώσει
και να εξελιχθεί σε ισορροπημένο άτομο και πολίτη.

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0021/2011)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Κυρία Πρόεδρε, η Σερβία είναι πιθανόν η ευρωπαϊκή
πόλη που, κατά τα τελευταία χίλια χρόνια της Ιστορίας, έχει πολιορκηθεί περισσότερο από κάθε
άλλη, αρχικά από τους Τούρκους, στη συνέχεια από τους Γερμανούς και μετά από τους Ρώσους.
Τώρα, έχουμε την ευκαιρία να μετατρέψουμε τις κακές, από άποψη μακροπρόθεσμης ιστορικής
προοπτικής και σε σχέση με τη σύγχρονη ιστορία, εποχές σε ένα λαμπρό μέλλον.

Αναμφίβολα, όσον αφορά το Βελιγράδι, ούτε το ΝΑΤΟ, με τη σφαγή στην πρωτεύουσα, ούτε η
ΕΕ με τη βάρβαρη υποστήριξη της βίαιης αποκοπής ενός σημαντικού μέρους της Σερβίας, δηλαδή
του Κοσσυφοπεδίου, από τη χώρα, δεν αποτελούν ιδιαίτερα συμπαθείς συμμάχους. Ωστόσο,
είναι παρόλα αυτά σύμμαχοι. Έχουν φιλικές σχέσεις, και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Ως εκ τούτου,
είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε μια ορθολογική σχέση, ώστε να μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω
μας το παρελθόν και να κοιτάξουμε στο μέλλον. Για αυτόν τον λόγο, το κόμμα μου υποστηρίζει
τη συνέχιση αυτού του διαλόγου.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Κυρία Πρόεδρε, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Σερβίας δημιουργεί μια βάση για στενές και διαρκείς
σχέσεις βασισμένες στην αμοιβαιότητα και τα κοινά συμφέροντα, και συμβάλλει στην πολιτική,
οικονομική και θεσμική σταθερότητα της Σερβίας και όλων των Βαλκανίων.

Αποτελεί επίσης για τη Σερβία μια νέα ευκαιρία να μεταμορφωθεί και να ευημερήσει μέσα από
την ολική αναδόμηση και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Ωστόσο, είμαι βαθύτατα
πεπεισμένος ότι η Σερβία πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τη δημοκρατία και το νομικό της πλαίσιο,
να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου και της
δημόσιας διοίκησης, εφαρμόζοντας τις αρχές του δικαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύει συνολικά
τις διοικητικές και δικαστικές δομές.

Θεωρώ ότι βασική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
το ψήφισμα για σοβαρές περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και το
σχετικό ζήτημα της στενής συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην
Γιουγκοσλαβία.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλα τα μέλη του προσωπικού και
όλους τους διερμηνείς για την υπομονή σας κατά τη διάρκεια αυτής της ασυνήθιστα
μακροσκελούς συνόδου.

Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μεταξύ του διλήμματος της δημοκρατίας ή του
υπερεθνικισμού, σχεδόν πάντα επιλέγει τον υπερεθνικισμό, κάτι που φαίνεται περισσότερο από
ποτέ στην πολιτική της για τα Δυτικά Βαλκάνια. Διατηρούμε από κάθε άποψη προτεκτοράτα
στη Βοσνία, στο Κοσσυφοπέδιο και ενδεχομένως ακόμα και στη Μακεδονία, με μοναδικό σκοπό
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την αποτροπή δημιουργίας εθνογραφικών συνόρων σύμφωνα με τις επιλογές που θα έκαναν οι
ντόπιοι.

Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια λειτουργική δημοκρατία αν οι άνθρωποι δεν νιώθουν ότι
έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους ώστε να δεχτούν τη διακυβέρνηση των συνανθρώπων τους. Αν
θέλετε διακυβέρνηση από το λαό για το λαό, τότε πρέπει να έχετε έναν λαό στα πλαίσια του
οποίου ο καθένας να αναγνωρίζει κάποιου είδους ταυτότητα και πίστη.

Για να το θέσω διαφορετικά, η δημοκρατία χρειάζεται έναν «δήμο», μια μονάδα με την οποία
ταυτιζόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη «εμείς». Δεν λέω ότι είναι απλό. Οι άνθρωποι μπορεί
να έχουν διάφορους δεσμούς πίστης, οι πληθυσμοί μπορεί να διασπείρονται, όμως τηρουμένων
των ίδιων συνθηκών, θα πρέπει να είμαστε προκατειλημμένοι έναντι της εθνικής αυτοδιάθεσης.
Αν αφαιρέσει κανείς τον «δήμο» από τη δημοκρατία, το μόνο που μένει είναι το «κράτος», η
δύναμη ενός συστήματος που πρέπει να επιβάλει με το νόμο εκείνο που δεν τολμά να ζητήσει
στο όνομα του πολιτικού πατριωτισμού.

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται όντως για πολύ καλά νέα. Όταν φέρνουμε
στο μυαλό μας τη διαδρομή που έχει διανύσει η Σερβία όσον αφορά το κράτος δικαίου και το
διεθνές δίκαιο, και δεδομένης της κατάστασής της πριν από περίπου 20 χρόνια σε σύγκριση με
τη σημερινή, νομίζω ότι πρέπει να επικροτήσουμε και να επαινέσουμε τη σερβική διοίκηση για
τα βήματα που έχει κάνει για να μετατρέψει τη Σερβία σε μια χώρα που σέβεται το κράτος δικαίου.
Ακόμα και αναφορικά με τη σχέση της με το Κοσσυφοπέδιο, είναι προφανές πως το κράτος
δικαίου διατηρεί εξέχουσα θέση. Όσον αφορά τη σχέση της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο,
το κράτος δικαίου κατέχει εξέχουσα θέση.

Οι μεταρρυθμίσεις του δικαστικού κλάδου βασίζονται σε διεθνή προηγούμενα και σε διεθνείς
βέλτιστες πρακτικές. Ακόμα και η ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία που δημιουργούν είναι υψηλής
ποιότητας και περιμένουν από αυτήν μια αντιστοίχως υψηλή απόδοση. Πληρούνται τα κριτήρια
της Κοπεγχάγης. Έτσι, από όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις, μια χώρα που υπέστη έναν
πολύ δύσκολο πόλεμο αναδύεται πλέον ως ένα έθνος κατάλληλο να αποτελέσει καλό εταίρο
των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την συγχαίρω για αυτό.

Σύσταση: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι ακόμα για το ζήτημα της
Σερβίας. Η συμφωνία που ψηφίστηκε σήμερα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας
αποτελεί ορόσημο στην πορεία σύνδεσης αυτής της χώρας με τις ευρωπαϊκές δομές. Δώδεκα
κράτη μέλη έχουν ήδη επικυρώσει τη συνθήκη, σκοπός της οποίας είναι να ανοίξει την πόρτα
στην ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία έχει την πλήρη στήριξή μου και
θα ήθελα να ζητήσω από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να την επικυρώσουν όσο το δυνατόν
γρηγορότερα. Φυσικά, η ενσωμάτωση της Σερβίας στις ευρωπαϊκές δομές απαιτεί πλήρη
συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία όσον αφορά την
υποχρέωση λογοδοσίας για τα εγκλήματα πολέμου, καθώς και συνεχή διάλογο για το
Κοσσυφοπέδιο και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για καταπολέμηση των διακρίσεων σε
βάρος των Ρομά. Παρόλα αυτά, όλα τα μέτρα με στόχο την εξάπλωση της δημοκρατίας και την
ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με άλλα λόγια, τα μέτρα που οδηγούν
σε πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα στη χώρα αποτελούν πηγή μεγάλης
ικανοποίησης για μένα και έχουν τη στήριξή μου.
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Έκθεση: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα τη
συγκεκριμένη έκθεση επειδή πιστεύω ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας αποτελεί θεμελιώδες βήμα
για την οργάνωση διαφόρων υφιστάμενων πολιτικών υγείας στην Ευρώπη με στόχο την
αντιμετώπιση αυτών των νόσων. Μιλώ βάσει της προσωπικής μου πείρας, επειδή ο ποτέρας μου
υπέφερε από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, όπως επίσης και η γιαγιά μου, και ελπίζω να σταματήσει
σε μένα η γενετική πορεία.

Ως εκ τούτου, σκοπεύουμε να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας για καταπολέμηση της
κατακερματισμένης επέμβασης, της άνισης ανταπόκρισης μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και της
ανισότητας ως προς τους όρους πρόσβασης και αγωγής των νόσων αυτών. Σκοπεύουμε να
προωθήσουμε την έγκαιρη διάγνωση και την ποιότητα ζωής, να βελτιώσουμε τις επιδημιολογικές
γνώσεις για τις νόσους αυτές και να συντονίσουμε τις υφιστάμενες έρευνες, με παράλληλη
προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών.

Στην παρούσα έκθεση, ζητάμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μια πιο
αποτελεσματική και αλληλέγγυα δράση, με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των πασχόντων
από άνοια και ιδίως από Αλτσχάιμερ, και όσων τους περιστοιχίζουν, είτε είναι επαγγελματίες
του κλάδου υγείας είτε πάροχοι υπηρεσιών ή συγγενείς.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατηγική σε αυτό το πεδίο –και
ολοκληρώνω με αυτό– πρέπει οι διάφορες χώρες να δεχθούν ως προτεραιότητα την εκπόνηση
εθνικών σχεδίων δράσης.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση και χαίρομαι
που έγινε δεκτή σχεδόν ομόφωνα. Οφείλω να πω ότι παρακολούθησα ολόκληρη τη συζήτηση
στο Κοινοβούλιο αλλά δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω. Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιήσω αυτό
το λεπτό για να τονίσω ορισμένα σημεία.

Το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί
η αιτία αυτής της ασθένειας. Ποιος είναι ο ρόλος της τροφής που καταλανώνουμε; Ποιος είναι
ο ρόλος του άγχους της καθημερινότητας; Ποιος είναι ο ρόλος των γονιδίων μας; Για ποιον
λόγο προσβάλλεται από την ασθένεια διπλάσιος αριθμός γυναικών από ό,τι ανδρών;

Πρόκειται για πολύ σημαντικά ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά δεν μπορούν να απαντηθούν
χωρίς έρευνα, και προτρέπω την Επιτροπή να επιλέξει ένα έγκριτο ιατρικό κέντρο για να διεξάγει
αυτήν την έρευνα και να δώσει απαντήσεις.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια νόσος
για την οποία η ανθρωπότητα δεν έχει βρει ακόμα θεραπεία. Δεδομένα ιατρικών υπηρεσιών
δείχνουν μια ανησυχητική αύξηση στον αριθμό των διαγνωσμένων περιπτώσεων και η τάση προς
μια Ευρώπη που γερνάει θα έχει δραστικές επιπτώσεις στο κοντινό μέλλον. Το πρόβλημα της
άνοιας επηρεάζει όχι μόνο όσους υποφέρουν από την ασθένεια αλλά και τους άμεσους συγγενείς
και φίλους, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να αφιερώσουν τη ζωή τους στη φροντίδα των
αγαπημένων τους. Χρειαζόμαστε επειγόντως τέτοιου είδους εκθέσεις, στις οποίες προβάλλεται
ένα πρόβλημα και γίνονται προτάσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα βελτιώσουν την
ποιότητα της υγείας και της ζωής μας. Εξυπακούεται ότι οι συνδυασμένες προσπάθειες των
κρατών μελών, η δημιουργία προγραμμάτων στον τομέα της πρόληψης και η παροχή κοινωνικής
στήριξης σε ολόκληρες οικογένειες αποτελούν σχέδια που αξίζουν της υποστήριξής μας από
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κάθε άποψη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε όσους υποφέρουν
και να μειώσουμε τον αριθμό εκείνων που θα πέσουν θύματα της ασθένειας στο μέλλον.

Jim Higgins (PPE).   – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, εκείνο που μου αρέσει στη συγκεκριμένη έκθεση
είναι ότι αντιμετωπίζει με πολύπλευρο τρόπο μια εντυπωσιακή πρόκληση, δηλαδή ολόκληρο
τον τομέα της νόσου του Αλτσχάιμερ. Αναφέρεστε στην πρόληψη, τη διάγνωση, την αγωγή και
τη θεραπεία. Η πραγματικότητα είναι ότι οι πιο τρομακτικές ασθένειες είναι ο καρκίνος και η
νόσος του Αλτσχάιμερ. Έχουμε συμβιβαστεί σε τεράστιο βαθμό, καταρχάς, με τη διάγνωση των
αιτίων του καρκίνου, δεύτερον, με την πρόληψή του και, τρίτον, με τις θεραπείες. Έχουμε κάνει
μεγάλη πορεία.

Αν και η νόσος του Αλτσχάιμερ ανακαλύφθηκε το 1906, παρατηρείται ένα ιδιαίτερο φαινόμενο
στον τομέα των μορφών άνοιας συνολικά: εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε τα αίτια και να
μην έχουμε κάποια θεραπεία για αυτές. Ωστόσο, αυτή η έκθεση είναι ευπρόσδεκτη. Ταυτόχρονα,
υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις: τι θα κάνουμε όσον αφορά τη διάγνωση των αιτίων ώστε να
μπορέσουμε να επιτύχουμε την πρόληψη και, δεύτερον, να καταλήξουμε σε κάποιο είδος οριστικής
θεραπείας;

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0023/2011)

Syed Kamall (ECR).   – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, όσοι από εμάς επισκεφθήκαμε την Αϊτή ή είδαμε
την τρομερή καταστροφή που υπέστη πριν από λίγο καιρό και τι ακριβώς συνέβη θα
συμφωνήσουμε ότι ήταν απολύτως σωστό που οι ΜΚΟ και η κοινότητα βοήθειας συνεργάστηκαν
και αντιμετώπισαν επιτόπου το πρόβλημα της στέγης, των τροφίμων, των κουβερτών και όλων
των σχετικών ζητημάτων.

Ας δούμε όμως την κατάσταση έναν χρόνο μετά. Βλέπουμε ορισμένα από τα προβλήματα που
υπογραμμίζονται σε αυτό το ψήφισμα – το γεγονός ότι οι Αϊτινοί δεν διαθέτουν παρά φτυάρια,
σκαπάνες και καροτσάκια για την αφαίρεση των ερειπίων αντί για τον μεγάλης κλίμακας εξοπλισμό
που έχουν ανάγκη. Επίσης, το ψήφισμα αποδοκιμάζει τη σοβαρή στεγαστική κρίση στην Αϊτή
και αναφέρεται στην ανάγκη καταγραφής των κτημάτων και της ιδιοκτησίας, καλεί όμως και την
Επιτροπή, σε πνεύμα συναίνεσης, να διασφαλίσει ότι θα καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες
σε συνεργασία με την κυβέρνηση για την επίλυση του προβλήματος.

Ένα ζήτημα που δεν φαίνεται να θίγεται εδώ είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα. Εφόσον
μακροπρόθεσμα σκοπεύουμε να καταπολεμήσουμε ορισμένα από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε, είναι εντελώς απαραίτητο βραχυπρόθεσμα να συνεργαστούμε με τις ΜΚΟ και
να βοηθήσουμε τις οργανώσεις, όμως μακροπρόθεσμα θα πρέπει να διαδραματίσει κάποιον ρόλο
και η ιδιωτική βιομηχανία.

Nirj Deva (ECR).   – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, ένα χρόνο μετά τον σεισμό στην Αϊτή, το 5% των
ερειπίων δεν έχει απομακρυνθεί, ένα εκατομμύριο άνθρωποι είναι άστεγοι, 230.000 είναι νεκροί,
300.000 τραυματίες και έχει πραγματοποιηθεί το 15% της δυνατής μετεγκατάστασης σε
κατοικήσιμες περιοχές.

Για ποιον λόγο; Για ποιον λόγο έχει απομακρυνθεί μόνο το 5% των ερειπίων; Σε περίπτωση
σεισμού, καταρρέουν τεράστια κομμάτια λιθοδομής. Ποιος μπορεί να τα συλλέξει; Οι ΜΚΟ με
φτυάρια; Οι ευρωπαίοι Επίτροποι με κουβάδες; Όχι! Αυτά τα πράγματα μπορούν να
απομακρυνθούν μόνο με βαρύ εξοπλισμό, τον οποίον διαθέτει μόνο μια ομάδα ανθρώπων: ο
στρατός – η αεροπορία, το ναυτικό και το πεζικό. Τι συνέβη όμως; Όταν η αεροπορία, το ναυτικό
και ο στρατός ήλθε σε βοήθεια, τα αριστερά κόμματα αυτού του Κοινοβουλίου και τα αριστερά
κόμματα ανά τον τον κόσμο ωρύονταν για να αποχωρήσει από την Αϊτή. Έτσι και έγινε! Και τώρα
ολόκληρη η περιοχή παραμένει ακριβώς στην ίδια κατάσταση επί έναν ολόκληρο χρόνο.
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Από πολιτική άποψη, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες για την εν
λόγω κατάσταση, όμως πιστεύω ακράδαντα ότι την ευθύνη αυτής της καταστροφής την φέρει
η Αριστερά αυτού του Κοινοβουλίου και η διεθνής κοινότητα.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω μερικά λόγια για την
κατάσταση στην Αϊτή. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, τώρα που γίνεται ενημέρωση
για την κατάσταση, ότι τα επίπεδα συντονισμού δεν υπήρξαν ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε
καλύτερο συντονισμό, όπως φάνηκε από το γεγονός ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν αργά.

Είναι αλήθεια, όπως επεσήμανε προηγουμένως και ο κ. Deva, ότι η κατάσταση έχει επίσης εν
μέρει πολιτικοποιηθεί. Η πολιτικοποίηση της κατάστασης δεν είναι προς το συμφέρον κανενός.
Η Αϊτή χρειάζεται βοήθεια και τα βασικά χρειώδη πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πριν από έναν
χρόνο. Η βοήθεια πρέπει να φτάσει στον κατάλληλο προορισμό της.

Εξετάζοντας το έργο που έχει επιτελεστεί σε τοπικό επίπεδο, διαπιστώνουμε ότι οι διάφορες
οργανώσεις βοήθειας έχουν εργαστεί σκληρά. Εξετάζοντας τη συνεισφορά της Ευρώπης στην
Αϊτή, βλέπουμε ότι πολλές χριστιανικές οργανώσεις βοήθειας έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά
σε τοπικό επίπεδο – δηλαδή έχουν βοηθήσει ανθρώπους να επιβιώσουν. Θα πρέπει, επιπλέον,
να αναγνωρίσουμε αυτές τις προσπάθειες και να τις στηρίξουμε ως έχουν, όμως στην κρίση της
Αϊτής υπάρχει επίσης ανάγκη για μεγαλύτερης κλίμακας και καλύτερα συντονισμένη δράση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και, προφανώς σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών.

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0031/2011)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, η Λιθουανία είναι κυρίαρχο κράτος μέλος.
Το κοινοβούλιο της χώρας συζητά καινούριες προτάσεις σχετικά με εκφράσεις σεξουαλικότητας
στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινό. Η δημοκρατία της Λιθουανίας εργάζεται σκληρά. Ο πρόεδρος
της χώρας έχει ήδη απορρίψει ανάλογες προτάσεις δύο φορές μέχρι τώρα. Η πολιτική συζήτηση
σχετικά με τις νέες προτάσεις έχει ξεκινήσει, και το τελικό αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής
αδύνατον να προβλεφθεί.

Ωστόσο, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έσπευσε να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα.
Πράγματι, φαίνεται ότι η πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου διαθέτει κάποια φωτισμένη ηθική
πυξίδα που της χαρίζει ανώτερη γνώση για το τι είναι ηθικά επιτρεπτό και τι όχι. Πριν καν καταστεί
σαφές αν ο νέος νόμος θα ψηφιστεί και τι ακριβώς θα ορίζει, το πάνσοφο μάτι των αρχιερέων
του Κοινοβουλίου μας έχει στραφεί με ζήλο στη Λιθουανία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να
υποστηρίξω τέτοια αλαζονεία.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Κυρία Πρόεδρε, το δικαίωμα ψήφισης εθνικών νόμων
ανήκει στο νομοθετικό σώμα του εκάστοτε κράτους. Δεν γίνεται να υπάρξουν εξωτερικές
παρεμβάσεις σε αυτό το δικαίωμα ενός κυρίαρχου κράτους. Η Λιθουανία έχει και αυτή το
κυρίαρχο δικαίωμά της.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επίσης αναγκαίο να πούμε ότι ο ορισμός του γάμου
και της οικογένειας ανήκει στο οικογενειακό δίκαιο του κάθε κράτους μέλους, και η ΕΕ δεν
πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτόν τον τομέα. Άρα, η προστασία της οικογένειας, του θεσμού που
αναθρέφει τα παιδιά και τα προετοιμάζει για τη ζωή, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αρνητικά ή
ως ένα είδος διάκρισης.

Όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων από τις αρνητικές συνέπειες δημόσιων πληροφοριών,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε επίσης πρόσφατα ότι τα διάφορα είδη διαφήμισης που
μεταδίδονται τα τελευταία χρόνια μέσω των νέων μέσων επικοινωνίας έχουν μετατραπεί σε
κοινωνικό φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό φέρνει μαζί του εσκεμμένα παραπλανητικές και
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περίπλοκες πληροφορίες, καθώς και τον κίνδυνο κατάχρησης της εμπιστοσύνης, και το κράτος
οφείλει να βρει κατάλληλη απάντηση εν προκειμένω.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ανήλικοι αξίζουν ειδική προστασία από συγκεκριμένα είδη
πληροφοριών τα οποία μπορεί να έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στην υγιή ανάπτυξη του ατόμου.
Αυτό το λέω ως γιατρός.

Vytautas Landsbergis (PPE).   – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω ορισμένες
παρατηρήσεις σχετικά με το καταδικαστικό για τη Λιθουανία ψήφισμα, επειδή τίποτα δεν έχει
συμβεί. Το κείμενο που εγκρίθηκε δεν περιλαμβάνει την πιο σημαντική άποψη. Θα ήθελα να
προτείνω, ανεπιτυχώς, ως προφορική τροποποίηση στην αιτιολογική σκέψη το εξής: «ενώ η
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαδικασίες των εθνικών κοινοβουλίων, στο
αρχικό στάδιο οποιασδήποτε προτεινόμενης νομοθεσίας αντίκειται στη θεμελιώδη αρχή της
κυριαρχίας και της επικουρικότητας των κρατών μελών και ως εκ τούτου δυσφημίζει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ως συνδεόμενο περισσότερο από ποτέ με πρώην σοβιετικές πρακτικές», κ.λπ., όπως
εγκρίθηκε.

Το πρόσχημα για ένα τέτοιο ψήφισμα ήταν απλώς ένα σχέδιο τροποποίησης που κατέθεσε ένα
μέλος του εθνικού κοινοβουλίου. Και το τονίζω, ένα σχέδιο τροποποίησης. Παρόλα αυτά, στο
κείμενο του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε, το γεγονός αυτό παρουσιάστηκε πεισματικά και
παράλογα στον πληθυντικό αριθμό και μάλιστα αναφέρθηκε έξι φορές ότι εικάζεται πως υπήρξαν
έξι κακές τροπολογίες.

Και στον τίτλο του ψηφίσματος περιλαμβάνεται μια παράλογη αναφορά. Λέει «σχετικά με την
παραβίαση». Δεν υπήρξε παραβίαση, μόνο μια πρόταση ενός βουλευτή· δεν υπήρξε απόφαση
του κοινοβουλίου που να μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση. Δηλώσεις όπως αυτές αντικατοπτρίζουν
μια εξαιρετικά χαμηλή ποιότητα στην κατάρτιση των κειμένων, για να μην αναφερθώ στην έλλειψη
ευθύνης εκ μέρους όσων κατάρτισαν και έθεσαν το συγκεκριμένο κείμενο σε ψηφοφορία, το
οποίο απαιτούσε τουλάχιστον πολύ πιο έξυπνη επεξεργασία, για να μην θεωρηθεί ότι ήταν απλά
για τα σκουπίδια. Ως εκ τούτου, καταψήφισα την όλη διαδικασία.

Daniel Hannan (ECR).   – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, επί δεκαετίες τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σημειώνουν ευρεία και καλοπροαίρετη πρόοδο ως προς τις αρχές της ίσης μεταχείρισης
από τον νόμο, της ιδιωτικότητας και της προσωπικής ελευθερίας, άρα πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει
οπισθοδρόμηση κανενός κράτους μέλους ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα της ισότητας με
βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα στοιχείο που
έχουμε παραβλέψει στην παρούσα συζήτηση, όπως μας υπενθύμισε μόλις ο κ. Landsbergis και
νωρίτερα ο κ. van Dalen, είναι ότι πρόκειται για πρόταση. Δεν πρόκειται για νομοθετικό ψήφισμα.

Όπως θα θυμάστε, πραγματοποιήθηκαν και στη Βρετανία συζητήσεις για το συγκεκριμένο
ζήτημα. Είχαμε και εμείς τις διαφωνίες μας ως προς το τμήμα 28. Ήμουν από τους ελάχιστους
στο κόμμα μου εκείνη την εποχή που τάχθηκα κατά. Ήμουν κατά ήδη από τον πρώτο καιρό, τότε
που αποκαλούνταν ακόμα τμήμα 27. Μου φαινόταν εντελώς απεχθές να χρησιμοποιήσω τον
νόμο ως μηχανισμό έκφρασης επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας. Όταν το κάναμε, θέσαμε ένα
απίστευτα ισχυρό όπλο στα χέρια του κράτους, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για
επιβολή απαγορεύσεων στα όπλα, στο κυνήγι και ούτω καθεξής.

Όμως το ζήτημα είναι πως δεν είμαι λιθουανός νομοθέτης. Έχουμε ενδεχομένως πολύ αυστηρές
απόψεις στο παρόν Κοινοβούλιο όσον αφορά τον νόμο περί των εκτρώσεων στην Πολωνία ή τον
νόμο περί της ευθανασίας στις Κάτω Χώρες. Για τους ψηφοφόρους μας, πρόκειται για ευαίσθητα
ζητήματα που οφείλουν να διευθετούνται κατάλληλα μέσω των εθνικών μηχανισμών κάθε κράτους
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μέλους. Θα πρέπει να έχουμε την ταπεινότητα να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της δημοκρατίας
και της κοινοβουλευτικής υπεροχής εντός των 27 κρατών μελών.

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το εν λόγω έγγραφο, το
οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη. Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα διαπιστώνεται πολύ μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά
με τα ζητήματα της πρόσβασης στην περίθαλψη, της απόδοσης ιατρικών εξόδων και της ευθύνης
για κλινική παρακολούθηση σε σχέση με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η εν λόγω
οδηγία έχει ως στόχο να επιτρέψει σε όλους τους ασθενείς –και όχι μόνο στους καλύτερα
ενημερωμένους ή στους πιο ευκατάστατους– να απολαύουν μια σειρά δικαιωμάτων υγειονομικής
περίθαλψης, τα οποία έχουν ήδη αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρέπει να τονιστεί ότι ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να μην ενθαρρυνθεί καθόλου η
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αυτή καθαυτή, αλλά να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα,
η ασφάλεια και η ποιότητά της όταν χρησιμοποιείται ή όταν είναι απαραίτητη. Οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα και με μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά
με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν όσον αφορά τη μετακίνησή τους σε διαφορετικό κράτος
μέλος από το κράτος μέλος όπου είναι ασφαλισμένοι, προκειμένου να λάβουν υγειονομική
περίθαλψη. Συμφωνώ ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τον «ιατρικό τουρισμό», αλλά για να
προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ασθενών, πρέπει να θεσπίσουμε ένα απλουστευμένο σύστημα
εκ των προτέρων χορήγησης αδείας για ασθενείς, το οποίο όμως θα διασφαλίζει ότι οι διευθυντές
των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για τυχόν έκτακτες
δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταφορά σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης άλλων κρατών
μελών της ΕΕ.

Antonello Antinoro (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η εν λόγω σύσταση προς το Συμβούλιο ήταν
ζωτικής σημασίας για την παροχή της μέγιστης δυνατής ασφάλειας δικαίου στους ασθενείς,
ούτως ώστε να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους στην πράξη, όπως και υπέδειξε το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, δεν παρεμβαίνει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών
μελών σχετικά με τη διαχείριση των εγχώριων συστημάτων υγείας ή τις επιλογές τους όσον αφορά
τις εθνικές πολιτικές για την υγεία, όπως ορίζεται στη Συνθήκη. Τα βασικά σημεία που
καλύπτονται είναι τα εξής: σπάνιες νόσοι, πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, διαδικασίες
απόδοσης ιατρικών εξόδων και εκ των προτέρων χορήγησης άδειας και προκαταβολές, ο ρόλος
των σημείων επαφής ως «μονοαπευθυντικών θυρίδων», η αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών
μελών σε σχέση με τα «καλάθια αγορών υγειονομικών υπηρεσιών» και τις δεοντολογικές επιλογές
στον τομέα της υγείας, καθώς και η ηλεκτρονική υγεία και η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη
μέλη.

Η σύσταση αποσαφηνίζει, επίσης, τα δικαιώματα των ασθενών, όπως ορίζονται από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, και τη βελτίωση συνολικά της ασφάλειας δικαίου σε σχέση με τη διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ασφαλή διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας με απόδοση ιατρικών εξόδων και να προωθηθεί η
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Liam Aylward (ALDE),    γραπτώς. – (GA) Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση επειδή είναι
αλήθεια ότι υπάρχει επί του παρόντος κάποια αβεβαιότητα σχετικά με ζητήματα που αφορούν
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την πρόσβαση στην περίθαλψη, τα φάρμακα και την απόδοση ιατρικών εξόδων στον τομέα της
διασυνοριακής ιατρικής περίθαλψης.

Παρόλο που είναι ζωτικής σημασίας να μην αυξηθεί η πίεση στα εθνικά συστήματα υγείας ούτε
να ενισχυθεί η ανισότητα των εν λόγω συστημάτων, οι ασθενείς πρέπει να έχουν το δικαίωμα και
την ελευθερία να αναζητούν διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη και πρέπει να είναι ενήμεροι για
αυτά τα δικαιώματα. Η νομική αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με την επιλεξιμότητα της
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και τις επιστροφές πρέπει να εξαλειφθεί και πρέπει να
καταστεί διαθέσιμη στους ασθενείς ακριβής και σαφής πληροφόρηση σχετικά με το πότε και το
πώς καλύπτεται η ιατρική περίθαλψη σε άλλα κράτη μέλη.

Επικροτώ τα στοιχεία της έκθεσης σχετικά με την παροχή σημείων επαφής σε όλα τα κράτη μέλη,
ούτως ώστε να ενημερώνονται οι ασθενείς για τη διαθέσιμη ιατρική περίθαλψη, τον τρόπο
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση διασυνοριακής ιατρικής περίθαλψης και τους τρόπους
υποβολής καταγγελίας ή προσφυγής.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτό το σημαντικό έγγραφο. Οι
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένουν από τα κράτη μέλη να παρέχουν ασφαλείς και
αποτελεσματικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας. Τα ίδια τα κράτη μέλη
είναι αρμόδια για τα συστήματα υγειονομικής τους περίθαλψης και, κατά συνέπεια, η
προσβασιμότητα και η ποιότητα ποικίλλουν. Οι ασθενείς δεν μπορούν πάντοτε να λάβουν την
κατάλληλη θεραπεία στο κράτος μέλος καταγωγής τους και αυτό έρχεται ουσιαστικά σε αντίθεση
με τις ελευθερίες που εγγυάται η Συνθήκη για την ΕΕ. Το ζήτημα της αναγνώρισης των
συνταγογραφήσεων στην Ένωση δεν έχει ακόμα επιλυθεί επίσης, γεγονός που προξενεί μεγάλα
προβλήματα στα άτομα που ταξιδεύουν. Δεν θεωρώ ότι η ελεύθερη μετακίνηση ασθενών και το
δικαίωμα επιλογής θεραπείας σε άλλο κράτος μέλος θα ενθαρρύνουν τον ιατρικό τουρισμό.
Πιστεύω ότι θα αποτελούσε ενδεχομένως θετικό μήνυμα για τα κράτη μέλη η εφαρμογή
κατάλληλων μεταρρυθμίσεων στον τομέα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και η
εξασφάλιση όσο το δυνατόν ευρύτερων και ποιοτικών παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης, ούτως ώστε να μπορούν οι ασθενείς, εφόσον χρειαστεί, να λαμβάνουν
θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος.

Regina Bastos (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των
ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί ζωτικής σημασίας βήμα προς την
κινητικότητα των ασθενών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στο να αποσαφηνίσει και να
βοηθήσει την πρόσβαση στη διασυνοριακή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, μαζί με το
δικαίωμα του ασθενούς για επιστροφή ιατρικών εξόδων από το κράτος μέλος όπου είναι
ασφαλισμένος, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη.
Επιπλέον, υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα για τους ασθενείς, ειδικά για εκείνους που πάσχουν
από σπάνιες και σύνθετες νόσους, καθώς θα είναι δυνατή η διάγνωση και η παροχή της θεραπείας
τους στο πλέον κατάλληλο κράτος μέλος. Η κινητικότητα αυτή θα επιτρέψει, επίσης, στους
ασθενείς να αποφύγουν νομίμως τις εθνικές λίστες αναμονής, αξιοποιώντας τις ιατρικές υπηρεσίες
που προσφέρονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η εν λόγω οδηγία θα παράσχει σε όλους τους ασθενείς
τη δυνατότητα να επωφεληθούν από συγκεκριμένο αριθμό δικαιωμάτων, τα οποία έχουν ήδη
αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αναμφίβολα αποτελεί ένα βήμα
προς τα εμπρός όσον αφορά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την ενίσχυση της
αλληλεγγύης και μιας Ευρώπης με επίκεντρο τους πολίτες της. Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους
οποίους υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση και θα ήθελα να
ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο που επιτέλεσε και για τις προτάσεις της. Υποστηρίζω
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την ιδέα ότι οι ασθενείς πρέπει να επιλέγουν με βάση τις ανάγκες τους και όχι σύμφωνα με τα
οικονομικά τους, ενώ είναι πλήρως ενημερωμένοι και δεν βρίσκονται υπό πίεση. Η κινητικότητα
των ασθενών αντί των εθνικών λιστών αναμονής είναι ένα επείγον ζήτημα για τους ευρωπαίους
πολίτες, αλλά κυρίως για εκείνους από τα νέα κράτη μέλη, συμπεριλαμβάνομένης της Ρουμανίας.
Υπερψήφισα, επίσης, την ιδέα της δημιουργίας απλουστευμένου συστήματος εκ των προτέρων
χορήγησης άδειας για τους ασθενείς.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι αναζητούν
υγειονομική περίθαλψη σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους, όμως συχνά το πράττουν
χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για το ποια είναι τα δικαιώματά τους σε αυτόν τον τομέα.
Τα άτομα πρέπει να υπερβούν σειρά εμποδίων ώστε να αποζημιωθούν για θεραπεία που έλαβαν
στο εξωτερικό και είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης περιόδου συνόδου του 2011, εγκρίναμε μια οδηγία η οποία
αποσαφηνίζει τα δικαιώματα των ευρωπαίων ασθενών που επιλέγουν να αναζητήσουν θεραπεία
στο εξωτερικό. Το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, προβλέπει την επιστροφή
χρημάτων στους ασθενείς για θεραπεία που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος. Αυτά είναι καλά νέα
για όλους εκείνους τους ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι σε μακρές λίστες αναμονής και
αγωνίζονται να λάβουν θεραπεία στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

Να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα ως τρόπος βελτίωσης της θεραπείας των ευρωπαίων ασθενών:
αυτός είναι ο στόχος μας! Θα υπάρξει, επίσης, στενότερη συνεργασία σε σπάνιες νόσους για την
βελτίωση της θεραπεία των ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται ιδιαίτερα εξειδικευμένη υγειονομική
περίθαλψη.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση επειδή η εν
λόγω πρόταση οδηγίας στοχεύει στο να παράσχει σε όλους τους ασθενείς το δικαίωμα και την
ευκαιρία να λάβουν βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε άλλα κράτη μέλη το ταχύτερο
δυνατόν. Επιπλέον, παρουσιάζει με σαφήνεια τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν επειδή, επί του παρόντος, οι κανόνες σχετικά με την απόδοση
ιατρικών εξόδων κατά τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών δεν είναι πάντοτε σαφείς και κατανοητοί.
Θα ήθελα να τονίσω ότι η εν λόγω οδηγία πρέπει να στοχεύει σε όλους τους ασθενείς – και όχι
μόνο στους πιο καλά ενημερωμένους ή στους πιο ευκατάστατους – και πρέπει να εγγυάται την
ασφάλεια όλων των ασθενών. Ήδη κατά την πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ
της εν λόγω οδηγίας, αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη όλες τις τροπολογίες του
Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο αγνόησε το πολύ σημαντικό ζήτημα της θεραπείας
των σπάνιων νόσων. Ωστόσο, περίπου 25 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από σπάνιες νόσους
και πρέπει, κατά συνέπεια, να έχουν την ευκαιρία να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλα
κράτη μέλη. Επιπλέον, συμφωνώ με τη θέση του Κοινοβουλίου ότι, προκειμένου να αποφευχθούν
οι διακρίσεις εις βάρος ατόμων με χαμηλότερα εισοδήματα, το κράτος μέλος καταγωγής πρέπει
να πληρώνει το νοσοκομείο στο άλλο κράτος μέλος, το οποίο παρέχει απευθείας τη θεραπεία,
χωρίς να απαιτείται από τους πολίτες να εξοφλήσουν εκ των προτέρων τον λογαριασμό, ή τυχόν
δαπάνες που προκύπτουν για τον ασθενή πρέπει τουλάχιστον να καλύπτονται άμεσα. Είναι,
επίσης, πολύ σημαντικό για κάθε κράτος μέλος να διατηρεί εθνικά σημεία επαφής ώστε να
παρέχονται στους ασθενείς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά δηλαδή με τη
διαθεσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης, τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα έγγραφα.

Jan Březina (PPE),    γραπτώς. – (CS) Υπερψήφισα την έκθεση Grossetête επειδή εξαλείφει
την αβεβαιότητα που βάρυνε επί σειρά ετών το ζήτημα της εξόφλησης δαπανών και το σχετικό
ζήτημα της πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Παρόλο που, μέχρι στιγμής,
οι καλύτερα ενημερωμένοι ασθενείς ή οι ασθενείς με το μεγαλύτερο κίνητρο έχουν χρησιμοποιήσει
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τα πλεονεκτήματα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, η δυνατότητα αυτή παρέχεται
πλέον σε όλους. Συμφωνώ με την υπό όρους καταβολή δαπανών βάσει προηγούμενης
συγκατάθεσης σε δικαιολογημένες και επακριβώς καθορισμένες περιπτώσεις, όταν η διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για μία
τουλάχιστον βραδιά και απαιτεί ιατρικό εξοπλισμό υψηλής εξειδίκευσης και κόστους, ή όταν
υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για τον ασθενή ή τον γενικό πληθυσμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
θεωρώ ότι η εκ των προτέρων χορήγηση άδειας αποτελεί μέσο αποτροπής του υπερβολικού
ιατρικού τουρισμού.

Η αύξηση του ιατρικού τουρισμού δεν είναι θετική για πολλά ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Εάν
ένας ασθενής αντιμετωπίζει έναν παράλογα μεγάλο χρόνο αναμονής στη χώρα καταγωγής του,
ωστόσο, δεν θα πρέπει να μας προκαλέσει έκπληξη εάν θελήσει να ταξιδέψει κάπου όπου θα
λάβει ταχύτερα και ενδεχομένως καλύτερης ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Στις χώρες,
ωστόσο, όπου μεταβαίνει μεγαλύτερος αριθμός αλλοδαπών ασθενών για ιατρική θεραπεία και
επεμβάσεις, ενυπάρχει ο κίνδυνος οι ασθενείς που είναι κάτοικοι του κράτους να λάβουν θεραπεία
μόνον αφού ικανοποιηθεί η ζήτηση από τους αλλοδαπούς ασθενείς.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η εν λόγω θεραπεία θεσπίζει κανόνες
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη η οποία είναι
ασφαλής και υψηλής ποιότητας, και προωθεί τη συνεργασία για την υγειονομική περίθαλψη
ανάμεσα στα κράτη μέλη, ενώ σέβεται πλήρως την εθνική δικαιοδοσία. Περιλαμβάνει τις
θεμελιώδεις κοινές αξίες της οικουμενικότητας, της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη καλής
ποιότητας, του δικαίου και της αλληλεγγύης. Υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα για τους ασθενείς,
ειδικά για εκείνους που πάσχουν από σπάνιες και χρόνιες νόσους, καθώς θα μπορούν να
επωφεληθούν από και να έχουν πρόσβαση σε κέντρα εξειδικευμένα στον τομέα της νόσου από
την οποία πάσχουν. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της Ευρώπης η οποία
τίθεται στην υπηρεσία των Ευρωπαίων, καθώς τους επιτρέπει να επιλέγουν το ίδρυμα που θα
τους παράσχει κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή χώρα στην
οποία βρίσκεται.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή
ασφαλούς και αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας, την οποία
χρειάζονται οι πολίτες τους. Η εν λόγω οδηγία δεν πρέπει, κατά συνέπεια, να θέσει σε κίνδυνο
την ελευθερία του κράτους μέλους να αποφασίσει σχετικά με την πιο κατάλληλη μορφή
υγειονομικής περίθαλψης. Ζούμε σε έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπου
η ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει ότι η θέσπιση σαφών
κανόνων σχετικά με την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είναι απαραίτητη,
ειδικά σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες προέκυψαν
σε άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
εν λόγω οδηγία επιτρέπει στο ευρωπαϊκό κοινό τη μεγαλύτερη ασφάλεια που συνεπάγεται η
δυνατότητα να επωφεληθεί από την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζεται σε διαφορετικό
κράτος μέλος και να αποζημιωθεί έως το ποσό που έχει ορίσει το εθνικό τους σύστημα. Είναι
σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σύστημα εκ των προτέρων χορήγησης άδειας για νοσοκομειακή
περίθαλψη το οποίο να είναι απλουστευμένο και το οποίο να μην λειτουργεί ως εμπόδιο στο να
λάβουν οι ασθενείς ασφαλή και καλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί
ένα πρώτο βήμα ζωτικής σημασίας προς τη διασφάλιση της κινητικότητας των ασθενών στο
πλαίσιο της ΕΕ, καθώς η ύπαρξη των τυποποιημένων ελάχιστων κανόνων είναι προτιμότερη από
την προσφυγή σε δικαστικές αποφάσεις κατά περίπτωση.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Επικροτώ την έγκριση της οδηγίας που στοχεύει στη
θέσπιση νέων κανόνων, οι οποίοι θα διέπουν τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Με τη
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νέα νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει σε ένα σημαντικό βήμα προόδου. Διότι δεν θα
διευκολύνει μόνο την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στις μεθοριακές περιοχές, ούτε
θα αυξήσει απλώς τις ευκαιρίες θεραπείας των πολιτών της ΕΕ· θα δώσει επίσης ώθηση σε γενικά
επιτεύγματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, χάρη σε ερευνητικές πρωτοβουλίες που
θα προκύπτουν από τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Επικροτώ ιδιαιτέρως τη θέσπιση
νομοθεσίας για την ενίσχυση της συνεργασίας σε περίπτωση σπάνιων νόσων. Αυτό θα επιτρέψει
στους αντίστοιχους ασθενείς να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της στενότερης συνεργασίας
στην υγειονομική περίθαλψη ανάμεσα στα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι απαιτήσεις για την απόδοση
ιατρικών εξόδων σε συνάρτηση με τη θεραπεία και τις δαπάνες που καλύπτονται από το σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης της χώρας καταγωγής του ασθενούς, καθώς και για την εκ των προτέρων
χορήγηση άδειας θεραπείας που προϋποθέτει νοσηλεία, αποτελούν δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες
θα συμβάλουν στην εγγύηση της σταθερότητας των εθνικών υπηρεσιών υγείας. Κατά συνέπεια,
η οδηγία επιτρέπει να πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση των
υπηρεσιών υγείας, επιφέροντας την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των κρατών
μελών, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, και στις
ανάγκες των πολιτών, οι οποίοι είναι οι κύριοι δικαιούχοι των υπηρεσιών αυτού του είδους.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος για τη θέση του
Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση με σκοπό την έγκριση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί σημαντικό έγγραφο, και η έγκριση του εν λόγω
ψηφίσματος θα συνιστούσε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός από κοινωνικής πλευράς. Η
δυνατότητα των πολιτών της ΕΕ να λάβουν θεραπεία οπουδήποτε στην ΕΕ θα υποχρεώσει τα
κράτη, των οποίων τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης είναι σε επισφαλή κατάσταση, να
αλλάξουν τις προτεραιότητές τους και να δώσουν την κατάλληλη προσοχή σε αυτόν τον τομέα.

Παρομοίως, η εν λόγω ευκαιρία θα θέσει τα διαφορετικά συστήματα σε άμεσο ανταγωνισμό
μεταξύ τους, υποχρεώνοντάς τα να αναπτύξουν και να δώσουν την κατάλληλη προσοχή στις
προσδοκίες και τις ανάγκες των ασθενών.

Ταυτόχρονα, θα ενθαρρύνει την εμφάνιση άριστων ιατρικών διασυνοριακών κέντρων, τα οποία
θα λειτουργήσουν επίσης ως κόμβοι για την παροχή κατάρτισης και ειδίκευσης σε φοιτητές και
ιατρούς.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Θεωρώ χρήσιμη την εισαγωγή, στην
οδηγία σχετικά με την εξόφληση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται στο
εξωτερικό, της απαίτησης να συνταχθεί κατάλογος συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων,
προκειμένου να δικαιολογήσει μια εθνική αρχή την άρνησή της να παράσχει θεραπεία σε έναν
ασθενή στο εξωτερικό. Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον πιθανό κίνδυνο
για τον ασθενή ή το κοινό στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν πολλές τέτοιες αιτήσεις.
Ελπίζω ότι η οδηγία θα λάβει το πράσινο φως από το Συμβούλιο και ότι θα μπορέσει να τεθεί
σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν, προς όφελος των ασθενών.

Proinsias De Rossa (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστηρίζω αυτήν την πρόταση για τη
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η υγειονομική περίθαλψη δεν πρέπει ποτέ να
αντιμετωπίζεται ως υπηρεσία της εμπορικής αγοράς. Η εν λόγω πρωτοβουλία στοχεύει στη
διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν περιττά εμπόδια για τους ασθενείς που αναζητούν υγειονομική
περίθαλψη σε κράτος μέλος διαφορετικό από την πατρίδα τους. Επιδιώκει την εφαρμογή
διατάξεων που έχει καθορίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε πολλές αποφάσεις. Επιπλέον, επιχειρεί
να αποσαφηνίσει το δικαίωμα ενός ασθενούς να αποζημιωθεί από την πατρίδα του. Ενώ
διασφαλίζεται ασφαλής και αποτελεσματική διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη υψηλής
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ποιότητας, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί και κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα
των ασθενών της ΕΕ να αναζητήσουν θεραπεία στο εξωτερικό και την ικανότητα των εθνικών
συστημάτων υγείας και τις εθνικές προτεραιότητες υγειονομικής περίθαλψης. Η εν λόγω οδηγία
θα αποσαφηνίσει την απόδοση δαπανών για θεραπείες τις οποίες έλαβαν οι ασθενείς σε άλλο
κράτος μέλος και θα εξασφαλίσει την άρτια λειτουργία και τη δημοσιονομική ισορροπία των
εθνικών συστημάτων υγείας. Είναι σημαντικό να μπορούν τα κράτη μέλη να αποφασίζουν επί
της θέσπισης ενός σαφώς καθορισμένου συστήματος εκ των προτέρων χορήγησης άδειας για
την απόδοση δαπανών νοσοκομειακής ή εξειδικευμένης περίθαλψης.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Προτείνοντας ένα σύστημα στο οποίο οι
ανάγκες του ασθενούς θα έχουν προτεραιότητα στέλνουμε στους συμπολίτες μας ένα ισχυρό
μήνυμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατήρησε μια ενωμένη και σταθερή θέση σε ό,τι αφορά
αυτήν την πραγματική αναγνώριση των αναγκών των ασθενών στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί
ένα πρώτο βήμα προς την ενίσχυση του δικαιώματός τους για πρόσβαση σε ασφαλή υγειονομική
περίθαλψη υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο των νέων κανόνων, οι ευρωπαίοι πολίτες
θα μπορούν να αποζημιώνονται για θεραπεία που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος, κατά το µέτρο
που το είδος και το κόστος της θεραπείας θα καλύπτονταν κανονικά στη χώρα τους. Οι αρχές
θα έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν να ζητούν οι ασθενείς εκ των προτέρων χορήγηση άδειας
για θεραπεία που απαιτεί διανυκτέρευση στο νοσοκομείο ή εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη,
και τυχόν άρνηση θα πρέπει να δικαιολογείται με σαφήνεια. Η αναζήτηση υγειονομικής
περίθαλψης στο εξωτερικό θα μπορούσε, συγκεκριμένα, να ωφελήσει ασθενείς οι οποίοι
βρίσκονται σε μεγάλες λίστες αναμονής ή οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένη
υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας
παρακολουθείται σωστά και ότι αποδίδει πραγματικά αποτελέσματα σχετικά με την υγειονομική
περίθαλψη για τους ασθενείς στην Ευρώπη.

Anne Delvaux (PPE),    γραπτώς. – (FR) Το ζήτημα της διασυνοριακής υγειονομικής
περίθαλψης βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και πολύ καιρό, και προκάλεσε κατακραυγή
όταν, σε ένα προηγούμενο σχέδιο, προέκυψε κίνδυνος δημιουργίας υγειονομικής περίθαλψης
δύο ταχυτήτων προωθώντας συγκεκριμένα τον ιατρικό τουρισμό για τους ασθενείς σε καλύτερη
οικονομική κατάσταση και βλάπτοντας εκείνα τα κράτη μέλη που δεν μπόρεσαν να σχεδιάσουν
την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη βάσει μιας ζήτησης εξαρτώμενης από την προσφερόμενη
ποιότητα ... Το κείμενο που εγκρίναμε την Τετάρτη παρουσιάζει μεγαλύτερη συναίνεση. Επιτρέπει
στους ευρωπαίους ασθενείς να επωφελούνται από θεραπείες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στη
χώρα τους ή για τις οποίες υπάρχουν πολύ μεγάλες λίστες αναμονής. Το κόστος των θεραπειών
που ελήφθησαν σε άλλο κράτος μέλος αποδίδεται στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένος ο ασθενής,
αλλά περιορίζεται στο ποσό που θα καταβαλλόταν για παρόμοιες θεραπείες … Οι ασθενείς θα
πρέπει να ζητούν εκ των προτέρων χορήγηση άδειας για ορισμένες εξειδικευμένες θεραπείες ή
για όσες απαιτούν διανυκτέρευση σε νοσοκομείο. Ωστόσο, τυχόν άρνηση χορήγησης άδειας θα
πρέπει να δικαιολογείται. Αυτό είναι ένα ακόμα βήμα προόδου για μια πιο απτή Ευρώπη της
υγείας. Τούτο δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί.

Robert Dušek (S&D),    γραπτώς. – (CS) Υπάρχει γενική έλλειψη ενημέρωσης και a priori
στάση απόρριψης, η οποία επικρατεί στον τομέα της πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη. Στο πλαίσιο των ελευθεριών της ΕΕ, κάθε πολίτης πρέπει καταρχήν να μπορεί να
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε ένα άλλο κράτος μέλος, εάν η θεραπεία
εκεί είναι καλύτερης ποιότητας ή ταχύτερη, καθώς και σε περίπτωσξ που πληρώνει για την εν
λόγω θεραπεία ο ίδιος. Η διευκόλυνση, λοιπόν, της πρόσβασης των ασθενών στην υγειονομική
περίθαλψη άλλου κράτους μέλους αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας. Η εν λόγω συζήτηση
συνεχίζεται εδώ και χρόνια χωρίς να επιτυγχάνεται εποικοδομητική πρόοδος. Μπορεί κανείς να
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λάβει θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι, κατά
συνέπεια, αδύνατον να προγραμματιστεί υγειονομική περίθαλψη ή ιατρική θεραπεία σε άλλο
κράτος μέλος.

Υπάρχει πάντοτε η απαίτηση να υπάρχει ασφάλιση υγείας στο εν λόγω κράτος, την οποία μπορούν
να αποκτήσουν, φυσικά, μόνο πολίτες της ΕΕ οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο κράτος αυτό. Αυτό
είναι απλώς παράλογο, επειδή κανένας πολίτης δεν μπορεί να συμμετάσχει σε συστήματα
ασφάλισης υγείας σε δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, δεδομένου ότι μπορεί να έχει μόνο μία
κύρια μόνιμη διεύθυνση και αυτή θα βρίσκεται στη χώρα όπου κατοικεί μόνιμα. Δεν επιτρέπουμε,
κατά συνέπεια, νομοθετικά στους πολίτες της ΕΕ να επενδύσουν στην υγεία και τη θεραπεία τους
σε μεγαλύτερο βαθμό, εάν προσπαθήσουν να το πράξουν. Η σύσταση συνιστά τουλάχιστον ένα
μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και, κατά συνέπεια, υπερψηφίζω την έγκρισή της.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η εν λόγω πρόταση αποσαφηνίζει και
διευκολύνει την πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και την άσκηση του
δικαιώματος απόδοσης ιατρικών εξόδων από το κράτος μέλος που είναι ασφαλισμένος ο ασθενής,
επιτρέποντας σε όλους τους ασθενείς στην ΕΕ να επωφεληθούν από την υγειονομική περίθαλψη
σε άλλα κράτη μέλη. Στην πραγματικότητα, τα εν λόγω δικαιώματα είχαν ήδη αναγνωριστεί από
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα βήμα προόδου στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της αλληλεγγύης, με μειωμένες λίστες αναμονής, βελτιωμένη
ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης και κίνητρα για επιστημονική έρευνα. Οι σπάνιες νόσοι
αποτελούν προτεραιότητα και η διάγνωση και η θεραπεία μπορούν να πραγματοποιηθούν τώρα
στο κράτος μέλος που είναι πιο κατάλληλο για αυτόν τον σκοπό. Η εν λόγω οδηγία αφορά όλους
τους Ευρωπαίους που χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη. Η υπουργός Υγείας της Πορτογαλίας
κάνει, κατά συνέπεια, λάθος όταν λέει ότι η επιλογή αυτή αφορά άτομα με καλύτερη μόρφωση
και άτομα με μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους: αυτό συμβαίνει τώρα, χωρίς την οδηγία. Η
Πορτογαλία διαθέτει άριστη υγειονομική περίθαλψη και δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχη σε
αυτό το σημαντικό έργο: η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει την εν λόγω οδηγία ώστε να εκσυγχρονιστεί
περαιτέρω και πρέπει να είναι ανταγωνιστική όσον αφορά τη δυνατότητα να παράσχει υπηρεσίες
σε αυτόν τον τομέα σε όλους τους Ευρωπαίους που τις χρειάζονται.

Carlo Fidanza (PPE),    γραπτώς. – (IT) Επικροτώ την νέα νομοθεσία που διέπει τα δικαιώματα
των ασθενών όσον αφορά την ιατρική θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Το έργο της
Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), σε συνδυασμό με τις άλλες
πολιτικές ομάδες, υπήρξε για μια ακόμα φορά θεμελιώδες. Η έγκριση της έκθεσης της γαλλίδας
συναδέλφου βουλευτού κ. Grossetête πραματοποιήθηκε κατόπιν μακρών διαπραγματεύσεων
με το Συμβούλιο και θα επιτρέψει να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε έναν τομέα, στον οποίο
η υπάρχουσα νομοθεσία δεν είναι επαρκής. Η νέα νομοθεσία, η οποία αφορά μόνο άτομα που
επιλέγουν να λάβουν θεραπεία στο εξωτερικό, θεσπίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να
αποζημιωθούν για ιατρική θεραπεία που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση
ότι το σύστημα υγείας στο κράτος μέλος που είναι ασφαλισμένοι καλύπτει τη θεραπεία και τις
σχετικές δαπάνες. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά όταν θεωρήσουμε ότι η αναζήτηση
υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό μπορεί να ωφελήσει πάρα πολύ ασθενείς οι οποίοι
βρίσκονται σε μεγάλες λίστες αναμονής ή οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένη
περίθαλψη.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Καταψηφίσαμε την οδηγία για την εφαρμογή
των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, παρόλο που υπήρξαν
ορισμένες τροπολογίες στο αρχικό κείμενο. Αυτό το τελικό κείμενο είναι αποτέλεσμα
συμβιβασμού με την πλειοψηφία του Συμβουλίου, δίνοντας περιθώριο 30 μηνών για τη μεταφορά
του από τα κράτη μέλη.
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Η καταψήφιση από την πλευρά μας οφείλεται στην εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης
κυκλοφορίας στις υπηρεσίες υγείας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους,
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για μια δημόσια εθνική υπηρεσία υγείας, της οποίας
πρωταρχικός στόχος σε κάθε χώρα είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής προέκυψε μετά την άρνηση
του Κοινοβουλίου το 2007 να επιτρέψει τη συμπερίληψη των υπηρεσιών υγείας στην οδηγία
για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, εξαιτίας της ζωτικής σημασίας μάχης των εργαζομένων
και του κοινού, η οποία κατατρόπωσε αυτό το τμήμα του επαίσχυντου σχεδίου οδηγίας
Bolkestein.

Ωστόσο, η τελική απόφαση του Κοινοβουλίου, κατά της οποίας πάντοτε αγωνιστήκαμε,
συμπεριλαμβάνει μια σειρά παραχωρήσεων, οι οποίες επιτρέπουν σε κάθε κράτος μέλος που το
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ορισμένους μηχανισμούς ώστε να προστατέψει τις δημόσιες υπηρεσίες
του.

Κατά συνέπεια, παρόλο που μπορεί να καταστεί πιο δύσκολη η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας,
ιδίως για άτομα τα οποία δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την ιδιωτική υγειονομική
περίθαλψη ή τα οποία δεν δύνανται οικονομικά να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, οι πρακτικές
συνέπειες της εφαρμογής της θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από την απόφαση του
Κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης της Πορτογαλίας.

Lorenzo Fontana (EFD),    γραπτώς. – (IT) Είναι ζωτικής σημασίας η βελτίωση της κατάστασης
σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών να λάβουν υγειονομική περίθαλψη όταν βρίσκονται σε άλλο
κράτος μέλος. Ελπίζω πως δεν θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι περί υπερβολικής παρέμβασης της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη νομοθεσία των κρατών μελών. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι θετικό για
τους ασθενείς να μπορούν να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην ιατρική θεραπεία σε άλλο κράτος
μέλος και να αποζημιώνονται έως το μέγιστο ποσό που επιτρέπει το σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης της χώρας τους. Συνεπώς, αποφάσισα να υποστηρίξω τη σύσταση της κ. Grossetête.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    γραπτώς. – (GA) Υποστηρίζω το δικαίωμα του ασθενούς
να αναζητήσει την απαραίτητη ιατρική θεραπεία σε μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία δεν είναι η
πατρίδα του ασθενούς. Κάθε ιρλανδός πολίτης, καθώς και κάθε ευρωπαίος πολίτης, έχουν το
δικαίωμα να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λάβουν ιατρική θεραπεία.
Δεν θα ήμουν υπέρ του «ιατρικού τουρισμού», αλλά θα ήμουν υπέρ ενός συστήματος το οποίο
θα βοηθούσε τους συνταξιούχους που ζουν στο εξωτερικό και εκείνους με σπάνιες ή ασυνήθιστες
νόσους.

Elisabetta Gardini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συζητήσεων
των κοινοβουλευτικών επιτροπών συχνά ειπώθηκε επανειλλημμένως ότι η εν λόγω οδηγία δεν
έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τον «τουρισμό υγειονομικής περίθαλψης», αλλά μόνο να θεσπίσει
σαφείς κανόνες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Είναι σημαντικό η ιατρική θεραπεία, που λαμβάνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος
μέλους που είναι ασφαλισμένος ο ασθενής, να βασίζεται σε μια αποδεδειγμένη, αντικειμενική
ανάγκη, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση των εθνικών συστημάτων υγείας με υπερβολικές
δαπάνες, οι οποίες αναπόφευκτα θα δημιουργούσαν πρόβλημα στην αποδοτικότητά τους.
Πραγματοποιήθηκε ένα βήμα προόδου σε σχέση με τις σπάνιες νόσους: οι ασθενείς θα μπορούν
πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένη θεραπεία και θα έχουν τη δυνατότητα
να ζητήσουν να δουν εξειδικευμένο ιατρό σε άλλο κράτος μέλος.

Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι είναι σημαντική η ίδρυση εθνικών σημείων επαφής ώστε να
διασφαλισθεί ότι οι ασθενείς είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τη διαθέσιμη θεραπεία σε
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άλλες χώρες και σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και αποζημίωσης για διασυνοριακή θεραπεία.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατών μελών σχετικά με τις
διαθέσιμες θεραπείες και τις δεοντολογικές επιλογές στον τομέα της υγείας δεν πρέπει, σε καμία
περίπτωση, να αμφισβητηθεί.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    γραπτώς. – (PL) Η οδηγία για την εφαρμογή
των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι ένα απολύτως
ζωτικής σημασίας νέο νομικό μέσο, το οποίο μπορεί να φέρει σημαντικές βελτιώσεις στην
κατάσταση των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ασθενείς που επιθυμούν σήμερα να
χρησιμοποιήσουν τις ιατρικές υπηρεσίες σε χώρα διαφορετική από την πατρίδα τους
αντιμετωπίζουν πολλά διοικητικά και οικονομικά εμπόδια. Ως αποτέλεσμα, μόνο οι πιο εύποροι
δύνανται να αντέξουν οικονομικά την πολυτέλεια της θεραπείας στο εξωτερικό. Ως απάντηση
σε αυτά τα προβλήματα, η πρόταση οδηγίας προβλέπει τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει
να απλοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, περιορίζοντας, για παράδειγμα, την υποχρέωση
για εκ των προτέρων χορήγηση άδειας θεραπείας από το εθνικό σώμα υγειονομικής περίθαλψης
και διασφαλίζοντας καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για τις ιατρικές υπηρεσίες σε άλλες
χώρες μέσω της δημιουργίας εθνικών σημείων επαφής. Αυτό δεν σημαίνει προώθηση του
«τουρισμού για λόγους υγείας», όπως διατείνονται ορισμένοι, αλλά διασφάλιση του δικαιώματος
σε αξιόπιστη, υψηλής ποιότητας περίθαλψη, όταν αυτή είναι απαραίτητη. Πιστεύω, επίσης, ότι
η οδηγία μπορεί μακροπρόθεσμα να βοηθήσει στο να υπολογιστεί κατά προσέγγιση το επίπεδο
των ιατρικών υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Το καλό του ασθενούς πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεών μας καθώς εξετάζουμε
την πρόταση οδηγίας. Ο ρόλος των νομοθετικών αρχών είναι να εγκρίνουν έναν νόμο, ο οποίος
θα ελαχιστοποιήσει τις διατυπώσεις που αφορούν την πρόσβαση σε ιατρούς και θα επιτρέψει
στους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας να έχουν ευρύ περιθώριο επιλογής
ιατρικών υπηρεσιών. Υποστηρίζω, κατά συνέπεια, ολόψυχα την πρόταση οδηγίας για την
εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και ελπίζω
πως οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν ήδη διαρκέσει επτά χρόνια, θα καταλήξουν σε συμφωνία
με το Συμβούλιο.

Robert Goebbels (S&D),    γραπτώς. – (FR) Τελικώς, υπερψήφισα την οδηγία για τη
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ο συμβιβασμός ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο είναι αποδεκτός, ιδιαιτέρως επειδή αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών να λάβουν
μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής ισορροπίας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισής
τους, κυρίως μέσω ενός συστήματος εκ των προτέρων χορήγησης άδειας για την οικονομική
αποζημίωση νοσοκομειακής θεραπείας, η οποία ελήφθη σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα
αποτρέψει κάθε είδους τουρισμό για λόγους υγείας.

Η προηγούμενη Επιτροπή πίστευε εσφαλμένα ότι η υγειονομική περίθαλψη ήταν απλώς ακόμα
μία εμπορική υπηρεσία. Ορισμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σφάλλουν όταν
διακηρύσσουν ότι «η Ευρώπη της υγείας είναι τώρα πραγματικότητα». Οι καλύτερες θεραπείες
ποτέ δεν θα είναι διαθέσιμες για τον απλό πολίτη, αλλά θα εξαρτώνται από τις σχέσεις και κυρίως
από ένα γεμάτο πορτοφόλι. Αυτή, δυστυχώς, είναι η πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί να
συγκαλύψει η οδηγία.

Louis Grech (S&D),    γραπτώς. – (EN) Επικροτώ την έκθεση Grossetête για την έγκριση
οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη. Η σημερινή ψηφοφορία μάς έφερε ένα βήμα εγγύτερα στην κωδικοποίηση των
δικαιωμάτων των ασθενών στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι επιτακτική ανάγκη, μόλις η οδηγία
αυτή τεθεί σε ισχύ, να μην αφήσουμε τους ασθενείς να αναλάβουν το οικονομικό βάρος της
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διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και να πραγματοποιηθεί η απόδοση ιατρικών εξόδων
έγκαιρα, με πρόσφορο και ομαλό τρόπο. Η υψηλή ποιότητα, το δίκαιο, η αλληλεγγύη και η
οικουμενικότητα της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να παραμείνουν κατευθυντήριες αρχές
κατά τα στάδια μεταφοράς και υλοποίησης στα διάφορα κράτη μέλη. Εκτός από αυτό, οι
κυβερνήσεις πρέπει να καταρτίσουν δημόσια χρονοδιαγράμματα και σχέδια δράσης σχετικά με
τον καλύτερο τρόπο παρακολούθησης και διασφάλισης αυτού του είδους υλοποίησης.

Τέλος, προκειμένου η εν λόγω οδηγία να καταστεί πραγματικά αποτελεσματική, η Επιτροπή
πρέπει να παρακολουθεί και να επιβλέπει τον συντονισμό ανάμεσα στο κράτος μέλος, στο οποίο
είναι ασφαλισμένος ο ασθενής, και σε εκείνο όπου γίνεται η θεραπεία, και να διασφαλίζει ότι
αποτρέπονται τυχόν ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στη διασυνοριακή περίθαλψη και
τη θεραπεία των ασθενών.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Ως κάποια η οποία προέρχεται από τη μοναδική
περίοχή της Γαλλίας που συνορεύει με τρία άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και η οποία εκπροσωπεί μια
εκλογική περιφέρεια που επηρεάζεται ιδιαίτερα από διασυνοριακά ζητήματα, έχω μεγάλη
ευαισθησία όσον αφορά αυτά τα προβλήματα. Πράγματι, τα σύνορα εξακολουθούν να συνιστούν
πολύ συχνά εμπόδια όσον αφορά τομείς της καθημερινής διασυνοριακής ζωής. Η Ευρώπη
θεμελιώνεται στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων· η ελευθερία αυτή, η
κινητικότητα αυτή των πολιτών πρέπει να ισχύει και για τους ασθενείς. Συνεπώς, το ζήτημα της
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είναι σαφώς ζωτικής σημασίας. Για αυτόν τον λόγο
ψήφισα ανεπιφύλακτα υπέρ αυτής της έκθεσης για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη. Το κείμενο αυτό θα επιτρέψει στους ασθενείς να αναζητήσουν θεραπεία
πιο εύκολα σε άλλο κράτος μέλος. Πάνω από όλα, αποσαφηνίζει τους κανόνες που θα ισχύσουν·
οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες (κυρίως μέσω των
σημείων επαφής) σχετικά με τα δικαιώματά τους ή σχετικά με την απόδοση ιατρικών εξόδων.
Πρόκειται, κατά συνέπεια, για ένα αποφασιστικό και πολύ συγκεκριμένο βήμα, το οποίο θα φέρει
πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικοδόμηση μιας κοινωνικής Ευρώπης και μιας αληθινής
Ευρώπης της υγείας.

Mathieu Grosch (PPE),    γραπτώς. – (DE) Επικροτώ την οδηγία για τα δικαιώματα των
ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η ταχύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης και με σαφή εστίαση στον ασθενή, η οποία μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί από άλλο κράτος μέλος, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω
σύγκλιση της Ευρώπης. Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί καθημερινή
πραγματικότητα σε συνοριακές περιοχές όπως αυτή από την οποία κατάγομαι. Στο πλαίσιο αυτό,
με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα είναι πιο εύκολο να υπάρξει πρόσβαση σε αξιόπιστη,
υψηλής ποιότητας διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και να αποδοθεί το κόστος θεραπείας.
Τάσσομαι ιδιαιτέρως υπέρ της παροχής προστιθέμενης αξίας σε ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται
σε λίστες αναμονής. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα τους επιτρέψουν να λάβουν ταχύτερα θεραπεία
σε άλλο κράτος μέλος, αντί να αναμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα θεραπεία στην πατρίδα
τους. Είναι αλήθεια ότι η θέσπιση των κανόνων για την άρνηση εκ των προτέρων χορήγησης
άδειας είναι λογική και καθιστά σαφέστερη την κατάσταση. Ωστόσο, ορισμένα προβλήματα
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης παραμένουν άλυτα, ιδίως για τους μακροχρόνια
διασυνοριακούς εργαζόμενους, οι οποίοι, αφού συνταξιοδοτηθούν, δεν θα έχουν πρόσβαση ή
θα έχουν μόνο περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες που είναι σημαντικές για αυτούς στη χώρα
που εργάζονταν προηγουμένως.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα αυτό το κείμενο, το οποίο αποφεύγει,
τελικά, να μετατρέψει την υγειονομική περίθαλψη σε ένα ακόμα εμπόρευμα. Επιπλέον, θα ήθελα
να ευχαριστήσω την ισπανική Προεδρία για αυτό και επειδή υποστήριξε την αποκατάσταση του
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συστήματος εκ των προτέρων χορήγησης άδειας για τη διασυνοριακή και την εξειδικευμένη
περίθαλψη.

Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την κινητικότητα των πολιτών της και είναι καθήκον της να
νομοθετεί επί των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι
η υγεία παραμένει δημόσιο αγαθό στο οποίο έχουν όλοι πρόσβαση και με τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες, και όχι μια πηγή ανάπτυξης, η οποία θέτει σε αντιπαράθεση την εθνική υγειονομική
περίθαλψη και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Małgorzata Handzlik (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων
του ασθενούς στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αποτελεί σημαντικό βήμα προς την
κατάργηση των φραγμών, τους οποίους έχουν συναντήσει μέχρι σήμερα οι ασθενείς στα κράτη
μέλη της ΕΕ. Πρωταρχικός στόχος της είναι να καταστήσει πιο εύκολη για τους Ευρωπαίους την
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και, ιδιαιτέρως, την πρόσβαση
σε υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στην πατρίδα τους. Αυτά είναι ιδιαίτερα καλά
νέα για εκείνους που κατοικούν σε διασυνοριακές περιοχές και, πάνω από όλα, για τα άτομα που
πάσχουν από σπάνιες νόσους και που χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία, η οποία δεν είναι
διαθέσιμη στην πατρίδα τους. Με χαροποιεί, επίσης, η ύπαρξη μιας σειράς διατάξεων οι οποίες
διασφαλίζουν ορισμένα οφέλη για τους ασθενείς, όπως η αμοιβαία αναγνώριση των
συνταγογραφήσεων, η εξάλειψη της ανάγκης για επιπλέον ασφάλιση στο εξωτερικό και η
πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους. Η ιδέα της δημιουργίας εθνικών σημείων επαφής, με
αποστολή να ενημερώνονται οι ασθενείς για τα δικαιώματά τους, είναι επίσης καίριας σημασίας.

Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τις διαδικασίες πρόσβασης σε θεραπείες στο
εξωτερικό. Πρέπει να ενημερώνονται ομοίως για τις διαδικασίες λήψης αποζημιώσεων για το
κόστος των εν λόγω θεραπειών, το οποίο θα αποδίδεται σύμφωνα με το τρέχον κόστος στη χώρα
που είναι ασφαλισμένος ο ασθενής. Πιστεύω ότι οι λύσεις, οι οποίες βρέθηκαν, θα καταστήσουν
πιο εύκολη για τους ασθενείς την πρόσβαση σε ασφαλή, υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την απομάκρυνση της
υγειονομικής περίθαλψης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες πριν από
μερικά χρόνια, και καταψήφισα την οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη κατά
την πρώτη ανάγνωση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν προφανές ότι η Επιτροπή είχε την τάση να
αντιμετωπίζει την υγειονομική περίθαλψη ως ανταλλάξιμο προϊόν. Προσωπικά δεν
αντιλαμβάνομαι με τον ίδιο τρόπο την υγειονομική περίθαλψη – οι ασθενείς δεν πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως απλοί καταναλωτές που πληρώνουν. Το Συμβούλιο, ωστόσο, βελτίωσε
πάρα πολύ το σχέδιο νομοθεσίας και απομάκρυνε τη νομική βάση του από το να είναι ένα αμιγώς
ζήτημα της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα την έκθεση και είμαι πεπεισμένος
ότι θα βελτιώσει τα δικαιώματα των ασθενών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το εν λόγω έγγραφο, επειδή στοχεύει
στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Είναι
λυπηρό το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την πρόσβαση
στην περίθαλψη, την απόδοση ιατρικών εξόδων και την ευθύνη για κλινική παρακολούθηση σε
σχέση με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η εν λόγω οδηγία έχει ως στόχο να επιτρέψει
σε όλους τους ασθενείς – και όχι μόνο στους πιο καλά ενημερωμένους ή στους πιο ευκατάστατους
– να απολαύσουν μια σειρά δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία έχουν ήδη
αναγνωριστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του εν λόγω εγγράφου είναι
να μην ενθαρρυνθεί καθόλου η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αυτή καθαυτή, αλλά να
διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα, η ασφάλεια και η ποιότητά της όταν χρησιμοποιείται ή όταν είναι
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απαραίτητη. Η οδηγία έχει ως σκοπό να προσφέρει στους ασθενείς μια επιλογή, η οποία βασίζεται
στις ανάγκες τους, όχι στα μέσα που διαθέτουν, και για την οποία παρέχεται ενημέρωση και δεν
γίνεται υπό πίεση. Επιπλέον, συμφωνώ με τη θέση του Κοινοβουλίου ότι, προκειμένου να
αποφευχθούν οι διακρίσεις σε βάρος ατόμων με χαμηλότερα εισοδήματα, το κράτος μέλος
καταγωγής πρέπει να πληρώσει απευθείας το νοσοκομείο στο άλλο κράτος μέλος, το οποίο
παρέχει τη θεραπεία, χωρίς να απαιτείται από τους πολίτες να εξοφλήσουν εκ των προτέρων τον
λογαριασμό ή τυχόν δαπάνες που προέκυψαν για τον ασθενή πρέπει τουλάχιστον να καλύπτονται
άμεσα. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό για κάθε κράτος μέλος να ιδρύσει εθνικά κέντρα επαφής
ώστε να παρέχονται στους ασθενείς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, δηλαδή σχετικά με τη
διαθεσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης, τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα έγγραφα.

Filip Kaczmarek (PPE),    γραπτώς. – (PL) Υπερψήφισα την έγκριση της έκθεσης Grossetête
για ορισμένους βασικούς λόγους. Η οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών
στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έχει πολλά θετικά στοιχεία. Καταργεί τους φραγμούς
όσον αφορά τη θεραπεία, διασφαλίζει ίση πρόσβαση για όλους στην υγειονομική περίθαλψη σε
ολόκληρη την ΕΕ, θέτει τέλος στις διακρίσεις σε βάρος ασθενών, εισάγει την αμοιβαία αναγνώριση
συνταγογραφήσεων, μειώνει τον χρόνο αναμονής στα ιατρικά ραντεβού και εξαλείφει την ανάγκη
για επιπλέον ασφάλιση στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι η οδηγία εισάγει την ευρεία πρόσβαση
στην ιατρική περίθαλψη για άτομα τα οποία πάσχουν από σπάνιες νόσους, και υψηλότερα
ποσοστά αποζημίωσης για τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν επιπλέον σημεία υπέρ της.

Η οδηγία λειτουργεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποτρέπει τον ιατρικό τουρισμό, ορίζοντας
ότι το κόστος θεραπείας αποδίδεται έως τον βαθμό που εγγυάται η χώρα ασφάλισης, και σε
περίπτωση που το πραγματικό κόστος που προκύπτει είναι μικρότερο, τότε αποδίδονται πλήρως
τα ιατρικά έξοδα.

Το ζήτημα της χορήγησης άδειας προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Η εκ των προτέρων συμφωνία
του εθνικού ταμείου υγείας θα απαιτείται μόνο στην περίπτωση νοσοκομειακής θεραπείας ή
δαπανηρών ιατρικών διαδικασιών και δεν θα απαιτείται για κανένα άλλο είδος θεραπείας, υπό
την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από αυτό που είναι γνωστό ως καλάθι εγγυημένων υπηρεσιών.
Εάν ένα κράτος μέλος δεν έχει χορηγήσει άδεια σε ασθενείς να λάβουν εξειδικευμένη θεραπεία
σε εθνικό επίπεδο, η οδηγία δεν δημιουργεί κανένα νέο δικαίωμα να λάβουν οι ασθενείς τέτοιου
είδους θεραπεία στο εξωτερικό ούτε να αποδοθεί το κόστος της θεραπείας. Βασική εξαίρεση
είναι η περίπτωση ατόμων με σπάνιες νόσους.

Sandra Kalniete (PPE)  , γραπτώς. – (LV) Η οδηγία για το δικαίωμα των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν ιατρική θεραπεία σε οποιοδήποτε από τα 27 κράτη μέλη
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Είναι ιδιαιτέρως επίκαιρη δεδομένης της ευρείας κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
εντός της ΕΕ. Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, θα παρέχεται στους ασθενείς εκτενής
πληροφόρηση για τους νέους κανόνες, ούτως ώστε οι πολίτες να λάβουν γνώση των δυνατοτήτων
που τους παρέχονται και να μπορούν να τις αξιοποιούν πλήρως. Οι πολίτες θα μπορούν να
λαμβάνουν την αρχική θεραπεία σε οιοδήποτε κράτος μέλος και οι ιατροί δεν θα μπορούν να
αρνηθούν τη χορήγηση θεραπείας. Η οδηγία προβλέπει ότι, στο μέλλον, οι πολίτες θα μπορούν
να επιλέγουν σε ποιο κράτος μέλος θα λαμβάνουν προγραμματισμένες ιατρικές υπηρεσίες.

Θα χρειαστεί, ωστόσο, να λαμβάνουν εκ των προτέρων χορήγηση άδειας από την πατρίδα τους,
καθώς η πληρωμή για τη θεραπεία θα πραγματοποιείται στις τιμές που επικρατούν στο κράτος
όπου κατοικεί ο ασθενής. Εντούτοις, πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς
θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα ιατρικών υπηρεσιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πολίτες έχουν
το δικαίωμα να λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες σε ένα από τα κράτη μέλη, εάν αυτές οι υπηρεσίες
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δεν είναι διαθέσιμες για αυτούς στον τόπο κατοικίας τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε
περιπτώσεις σύνθετων ή σπάνιων προβλημάτων υγείας. Για αυτόν τον λόγο, και η ομάδα μου
και εγώ υποστηρίζουμε την εν λόγω οδηγία, επειδή συνιστά ένα σημαντικό βήμα εκ μέρους του
Κοινοβουλίου· ένα βήμα που θα έχει ευεργετικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών της Ευρώπης.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υποστήριξα τη σύσταση της κ. Grossetête, επειδή
η εν λόγω πρόταση οδηγίας θα ωφελήσει τους ευρωπαίους πολίτες. Οι νέοι κανόνες για την
ιατρική περίθαλψη ορίζουν, στην πραγματικότητα, οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να
αποζημιωθούν για ιατρική περίθαλψη που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση
ότι η θεραπεία και το κόστος θα καλύπτονταν κανονικά στην πατρίδα τους. Το αποτέλεσμα αυτό
θα ωφελήσει τους ασθενείς και θα περιορίσει σημαντικά τις λίστες αναμονής, οι οποίες ορισμένες
φορές είναι υπερβολικά μεγάλες. Η κοινωνία μας αναπτύσσει όλο και μεγαλύτερη κινητικότητα
και πιστεύω ότι, τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η κινητικότητα
μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός τομέα ζωτικής
σημασίας, όπως η υγειονομική περίθαλψη. Πιστεύω, επίσης, ότι είναι σημαντικό να εστιάσουμε
στη νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση των σπάνιων νόσων, καθώς στοχεύει στην ενίσχυση
της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαίοι ασθενείς
μπορούν να ασκήσουν πλήρως το δικαίωμά τους όσον αφορά τη λήψη θεραπείας.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    γραπτώς. – (PL) Θεωρώ επιτυχή την οδηγία για
την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και,
κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έγκριση των διατάξεών της. Η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό
που έχουμε. Θα ήθελα οι Ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση στο βέλτιστο δυνατό πρότυπο ιατρικής
περίθαλψης. Η οδηγία είναι μια πηγή ευκαιριών και ελπίδας για τους ασθενείς και υποχρεώνει
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να αναλάβουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Η οδηγία
ανοίγει τα ευρωπαϊκά νοσοκομεία και τις ευρωπαϊκές κλινικές, μεταξύ άλλων, για τους πολωνούς
ασθενείς. Λειτουργεί ως επιβεβαίωση ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής και ότι
προτεραιότητά μας είναι να βελτιωθεί και να προωθηθεί η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη
της ΕΕ στον τομέα της προστασίας της υγείας.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση με βάση το ότι είναι
τώρα σαφές ότι οι βρετανοί ασθενείς μπορούν να λάβουν στο εξωτερικό μόνο την κρατική
υγειονομική περίθαλψη, την οποία θα δικαιούντο να λάβουν στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος
υγείας. Επικροτώ το γεγονός ότι απορρίφθηκαν οι τροπολογίες που επεδίωκαν την επέκταση
των παροχών με τη χορήγηση πρόσβασης «σε όλες τις μεθόδους θεραπείας που έχουν δοκιμαστεί
επαρκώς από τη διεθνή ιατρική επιστήμη» ή «στην εξίσου αποτελεσματική υγειονομική
περίθαλψη». Η επιβάρυνση του εθνικού συστήματος υγείας λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης της
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης θα ήταν τεράστια.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    γραπτώς. – (CS) Το υποβληθέν έγγραφο επιστρέφει σε μια
συζήτηση που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική
περίοδο. Η πραγματική πρόταση της Επιτροπής περιείχε ορισμένες ελλείψεις και κινδύνους, οι
οποίοι ενδεχομένως να είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην καταναλωτική μέριμνα και κατά συνέπεια
στους πολίτες. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τον συμβιβασμό που περιείχε η τροπολογία
107, κυρίως επειδή βελτιώνει την εγγύηση για τους ασθενείς όσον αφορά την παροχή
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και τονίζει τις θετικές τάσεις προς μεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση των ασθενών. Τέλος, θεωρώ θετικό το γεγονός ότι η τροπολογία τονίζει την
ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας,
αποτελεσματικής και προσβάσιμης περίθαλψης στην επικράτειά τους. Θεωρώ, επίσης, σημαντικό
τον καθορισμό των προϋποθέσεων σύμφωνα με τις οποίες ένα κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί
την χορήγηση εκ των προτέρων συγκατάθεσης. Η τροπολογία περιλαμβάνει, επίσης, θετικά
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βήματα σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και υποστηρίζει τη συνεργασία στους τομείς της
πρόληψης και των διαγνωστικών εξετάσεων.

Véronique Mathieu (PPE),    γραπτώς. – (FR) Με ποιον τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε το
θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ευρωπαίων πολιτών για ελεύθερη κυκλοφορία εντός του κοινού
χώρου μας χωρίς να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να λάβουν θεραπεία εύκολα σε άλλο κράτος
μέλος από εκείνο στο οποίο κατοικούν; Η έγκριση αυτού του σχεδίου οδηγίας θα επιτρέψει
επιτέλους την κινητικότητα των ασθενών, στοιχείο εγγενές της κινητικότητας των ασθενών, που
πρέπει να προστεθεί στο νομικό κείμενο. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την επίτευξη
συμφωνίας με το Συμβούλιο σχετικά με αυτό το σημαντικό κείμενο, η έγκριση του οποίου
καθυστέρησε πάρα πολύ. Ελπίζω πάρα πολύ ότι η μεταφορά της εν λόγω νομοθεσίας από τα
κράτη μέλη θα επιτρέψει στους ευρωπαίους πολίτες μακροπρόθεσμα να αποκτήσουν ουσιαστική
πρόσβαση στην ποιοτική διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Τα ζητήματα της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη,
των αποζημιώσεων και της ευθύνης για κλινική παρακολούθηση σε σχέση με τη διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη, είναι επί του παρόντος ασαφή για τη μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων.
Ο στόχος αυτής της οδηγίας είναι όλοι οι ασθενείς – όχι μόνο οι πιο καλά ενημερωμένοι – να
επωφεληθούν από ορισμένα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία, ωστόσο, έχουν
ήδη αναγνωριστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, η εν λόγω οδηγία δεν
αφαιρεί από τα κράτη μέλη την ευθύνη σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών τους.
Αφορά μόνο τους ασθενείς και την κινητικότητά τους εντός της ΕΕ, όχι την ελεύθερη κυκλοφορία
των παρόχων υπηρεσιών.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Εάν οι λίστες αναμονής για επεμβάσεις στην πατρίδα
ενός ασθενούς είναι πλήρεις, η εγγύηση ότι το κόστος θεραπείας στο εξωτερικό θα καταβληθεί
από την εταιρεία υγειονομικής του ασφάλισης θα αποτελέσει τεράστια ανακούφιση. Οι κανόνες
αυτοί θα επιτρέψουν την κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσων πάσχουν από χρόνιες
ασθένειες. Ωστόσο, οι κανόνες θα είναι χρήσιμοι μόνο εάν μπορούν επίσης να εγγυηθούν ότι
δεν θα υπάρξει τουρισμός για λόγους υγείας, ο οποίος θα ασκούσε ακόμα μεγαλύτερη πίεση
στις εταιρείες υγειονομικής ασφάλισης που έχουν πληγεί ήδη. Εκτός από το γεγονός ότι ορισμένοι
τομείς της ιατρικής σε χώρες με υψηλά ιατρικά πρότυπα θα μπορούσαν πολύ γρήγορα να
κατακλυστούν, υπάρχει επίσης και ο κίνδυνος να απαιτηθεί από τα φτωχότερα κράτη μέλη της
ΕΕ, τα οποία έχουν επενδύσει λιγότερα στην υγειονομική περίθαλψη, να καταβάλουν υπέρογκα
έξοδα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν πρέπει επίσης να παραβλέπουμε το γεγονός ότι το σύστημα, το
οποίο πρέπει να επιτρέπει στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των χωρών της ΕΕ να
αποζημιώσουν το ένα το άλλο, δεν λειτουργεί και ότι χρέη εκατομμυρίων ευρώ συσσωρεύτηκαν
μέσα σε κάποια χρόνια. Παρόλο που τα κράτη μέλη μπορούν θεωρητικά να αποκλείσουν ορισμένα
είδη θεραπείας, εάν ανησυχούν ότι η εισροή ασθενών από το εξωτερικό θα θέσει σε κίνδυνο τα
συστήματα υγειονομικής τους περίθαλψης, στην πράξη αυτό δεν θα είναι τόσο απλό. Δεν έχουμε
ακόμα καταφέρει να επιλύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα αποζημίωσης και τα μέτρα για την
αποτροπή του τουρισμού για λόγους υγείας είναι απίθανο να αποδειχθούν αποτελεσματικά.
Καταψήφισα το εν λόγω σχέδιο ψηφίσματος προκειμένου να αποτραπεί η απότομη αύξηση των
δαπανών κοινωνικής ασφάλισης.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα την έκθεση που παρουσιάστηκε
από την κ. Grossetête, επειδή η παροχή πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
αποτελεί σημαντικό επίτευγμα από το οποίο επωφελούνται οι ευρωπαίοι πολίτες. Πολλοί από
τους πολίτες μας δεν έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη στο κράτος μέλος όπου κατοικούν για
την ασθένεια από την οποία πάσχουν. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να τους παράσχουμε την ευκαιρία
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να αναζητήσουν την περίθαλψη αυτήν οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
την ευκαιρία να αποζημιωθεί το κόστος της εν λόγω θεραπείας.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    γραπτώς. – (PL) Στις 19 Ιανουαρίου 2011, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών
στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η οποία στοχεύει στην απλοποίηση των κανόνων που
διέπουν την θεραπεία στο εξωτερικό. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ως συννομοθέτης, διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση σαφών διατάξεων, από τις οποίες
επωφελούνται οι ασθενείς, μεταξύ άλλων, σε σχέση με την απόδοση του κόστους ιατρικής
περίθαλψης σε άλλες χώρες. Οι διατάξεις σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία καθώς επηρεάζουν κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η νέα οδηγία εγγυάται την αμοιβαία αναγνώριση των συνταγογραφήσεων και την πιο
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για θεραπεία στο εξωτερικό, καθώς και την αύξηση του πεδίου
εφαρμογής της θεραπείας για άτομα, τα οποία πάσχουν από σπάνιες νόσους και την παροχή
περισσότερων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρίες ώστε να λάβουν υψηλότερα ποσά αποζημίωσης
για το κόστος της ιατρικής περίθαλψης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται, επίσης, να
διαδραματίσει κάποιον ρόλο στην ίδρυση εθνικών σημείων επαφής σε κάθε κράτος μέλος, τα
οποία θα παρέχουν πληροφορίες για όλες τις πτυχές της θεραπείας στο εξωτερικό. Τα σημεία
αυτά θα συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη
για την οδηγία που εγκρίναμε, καθώς η νομοθεσία για τη θεραπεία στο εξωτερικό που ισχύει επί
του παρόντος είναι ασαφής και υπερβολικά σύνθετη και είναι απαραίτητο να απλοποιηθούν τα
θέματα αυτά χάριν κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα τη σύσταση με σκοπό την έγκριση
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων
των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, επειδή πιστεύω ότι είναι θεμελιώδες να
υπάρχει εγγύηση για κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη, η οποία θα πληροί πρότυπα υψηλής
ποιότητας και ασφάλειας ασθενούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις εγκριθεί η οδηγία,
οι ασθενείς θα πρέπει να ζητούν εκ των προτέρων χορήγηση άδειας προκειμένου να αναζητήσουν
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν εγγυήσεις για
την ποιότητα και την ασφάλεια της θεραπείας και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Οι
ασθενείς θα μπορούν, κατόπιν, να κάνουν αίτηση αποζημίωσης για το κόστος της θεραπείας
τους, η οποία θα βασίζεται στο επίπεδο του κόστους που θα έχει υπολογιστεί για την ίδια θεραπεία
στο κράτος μέλος που είναι ασφαλισμένοι. Επίσης, θα προστατεύονται, θα λαμβάνουν θεραπεία
και θα αποζημιώνονται για όλες τις περιπτώσεις σπάνιων νόσων, με τη θεραπεία των οποίων θα
επωφεληθούν ως αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη που πραγματοποιούν
έρευνα.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο
για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες του. Η εν λόγω θεραπεία θεσπίζει
κανόνες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη η οποία
είναι ασφαλής και υψηλής ποιότητας, και προωθεί τη συνεργασία για την υγειονομική περίθαλψη
ανάμεσα στα κράτη μέλη, ενώ σέβεται πλήρως την εθνική δικαιοδοσία.

Η ιδιαίτερα εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη εξελίχθηκε ασύμμετρα, με την ανάπτυξη
κέντρων αριστείας σε ορισμένες χώρες για σπάνιες ή χρόνιες νόσους, οι οποίες δεν είναι κοινές
στον συγκεκριμένο τόπο αλλά απαιτούν εξειδίκευση. Αυτή είναι αναμφίβολα μία από τις βάσεις
πίσω από την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας σε αυτόν τον τομέα.

Η εν λόγω οδηγία είναι ακόμα ένα παράδειγμα της Ευρώπης που τίθεται στην υπηρεσία των
Ευρωπαίων, ενώ προωθεί την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς της και δημιουργεί οφέλη για
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τους ασθενείς, κυρίως για εκείνους που πάσχουν από σπάνιες ή χρόνιες ασθένειες και που θα
μπορούσαν να ωφεληθούν από την πρόσβαση σε κέντρα αριστείας στον τομέα της ασθένειας
από την οποία πάσχουν.

Για όλους αυτούς τους λόγους, υπερψήφισα την έκθεση.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η οδηγία θα επιτρέπει σε όλους τους ασθενείς να
απολαύουν δικαιώματα, τα οποία έχει ήδη αναγνωρίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφήνοντας
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης συνολικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, καθόσον
άπτεται των ασθενών και της κινητικότητάς τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της
ελεύθερης κυκλοφορίας των φορέων παροχής υπηρεσιών.

Είμαι υπέρ της επανεξέτασης της υφιστάμενης, μη ικανοποιητικής κατάστασης σε σχέση με την
υγειονομική περίθαλψη, την οποία διακρίνει ο διαχωρισμός της νομολογίας και των εθνικών
συστημάτων. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το παρόν Σώμα υιοθέτησε την ίδια θέση κατά την
πρώτη και τη δεύτερη ανάγνωση, κωδικοποιώντας τη νομολογία του Δικαστηρίου περί της
διασυνοριακής θεραπείας (οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν θεραπεία σε
άλλη χώρα σαν να ήταν η πατρίδα τους) και συμμεριζόμενο την επιθυμία του Συμβουλίου για
την καταπολέμηση του ιατρικού τουρισμού.

Η πρόταση περιλαμβάνει ειδική ρήτρα διασφάλισης και ένα σύστημα εκ των προτέρων χορήγησης
άδειας, το οποίο είναι ευέλικτο για τους ασθενείς, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει να αναφερθούν
πιθανά έκτακτα έξοδα. Κατά συνέπεια, ο στόχος είναι να ενισχυθούν τα δικαιώματα των ασθενών
μέσω της διασφάλισης της παροχής πληροφόρησης και συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο ασθενής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες
του έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση. Η σύσταση για δεύτερη ανάγνωση προχωρεί περαιτέρω,
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής υγείας.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση που στηρίζει τους
πολίτες της Ευρώπης καθώς ορίζει σαφέστερους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών
να αναζητήσουν θεραπεία στο εξωτερικό και την ευκαιρία να κάνουν μια επιλογή βάσει των
αναγκών τους, όχι των οικονομικών τους, και για την οποία πρέπει να ενημερωθούν και να μην
αποφασίσουν υπό πίεση. Η οδηγία ορίζει τις εξής αρχές: οι ασθενείς θα μπορούν να λάβουν σε
άλλο κράτος μέλος τη μη νοσοκομειακή υγειονομική περίθαλψη που δικαιούνται στο κράτος
μέλος καταγωγής τους χωρίς προηγούμενη έγκριση και να αποζημιωθούν για το κόστος θεραπείας
έως το ανώτατο όριο που καθορίζεται από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της πατρίδας
τους. Η πληροφόρηση αποτελεί επίσης κεντρικό στοιχείο. Κατά συνέπεια, κάθε κράτος μέλος
θα υποχρεούται να διατηρεί εθνικά σημεία επαφής για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με
τη διαθεσιμότητα υγειονομικής περίθαλψης, τις διοικητικές διαδικασίες, τις καταγγελίες, τις
προσφυγές και ούτω καθεξής.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Μετά τις υποθέσεις που εκδίκασε το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εν λόγω οδηγία έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει και να ενισχύσει το
δικαίωμα των χρηστών για πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη, μέσω της προώθησης της κινητικότητας των ασθενών εντός της ΕΕ και μέσω της
ενίσχυσης της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα.
Αντιπροσωπεύει, κατά συνέπεια, ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση και για αυτόν τον λόγο υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η νομοθεσία που εγκρίθηκε σήμερα
είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τα δικαιώματα των ασθενών στην ΕΕ. Οι Πράσινοι
πιστεύουν ότι ο τελικός συμβιβασμός που εγκρίθηκε σήμερα επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία
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ανάμεσα στην εγγύηση των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
και τη διαφύλαξη της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο. Οι ασθενείς θα
έχουν το δικαίωμα να λάβουν νοσοκομειακή θεραπεία σε άλλα κράτη μέλη και να αποζημιωθούν
όπως θα συνέβαινε εάν ελάμβαναν τη θεραπεία στην πατρίδα τους. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό
δεν πρέπει να ισχύει σε βάρος της βιωσιμότητας των εθνικών συστημάτων υγείας. Οι Πράσινοι
πιστεύουν ότι ο τελικός συμβιβασμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα λογικό σύστημα
εκ των προτέρων χορήγησης άδειας για την αποζημίωση του κόστους θεραπείας, με τους
βουλευτές να επιτυγχάνουν τον περιορισμό της λίστας με τους λόγους για τους οποίους μπορεί
να μην επιτραπεί σε έναν ασθενή να λάβει διασυνοριακή θεραπεία. Το σημαντικότερο είναι ότι
τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν πλέον να αρνηθούν την απόδοση ιατρικών εξόδων αφού θα έχει
δοθεί εκ των προτέρων χορήγηση άδειας, γεγονός που αποτελεί βασική ανησυχία.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η οδηγία για τη διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα, αποτελεί επανάσταση
και την επικροτώ. Η αρμοδιότητα για την υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και είναι απολύτως σωστό κάθε κράτος μέλος να θεσπίζει το δικό του
σύστημα κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης υγείας σύμφωνα με τη συγκεκριμένη κουλτούρα
του. Ωστόσο, γιατί να οικοδομήσουμε την Ευρώπη και να παρέχουμε εγγυήσεις ελεύθερης
κυκλοφορίας, εάν αυτές δεν συνοδεύονται από την ευκαιρία πρόσβασης στην υγειονομική
περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση; Εδώ και τρία χρόνια το Κοινοβουλίο αγωνίζεται
να θεσπίσει ασφάλεια δικαίου για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και να αποσαφηνίσει
τους όρους αποζημίωσης. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα, και ευχαριστώ
τη συνάδελφο βουλευτή κ. Grossetête, για το έργο που επιτέλεσε. Πρόκειται για ιστορική στιγμή:
οικοδομείται η Ευρώπη της υγείας και η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη δεν θα αποτελεί
πλέον κίνδυνο, αλλά ευκαιρία. Ας διασφαλίσουμε την υλοποίησή της, ούτως ώστε να μπορεί
κάθε ευρωπαίος πολίτης να απολαύει υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας.
Αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για την υγεία.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα σήμερα για να στηρίξω τη βελτίωση
της νομικής σαφήνειας και της κινητικότητας των ασθενών σε περιπτώσεις που τα άτομα πρέπει
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να λάβουν υγειονομική περίθαλψη. Ιδεωδώς, κανένας ασθενής
δεν πρέπει να αφήνει την πατρίδα του για να λάβει ιατρική θεραπεία, αλλά στις περιπτώσεις που
αυτό είναι απαραίτητο, οι ασθενείς θα πρέπει να μπορούν να το πράττουν γνωρίζοντας τι
δικαιούνται όσον αφορά τη θεραπεία και την αποζημίωση. Είναι, επίσης, σημαντικό οι υπηρεσίες
υγείας των κρατών μελών να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και να διατηρούν το δικαίωμα να
επιλέγουν, να διαχειρίζονται και να παρέχουν τις δικές τους υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
όπως κρίνουν σκόπιμο.

Η έκθεση εξετάζει και τα δύο αυτά βασικά θέματα, καθώς και σε μια σειρά άλλων σημαντικών
θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας σπάνιων νόσων και των ευρωπαϊκών δικτύων
αναφοράς για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Το ζήτημα της διασυνοριακής
υγειονομικής περίθαλψης δεν υπήρξε πάντοτε απλό και απευθύνω τις ευχαριστίες μου στην
εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για την σκληρή εργασία τους επί αυτού του ζητήματος.

Peter Skinner (S&D),    γραπτώς. – (EN) Τάσσομαι υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι άπτεται
ορισμένων τρεχόντων προβλημάτων, τα οποία δεν έχουν εξετασθεί από τις κυβερνήσεις. Δεν
πρόκειται για μια οδηγία που υπαγορεύει στα κράτη μέλη τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
διαχειρίζονται τα συστήματα υγείας τους, όπως υπαινίσσονται ορισμένοι. Πρόκειται για μια
οδηγία, την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι μπορεί να υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό,
επειδή διευθετούνται πολλά από τα προβλήματα που σχετίζονται με παλαιότερες εκθέσεις. Ο
απώτερος σκοπός της οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών είναι να ενισχύσει τα ήδη
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εκχωρούμενα δικαιώματα· συγκεκριμένα, οι ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν κατάλληλη
θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται πλέον να μεταβούν σε άλλη χώρα της ΕΕ, δυνάμει ήδη
υφιστάμενων διατάξεων. Το γεγονός ότι το πιθανότερο είναι να εξακολουθούν να το πράττουν
αυτό ελάχιστα άτομα οφείλεται στη φύση της οικογενειακής υποστήριξης των ασθενών· η
εγγύτητα εν προκειμένω διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο.

Το κόστος στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καλύπτεται, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για
θεραπεία στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται για λευκή επιταγή όσον αφορά τον τουρισμό για λόγους
υγείας· πρόκειται για την εδραίωση των δικαιωμάτων που εξασφαλίζει επί του παρόντος το
Ηνωμένο Βασίλειο για τους πολίτες του.

Bart Staes (Verts/ALE),    γραπτώς. – (NL) Η οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη –την οποία υποστηρίζω– εκχωρεί στους ασθενείς σαφή δικαιώματα ώστε να
αναζητήσουν ιατρική θεραπεία στο εξωτερικό και να λάβουν αποζημίωση σύμφωνα με τις τιμές
που ισχύουν στην πατρίδα τους. Αυτό παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους ασθενείς σε
παραμεθόριες περιοχές, σε άτομα που επισκέπτονται μια άλλη χώρα, σε ασθενείς με σπάνιες
νόσους και σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα μακράς αναμονής. Ωστόσο, χάριν της
προστασίας της ποιότητας της περίθαλψης και της δίκαιης πρόσβασης στην περίθαλψη, τα κράτη
μέλη ενδέχεται να ζητήσουν από τους ασθενείς να λάβουν εκ των προτέρων άδεια για τέτοιου
είδους θεραπεία. Αυτό θα αποτελέσει απαίτηση σε περίπτωση νοσηλείας ή πολύ δαπανηρών
θεραπειών ή θεραπειών υψηλού κινδύνου.

Η αποζημίωση, επίσης, μπορεί να απορριφθεί σε ορισμένες, πολύ περιορισμένες περιπτώσεις
(για παράδειγμα, εάν αντίστοιχη θεραπεία είναι εξίσου διαθέσιμη στην πατρίδα του ασθενούς)
και τα κράτη μέλη θα έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν εάν υπάρχουν αποδείξεις για
καταχρήσεις. Κατά συνέπεια, η οδηγία διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα των ασθενών
για υγειονομική περίθαλψη ποιότητας και το δικαίωμα των κρατών μελών να χρηματοδοτούν
τη δική τους κοινωνική ασφάλιση και να οργανώνουν τη δική τους υγειονομική περίθαλψη.
Επιπλέον, ελπίζω πως η επιθυμία των ασθενών να αναζητήσουν θεραπεία αλλού δεν θα ασκήσει
περιττές πιέσεις στις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες συνιστούν και την επιλογή που
προτιμά η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών στη χώρα που αυτές προσφέρονται.

Michèle Striffler (PPE),    γραπτώς. – (FR) Και οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να επωφεληθούν
από την ελεύθερη κυκλοφορία. Για αυτόν τον λόγο ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την εφαρμογή
των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Στην Αλσατία, και σε
όλες τις παραμεθόριες περιοχές, το θέμα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είναι
ζωτικής σημασίας, όταν, για παράδειγμα, η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο εξωτερικό
βρίσκεται εγγύτερα στην κατοικία κάποιου ασθενή από εκείνη που παρέχεται από το κράτος
μέλος διαμονής.

Η εν λόγω έκθεση θα επιτρέψει σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες να λάβουν πληροφορίες
σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους
σε αυτόν τον τομέα, μέσω νέων σημείων επαφής, τα οποία θα δημιουργηθούν σε κάθε κράτος
μέλος. Η έγκριση αυτού του κειμένου αποτελεί την αφετηρία για μια πραγματική Ευρώπη της
υγείας, την οποία θα απολαμβάνουν 500 εκατομμύρια πολίτες.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Απαιτούνται ορισμένα μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί
ο στόχος της οικοδόμησης μιας εσωτερικής αγοράς βασισμένης στην ελεύθερη κυκλοφορία
ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η ελεύθερη κυκλοφορία των λαών και των υπηρεσιών εφιστά ιδιαιτέρως
την προσοχή στην υγειονομική περίθαλψη, την οποία μπορούν να λάβουν οι πολίτες ενός κράτους
μέλους σε άλλο κράτος μέλος. Το Δικαστήριο αναγνώρισε τα δικαιώματα των ασθενών, ειδικά
όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, διασφαλίζοντας ότι αυτή η υγειονομική
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περίθαλψη είναι υψηλής ποιότητας και ασφαλής και ότι οι ασθενείς πρέπει να αποζημιώνονται.
Η απαίτηση για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε αυτόν τον τομέα συνεπάγεται δέσμευση των
κρατών μελών να συνεργαστούν μεταξύ τους, συγκεκριμένα αναγνωρίζοντας τις ιατρικές
συνταγογραφήσεις που έχουν χορηγηθεί σε άλλα κράτη μέλη και διασφαλίζοντας μια υπηρεσία
ποιότητας στην επικράτειά τους. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η Επιτροπή είναι
υποχρεωμένη να λάβει μέτρα προκειμένου να καταστεί πιο εύκολη η κατανόηση των πληροφοριών
σχετικά με τις συνταγογραφήσεις και τις οδηγίες για τη χρήση των φαρμάκων, υποδεικνύοντας
τη δραστική ουσία και τη δοσολογία, πράγμα που σαφώς θα είναι προς όφελος των ασθενών.
Δεδομένης της συγκεκριμένης φύσης του εν λόγω ζητήματος, πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή
οδηγία από εκείνη για τις υπηρεσίες. Υπερψήφισα την έκθεση της συναδέλφου βουλευτού από
την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), κ. Grossetête, διότι
πιστεύω ότι η εξασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη είναι σημαντική.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η οδηγία για την
εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι ένα
ιδιαίτερα σημαντικό έγγραφο για τους πολίτες της ΕΕ, και κατά συνέπεια παρακολούθησα με
μεγάλη προσοχή τις εργασίες σχετικά με το ζήτημα. Διαπίστωσα με ικανοποίηση ότι η οδηγία
παρέχει στους ασθενείς το δικαίωμα να επιλέξουν το μέρος που θα παρασχεθεί υγειονομική
περίθαλψη, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινή αγορά, που είναι το κύριο αντικείμενο
της δουλειάς μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι εισάγονται
προσαρμογές, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την ελεύθερη κυκλοφορία και εργασία των πολιτών
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Η εν λόγω οδηγία, την οποία θα μπορούσαμε να
αποκαλέσουμε Σένγκεν για την υγεία, καλύπτει ζητήματα όπως η αμοιβαία αναγνώριση των
συνταγογραφήσεων, ο τερματισμός των διακρίσεων εις βάρος ασθενών λόγω χώρας καταγωγής
και η εξάλειψη της ανάγκης για επιπλέον ασφάλιση στο εξωτερικό.

Το ζήτημα των παραποιημένων φαρμάκων και των ιατρικών προϊόντων είναι ένα ακόμα πολύ
σημαντικό σημείο στο πλαίσιο της κοινής αγοράς. Η οδηγία τονίζει ότι συνιστούν σοβαρό
πρόβλημα, ιδίως στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, και το ίδιο ισχύει
για τον ιατρικό τουρισμό. Η οδηγία αντιμετωπίζει το εν λόγω πρόβλημα διασφαλίζοντας ότι το
κόστος θεραπείας αποδίδεται στο επίπεδο που εγγυάται η χώρα καταγωγής ή, εάν η θεραπεία ή
η επέμβαση στοιχίσουν λιγότερο από αυτό το ποσό, ότι αποδίδεται το πραγματικό κόστος που
προκύπτει. Οι λύσεις που προτείνονται θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η κατάσταση των ασθενών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενισχύσουν την κοινή αγορά, και, συνεπώς, υπερψήφισα την
έγκριση της οδηγίας.

Thomas Ulmer (PPE),    γραπτώς. – (DE) Με ικανοποίηση υπερψήφισα την έκθεση, η οποία,
μετά τη συμφωνία με το Συμβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση, θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις
στην ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θεραπεία εξωτερικών
ασθενών δεν παρουσιάζει πλέον προβλήματα για τους πολίτες της ΕΕ και η θεραπεία εσωτερικών
ασθενών έχει απλοποιηθεί σημαντικά. Σε τέτοιου είδους τομείς μπορεί να προσδώσει η Ευρώπη
σημαντική προστιθέμενη αξία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο τομέας υγειονομικής περίθαλψης
μεταμορφώνεται σταδιακά από ένα συνονθύλευμα μεμονωμένων υπηρεσιών σε μια ενιαία
οντότητα.

Viktor Uspaskich (ALDE),    γραπτώς. – (LT) Είναι πολύ σημαντικό για τους ασθενείς μας
να έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν τις απαραίτητες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
υψηλής ποιότητας είτε βρίσκονται στην πατρίδα τους είτε στο εξωτερικό. Με ικανοποιεί το
γεγονός ότι η εν λόγω έκθεση αναφέρεται επίσης στην κινητικότητα των ασθενών στην ΕΕ. Οι
Λιθουανοί που κατοικούν και εργάζονται στο εξωτερικό πρέπει να έχουν εγγυήσεις για την
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ευκαιρία λήψης θεραπείας, εάν χρειαστεί, χωρίς να καταβάλλουν υπέρογκα χρηματικά ποσά ή
να αναμένουν μέσα στην αβεβαιότητα για μήνες. Η πληροφόρηση είναι το βασικό στοιχείο.
Υποστηρίζω την πρόταση της εισηγήτριας ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να διατηρεί εθνικά
σημεία επαφής, ώστε να ενημερώνονται οι ασθενείς σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υγειονομικής
περίθαλψης και τις διοικητικές διαδικασίες. Ορισμένες φορές, ωστόσο, η θεραπεία δεν είναι
διαθέσιμη για όλες τις ασθένειες στην πατρίδα ενός πολίτη και, κατά συνέπεια, σε αυτές τις
περιπτώσεις, η θεραπεία πρέπει να παρασχεθεί σε άλλη χώρα. Πρέπει να αγωνιστούμε για να
διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ή ο «ιατρικός
τουρισμός» (όπως παρατηρεί η εισηγήτρια εν προκειμένω) δεν αποδυναμώνουν τα εθνικά
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που διαθέτουμε. Πρέπει να επιτευχθεί τέλεια ισορροπία.
Οι χαμηλές τιμές και η εύκολη μετάβαση καθιστούν τη Λιθουανία ιδιαίτερα ελκυστική σε άλλους
κατοίκους της ΕΕ, οι οποίοι ενδεχομένως αναζητούν στο εξωτερικό ευκαιρίες φθηνότερης
θεραπείας και φθηνότερων επεμβάσεων. Εάν δεν ελεγχθεί αυστηρά, ο «ιατρικός τουρισμός»
μπορεί να προκαλέσει πλεόνασμα υπηρεσιών ή περιττά έξοδα υλικοτεχνικής υποστήριξης, ιδίως
στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ όπως η Λιθουανία.

Derek Vaughan (S&D),    γραπτώς. – (EN) Οι δομές των υπηρεσιών υγείας ποικίλλουν ευρέως
σε ολόκληρη την ΕΕ, και στήριξα την εν λόγω οδηγία, η οποία ακλουθεί συνεπή προσέγγιση στη
χρηματοδότηση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Παρόλο που η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη επηρεάζει μόνο ένα μικρό ποσοστό πολιτών
της ΕΕ, η αποσαφήνιση των υπαρχόντων δικαιωμάτων αυτών των ασθενών σε ένα νομοθέτημα
θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν σε άλλο κράτος μέλος για ιατρική
θεραπεία είναι οικονομικά καλυμμένοι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι παρέχεται σε ασθενείς
όπως σε εκείνους που κατοικούν κοντά σε εθνικά σύνορα, καθώς και στους κατοίκους μικρότερων
κρατών μελών, οι οποίοι πάσχουν από σπάνιες νόσους, οικονομική στήριξη κατά την αναζήτηση
ιατρικής περίθαλψης σε άλλες περιοχές της ΕΕ.

Η συμφωνία θα επιτρέπει στους ασθενείς να αποζημιωθούν για τη θεραπεία που θα λάβουν, έως
το ποσό που προβλέπεται από το εθνικό σύστημα υγείας της πατρίδας τους για παρόμοια
θεραπεία. Η εν λόγω οδηγία για τη διασυνοριακή υγεία θα διασφαλίσει, επίσης, ότι τα κράτη
μέλη θα δημιουργήσουν σημεία επαφής για την παροχή επαρκούς πληροφόρησης στους πολίτες,
που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για θεραπεία.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Στις 19 Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη.

Ασφαλώς τάσσομαι υπέρ της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες
της ΕΕ, ανεξαρτήτως του κράτους στο οποίο διαμένουν. Ωστόσο, δεν είναι αυτός ο κύριος στόχος
του εν λόγω κειμένου, το οποίο αποσκοπεί πρωτίστως στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς
και όχι στην προώθηση της καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

Το κείμενο αναφέρει ότι η μετάβαση στο εξωτερικό για την υποβολή σε θεραπεία θα μπορούσε,
συγκεκριμένα, να ωφελήσει ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλες λίστες αναμονής ή οι
οποίοι δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη.

Το πρωταρχικό δικαίωμα των ασθενών είναι να λαμβάνουν θεραπεία άμεσα και επαρκώς, χωρίς
προσκόμματα, στον τόπο κατοικίας τους. Είναι απαράδεκτο να παρουσιάζεται ως δικαίωμα το
γεγονός ότι ένας ασθενής υποχρεώνεται να μετακινηθεί και να χρηματοδοτήσει ένα ταξίδι στο
εξωτερικό προκειμένου να λάβει κατάλληλη θεραπεία.
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Αντί να παρασχεθεί στήριξη στα δημόσια συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ώστε να εγγυηθούν
ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, καλούνται οι ασθενείς να επιλέξουν
θεραπεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, σαν να επρόκειτο για οιοδήποτε αγαθό που τίθεται σε
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αδυνατώ να ταχθώ υπέρ αυτής της αντίληψης περί της υγειονομικής περίθαλψης.

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με αυτό το ψήφισμα για τις
εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης FLEGT με τη Δημοκρατία του Καμερούν και τη
Δημοκρατία του Κονγκό. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτές οι εθελοντικές συμφωνίες για το εμπόριο
ξυλείας δεν μπορούν να υπονομεύσουν τον γενικό στόχο της ΕΕ για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής, και ότι πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των
δασών. Ελπίζω πως αυτές οι εθελοντικές συμφωνίας θα βοηθήσουν, και δεν θα εμποδίσουν, την
ιδέα του από κοινού τερματισμού του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και της
συμβολής στις προσπάθειες τερματισμού της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, των
σχετικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της απώλειας βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο.

Υποστηρίζω, κατά συνέπεια, το αίτημα να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι η πολιτική της ΕΕ είναι
συνεπής και να μεριμνήσει ιδιαιτέρως ώστε οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA)
να μην ενθαρρύνουν την επέκταση των βιομηχανικών υλοτομικών δραστηριοτήτων σε αναλλοίωτα
δασικά τοπία, καθώς και να συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις που θα συνυπογράψουν VPA
στο μέλλον για την παρακολούθηση και τη λήψη μέτρων για την εξάλειψη των αρνητικών
επιπτώσεων, άμεσων και έμμεσων, της εμπορικής υλοτόμησης στην άγρια χλωρίδα και πανίδα.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Επικροτώ τις εθελοντικές συμφωνίες
εταιρικής σχέσης (VPA). Διότι αποτυπώνουν τη βούληση για την καταπολέμηση του εμπορίου
ξυλείας παράνομης υλοτόμησης στην ΕΕ. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία τους όσον αφορά την
αναχαίτιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, καθώς και των σχετικών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και της απώλειας βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι
προαναφερθείσες εκθέσεις προωθούν ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη, την ανθρώπινη
ανάπτυξη και τις βιώσιμες πηγές ειδών διατροφής. Καλώ την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η
πολιτική της ΕΕ θα είναι συνεπής, με στόχο να συμβάλει αποτελεσματικά στις διεθνείς δεσμεύσεις
όλων των μερών που συμμετέχουν στις VPA.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το 20-40%
της παγκόσμιας παραγωγής ξυλείας είναι αποτέλεσμα παράνομης υλοτόμησης. Επιπλέον, κάθε
χρόνο, η αποψίλωση των δασών αυξάνεται κατά 13 εκατομμύρια εκτάρια και προκαλεί εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, το ποσοσοτό των οποίων εκτιμάται στο 20% σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τις οποίες μόλις ενέκρινε το Κοινοβούλιο, θα
βοηθήσουν στην καταπολέμηση του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας μέσω της
βελτίωσης της ανιχνευσιμότητας της ξυλείας που υλοτομείται στη Δημοκρατία του Κονγκό και
στο Καμερούν, χάρη σε ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου και ορθές πολιτικές διαχείρισης των
δασών. Γενικότερα, οι εν λόγω συμφωνίες υπενθυμίζουν τις ευθύνες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή
Ένωση όταν διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει
συνεκτική εμπορική πολιτική και πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν οδηγούν
σε αποψίλωση μεγάλης κλίμακας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για το ελεύθερο
εμπόριο ξυλείας ή την παραγωγή βιοκαυσίμων. Για αυτόν τον λόγο, το Κοινοβούλιο εμμένει
στην υποβολή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τακτικών εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή
αυτών των συμφωνιών.
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Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις
εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της
διακυβέρνησης και του εμπορίου, διότι η διαπραγμάτευση αυτών των VPA θα μας επιτρέψει να
καθορίσουμε τις βέλτιστεςπρακτικές για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες που
παρέχουν ξυλεία, με σκοπό την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας και τη διατήρηση και βιώσιμη
χρήση των δασικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παράνομη υλοτομία δεν είναι τίποτε λιγότερο από
λεηλασία των φυσικών πόρων των χωρών οι οποίες παρέχουν ξυλεία, συνήθως των
αναπτυσσόμενων χωρών, και συνιστά σαφή επίθεση κατά της βιοποικιλότητας και της ποιότητας
ζωής των λαών, καθώς και των μελλοντικών προοπτικών τους. Εάν συμφωνίες σαν αυτές που
επετεύχθησαν με τη Δημοκρατία του Κονγκό και τη Δημοκρατία του Καμερούν αποδειχθούν
αποτελεσματικές όσον αφορά την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας, ενδέχεται να
δημιουργήσουν μια ικανοποιητική βάση για μελλοντικές συμφωνίες του ίδιου είδους. Επικροτώ
τον προβληματισμό της Ευρώπης για την προστασία των φυσικών πόρων άλλων χωρών, αλλά
οφείλω να τονίσω ότι, παρά το ρυθμιστικό πλαίσιο των συμφωνιών, τα νικηφόρα αποτελέσματα
όσον αφορά την καταπολέμηση του εμπορίου παράνομης ξυλείας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα των χωρών παραγωγής ξυλεία. Χωρίς τη συμμετοχή
και την αποτελεσματική δέσμευσή τους, οιαδήποτε μέσα επί των οποίων συμφωνήσουν θα είναι
άχρηστα. Επομένως, το παρόν μοντέλο αποτελεί αίτημα προς τις χώρες εταίρους της ΕΕ να
αναλάβουν την ευθύνη ώστε να γίνει κατανοητή η ανάγκη προστασίας του συμφέροντος των
μελλοντικών γενεών τους και να ενεργήσουν προς όφελος όλων αντιστεκόμενες, στον πειρασμό
για άμεσα κέρδη.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται για την
καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, και επιδιώκει τη διατήρηση των δασικών πόρων και
την προώθηση της βιώσιμης χρήσης τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά συνέπεια, επικροτώ την υπογραφή των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης με το
Καμερούν και τη Δημοκρατία του Κονγκό για τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και τη
μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου είναι απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλισθεί
ότι οι δραστηριότητες στον δασικό τομέα είναι διαφανείς, σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων
λαών και δεν συμβάλλουν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι εν λόγω συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την εξάλειψη της παράνομης
υλοτομίας, θέτοντας τέλος με αυτόν τον τρόπο στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών,
καθώς και στις παραγόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την απώλεια της
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία
του αιτήματος προς την Επιτροπή να συντάσσει και να παρουσιάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο
έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων όλων των τρεχουσών και
μελλοντικών συμφωνιών.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Το εν λόγω ψήφισμα ορθώς αναφέρει ότι η
ευρείας κλίμακας βιομηχανική εκμετάλλευση των τροπικών δασών είναι αδύνατον να διατηρηθεί,
διότι οδηγεί στην υποβάθμιση και την καταστροφή οικοσυστημάτων εξαιρετικής σημασίας, και
από λειτουργικής άποψης και όσον αφορά τον φυσικό πλούτο που προστατεύουν. Πιστεύουμε,
επίσης, ότι το ψήφισμα υποδεικνύει ορθώς και εγκαίρως τους περιορισμούς και τις αντιφάσεις
των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της
διακυβέρνησης και του εμπορίου. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην καλύπτει αυτό που πραγματικά
απαιτείται για την εξάλειψη των αιτιών του προβλήματος της παράνομης ή της μη βιώσιμης
υλοτομίας. Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το εν λόγω πρόβλημα δεν μπορεί
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να διαχωριστεί από τις τεράστιες αδυναμίες στις οικονομίες αυτών των χωρών και τα σημαντικά
επίπεδα φτώχειας των λαών τους, και ότι, κατά καιρούς, αυτή η δραστηριότητα είναι η μοναδική
πηγή εισοδήματος για πολλές οικογένειες. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στο συμπέρασμα, το οποίο
συμπεριλαμβάνεται στην προτεινόμενη τροπολογία μας που δυστυχώς απορρίφθηκε, ότι είναι
δυνατόν να τερματιστεί η παράνομη ή η μη βιώσιμη υλοτομία μόνον εάν αντιμετωπιστεί η φρικτή
κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες αυτές, ανατρέποντας ένα οικονομικό μοντέλο
το οποίο βασίζεται στην τεράστια εξάρτηση από την εκμετάλλευση και την εξαγωγή μικρού
αριθμού πρώτων υλών προς εκβιομηχανισμένες χώρες, γεγονός το οποίο προάγει νεοαποικιακές
σχέσεις εξάρτησης, και ενθαρρύνει τη διαρπαγή πόρων από τις αναπτυσσόμενες χώρες και την
καθυπόταξή τους.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Για μία ακόμα φορά, θα ήθελα να
χρησιμοποιήσω το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπενθυμίσω σε όλους τη σημασία
των δασών για το κλίμα, τη διαχείριση των υδάτων, τη γεωργία και τον πολιτισμό της οικείας
χώρας ή περιοχής, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Η αγοραία αξία των αγαθών που
κατασκευάζονται από ξυλεία είναι εξίσου σημαντική. Πρέπει, κατά συνέπεια, να είμαστε απολύτως
βέβαιοι ότι η ξυλεία από το Καμερούν, τη Δημοκρατία του Κονγκό ή από οιαδήποτε άλλη τρίτη
χώρα έχει αποκτηθεί, μεταφερθεί και διατεθεί στην αγορά νόμιμα, με σεβασμό στις ανάγκες των
τοπικών κοινοτήτων και τηρώντας τη νομοθεσία περί της διαχείρισης των δασών. Η έναρξη
εταιρικής σχέσης με αυτές τις χώρες θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαχείρισης των
δασών και τη μεγαλύτερη αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα των χωρών εξαγωγής στο διεθνές
προσκήνιο.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Επικροτώ αυτό το ψήφισμα, το οποίο συνοδεύει τις
διαδικασίες έγκρισης για τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης σχετικά με τη δασική
νομοθεσία και το εμπόριο ξυλείας με το Καμερούν και το Κονγκό. Το ψήφισμα ορθά τονίζει ότι
η επαρκής χρηματοδότηση, η παρακολούθηση και η συμμετοχή ΜΚΟ και της κοινωνίας των
πολιτών θα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων των εθελοντικών συμφωνιών
εταιρικής σχέσης.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Στη μάχη κατά της λεηλασίας της
βιοποικιλότητας, η καταστροφή των δασών αποτελεί ζήτημα απολύτως καίριας σημασίας.
Πρόκειται κυρίως για το αποτέλεσμα μιας συλλογιστικής της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης
που βασίζεται στην παραγωγή, και είναι, κατά συνέπεια, απολύτως νόμιμη. Η εφαρμογή διμερών
εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης για την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης
των δασών αποτελεί εν μέρει βήμα προόδου προς την απαραίτητη θέσπιση ενός μηχανισμού για
την τιμωρία όλων των οικολογικών εγκλημάτων. Οι εν λόγω συμφωνίες, οι οποίες εξακολουθούν
να είναι πολύ γενικές, αξίζει, παρ’ όλα αυτά, να ενθαρρυνθούν και, κυρίως, να βελτιωθούν.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η εκμετάλλευση της ξυλείας στις χώρες της Αφρικής
συχνά πραγματοποιείται παράνομα, γεγονός που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην προστασία
των φυσικών πόρων των χωρών παραγωγής, και συνιστά επίσης επίθεση κατά της βιοποικιλότητας
και της ποιότητας ζωής των λαών, καθώς και των μελλοντικών προοπτικών τους.

Η υπογραφή αυτού του είδους συμφωνιών με τη Δημοκρατία του Κονγκό και με το Καμερούν
θα μπορούσε να βοηθήσει να αντιστραφεί αυτή η τάση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι
αποτελεσματικές και επιτυγχάνουν σαφώς τον τερματισμό της παράνομης υλοτομίας στις εν
λόγω αφρικανικές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί η χρήση εκ μέρους της ΕΕ συμφωνιών αυτού του
τύπου, προκειμένου να προστατεύσει τους φυσικούς πόρους τρίτων. Ωστόσο, για να στεφθούν
με επιτυχία οι πρωτοβουλίες αυτές, είναι πολύ σημαντικό να συστρατευθούν σε αυτήν τη μάχη
οι κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα των κρατών παραγωγής.
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Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Δεν μπορούμε να αναμένουμε οι συμφωνίες εταιρικής
σχέσης για την παγκόσμια βιώσιμη χρήση των δασικών πόρων να κάνουν θαύματα. Η
αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας θα είναι εφικτή μόνον εάν τα τοπικά
συστήματα μπορέσουν να καταστούν πιο ανθεκτικά στη διαφθορά, εάν μπορέσουν να κλείσουν
οι πίσω πόρτες που επί του παρόντος χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθούν οι υφιστάμενοι
κανόνες και, τέλος, εάν μπορέσουν να επιβληθούν σημαντικές κυρώσεις και ποινές για τη μη
συμμόρφωση προς τους κανόνες. Όσον αφορά την περιβαλλοντική ζημία που προκαλούν οι
δραστηριότητες στον δασικό τομέα, είναι σημαντικό να μην λησμονούμε τη ζημία που προκαλούν
τα μέσα μεταφορων. Παρόλο που δεν μπορούμε να αναμένουμε θαύματα από τη συμφωνία,
συνιστά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και για αυτόν τον λόγο υπερψήφισα την παρούσα
έκθεση.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος
για τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας
για τα δάση, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξυλείας και τα προϊόντα που προέρχονται από
αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψήφισα υπέρ, διότι πιστεύω ότι η διαπραγμάτευση αυτών την
εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης μάς επιτρέπει να αποκτήσουμε κατευθυντήριες γραμμές
για τις βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως προηγούμενο για τις
διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με άλλες εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής
σχέσης με χώρες παραγωγούς ξυλείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επικροτώ το γεγονός ότι η ΕΕ αποδέχεται το μερίδιο της ευθύνης που της
αναλογεί για την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας, καθώς και του σχετικού εμπορίου, και
για την ενίσχυση των προσπαθειών που αφορούν τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των δασικών
πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επικροτώ το γεγονός ότι οι δεσμεύσεις των ενδιαφερομένων μερών
για τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών είναι διαφανείς και σέβονται τα δικαιώματα των
αυτοχθόνων λαών, ενώ διασφαλίζουν παράλληλα τη δασική βιοποικιλότητα, το κλίμα και την
αειφόρο ανθρώπινη ανάπτυξη.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος σχετικά
με τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με το Καμερούν και τη Δημοκρατία του Κονγκό.
Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη, κατά τη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμφωνιών τέτοιου
είδους, να προβλέπονται μέτρα τα οποία θα διαφυλάττουν τους στόχους της εξάλειψης της
παράνομης υλοτομίας, της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των δασικών πόρων και του
σεβασμού προς τα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Μετά από ενδελεχή έλεγχο σε
συνεργασία με ορισμένες ΜΚΟ, αποφασίσαμε να στηρίξουμε την υπογραφή των δύο εθελοντικών
συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Οι συστάσεις των Πρασίνων εγκρίθηκαν ομόφωνα από την επιτροπή.
Ωστόσο, στην αιτιολογική μας έκθεση ζητήσαμε από την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω
ορισμένες λεπτομέρειες. Συνεπώς, προκειμένου να διατυπωθούν κάποιες πρόσθετες ανησυχίες,
κατατέθηκε προφορική ερώτηση με συζήτηση, με τη στήριξη όλων των πολιτικών Ομάδων,
υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι παρέχονται εγγυήσεις για ορισμένα
κριτήρια, όχι μόνο κατά το στάδιο των υπογραφών, αλλά και κατά το κρισιμότερο στάδιο της
εφαρμογής των συμφωνιών. Για παράδειγμα, ζητούμε από την Επιτροπή να υποβάλλει, εντός έξι
μηνών από την έναρξη ισχύος κάθε εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης, έκθεση σχετικά
με τα ληφθέντα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο διάλογος ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη
και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και αυτοχθόνων πληθυσμών,
συνεχίζεται και διατηρείται κατά το στάδιο της εφαρμογής. Στο κείμενο υπογραμμίζεται ο
κίνδυνος ευρείας κλίμακας εκμετάλλευσης των δασών και οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της
εμπορικής υλοτόμησης στην άγρια χλωρίδα και πανίδα, τη βιοποικιλότητα, την αποψίλωση, την
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υποβάθμιση των δασών και τους τοπικούς και αυτόχθονους πληθυσμούς. Προσπαθήσαμε,
επίσης, να θίξουμε τη ζωτικής σημασίας ανάγκη για τη διασφάλιση της ελευθερίας του λόγου
και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να ακούγονται τυχόν παράπονα στην
εκάστοτε χώρα την οποία αφορούν οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης σχετικά
με την επιβολή της νομοθεσίας για τα δάση, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξυλείας και τα
προϊόντα που προέρχονται από αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) αντιπροσωπεύουν το
ευρωπαϊκό μοντέλο –το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο του σχεδιασμού– για την
καταπολέμηση του παράνομου διεθνούς εμπορίου ξυλείας.

Οι εγκριθείσες εταιρικές σχέσεις με τη Δημοκρατία του Καμερούν και τη Δημοκρατία του Κονγκό
περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές ορθών πρακτικών, οι οποίες δύνανται να διαμορφώσουν
σημαντικό προηγούμενο για άλλες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με χώρες
παραγωγούς ξυλείας. Κεντρική ιδέα του εγκριθέντος κειμένου είναι ο από κοινού τερματισμός
του εμπορίου ξυλείας που υλοτομείται παράνομα και των προϊόντων που κατασκευάζονται από
τέτοια ξυλεία, καθώς και η συμβολή στις προσπάθειες τερματισμού της αποψίλωσης και της
υποβάθμισης των δασών, των σχετικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της απώλειας της
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη, η αειφόρος ανθρώπινη ανάπτυξη και ο σεβασμό προς τους αυτόχθονες
και τοπικούς πληθυσμούς.

Μολονότι τα δάση είναι ιδιοκτησία των κυρίαρχων κρατών στα οποία βρίσκονται, το δασικό
περιβάλλον αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και πρέπει να προστατεύεται, να
διατηρείται και, όταν είναι εφικτό, να αποκαθίσταται, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της
παγκόσμιας βιοποικιλότητας και των λειτουργιών του οικοσυστήματος, καθώς και την προστασία
του παγκόσμιου κλίματος από τις αλλαγές που πλέον προκύπτουν.

Bart Staes (Verts/ALE),    γραπτώς. – (NL) Στο πλαίσιο της επιβολής της δασικής νομοθεσίας,
της διακυβέρνησης και του εμπορίου (FLEGT), οι χώρες εξαγωγής τροπικής ξυλείας ξεκίνησαν
τη σύνταξη εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης (VPA) με την ΕΕ, προκειμένου να
παρασχεθούν εγγυήσεις για την ανιχνευσιμότητα και τη νομιμότητα της ξυλείας. Οι εν λόγω
συμφωνίες εξασφαλίζουν, επίσης, ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου. Αυτό τους επιτρέπει να
θέτουν το πρότυπο για τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των δασών. Επικροτώ με ιδιαίτερη
ικανοποίηση το γεγονός ότι η Επιτροπή συνήψε συμφωνίες με το Καμερούν και τη Δημοκρατία
του Κονγκό. Οι εν λόγω συμφωνίες διαμορφώνουν θετική βάση για τη σύναψη μελλοντικών
VPA, για παράδειγμα, με ορισμένες χώρες της Ασίας και με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία είναι
το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να υποβάλλει, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος
μιας εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης, έκθεση σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα, προκειμένου
να διεξάγεται και να διατηρείται συνεχής διάλογος ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τις
κοινότητες των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και αυτοχθόνων πληθυσμών. Η
υπερεκμετάλλευση των δασών δεν συνιστά απειλή μόνο για τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και για
την πανίδα και τη χλωρίδα, καθώς και για τη βιοποικιλότητα. Χάρη στις εν λόγω συμφωνίες θα
μειωθεί και το είδος της μαζικής αποψίλωσης που οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σύσταση: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ με τον στόχο παροχής ενός νομοθετικού
πλαισίου για τον εντοπισμό και τη διασφάλιση της ανιχνευσιμότητα των προϊόντων ξυλείας,
θεσπίζοντας ανεξάρτητες κυβερνητικές διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες θα πιστοποιούν ότι όλα
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τα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται από τη Δημοκρατία του Καμερούν στις ευρωπαϊκές αγορές
έχουν παραληφθεί, υλοτομηθεί, μεταφερθεί και εξαχθεί νόμιμα, με στόχο τη δημιουργία της
βάσης νομικής διαχείρισης και χρήσης στον τομέα ξυλείας του Καμερούν και την ενίσχυση της
εφαρμογής του δασικού κανονισμού και διακυβέρνησης. Πιστεύω, επίσης, ότι η εν λόγω συμφωνία
είναι ύψιστης σημασίας, καθώς η χώρα αυτή αποτελεί τον κύριο εξαγωγέας ξυλείας από την
Αφρική στην Ευρώπη και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε αρκετά επίπεδα διακυβέρνησης,
όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η διαφθορά. Είναι, επίσης, απαραίτητο να διασφαλιστεί
ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ και το Καμερούν εκπληρώνονται όσον αφορά το
περιβάλλον, την έγκριση της εποπτείας της κοινωνίας των πολιτών και τη μεγαλύτερη συμμετοχή
των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων, διασφαλίζοντας ότι οι τελευταίες μπορούν να
απολαύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτήν τη σύσταση. Το Καμερούν,
40% της επικράτειας του οποίου καλύπτεται από δάση, είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ξυλείας
πλατύφυλλων δένδρων από την Αφρική στην Ευρώπη. Πωλεί το 80% των προϊόντων πρίσεως
στην ΕΕ. Ωστόσο, η βιομηχανία παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα διακυβέρνησης, τα οποία
οδηγούν σε περιβαλλοντική υποβάθμιση, ανισότητες, ένδεια και διαφθορά. Έως σήμερα, έρευνες
των ΜΚΟ κατέδειξαν ότι το 20% της ξυλείας από το Κονγκό η οποία εισήγχθη στην ευρωπαϊκή
αγορά είναι παράνομης προέλευσης, είτε προορίζεται για παραγωγή, πώληση, κατεργασία ή
εξαγωγή. Αυτή η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
το Καμερούν είναι ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο, αγοράζοντας υπεύθυνα,
μπορούμε να έχουμε θετική επιρροή στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε τρίτες χώρες ή στον
κόσμο γενικά, να μειώσουμε τη ρύπανση και να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, τη
φτώχεια και τη διαφθορά. Πιστεύω ότι η αρχή της υπεύθυνης αγοράς μπορεί να συμβάλει
σημαντικά όσον αφορά τη μείωση του όγκου του αθέμιτου και παράνομου εμπορίου και να
συμβάλει στη διαφύλαξη των δασών και της βιοποικιλότητας.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Επιδοκιμάζω τις δεσμεύσεις που
ανελήφθησαν μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Καμερούν με στόχο τη βελτίωση της
διαχείρισης των δασών και τη μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου είναι απαραίτητο,
ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες στον δασικό τομέα είναι διαφανείς, σέβονται
τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και δεν συνσυμβάλλουν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.

Το δασικό περιβάλλον είναι ένα κοινό κομμάτι παγκόσμιας κληρονομιάς και πρέπει να
προστατευθεί, να διατηρηθεί και, εάν είναι δυνατόν, να αποκατασταθεί, με απώτερους σκοπούς
τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων και
την προστασία του κλίματος. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι ζωτικής σημασίας
οι κυβερνήσεις-εταίροι στην Αφρική και τις τρίτες χώρες να καταρτίσουν σχέδια διατήρησης
των πόρων και χρήσης της γης. Ταυτόχρονα, πρέπει να προσδιορίσουν τη βοήθεια που θα είναι
απαραίτητη από τους ξένους εταίρους και από τους διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να
προωθηθούν οι εν λόγω στόχοι.

George Sabin Cutaş (S&D),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα τη σύναψη της εθελοντικής
συμφωνίας εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Καμερούν
σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας για τα δάση καθώς θα παράσχει το νομικό πλαίσιο για
τη νόμιμη διαχείριση της εκμετάλλευσης της ξυλείας στο Καμερούν και της εξαγωγής της στην
ΕΕ. Στόχος αυτού είναι να εξαλειφθεί η διαφθορά, από την οποία προκύπτει το παράνομο εμπόριο
ξυλείας, και να αναπτυχθεί μια σειρά ορθών πρακτικών διακυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα.

113Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL19-01-2011



Η συμμετοχή μελών της κοινωνίας των πολιτών στη σύναψη της συμφωνίας αποτελεί θετικό
βήμα και πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να διασφαλιστεί εξωτερικός έλεγχος κατά την πρόοδο
της διαδικασίας εξάλειψης της απάτης και ανάπτυξης βιώσιμου εμπορίου.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα τη σύσταση για την εθελοντική συμφωνία
εταιρικής σχεσης ανάμεσα στην ΕΕ και τη Δημοκρατία του Καμερούν καθώς ορίζει πολιτικές και
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στον τομέα της ξυλείας του Καμερούν να
προωθήσει την ορθή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης
και του εμπορίου παράνομης ξυλείας.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Καμερούν για την εφαρμογή της
νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου στον δασικό τομέα όσον αφορά τα προϊόντα
ξυλείας, που εισάγονται από την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του
εμπορίου (FLEGT) της ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας δεδομένου του αρνητικού αντίκτυπου που
οπωσδήποτε συνεπάγεται το εμπόδιο παράνομης ξυλείας. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει να επιτρέπει
τον εντοπισμό της προέλευσης της ξυλείας και να ενθαρρύνει την εφαρμογή των ανεξάρτητων
διαδικασιών ελέγχου, οι οποίες μπορούν να την αποδείξουν. Ελπίζω πως η δέσμευση του Καμερούν
με την FLEGT θα μειώσει αποτελεσματικά τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για τους διακινητές
και, συνεπώς, θα θεσπίσει ένα αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα ώστε να ελέγχεται εάν η
ξυλεία είναι νόμιμη.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται για να
καταπολεμήσει την παράνομη υλοτομία, ενώ επιδιώκει να διατηρήσει τους δασικούς πόρους και
να προωθήσει την αειφόρο χρήση τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά συνέπεια, επικροτώ την υπογραφή των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης με το
Καμερούν με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και τη μεταρρύθμιση της ισχύουσας
νομοθεσίας, όπου είναι απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες στον
δασικό τομέα είναι διαφανείς, σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και δεν συμβάλλουν
σε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι εν λόγω συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την εξάλειψη της παράνομης
υλοτομίας, τερματίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών,
αλλά και όσον αφορά τις σχετικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την απώλεια της
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία
του αιτήματος προς την Επιτροπή να συντάσσει και να παρουσιάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο
έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων όλων των τρεχουσών και
μελλοντικών συμφωνιών.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Παρόλο που οι στόχοι που καθορίζονται σε
αυτήν τη συμφωνία, η οποία αποσκοπεί στην ανιχνευσιμότητα και την πιστοποίηση των προϊόντων
ξυλείας που προέρχονται από τη Δημοκρατία του Καμερούν, είναι προφανώς αξιέπανοι, δεν
ανταποκρίνονται στον βαθμό που πιστεύουμε ότι χρειάζεται στο πρόβλημα της καταστροφής
των δασών, και μαζί με αυτό στην απειλή για την ακεραιότητα των πόρων ανυπολόγιστης αξίας
από οικολογικής άποψης και από άποψης διατήρησης, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την
ύπαρξη και τον τρόπο ζωής των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων λαών. Ο ίδιος ο
εισηγητής συνειδητοποιεί τις αδυναμίες της συμφωνίας, εκφράζοντας έναν μακρύ κατάλογο
ανησυχιών τα οποία δεν εξετάζει ρητά. Συγκεκριμένα, η συμφωνία δεν αποκλείει την πιθανότητα
η ευρείας κλίμακας βιομηχανική υλοτόμηση να αυξήσει την υποβάθμιση και την αποψίλωση
των δασών, συμπεριλαμβανομένων των παρθένων δασών με υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας. Ο
εισηγητής παραδέχεται ότι η συμφωνία θα διευκολύνει την εισαγωγή στην ΕΕ ξυλείας, η οποία
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προέρχεται από το Καμερούν και ότι αυτό ενδέχεται να έρθει σε αντίθεση με τον στόχο της ΕΕ
για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αναγνωρίζεται ότι οι τοπικές κοινότητες και οι
αυτόχθονες λαοί δεν συμμετείχαν άμεσα στη συζήτηση της συμφωνίας. Η έλλειψη στοχευμένης
χρηματοδότησης αναγνωρίζεται επίσης, καθώς και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης και
ανθρωπίνων πόρων για την εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτοί, μεταξύ άλλων, είναι ορισμένοι από
τους λόγους πίσω από την αποχή μας.

Lorenzo Fontana (EFD),    γραπτώς. – (IT) Το γεγονός ότι το Καμερούν είναι ο βασικός
εξαγωγέας ξυλείας πλατύφυλλων δένδρων της Αφρικής στην Ευρώπη καθιστά απαραίτητη τη
ρύθμιση της ροής αγαθών μέσω της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, για την οποία ψηφίζουμε
σήμερα. Η διαφθορά και η παρανομία που πλήττουν το εμπόριο στο Καμερούν πρέπει όντως να
αντιμετωπιστούν μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος για έλεγχο της νομιμότητας και των
ανεξάρτητων ελέγχων του συστήματος συνολικά. Παρότι που εξακολουθούν να υπάρχουν
αμφιβολίες για την πραγματική αποτελεσματικότητα της εν λόγω συμφωνίας, πιστεύω ότι είναι
σωστό να υποστηρίξουμε τη σύσταση του κ. Jadot.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφωνώ με αυτό το έγγραφο, επειδή ο στόχος
της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης Καμερούν-Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να παρασχεθεί
το νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου θα εντοπίζεται και θα διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα
της ξυλείας, θα θεσπιστούν κυβερνητικές και ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου ώστε να
πιστοποιηθεί ότι όλες οι εξαγωγές ξυλείας από το Καμερούν στις ευρωπαϊκές αγορές έχουν
αποκτηθεί, υλοτομηθεί, μεταφερθεί και εξαχθεί νόμιμα, προκειμένου να παρασχεθεί η βάση για
τη νομική διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών του Καμερούν, και να ενισχυθεί η εφαρμογή
των δασικών κανονισμών και της διακυβέρνησης. Κατά την άποψή μου, πρέπει να σταματήσουμε
το παράνομο εμπόριο ξυλείας και τη διαφθορά και να θεσπίσουμε ένα αποτελεσματικό, διαφανές
σύστημα για την παρακολούθηση της νομιμότητας της ξυλείας και των προϊόντων που
προέρχονται από αυτήν. Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης Καμερούν-ΕΕ, η οποία συνήφθη
σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, προβλέπει μια σειρά πολιτικών και ρυθμιστικών
μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν στη βιομηχανία ξυλείας του Καμερούν να θεσπίσει
ορθή διακυβέρνηση και μεγαλύτερη διαφάνεια. Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης θεσπίζει
μια καινοτόμο διαδικασία για την καταπολέμηση της απάτης και των παράνομων πρακτικών στο
εμπόριο ξυλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός ορισμού για το τι σημαίνει νόμιμο εμπόριο ξυλείας,
ενός συστήματος ελέγχου της νομιμότητας και των ανεξάρτητων ελέγχων του συστήματος
συνολικά, που έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτευχθεί πιο βιώσιμο εμπόριο ξυλείας. Πρέπει να τονιστεί
ότι οι εν λόγω εθελοντικές συμφωνίες για το εμπόριο ξυλείας δεν πρέπει να αντιτίθενται στον
συνολικό στόχο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να
παρέχουν εγγυήσεις για αειφόρο χρήση των δασών, να σταματήσουν την αποψίλωση και την
υποβάθμιση των δασών και τις σχετικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την απώλεια της
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Το εν λόγω σχέδιο ψηφίσματος αφορά τη σημαντική
συμφωνία εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Καμερούν.
Ο κύριος στόχος αυτής της εταιρικής σχέσης είναι να παρασχεθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο εντός
του οποίου θα διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα της ξυλείας, θα θεσπιστούν διαδικασίες
πιστοποίησης των ποσοτήτων ξυλείας που εξάγονται από το Καμερούν στις ευρωπαϊκές χώρες
και θα ελέγχεται εάν το εμπόριο συμμορφώνεται με τις νομικές και, κυρίως, τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις. Το Καμερούν είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ξυλείας πλατύφυλλων δέντρων της
Αφρικής στην Ευρώπη, η οποία αγοράζει το 80% της παραγωγής του. Υπό το πρίσμα αυτού του
γεγονότος, πρέπει να εξετάσουμε την ανάγκη έγκρισης συστημάτων και διαδικασιών
παρακολούθησης σε αυτόν τον τομέα της αγοράς προκειμένου να αποφευχθεί η πραγματοποιήση
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δραστηριοτήτων της αγοράς με χρήση παράνομων διαδικασιών. Αποφάσισα να στηρίξω την εν
λόγω σύσταση επειδή είμαι πεπεισμένος για την ανάγκη ανάπτυξης συμφωνιών με χώρες εκτός
Ευρώπης. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις πρέπει να συμμορφώνονται
με τους κανόνες που έχουν οριστεί για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και πρέπει να υπόκεινται
σε αυστηρούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν
αληθινές ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Στη μάχη κατά της λεηλασίας της
βιοποικιλότητας, η καταστροφή των δασών είναι ένα ζήτημα απολύτως ζωτικής σημασίας. Είναι
κυρίως το αποτέλεσμα μιας συλλογιστικής που βασίζεται στην παραγωγή της σύγχρονης
παγκοσμιοποίησης και είναι, κατά συνέπεια, απολύτως νόμιμη. Η εφαρμογή της διμερούς
εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ/Καμερούν για την καταπολέμηση της παράνομης
εκμετάλλευσης των δασών αποτελεί ένα μερικό βήμα προς την απαραίτητη θέσπιση ενός
μηχανισμού για την τιμωρία όλων των οικολογικών εγκλημάτων.

Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία των αποφάσεων που αφορούν τη
χορήγηση και τον έλεγχο αδειών εξαγωγής και η προώθηση του εμπορίου ξυλείας καθώς και η
ανάπτυξη του κλάδου των δασών πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι είναι οικολογικά βιώσιμο. Η
απουσία τέτοιων μέτρων είναι ιδιαίτερα λυπηρή. Επιπλέον, πρέπει να εκφραστούν σοβαρές
επιφυλάξεις σχετικά με την αξιοπιστία του συστήματος ελέγχου δεδομένης της παράβασης του
καθήκοντος από την πλευρά των αρχών στο Καμέρουν.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η εκμετάλλευση της ξυλείας στις χώρες της Αφρικής
συχνά πραγματοποιείται παράνομα, γεγονός που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην προστασία
των φυσικών πόρων των χωρών παραγωγής, και συνιστά επίσης επίθεση στη βιοποικιλότητα,
στην ποιότητα της ζωής των λαών και στις μελλοντικές προοπτικές τους.

Ελπίζω πως η συμφωνία που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων με το Καμερούν θα
καταπολεμήσει αποτελεσματικά την παράνομη εκμετάλλευση ξυλείας στη χώρα, συμβάλλοντας
με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση των συνθηκών για τους πληθυσμούς που ζουν από εισοδήματα
από αυτόν τον οικονομικό τομέα, και πως θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της βιοποικιλότητας
και την προστασία των φυσικών πόρων του Καμερούν.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Παρόλο που η συμφωνία εταιρικής σχέσης με το
Καμερούν στον δασικό τομέα είναι αξιέπαινη και, καθώς παρουσιάζεται κατά το Διεθνές Έτος
για τα δάση, αποτελεί επίσης έναν πολύ βολικό τρόπο για να βελτιώσει η ΕΕ την εικόνα της, είναι
αμφίβολο εάν η συμφωνία αξίζει καν το χαρτί επάνω στο οποίο είναι γραμμένη. Η διαφθορά
αποτελεί δεδομένο της καθημερινής ζωής στο Καμερούν. Στην παγκόσμια κατάταξη που
παρουσίασε η Διεθνής Διαφάνεια για το 2010 κατείχε την 146η θέση. Οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις ισχυρίζονται πως η κυβέρνηση του Καμερούν είναι ενήμερη για τα περιβαλλοντικά
εγκλήματα που διαπράττονται από τη βιομηχανία δασοκομίας, αλλά πως η διαφθορά δεν επιτρέπει
την παρακολούθηση και τη δίωξη των εταιρειών. Οι αλλοδαπές εταιρείες λέγεται πως ελέγχουν
περισσότερο από το 60% της υλοτόμησης και πως επεξεργάζονται τα τρία τέταρτα των εξαγωγών
ξυλείας. Παρόλο που δεν μπορούμε να αναμένουμε θαύματα από τη συμφωνία, αποτελεί ένα
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και για αυτόν τον λόγο υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Franz Obermayr (NI),    γραπτώς. – (DE) Το σαράντα τοις εκατό της έκτασης του Καμερούν
καλύπτεται από δάση –επί του παρόντος– επειδή το Καμερούν είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας
τροπικής ξυλείας της Αφρικής, ενώ σε καμία άλλη χώρα δεν αποψιλώνονται τα δάση σε τέτοιο
βαθμό. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι σε 10 έως 15 χρόνια τα πιο σημαντικά είδη δέντρων από
οικολογικής πλευράς στη Λεκάνη του Κονγκό θα έχουν εξαφανιστεί, εάν η εκμετάλλευση ξυλείας
συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο που γίνεται μέχρι τώρα – με στόχο τη μέγιστη απόδοση. Αυτό τελικά
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απειλεί τους πράσινους πνεύμονες της Αφρικής, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για το κλίμα
του πλανήτη και θέτει σε κίνδυνο τη μοναδική χλωρίδα και πανίδα του Καμερούν. Προκειμένου
να προστατευτούν τα τροπικά δάση του Καμερούν, εκείνο που είναι απαραίτητο είναι η
καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας (σε επίπεδο υπαλλήλων και επίσης μελών
τοπικών κοινοτήτων που νέμονται κρατικά δάση), οι αποτελεσματικές διώξεις εγκληματιών, η
αειφόρος δασοκομία, όπου η ποσότητα που υλοτομείται είναι μόνο όση αναμένεται να αναπτυχθεί
εκ νέου, και η καλύτερη εκπαίδευση των υλοτόμων προκειμένου να αποτραπούν βλάβες στο
έδαφος κατά τη διάρκεια της υλοτομίας. Πάνω από όλα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να
αναλάβουν μέρος της ευθύνης, διότι το 80% περίπου της παραγωγής αποστέλλεται στην Ευρώπη.
Η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει εν προκειμένω λαμβάνοντας άμεσα και αποφασιστικά μέτρα. Κατά
συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση αυτήν, καθώς κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίζω υπέρ της υπογραφής της
εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης (VPA) ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη
Δημοκρατία του Καμερούν, στόχοι της οποίας είναι η ενίσχυση της διαχείρισης των δασών, η
προώθηση των προϊόντων ξυλείας του Καμερούν και το να καταστεί η χώρα περισσότερο
ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά.

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να σέβονται τους στόχους και τις δεσμεύσεις της συμφωνίας για την
επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου: ενίσχυση των δικαιωμάτων
εκμετάλλευσης και πρόσβασης σε κοινοτικές εκτάσεις, διασφάλιση αποτελεσματικής συμμετοχής
της κοινωνίας των πολιτών –με ιδιαίτερη προσοχή στους αυτόχθονες λαούς– στη διαμόρφωση
πολιτικών για ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των δασών, αύξηση της διαφάνειας και
μείωση της διαφθοράς. Χωρίς την ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή των αρχών της
Δημοκρατίας του Καμερούν δεν θα προκύψει κανένα αποτέλεσμα από τους προαναφερθέντες
στόχους.

Συμφωνώ με τον εισηγητή όταν υπογραμμίζει την ανάγκη, δεδομένων των νέων αρμοδιοτήτων
που εκχωρεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, να παρακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα διάφορα
στάδια διαπραγμάτευσης και εφαρμογής της VPA, και όταν καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο
Κοινοβούλιο μελέτες για τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
συμφωνίας, μεταξύ άλλων εγγράφων για την αξιολόγηση της εφαρμογής της.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Οι στόχοι της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής
σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Καμερούν (την VPA ΕΕ-Καμερούν,
που συνήφθη στις 6 Μαΐου 2010) είναι να παράσχει νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου θα
εντοπίζεται και θα διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα της ξυλείας, να θεσπιστούν κυβερνητικές
και ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου ώστε να πιστοποιείται ότι όλες οι εξαγωγές ξυλείας από
το Καμερούν στις ευρωπαϊκές αγορές έχουν ακολουθήσει νόμιμες οδούς, και να ενισχυθεί η
εφαρμογή των δασικών κανονισμών και της διακυβέρνησης.

Τα περισσότερα από τα κριτήρια που προκύπτουν από τους ορισμούς της VPA πληρούνται. Το
Καμερούν καλύπτεται κατά 40% από δάση και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ξυλείας
πλατύφυλλων δέντρων της Αφρικής στην Ευρώπη, με το 80% των προϊόντων πρίσεως να
πωλούνται στην ΕΕ. Υπάρχουν, ωστόσο, σοβαρά προβλήματα διακυβέρνησης (διαφθορά), τα
οποία έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Κατά συνέπεια, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να θεσπιστούν διαδικασίες ώστε να καταπολεμηθεί
το παράνομο εμπόριο ξυλείας μέσω της πιο αποτελεσματικής ανάλυσης και εποπτείας των
εμπορικών προτύπων. Η VPA ΕΕ-Καμερούν προβλέπει μια σειρά πολιτικών και ρυθμιστικών
μεταρρυθμίσεων και θα τεθεί σε ισχύ μόλις εφαρμοστούν οι νομοθετικές αλλαγές για τις οποίες
υπήρξε δέσμευση και θεσπιστεί το σύστημα ελέγχου νομιμότητας.
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Για όλους αυτούς τους λόγους, υπερψηφίζω την πρόταση που επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να
ακολουθήσει τη θέση του Συμβουλίου.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης Καμερούν-ΕΕ
προβλέπει μια σειρά από πολιτικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν
στον τομέα ξυλείας του Καμερούν να θεσπίσει ορθές πρακτικές διακυβέρνησης και μεγαλύτερη
διαφάνεια. Είναι σημαντικό να υπάρξουν εγγυήσεις ότι κάθε είδους ξυλεία και προϊόντα ξυλείας
με χώρα προέλευσης το Καμερούν, τα οποία εισέρχονται στις ευρωπαϊκές αγορές, είναι απολύτως
νόμιμα, καθώς και ότι κάθε μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται διασφαλίζει τον σεβασμό για τα
δικαιώματα των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων και έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στο επίπεδο
καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης του ρόλου της τοπικής κοινωνίας των πολιτών.
Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας και ελπίζω πως οι δεσμεύσεις
που ανελήφθησαν και οι στόχοι της συμφωνίας για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της
διακυβέρνησης και του εμπορίου τηρούνται πλήρως κατά την εφαρμογή της.

Csanád Szegedi (NI),    γραπτώς. – (HU) Θεώρησα ότι η έκθεση, η οποία συμφωνεί με τη
σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ανάμεσα στο Καμερούν και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, αξίζει να υποστηριχθεί κατά την ψηφοφορία. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για το
Καμερούν, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ξυλείας πλατύφυλλων δέντρων από την Αφρική στην
Ευρώπη, να εφαρμόζει αυστηρούς κανονισμούς κατά τις δραστηριότητές του σε αυτόν τον τομέα.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η κακοποίηση και η καταστροφή του περιβάλλοντος.
Πρέπει να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα παρακολούθησης. Είμαι
πεπεισμένος ότι οι ευρωπαίοι πολιτικοί πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία
του περιβάλλοντος και πρέπει να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν ή συμβάλλουν
στην προστασία της υγείας του περιβάλλοντος, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά επίσης και σε
παγκόσμια κλίμακα.

Σύσταση: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ με τον στόχο παροχής ενός νομοθετικού
πλαισίου για τον προσδιορισμό και τη διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων ξυλείας,
θεσπίζοντας ανεξάρτητες κυβερνητικές διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες θα πιστοποιούν ότι όλα
τα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται από τη Δημοκρατία του Κονγκό προς τις ευρωπαϊκές αγορές
έχουν αποκτηθεί, υλοτομηθεί, μεταφερθεί και εξαχθεί νόμιμα, ενόψει της δημιουργίας βάσης
για τη νομική διαχείριση και χρήση στον τομέα της ξυλείας του Κονγκό και την ενίσχυση της
εφαρμογής της δασικής ρύθμισης και διακυβέρνησης. Η εν λόγω συμφωνία είναι ζωτικής
σημασίας, διότι η χώρα αυτή εξάγει ξυλεία και προϊόντα ξυλείας αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων
ευρώ ετησίως, το ήμισυ και πλεόν της οποίας προορίζεται για την ΕΕ. Συμφωνώ, επίσης, με την
ανάγκη να διασφαλισθεί η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Δημοκρατία
του Κονγκό όσον αφορά τα ανθρώπινα και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Επικροτώ τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν
στην εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην ΕΕ και τη Δημοκρατία του Κονγκό,
με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και τη μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας
σε αυτόν τον τομέα. Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες στον δασικό τομέα
είναι διαφανείς, σέβονται τα δικαιώματα των λαών και δεν συμβάλλουν σε δυσμενείς
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο των ανεξάρτητων εθνικών οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων εξωτερικών παρατηρητών ως προς την
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των VPA από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα τη σύσταση για την εθελοντική συμφωνία
εταιρικής σχεσης ανάμεσα στην ΕΕ και τη Δημοκρατία του Κονγκό, διότι καθορίζει πολιτικές
και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στον τομέα της ξυλείας του Κονγκό
να προωθήσει την ορθή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης
και του εμπορίου παράνομης ξυλείας.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το εμπόριο παράνομης ξυλείας είναι ένα πρόβλημα που
πλήττει σοβαρά τις χώρες παραγωγούς, μεταξύ των οποίων και η Δημοκρατία του Κονγκό, και
θέτει σε κίνδυνο οικοσυστήματα, τρόπους ζωής, καθώς και τις ίδιες τις οικονομίες των
αναπτυσσόμενων χωρών. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να δέχεται παράνομη
ξυλεία, συνεπώς τα μέτρα που στοχεύουν στην παρεμπόδιση της εισόδου της στην ΕΕ είναι
ευπρόσδεκτα. Υπό την έννοια αυτή, μια συμφωνία εταιρικής σχέσης που στοχεύει στον εντοπισμό
της προέλευσης και της νομιμότητας της ξυλείας που φθάνει στην ΕΕ συνιστά σαφώς θετικό
μέτρο. Όπως και στην περίπτωση άλλων καταναλωτικών αγαθών, ο καταναλωτής πρέπει να είναι
σε θέση να εντοπίζει την προέλευση της ξυλείας και να διασφαλίζει ότι πληροί τις νομικές
απαιτήσεις που ισχύουν για αυτήν.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται για την
καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, και επιδιώκει τη διατήρηση των δασικών πόρων και
την προώθηση της βιώσιμης χρήση τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά συνέπεια, επικροτώ την υπογραφή της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης με τη
Δημοκρατία του Κονγκό για τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών και τη μεταρρύθμιση της
ισχύουσας νομοθεσίας, όπου είναι απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες
στον δασικό τομέα είναι διαφανείς, σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και δεν
συμβάλλουν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι εν λόγω συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την εξάλειψη της παράνομης
υλοτομίας, θέτοντας τέλος με αυτόν τον τρόπο στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών,
καθώς και στις παραγόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την απώλεια της
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία
του αιτήματος προς την Επιτροπή να συντάσσει και να παρουσιάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο
έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων όλων των τρεχουσών και
μελλοντικών συμφωνιών.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η εν λόγω συμφωνία στοχεύει στη διασφάλιση
της ανιχνευσιμότητας και της πιστοποίησης των προϊόντων ξυλείας που προέρχονται από τη
Δημοκρατία του Κονγκό. Οι στόχοι αυτοί είναι εκ πρώτης όψεως αξιέπαινοι, αλλά δεν
ανταποκρίνονται στον βαθμό που πιστεύουμε ότι χρειάζεται στο πρόβλημα της καταστροφής
των δασών και, παράλληλα. στην απειλή για την ακεραιότητα των πόρων ανυπολόγιστης αξίας,
από οικολογικής άποψης και από άποψης διατήρησης, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την
ύπαρξη και τον τρόπο ζωής των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων λαών. Οι ανησυχίες
που εκφράζονται από τον ίδιο τον εισηγητή αρκούν για να αναδειχθούν οι αδυναμίες της
συμφωνίας, δικαιολογώντας, συνεπώς, και την αποχή μας. Συγκεκριμένα, η συμφωνία αυτή
καθαυτή δεν διασφαλίζει ότι θα καταπολεμηθεί η αποψίλωση και η ευρείας κλίμακας υποβάθμιση
των παρθένων δασών, ενδέχεται μάλιστα ακόμα και να τις προωθεί, λόγω της απουσίας
επιπρόσθετων ή συμπληρωματικών μέτρων, καθόσον έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της εισαγωγής
προϊόντων ξυλείας από τη Δημοκρατία του Κονγκό προς την ΕΕ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
προφανείς συγκρούσεις με τους δεδηλωμένους στόχους της ΕΕ για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας. Αξίζει, επίσης, να επισημάνουμε,
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όπως το πράττει και ο εισηγητής, την έλλειψη στοχοθετημένης χρηματοδότησης ή τεχνικής
υποστήριξης και ανθρωπίνων πόρων, που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Lorenzo Fontana (EFD),    γραπτώς. – (IT) Όπως και με τις διατάξεις για το Καμερούν, και
παρόλο που λυπούμαι που η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν εκχωρεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αρμοδιότητες τροποποίησης, αλλά ζητεί μόνο τη συγκατάθεσή του, αποφάσισα να στηρίξω τη
σύσταση του κ. Jadot. Κάθε χρόνο, το Κονγκό εξάγει ξυλεία και προϊόντα ξυλείας αξίας άνω των
250 εκατομμυρίων ευρώ, το ήμισυ και πλεόν της οποίας προορίζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παρά το γεγονός ότι, όπως στην περίπτωση του Καμερούν, εξακολουθούν να εγείρονται
αμφιβολίες όσον αφορά την κατ’ ουσίαν αποτελεσματικότητα της συμφωνίας επί της οποίας
ψηφίζουμε, αποφάσισα να την στηρίξω, διότι αντιπροσωπεύει ένα πρώτο βήμα προόδου για την
καταπολέμηση της απάτης και της παρανομίας στο εμπόριο ξυλείας.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με αυτό το έγγραφο, επειδή ο στόχος
της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης Κονγκό-ΕΕ συνίσταται στην παροχή ενός
νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου θα προσδιορίζεται και θα διασφαλίζεται η
ανιχνευσιμότητα της ξυλείας, και θα θεσπίζονται κυβερνητικές και ανεξάρτητες διαδικασίες
ελέγχου ώστε να πιστοποιείται ότι όλες οι εξαγωγές ξυλείας από το Κονγκό προς τις ευρωπαϊκές
αγορές έχουν αποκτηθεί, υλοτομηθεί, μεταφερθεί και εξαχθεί νόμιμα. Κατά την άποψή μου,
πρέπει να θέσουμε τέλος στο παράνομο εμπόριο ξυλείας και τη διαφθορά, και να καθιερώσουμε
ένα αποτελεσματικό, διαφανές σύστημα για την παρακολούθηση της νομιμότητας της ξυλείας
και των προϊόντων που προέρχονται από αυτήν. Το Κονγκό εξάγει ξυλεία και προϊόντα ξυλείας
αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, το ήμισυ και πλεόν της οποίας προορίζεται για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν, το 20% της ξυλείας από το Κονγκό που εισάγεται στην
ευρωπαϊκή αγορά είναι παράνομης προέλευσης, ανεξαρτήτως εάν προορίζεται για παραγωγή,
πώληση, κατεργασία ή εξαγωγή. Οι διαδοχικοί πόλεμοι μεταξύ του 1993 και του 1999 ουδόλως
συνέβαλαν στη βελτίωση της κατάστασης, και άνοιξαν διάπλατα τις πύλες στη μάστιγα της
διαφθοράς. Κατά συνέπεια, ήταν επείγουσα ανάγκη να θεσπιστούν διαδικασίες ώστε να
καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο ξυλείας μέσω της αποτελεσματικότερης ανάλυσης και
εποπτείας των συχνά σύνθετων εμπορικών προτύπων. Πρέπει να τονιστεί ότι οι εν λόγω εθελοντικές
συμφωνίες για το εμπόριο ξυλείας δεν πρέπει να αντιτίθενται στον συνολικό στόχο της ΕΕ όσον
αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις για τη
βιώσιμη χρήση των δασών, τον τερματισμό της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών
και των παραγόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της απώλειας της
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μεγάλο μέρος της ξυλείας
που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από τη Δημοκρατία του Κονγκό. Έρευνες
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κατέδειξαν ότι τουλάχιστον το 20% της ξυλείας
από το Κονγκό είναι παράνομης προέλευσης. Ο στόχος αυτής της σύστασης για το σχέδιο
απόφασης σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας για τα δάση είναι να διασφαλιστθί ότι και στην
περίπτωση του Κονγκό η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πράξει ό,τι ήδη ζητήθηκε από το Καμερούν,
ήτοι ληψη μέτρων ώστε να διασφαλισθεί ότι η αγορά ξυλείας δεν θα υποστεί παράνομες και,
συνεπώς, απαράδεκτες παρεμβάσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, όπως προτείνει η σύσταση, μέσω
της έγκρισης μέτρων, τα οποία θα επιτρέψουν στην ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές
μεταρρυθμίσεις που ξεκινούν μέσω των συμφωνιών εταιρικής σχέσης συμβάλλουν πράγματι σε
μια οικονομία που είναι καθαρή, τόσο νομικά όσο και περιβαλλοντικά, προκειμένου να
προστατευθεί η χώρα από εγκληματικές δραστηριότητες και κακή χρήση των πόρων της.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση. Το Κονγκό εξάγει
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, το ήμισυ και πλέον της
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οποίας έχει προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν, έρευνες ΜΚΟ καταδεικνύουν ότι
το 20% της ξυλείας από το Κονγκό που εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι παράνομης
προέλευσης, ανεξαρτήτως εάν προορίζεται για παραγωγή, πώληση, κατεργασία ή εξαγωγή. Οι
διαδοχικοί πόλεμοι μεταξύ του 1993 και του 1999 ουδόλως συνέβαλαν στη βελτίωση της
κατάστασης, και άνοιξαν διάπλατα τις πύλες στη μάστιγα της διαφθοράς. Κατά συνέπεια, ήταν
επείγουσα η ανάγκη να θεσπιστούν διαδικασίες για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου
ξυλείας, μέσω της αποτελεσματικότερης ανάλυσης και εποπτείας των συχνά σύνθετων εμπορικών
προτύπων. Αυτή η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης αναμένεται να συνδράμει στην
αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη σημαντική μείωση του εμπορίου παράνομης ξυλείας.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Στη μάχη κατά της λεηλασίας της
βιοποικιλότητας, η καταστροφή των δασών αποτελεί ζήτημα απολύτως καίριας σημασίας.
Πρόκειται κυρίως για το αποτέλεσμα μιας συλλογιστικής της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης
που βασίζεται στην παραγωγή, και είναι, κατά συνέπεια, απολύτως νόμιμη. Η εφαρμογή της
διμερούς εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κονγκό για την καταπολέμηση της
παράνομης εκμετάλλευσης των δασών αποτελεί εν μέρει βήμα προς την απαραίτητη θέσπιση
ενός μηχανισμού για την τιμωρία όλων των οικολογικών εγκλημάτων. Την ανεξαρτησία των
αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση και τον έλεγχο αδειών εξαγωγής πρέπει να εγγυώνται οι
δημόσιες αρχές, και πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη βοήθεια για την καταπολέμηση της
καταχρηστικής νόμιμης εκμετάλλευσης των δασών. Η απουσία τέτοιων μέτρων είναι ιδιαίτερα
λυπηρή.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η εκμετάλλευση της ξυλείας στις χώρες της Αφρικής
συχνά πραγματοποιείται παράνομα, γεγονός που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην προστασία
των φυσικών πόρων των χωρών παραγωγής, και συνιστά επίσης επίθεση κατά της βιοποικιλότητας,
αλλά και της ποιότητας ζωής των λαών και των μελλοντικών προοπτικών τους. Ελπίζω ότι η
συμφωνία που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τη Δημοκρατία του Κονγκό θα
καταπολεμήσει αποτελεσματικά την παράνομη εκμετάλλευση ξυλείας στη χώρα, συμβάλλοντας
με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση των συνθηκών για τους πληθυσμούς που ζουν από εισοδήματα
του εν λόγω οικονομικού τομέα, και ότι θα συμβάλει εξίσου στη βελτίωση της βιοποικιλότητας
και την προστασία των φυσικών πόρων στη Δημοκρατία του Κονγκό.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Αυτού του είδους η συμφωνία θα έχει κάποιο νόημα
μόνον όταν μπορέσουμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι ξένες εταιρείες δεν εκμεταλλεύονται πλέον τις
τοπικές εταιρείες, οι οποίες δεν διαθέτουν δασική και περιβαλλοντική τεχνογνωσία, και όταν η
Δημοκρατία του Κονγκό πατάξει τη διαφθορά. ΣΣτόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός
δασικού τομέα ο οποίος θα λειτουργεί υπεύθυνα και θα καταρτίζει σχέδια για τις επόμενες γενεές.
Όσο ο τοπικός πληθυσμός αγνοεί αυτά τα ζητήματα, το ζητούμενο αυτό καθαυτό θα
εξακολουθήσει να αποτελεί φενάκη.

Εάν η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την υλοτομία δεν συνεπάγεται σημαντικές
κυρώσεις και ποινές, η συμφωνία της ΕΕ θα παραμείνει απολύτως αναποτελεσματική. Ακόμα και
εάν πραγματοποιηθεί η «επιλεκτική υλοτομία», είναι σημαντικό να θυμόμαστε πόσα δέντρα θα
χαθούν κατά τη διαδικασία μεταφοράς, για παράδειγμα, προκειμένου να κατασκευαστούν δρόμοι
στα δάση. Παρόλο που δεν μπορούμε να αναμένουμε θαύματα από τη συμφωνία, αποτελεί ένα
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και για αυτόν τον λόγο υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα και την εθελοντική
συμφωνία εταιρικής σχέσης (VPA) ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του
Κονγκό για την επιβολή της νομοθεσίας για τα δάση, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξυλείας
και προϊόντων ξυλείας στην ΕΕ. Επικροτώ τον στόχο της δημιουργίας ενός νομοθετικού πλαισίου
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το οποίο θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να εντοπίζονται προϊόντα ξυλείας και να διασφαλίζεται η
ανιχνευσιμότητά τους· να θεσπιστούν ανεξάρτητες και κυβερνητικές διαδικασίες ελέγχου που
θα πιστοποιούν ότι όλα τα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται από τη Δημοκρατία του Κονγκό
προς τις ευρωπαϊκές αγορές έχουν αποκτηθεί, υλοτομηθεί, μεταφερθεί και εξαχθεί νόμιμα, με
στόχο τη δημιουργία της βάσης νομικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης στον τομέα ξυλείας του
Κονγκό· και να ενισχυθεί η επιβολή της νομοθεσίας για τα δάση και η διακυβέρνηση.

Από τη VPA Κονγκό-ΕΕ που συνήφθη στις 9 Μαΐου 2009, θα ήθελα να τονίσω την εκπλήρωση
των κριτηρίων που προκύπτουν από τους ορισμούς της VPA, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που αφορούν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, που κατέληξε σε μια καινοτόμο συμφωνία, στόχος
της οποίας είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση των κακών πρακτικών διακυβέρνησης που
οδηγούν στο παράνομο εμπόριο ξυλείας και τη διαφθορά, και η θέσπιση ενός αποτελεσματικού,
διαφανούς συστήματος για την παρακολούθηση της νομιμότητας της ξυλείας και των προϊόντων
ξυλείας.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Οι στόχοι της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής
σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία του Κονγκό (VPA ΕΕ-Κονγκό) είναι
να παράσχει νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου θα διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα της
ξυλείας, να θεσπιστούν κυβερνητικές και ανεξάρτητες διαδικασίες ελέγχου ώστε να πιστοποιείται
ότι όλες οι εξαγωγές ξυλείας από το Καμερούν προς τις ευρωπαϊκές αγορές έχουν ακολουθήσει
νόμιμες οδούς, και να ενισχυθεί η εφαρμογή της δασικής ρύθμισης και διακυβέρνησης.

Οι έρευνες μη κυβερνητικών οργανώσεων κατέδειξαν ότι το 20% της ξυλείας από το Κονγκό
που εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι παράνομης προέλευσης, σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας. Ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη θέσπισης διαδικασιών
για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ξυλείας.

Η VPA ΕΕ-Κονγκό προβλέπει μια σειρά πολιτικών και ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες
θα επιτρέψουν στη βιομηχανία ξυλείας του Κονγκό να θεσπίσει ορθές πρακτικές διακυβέρνησης
και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι πολιτικές και
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας και
στην απτή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων.

Η VPA θα τεθεί σε ισχύ μόλις εφαρμοσθούν οι νομοθετικές αλλαγές για τις οποίες ανελήφθη
δέσμευση και αφότου θεσπισθεί το σύστημα ελέγχου της νομιμότητας. Για όλους τους παραπάνω
λόγους, στηρίζω την πρόταση του εισηγητή να ακολουθήσουμε τη θέση του Συμβουλίου.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης Κονγκό-ΕΕ
προβλέπει μια σειρά από πολιτικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν
στον τομέα ξυλείας της Δημοκρατίας του Κονγκό να θεσπίσει ορθές πρακτικές διακυβέρνησης
και μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι σημαντικό να υπάρξουν εγγυήσεις ότι κάθε είδους ξυλεία και
προϊόντα ξυλείας με χώρα προέλευσης τη Δημοκρατία του Κονγκό, τα οποία εισέρχονται στις
ευρωπαϊκές αγορές, είναι απολύτως νόμιμα, καθώς και ότι κάθε μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται
διασφαλίζει τον σεβασμό προς τα δικαιώματα των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων, συμβάλλει
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και στην προστασία του περιβάλλοντος,
και έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στο επίπεδο καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης των
ικανοτήτων της τοπικής κοινωνίας των πολιτών.

Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας, και ελπίζω πως οι δεσμεύσεις
που ανελήφθησαν και οι στόχοι της συμφωνίας για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, της
διακυβέρνησης και του εμπορίου θα τηρούνται πλήρως κατά την εφαρμογή της.
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Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Τάσσομαι υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι πιστεύω
ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το σοβαρό πρόβλημα της αποψίλωσης και της
υποβάθμισης των δασών. Η διατήρηση της ακεραιότητας των δασών παραμένει προτεραιότητα.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να επιτείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλισθεί
ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δημοκρατία του Κονγκό. Ένα άλλο πρόβλημα
για το οποίο απαιτείται προληπτική δράση είναι η διαφθορά, η οποία πρέπει να μειωθεί σημαντικά.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η μείωση της διαφθοράς, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν μέτρα
που θα εγγυώνται την ανεξαρτησία του τοπικού δικαστικού συστήματος και τη δημιουργία νέων
δικαστικών διαδικασιών.

Εξίσου ζωτικής σημασίας είναι η επικαιροποίηση των νομοθετικών κειμένων για τη βελτίωση της
κοινωνικής δικαιοσύνης και τον σεβασμό προς τα δικαιώματα των τοπικών και αυτοχθόνων
κοινοτήτων. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντας την ανάγκη για επιπρόσθετους τεχνικούς και
οικονομικούς πόρους ώστε να υποστηριχθεί η θέσπιση ενός συστήματος ελέγχου για τη
νομιμότητα της ξυλείας.

Συστάσεις: Yannick Jadot (A7-0371/2010) και (A7-0370/2010)

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς. – (DE) Η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας του Καμερούν και της Δημοκρατίας του Κονγκό οδήγησε στην πραγματοποίηση
ενός σημαντικού βήματος στον αγώνα κατά της παράνομης υλοτομίας και του παράνομου
εμπορίου ξυλείας. Ένα σύστημα πιστοποίησης, το οποίο θα διασφαλίζει σαφή ανιχνευσιμότητα,
δεν θα ωφελήσει μόνο την ευρωπαϊκή οικονομία και την ευρωπαϊκή βιομηχανία ξυλείας ειδικότερα,
αλλά και την οικονομία και τη βιομηχανία ξυλείας στο Καμερούν και το Κονγκό. Επικροτώ θερμά
αυτές τις δύο συμφωνίες.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Στο πλαίσιο της επιβολής της δασικής
νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του εμπορίου (FLEGT), οι χώρες που εξάγουν τροπική
σκληρή ξυλεία έχουν ξεκινήσει να υπογράφουν εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με την
ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα και η νομιμότητα της ξυλείας και των
διαδικασιών ελέγχου. Στόχος των δύο εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης FLEGT με τη
Δημοκρατία του Κονγκό και τη Δημοκρατία του Καμερούν είναι να παράσχουν ένα νομοθετικό
πλαίσιο ώστε: α) να εντοπίζεται και να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα του ξύλου, β) να
καθιερωθούν διαδικασίες ανεξάρτητων ελέγχων που θα πιστοποιούν όλες τις εξαγωγές ξυλείας
από τη χώρα εταίρο προς την ευρωπαϊκή αγορά, προκειμένου να εδραιωθεί μια βάση για τη
νόμιμη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών του Κονγκό και του Καμερούν, και γ) να ενισχυθεί
η εφαρμογή των δασικών κανονισμών και η διακυβέρνηση. Εθελοντική συμφωνία εταιρικής
σχέσης υπεγράφη ήδη μεταξύ της ΕΕ και της Γκάνα το 2009. Δυνάμει της Συνθήκης της
Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει εξουσία συναπόφασης και πρέπει να δώσει την
επίσημη σύμφωνη γνώμη του σε δύο εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης που αφορούν το
Καμερούν και τη Δημοκρατία του Κονγκό. Στο προσεχές μέλλον, αναμένεται να συναφθούν και
άλλες εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ιδίως με κάποιες ασιατικές χώρες, καθώς και με
τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα τα εν λόγω ψηφίσματα, διότι φρονώ ότι
η προστασία των φυσικών δασών είναι σημαντική, δεδομένου ότι η εκμετάλλευσή τους μπορεί
να οδηγήσει σε υποβάθμιση και αποψίλωση των δασών, καθώς και στην καταστροφή του
παγκόσμιου περιβάλλοντος.
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Ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου στον δασικό τομέα κρίνεται απαραίτητη
για την επίτευξη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης, η οποία θα συνάδει με τους στόχους
του σχεδίου δράσης σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το
εμπόριο (FLEGT), αλλά και για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών κριτηρίων. Τα νομοθετικά κείμενα για τη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης
πρέπει να επικαιροποιηθούν, ούτως ώστε να σέβονται τα δικαιώματα των τοπικών και αυτοχθόνων
κοινοτήτων και να εξασφαλίζονται για αυτές τις ομάδες οι αρχές της άμεσης συμμετοχής τους
στην εκπόνηση νέων νομοθετικών κειμένων και στη φάση εφαρμογής της συμφωνίας περί
διαφάνειας.

Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των τοπικών κοινοτήτων,
οι οποίες αποτελούν, συχνά, τα πρώτα θύματα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει
ψηφίσει υπέρ αρκετών συμφωνιών για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ξυλείας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κονγκό και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καμερούν.

Αυτές οι διεθνείς συμφωνίες έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της ανιχνευσιμότητας της ξυλείας
που εξάγεται στην ΕΕ, προκειμένου να καταπολεμηθεί η αποψίλωση των δασών και να διαφυλαχθεί
η βιοποικιλότητα, καθώς και να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών.

Ο εισηγητής, κ. Jadot, από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, έχει
συμπεριλάβει μια σειρά τροπολογιών, οι οποίες κατατέθηκαν από τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών.

Απομένει να τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω εκθέσεις, και πρέπει να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή
θα λάβει πραγματικά υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μολαταύτα, οι εκθέσεις αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πηγή στήριξης για όλους όσοι
αγωνίζονται για ένα διαφορετικό είδος σχέσης με τις χώρες του Νότου, ειδικότερα δε με τις
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς. – (DE) Ψήφισα υπέρ της υπογραφής εθελοντικής
συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Καμερούν, καθώς και
μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Κονγκό. Το έτος που διανύουμε, το 2011, έχει
ανακηρυχθεί «Διεθνές έτος των δασών. Τα υγιή δάση είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη
διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας και συνεισφέρουν σημαντικά στους στόχους για το
κλίμα που έχουμε θέσει, διότι λειτουργούν ως φυσικοί συλλέκτες CO2. Η βλάστηση και οι δασικές
εκτάσεις καταστρέφονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, μεταξύ άλλων και στην κεντρική Αφρική.
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι, τα τελευταία 30 χρόνια, έχουν χαθεί περίπου 25.000 km²
αφρικανικών δασών και άλλων μορφών βλάστησης. Αυτές οι νέες συμφωνίες εταιρικής σχέσης
θα προαγάγουν στις εν λόγω δύο χώρες την υπεύθυνη διαχείριση του δασικού τομέα, για τον
οποίο η ΕΕ υπέχει έμμεση ευθύνη λόγω των εισαγωγών ξυλείας της. Η ΕΕ αναλαμβάνει πλέον
αυτήν την ευθύνη. Η καθιέρωση συστημάτων ανιχνευσιμότητας και ελέγχου της νομιμότητας
για τα προϊόντα ξυλείας θα διασφαλίσει επίσης και την απαραίτητη διαφάνεια.

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0022/2011)

John Attard-Montalto (S&D),    γραπτώς. – (EN) Μολονότι το ψήφισμα αυτό αφορά τις
θεωρήσεις διαβατηρίων για εργασία, είναι μάλλον απίθανο οι πολίτες των κρατών του Ειρηνικού
να επιλέξουν τη Μάλτα έναντι της υπόλοιπης ΕΕ ως τόπο αναζήτησης εργασίας. Για τον λόγο
αυτόν, ψήφισα υπέρ του αρχικού κειμένου που προτάθηκε.
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Alain Cadec (PPE),    γραπτώς. – (FR) Το ψήφισμα αναπτύσσει τις επιφυλάξεις του
Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης. Επισημαίνει
τους στόχους της συμφωνίας (ανάπτυξη, ενίσχυση των εμπορικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του
Ειρηνικού) και υπογραμμίζει τα προβλήματα που δημιουργεί η παρέκκλιση από τους κανόνες
καταγωγής για μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα. Εντούτοις, εμμένοντας στην άρνησή μου να
αποδεχθώ τη συμφωνία, καταψήφισα το ψήφισμα, το οποίο δεν αναδεικνύει επαρκώς, κατ’ εμέ,
τα προβλήματα που εγείρει η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για μεταποιημένα
αλιευτικά προϊόντα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τόνο.

Αναμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει τη μελέτη αντικτύπου που προβλέπεται
στη συμφωνία. Αναλύει τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας για την απασχόληση στην ΕΕ και
στον Ειρηνικό, αλλά και για τον ευρωπαϊκό τομέα αλιείας και μεταποίησης. Είναι αδύνατον να
εξακριβωθεί η προέλευση του μεταποιημένου τόνου που εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα
παρακολουθήσω τις διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της
ΕΕ και των κρατών του Ειρηνικού, και θα μεριμνήσω ώστε η συμφωνία να μην περιέχει καμία
παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα που
προέρχονται από την Παπουασία-Νέα Γουινέα.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Επικροτώ τις προσπάθειες που
καταβάλλονται για την εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ του Ειρηνικού και της ΕΕ, με
στόχο τη στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και την προώθηση της σταδιακής ένταξης
των οικονομιών των χωρών Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ) στην παγκόσμια οικονομία.

Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ, και συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια εξάλειψης της φτώχειας
στις χώρες αυτές. Κατά συνέπεια, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της συγκεκριμένης περιοχής και
της ΕΕ θα πρέπει να προωθούν και να ενισχύουν το εμπόριο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
περιφερειακή ολοκλήρωση, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική διαφοροποίηση και τη
μείωση της φτώχειας.

Η εμπορική πολιτική καθίσταται σημαντικότερη από ποτέ άλλοτε για τον αναπτυσσόμενο κόσμο
λόγω της υφιστάμενης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, και απευθύνω έκκληση για
την ταχύτερη δυνατή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και με τα 14 κράτη ΑΚΕ του Ειρηνικού
για τη σύναψη ολοκληρωμένης συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (S&D),
γραπτώς. – (DA) Σχετικά με την τροπολογία 6, η οποία αφορά την παράγραφο 23, σημείο 3),
εκτιμούμε ότι πρέπει πάντα να εναπόκειται στο εκάστοτε κράτος μέλος η λήψη της απόφασης
σχετικά με τη χορήγηση θεώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών. Στην περίπτωση της θεώρησης
διαβατηρίου για εργασία, η εργασία θα πρέπει να διέπεται από τους ίδιους όρους που ισχύουν
για την εκτέλεσή της από οιονδήποτε πολίτη της ΕΕ στο ενεχόμενο κράτος μέλος. Θα θέλαμε
επίσης πιο ακριβή ορισμό της φράσης «παρέχοντες φροντίδα σε εξαρτώμενα άτομα ή σε παρεμφερή
επαγγέλματα».

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η υφιστάμενη χρηματοπιστωτική και οικονομική
κρίση αναδεικνύει το γεγονός ότι η εμπορική πολιτική καθίσταται σημαντικότερη από ποτέ
άλλοτε για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της περιοχής, που συνδέεται
με την αλιεία και τις σχετικές με την αλιεία δραστηριότητες και βιομηχανίες, παρουσιάζει τις
μεγαλύτερες δυνατότητες μελλοντικής αύξησης των εξαγωγών, με την προϋπόθεση ότι η αλιευτική
δραστηριότητα ασκείται κατά τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο.
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Όσον αφορά τη βοήθεια για το εμπόριο, ο στόχος της είναι να βελτιώσει την ικανότητα των
αναπτυσσόμενων χωρών ως προς την αξιοποίηση νέων εμπορικών ευκαιριών.

George Sabin Cutaş (S&D),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την
ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του
Ειρηνικού, ενόψει του γεγονότος ότι αποτελεί μόνο ένα βήμα προόδου με στόχο τη
διαπραγμάτευση νέας, ολοκληρωμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει υπόψη ότι στις διαπραγματεύσεις για τη
μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να συμμετάσχει μεγαλύτερος αριθμός κρατών της περιοχής,
ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να αποτελέσει πηγή διχασμού για τις χώρες της
περιοχής. Επιπλέον, η εν λόγω συμφωνία δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε εταιρείες τρίτων χωρών
να απολαμβάνουν τα οφέλη μιας εξαίρεσης από τους τελωνειακούς δασμούς της ΕΕ εις βάρος
των τοπικών βιομηχανιών, των εργαζομένων και των εισοδημάτων.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, διότι πιστεύω ότι η
συμφωνία εταιρικής σχέσης αποσκοπεί στη στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και στην
προώθηση της σταδιακής ένταξης των οικονομιών των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία,
προάγοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών
αυτών και συμβάλλοντας στην εξάλειψη της φτώχειας.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Παρά το γεγονός ότι μόνον η Παπουασία-Νέα Γουινέα
και η Δημοκρατία των Φίτζι έχουν υπογράψει την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης με την
ΕΕ, πιστεύω ότι αξίζει τη στήριξή μας, διότι επιτρέπει στις ευρωπαϊκές αγορές να είναι ανοικτές
σε τοπικά προϊόντα και, από την άλλη πλευρά, καθιστά δυνατό το σταδιακό άνοιγμα των αγορών
αυτών των χωρών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ελπίζω ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών
του Ειρηνικού και της ΕΕ θα αυξηθούν και θα ενισχυθούν, ενώ θα ληφθούν ταυτόχρονα υπόψη
οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων περιοχών και οι ειδικές ανάγκες των φτωχότερων πληθυσμών.
Κατά συνέπεια, αυτός ο εμπορικός μηχανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με γνώμονα τις
αναπτυξιακές ανάγκες των χωρών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία, αλλά και να αξιοποιηθεί
ως μέσο ανάδειξης αυτών των αναγκών. Η ολοκληρωμένη συμφωνία που ενδέχεται να συναφθεί
δεν θα πρέπει να παραβλέπει τα κύρια ζητήματα που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα: 1)
διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 2) διαφάνεια των κυβερνητικών
προμηθειών και 3) χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων για εργασία.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Το ψήφισμά μου, το οποίο συνοδεύει τη χορήγηση
συγκατάθεσης στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών Ειρηνικού, καθιστά σαφές
ότι το Κοινοβούλιο επικροτεί μεν την εν λόγω ενδιάμεση ΣΟΕΣ που καλύπτει μόνο τα Φίτζι και
την Παπουασία-Νέα Γουινέα, αλλά εκτιμά ότι οιαδήποτε κίνηση για τη σύναψη ολοκληρωμένης
ΣΟΕΣ πρέπει να καλύπτει και τα 14 νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού. Αυτό είναι σημαντικό για
την περιφερειακή αλληλεγγύη, συνοχή και ολοκλήρωση.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο στόχος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης
μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του Ειρηνικού πρέπει να είναι η ενίσχυση του εμπορίου, της
βιώσιμης ανάπτυξης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης, προωθώντας παράλληλα την
οικονομική διαφοροποίηση και τη μείωση της φτώχειας. Μολονότι μόνον η Παπουασία-Νέα
Γουινέα και η Δημοκρατία των Φίτζι έχουν υπογράψει προς το παρόν τη συμφωνία, η τελευταία
αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής,
η οποία συγκροτείται από 14 νησιωτικά κράτη και είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη του
διεθνούς εμπορίου.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι
η προώθηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της περιοχής αυτής και της ΕΕ θα πρέπει να
ενθαρρύνει και να ενισχύει το εμπόριο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή ολοκλήρωση,
προωθώντας παράλληλα την οικονομική διαφοροποίηση και τη μείωση της φτώχειας, αποτελεί
ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του παρόντος ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών
του Ειρηνικού. Μέσω αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας θα επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι
της Χιλιετίας.

Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τη δημιουργία πραγματικής περιφερειακής αγοράς, παρέχει
σημαντική βάση για την επιτυχή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής
σχέσης (ΣΟΕΣ)· το ίδιο ισχύει και για την ενδεχόμενη σύναψη ολοκληρωμένης ΣΟΕΣ στο μέλλον.
Η περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία είναι καίριας σημασίας για την κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη των κρατών του Ειρηνικού.

Ψήφισα υπέρ, διότι είμαι πεπεισμένη ότι η εν λόγω ΣΟΕΣ μπορεί να συμβάλει στην οικονομική
ανάπτυξη αυτών των περιοχών, και συμμερίζομαι τις ανησυχίες που αναφέρονται στο ψήφισμα
σχετικά με την ανάγκη πλαισίωσης μιας τέτοιας ανάπτυξης από πολιτικές για την περιβαλλοντική
βιωσιμότητα και την ένταξη. Εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την εφαρμογή της
συμφωνίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Maurice Ponga (PPE),    γραπτώς. – (FR) Επικροτώ την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
να εγκρίνει την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του
Ειρηνικού. Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εν λόγω
περιοχή του πλανήτη και αποστέλλει ισχυρό πολιτικό μήνυμα στα κράτη της περιοχής. Αυτό με
χαροποιεί. Το πολιτικό ψήφισμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση έγκρισης της συμφωνίας
μάς παρέχει τη δυνατότητα να προβάλουμε τις απαιτήσεις μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε
μια ισορροπημένη και δίκαιη σχέση με τα κράτη του Ειρηνικού· μια σχέση η οποία θα μεριμνά
για την ανάπτυξη αυτών των νησιωτικών κρατών, προστατεύοντας παράλληλα και τα συμφέροντα
των δικών μας πολιτών. Μολονότι η ενδιάμεση συμφωνία περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις περί
των κανόνων καταγωγής για τα αλιευτικά προϊόντα, ήταν σημαντικό να πλαισιώσουμε δεόντως
αυτήν την παρέκκλιση. Πράγματι, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η παρέκκλιση, η
οποία θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου, θα είναι πραγματικά
επωφελής για τους τοπικούς πληθυσμούς και δεν θα ζημιώνει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες
μεταποίησης και κονσερβοποίησης αλιευτικών προϊόντων, ήταν ζωτικής σημασίας να
προβλέψουμε την εκπόνηση μελέτης του αντικτύπου της το συντομότερο δυνατόν, και να
επιτρέψουμε την αναστολή της, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Υπάρχουν εγγυήσεις που
εξασφαλίζουν ότι η συμφωνία είναι δίκαιη και ότι θα ληφθούν μέτρα, εφόσον χρειαστεί, για την
προστασία των συμφερόντων μας.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα για την ενδιάμεση συμφωνία
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού, με την
ελπίδα ότι αυτή η συμφωνία –η οποία περιορίζεται επί του παρόντος σε δύο χώρες, ήτοι την
Παπουασία-Νέα Γουινέα και τη Δημοκρατία των Φίτζι– θα μπορούσε να προλειάνει το έδαφος
για τη σύναψη ολοκληρωμένης συμφωνίας. Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει
ένα μέσο για την προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής
του Ειρηνικού, τη μείωση της φτώχειας και την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και
συνεργασίας, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας.

127Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL19-01-2011



Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της
Παπουασίας-Νέας Γουινέας, της Δημοκρατίας των Φίτζι και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
μονογραφήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2007.

Αυτές ήταν οι μόνες χώρες της περιοχής του Ειρηνικού που συνήψαν τη συμφωνία επειδή
παρουσίαζαν την εντονότερη δραστηριότητα στο πλαίσιο των εμπορικών τους σχέσεων με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως επειδή ενδιαφέρονταν να προστατεύσουν τις οικείες βιομηχανίες
ζάχαρης και τόνου. Η συμφωνία αυτή θα διασφαλίσει επίσης πρόσθετα οφέλη στις χώρες αυτές,
χάρη σε μια νέα ρύθμιση περί της άνευ δασμών και ποσοστώσεων πρόσβασης στις αγορές.

Έχοντας καλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, οι συγκεκριμένες χώρες θα ωφεληθούν
εξίσου από νέες επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στην απασχόληση.
Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης προβλέπει τη δημιουργία ειδικής επιτροπής, η οποία
θα παρακολουθεί την εφαρμογή της και θα ελέγχει τις επιπτώσεις της στην τοπική κοινωνία και
οικονομία ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Tokia Saïfi (PPE),    γραπτώς. – (FR) Το ψήφισμα αναπτύσσει τις επιφυλάξεις του Κοινοβουλίου
σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης. Επισημαίνει τους στόχους
της συμφωνίας (ανάπτυξη, ενίσχυση των εμπορικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του Ειρηνικού)
και υπογραμμίζει τα προβλήματα που δημιουργεί η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής
για μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα το ψήφισμα και
υποστήριξα τις τροπολογίες που κατέθεσαν οι Πράσινοι, οι οποίες είναι σε απόλυτη συμφωνία
με τις ανησυχίες μας. Αναμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει την εκτίμηση
αντικτύπου που προβλέπει η συμφωνία, και θα παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς τις
διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία εταιρικής σχέσης.

Derek Vaughan (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστήριξα αυτή την ενδιάμεση συμφωνία
οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τις νήσους Φίτζι, διότι είναι
σημαντικό να αναπτυχθούν ισχυροί δεσμοί με τις εξαγωγικές χώρες στην περιοχή του Ειρηνικού.
Παρά τις ανησυχίες ορισμένων βουλευτών, φρονώ ότι πρέπει να προωθήσουμε τη στενότερη
συνεργασία με αυτές τις χώρες, καθόσον θα επιτρέψει στην ΕΕ να παρακολουθεί τα αλιεύματα
τόνου και άλλων ιχθύων που κονσερβοποιούνται στην Παπουασία-Νέα Γουινέα. Η συγκεκριμένη
βιομηχανία έχει δημιουργήσει επίσης εκατοντάδες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους αυτής
της φτωχής χώρας.

Σύσταση: David Martin (A7-0365/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, διότι πιστεύω
ότι συνδράμει στη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών, συμβατών με τους κανόνες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τη Δημοκρατία των
Φίτζι. Οι ενδιάμεσες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΕΣΟΕΣ) είναι συμφωνίες για το
εμπόριο προϊόντων που αποσκοπούν στην αποφυγή διατάραξης των εμπορικών συναλλαγών
μεταξύ των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού και της Ευρώπης. Ενώ η ΕΣΟΕΣ
μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτο βήμα στη διαδικασία, από νομικής , είναι εντελώς ανεξάρτητη
διεθνής συμφωνία η οποία μπορεί να μην οδηγήσει απαραίτητα σε μια πλήρη ΣΟΕΣ. Επικροτώ
τις συστάσεις που αφορούν την υπογραφή οριστικών συμφωνιών, την προέλευση των ευρωπαϊκών
πόρων για τη χρηματοδότηση αυτών των συμφωνιών, οι οποίοι δεν πρέπει να προέλθουν από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, την ανάγκη συγκρότησης κοινοβουλευτικής επιτροπής για την
παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας, καθώς και τη θέσπιση ρήτρας αναθεώρησης, η
οποία θα προβλέπει τη συνολική εκτίμηση αντικτύπου ανά τρία έως πέντε έτη.
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Bastiaan Belder (EFD),    γραπτώς. – (NL) Οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης θα
πρέπει να προάγουν το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και των νήσων
Φίτζι, και να συμβάλλουν στο εμπόριο, την ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της
φτώχειας. Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη των χωρών
αυτών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλουν
σε αυτήν οι ενδιάμεσες συμφωνίες. Είναι σημαντικό να υπογράψουμε τελική συμφωνία με τις
χώρες της εν λόγω περιοχής. Η χαλάρωση των κανόνων καταγωγής παρέχει μείζονες δυνατότητες
στην Παπουασία-Νέα Γουινέα όσον αφορά την προώθηση της τοπικής οικονομίας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι φτωχότερες χώρες δεν θα χρησιμοποιούνται
απλώς ως χώρες διέλευσης για προϊόντα από άλλες χώρες οι οποίες δεν επωφελούνται από αυτό
το καθεστώς ειδικής πρόσβασης. Τα συμφέροντα της τοπικής οικονομίας είναι υψίστης σημασίας
εδώ. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και να αναλαμβάνει κατάλληλη
δράση όταν οι μελέτες αντίκτυπου της διαπιστώνουν σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά.

Alain Cadec (PPE),    γραπτώς. – (FR) Πρόκειται για μια συμφωνία που παραχωρεί στα προϊόντα
που προέρχονται από την περιοχή του Ειρηνικού προτιμησιακούς όρους πρόσβασης στην
ευρωπαϊκή αγορά. Επικροτώ την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής, αλλά θεωρώ ότι η παρέκκλιση
από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα είναι απαράδεκτη.
Πράγματι, η παρέκκλιση αυτή δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή
βιομηχανία κονσερβοποίησης και δεν ωφελεί ουσιαστικά τους τοπικούς πληθυσμούς.

Επίσης, οι εισαγωγές τόνου από την Παπουασία-Νέα Γουινέα έχουν διπλασιαστεί κατά την
τελευταία διετία, και έχουμε βάσιμους λόγους να ανησυχούμε ότι η τάση αυτή θα είναι εντονότερη
στο μέλλον. Ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας, αποφάσισα να καταψηφίσω την παρούσα
συμφωνία, διότι αγνοεί τη γνωμοδότηση της εν λόγω επιτροπής, στην οποία προτείνεται η
κατάργηση της παρέκκλισης από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα αλιευτικά
προϊόντα κατά τη λήξη των διαπραγματεύσεων για την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Παρά τον μικρό αριθμό των χωρών που έχουν αποδεχθεί
την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), η τελευταία αναδεικνύει τη
δέσμευση της Ευρώπης να υποστηρίξει την ανάπτυξη των χωρών του Ειρηνικού, χρησιμοποιώντας
έναν μηχανισμό που υπερβαίνει τις απλές διαδικασίες παροχής βοήθειας και επιδιώκει την
κινητοποίηση των τοπικών οικονομιών, οι οποίες ελπίζουν να ωφεληθούν από τον αντίκτυπο
της δημιουργίας επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, καθώς και από την αύξηση της κυκλοφορίας
των προσώπων και των αγαθών. Μολονότι συμφωνώ επί της αρχής για τη θέσπιση ενός τέτοιου
μέσου, δεν μπορώ να αγνοήσω τις αμφιβολίες μου σχετικά με τις επιπτώσεις που ενδέχεται να
έχει η ΣΟΕΣ στον αλιευτικό κλάδο. Θα ήθελα, συνεπώς, η Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα με
ιδιαίτερη προσοχή, και θεωρώ δικαιολογημένη την υποβολή έκθεσης εκ μέρους της Επιτροπής
προς το Κοινοβούλιο, με θέμα την αλιεία στον Ειρηνικό και τη διαχείριση των αλιευτικών
αποθεμάτων της περιοχής, όπως ζήτησε ο εισηγητής.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ με αυτό το σχέδιο απόφασης
του Συμβουλίου για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και δύο κρατών του Ειρηνικού –την Παπουασία-Νέα Γουινέα και
τη Δημοκρατία των Φίτζι– για τους ακόλουθους λόγους: 1. οι χώρες αυτές είναι οι μεγαλύτερες
οικονομίες της περιοχής και έχουν υπογράψει κατά το παρελθόν συμφωνίες οικονομικής εταιρικής
σχέσης με την ΕΕ· 2. παρά τα δυνητικά της οφέλη, δεν κατέστη δυνατή η επέκταση της εν λόγω
εταιρικής σχέσης σε άλλες χώρες της περιοχής· 3. πρόκειται για μια ενδιάμεση συμφωνία την
οποία το Κοινοβούλιο πρέπει να επαναξιολογήσει, εφόσον σκοπεύουμε να την μετατρέψουμε
σε ολοκληρωμένη συμφωνία· 4. η Δημοκρατία των Φίτζι έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ δεσμεύσεις,
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οι οποίες αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου· 5.
παρά τις επικρίσεις από μέλη της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικούς της περιοχής, η εν λόγω
εταιρική σχέση θα μπορούσε να συμβάλει στη στρατηγική ανάπτυξη αυτών των χωρών.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Επικρίνουμε επί μακρόν την υπογραφή αυτών
των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Ανεξαρτήτως του σκοπού τους και της ρητορικής με την οποία
παρουσιάζονται, οι εν λόγω συμφωνίες αποβλέπουν ουσιαστικά στις ελεύθερες εμπορικές
συναλλαγές, με όλες τις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από αυτές. Πρόσφατα,
κατά την τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,
η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010, το Συμβούλιο των χωρών ΑΚΕ εξέφρασε
την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σέβεται τις αντιρρήσεις του σε
θέματα που σχετίζονται με την προστασία των οικονομιών του. Διαπιστώνεται επίσης μια αντίφαση
μεταξύ της συχνά επικαλούμενης ευελιξίας της Επιτροπής και της αδιάλλακτης στάσης που έχει
υιοθετήσει στις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Επί της συγκεκριμένης ενδιάμεσης συμφωνίας
οικονομικής εταιρικής σχέσης με τη Δημοκρατία των Φίτζι και την Παπουασία-Νέα Γουινέα, η
ΕΕ έχει δεχθεί επίσης έντονες επικρίσεις από κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις στην περιοχή
του Ειρηνικού, λόγω των πιέσεων που ασκήθηκαν σε αυτές τις δύο χώρες προκειμένου να
υπογράψουν τη συμφωνία, υπό την απειλή να απολέσουν την προνομιακή τους πρόσβαση στις
ευρωπαϊκές αγορές. Οι επικριτές αναφέρουν ακόμα ότι υπήρξε σημαντική μείωση της αλληλεγγύης
μεταξύ των κρατών του Ειρηνικού μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, γεγονός που
δημιούργησε αισθήματα διχασμού και οδήγησε στη διάλυση ορισμένων περιφερειακών ομάδων
εξαιτίας των πιέσεων που αισθάνθηκαν να υφίστανται για την υπογραφή των ενδιάμεσων
συμφωνιών.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    γραπτώς. – (GA) Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από
την υγεία των παιδιών και την προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών. Τα
παιδιά πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, και πρέπει να διασφαλισθεί
ότι δεν θα είναι αναγκασμένα να ζουν σε ορφανοτροφεία για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς. – (FR) Η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του
Ειρηνικού εκχωρεί στην Παπουασία-Νέα Γουινέα γενική παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής
για τα αλιευτικά προϊόντα, ειδικότερα δε για τον τόνο. Αυτή η ρήτρα σημαίνει ότι προϊόντα που
προέρχονται από την εν λόγω χώρα μπορούν να θεωρούνται αμιγώς τοπικής παραγωγής και να
εξαιρούνται, συνεπώς, από δασμούς και ποσοστώσεις, ακόμα και αν οι αλιείς, οι αλιευτικές
περιοχές και τα εργοστάσια παραγωγής των κονσερβοποιημένων ψαριών δεν υπάγονται στη
χώρα.

Εκείνοι όμως που επωφελούνται από το εν λόγω καθεστώς είναι ο κινεζικός, ο αυστραλιανός, ο
ταϊλανδικός και άλλοι αλιευτικοί στόλοι που εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους σε λιμένες της
Παπουασίας· είναι επίσης τα εργοστάσια κονσερβοποιίας που ανήκουν στις αντίστοιχες χώρες,
τα οποία έχουν εγκατασταθεί στην Παπουασία-Νέα Γουινέα, αλλά απασχολούν αλλοδαπούς
υπηκόους υπό αμφίβολες συνθήκες. Εκείνος όμως που υφίσταται εξ ολοκλήρου τις συνέπειες
αυτού του αθέμιτου και παράνομου ανταγωνισμού είναι σαφώς ο ευρωπαϊκός και, συγκριμένα,
ο γαλλικός κλάδος της εν λόγω βιομηχανίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εισαγωγές τόνου από την Παπουασία-Νέα Γουινέα αυξήθηκαν κατά
76% μεταξύ του 2008 και του 2009. Μόνο στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1.500% την ίδια
περίοδο. Οι δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της παρέκκλισης είναι
γνωστές, και οι φόβοι για τα αλιευτικά αποθέματα της περιοχής είναι βάσιμοι. Για τον λόγο αυτό,
ψήφισα κατά της παρούσας συμφωνίας.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Τα κράτη του Ειρηνικού αποτελούν μοναδική
περιοχή, η οποία απαρτίζεται κυρίως από νησιωτικά κράτη που χαρακτηρίζονται, σε μεγάλο
βαθμό, από εθνοτική πολυμορφία και από έναν πολιτισμό που διαφέρει σημαντικά από τον
ευρωπαϊκό. Απαιτούν διαφορετικές πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες. Με τη σύναψη
συμφωνίας με αυτά τα κράτη, επιθυμούμε να διευκολύνουμε την ελεύθερη ροή αγαθών και
υπηρεσιών, η οποία αναμένεται να αποφέρει εμπορικά πλεονεκτήματα για αμφότερα τα μέρη.
Ωστόσο, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι, ενώ αγωνιζόμαστε για την ελευθέρωση της αγοράς,
δεν θα πρέπει να θεωρηθούμε ως παρείσακτοι, με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση πρόσβασης
σε πόρους, αποδυναμώνοντας την τοπική αλληλεγγύη, όπως διατείνονται οι επικριτές. Ας
συνάψουμε συμφωνίες, ας ανοίξουμε τις αγορές και ας προάγουμε την ανταγωνιστικότητα· πλην
όμως, οι ενέργειες μας θα πρέπει να διέπονται σε κάθε περίπτωση από την κοινή λογική και το
αμοιβαίο όφελος, ειδικότερα όταν βοηθούμε περιοχές όπως τα κράτη του Ειρηνικού, τα οποία
πλήττονται συχνά από φυσικές καταστροφές.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς. – (DE) Η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και δύο εκ των χωρών ΑΚΕ, ήτοι της Παπουασίας-Νέας
Γουινέας και των νήσων Φίτζι, αφετέρου πρέπει να θεωρηθεί ως πρώτο βήμα προς την επίτευξη
ολοκληρωμένης συμφωνίας. Η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης καλύπτει μεν όλους τους
σημαντικούς τομείς μιας εμπορικής συμφωνίας, αλλά θα μπορούσε εν συνεχεία να καλύπτει
εξίσου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τι εξελίξεις στις δημόσιες συμβάσεις.
Υποστηρίζω τη συμφωνία, αλλά, ταυτόχρονα, έχω πλήρη επίγνωση του πιθανού αντίκτυπου που
θα μπορούσε να έχει στον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο και, εν προκειμένω, αναμένω από την
Επιτροπή να εκπονήσει τη μελέτη αντικτύπου, όπως ζητείται στην παράγραφο 15 του ψηφίσματος
που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η πρωτοβουλία που εγκρίθηκε σήμερα από το
Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει μια συμφωνία η οποία θα ενισχύσει αναμφίβολα το εμπόριο
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων κρατών του Ειρηνικού. Ειδικότερα, η ενδιάμεση
συμφωνία εταιρικής σχέσης έχει συναφθεί με την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τη Δημοκρατία
των Φίτζι, που ελπίζουν να επιτύχουν τον στόχο της προστασίας των οικείων βιομηχανιών ζάχαρης
και τόνου. Κατά την άποψή μου, η συμφωνία αποτελεί ένα βήμα προόδου προς την ανάπτυξη
και την ευημερία. Χάρη δε στους κανόνες καταγωγής, θα προσδώσει πραγματική προστιθέμενη
αξία στην αλιευτική βιομηχανία και στις εξαγωγές των εν λόγω περιοχών. Οφείλω επίσης να
τονίσω ότι η συμφωνία ενδέχεται να έχει μείζονα αντίκτυπο όσον αφορά τις σχέσεις με τα άλλα
κράτη του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο υποστήριξε με
συντριπτική πλειοψηφία τη σύστασή μου να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας στην ενδιάμεση
ΣΟΕΣ ΕΕ-Ειρηνικού. Η ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Παπουασίας Νέας Γουινέας, των Φίτζι
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μονογραφήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2007. Αυτές οι δύο χώρες
ήταν οι μόνες στην περιοχή του Ειρηνικού που προέβησαν σε σύναψη συμφωνία, καθόσον τα
άλλα μέλη της περιφερειακής ομάδας κρατών –εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων τους στον τομέα
του εμπορίου προϊόντων με την ΕΕ– επέλεξαν να μην υπογράψουν τη συμφωνία. Τα Φίτζι και η
Παπουασία-Νέα Γουινέα συνήψαν τη συμφωνία με την ελπίδα, κυρίως, να προστατεύσουν τις
βιομηχανίες τους ζάχαρης και τόνου, που θα είχαν πληγεί σοβαρά από το Σύστημα Γενικευμένων
Προτιμήσεων. Η ενδιάμεση συμφωνία καλύπτει θέματα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και
την πρόσβαση στην αγορά. Όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, η συμφωνία καλύπτει κανόνες
καταγωγής που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας, της κλωστοϋφαντουργίας και της
γεωργίας, που δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης. Όσον αφορά
την πρόσβαση στην αγορά, επιδιώκεται η εξασφάλιση της χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις

131Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL19-01-2011



προσβάσεως σε αγορές, η οποία οδηγεί σε επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης.
Τα θέματα σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη θα εξεταστούν μέσα σε ένα ευρύτερο
περιφερειακό πλαίσιο.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης
που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και της Παπουασίας Νέας Γουινέας και των νήσων Φίτζι είναι
αποτέλεσμα άσκησης επαίσχυντων πιέσεων. Η συμφωνία αυτή προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση
των τελωνειακών δασμών σε μη βιώσιμη κλίμακα για τα εν λόγω κράτη, την απαγόρευση όλων
των ποσοτικών περιορισμών στις εξαγωγές και εισαγωγές και την κατάργηση όλων των
επιδοτήσεων για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων στα κράτη του Ειρηνικού για την
Παπουασία-Νέα Γουινέα και τις νήσους Φίτζι. Περιλαμβάνει ρήτρα «ραντεβού» προκειμένου να
«ολοκληρώσουν με επιτυχία τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ».
Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της νεοαποικιοκρατικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταψήφισα τη σύσταση.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο στόχος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης
μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του Ειρηνικού πρέπει να είναι η ενίσχυση του εμπορίου, της
βιώσιμης ανάπτυξης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης, παράλληλα με την προώθηση της
οικονομικής διαφοροποίησης και της μείωσης της φτώχειας. Μολονότι μόνον η Παπουασία-Νέα
Γουινέα και η Δημοκρατία των Φίτζι έχουν υπογράψει προς το παρόν τη συμφωνία, η τελευταία
αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής,
η οποία συγκροτείται από 14 νησιωτικά κράτη και είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη του
διεθνούς εμπορίου. Πρόκειται για το πρώτο βήμα προς την επέκταση αυτής της συμφωνίας και
σε άλλες χώρες της περιοχής, με στόχο τη σημαντική τόνωση των οικονομιών τους και την
ευημερία των πληθυσμών τους.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής
σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού, διότι πιστεύω ότι
είναι σημαντικό για την Ευρώπη να διατηρεί συμφωνίες εμπορικής εταιρικής σχέσης με τρίτες
χώρες που μπορούν να εξάγουν προϊόντα στα οποία οι ευρωπαϊκές αγορές δυσκολεύονται να
αποκτήσουν πρόσβαση. Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου πλαισιώνεται ευλόγως από συμφωνίες
που διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές και προσδίδουν στο εμπορικό δίκτυο ολοένα
μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Οι διαπραγματεύσεις για τις νέες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής
σχέσης (ΣΟΕΣ) ξεκίνησαν το 2002 με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση των διαδικασιών
περιφερειακής ολοκλήρωσης στις χώρες ΑΚΕ. Η εν λόγω συμφωνία αφορά κανόνες καταγωγής
που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας, της κλωστοϋφαντουργίας και της γεωργίας, που
οδηγούν σε επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης, και την πρόσβαση στην αγορά,
με χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις πρόσβαση σε αγορές, η οποία θα παρείχε επενδυτικές ευκαιρίες
και δυνατότητες απασχόλησης. Η ενδιάμεση συμφωνία οδήγησε επίσης τις κυβερνήσεις να
μειώσουν τα περιθώρια πολιτικών ελιγμών σε ό,τι αφορά τις ρυθμιστικές εξουσίες.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της σύστασης για τη
σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ειρηνικού για τους λόγους που παραθέτω
ακολούθως. Οι νήσοι Φίτζι και η Παπουασία-Νέα Γουινέα αποφάσισαν να συνάψουν τη συμφωνία
με την ελπίδα, κυρίως, να προστατεύσουν τις βιομηχανίες τους ζάχαρης και τόνου. Η ενδιάμεση
συμφωνία καλύπτει κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας, της
κλωστοϋφαντουργίας και της γεωργίας, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζει παρεκκλίσεις που θα μπορούσαν
να απειλήσουν την ανταγωνιστικότητα ορισμένων βιομηχανιών της ΕΕ. Όσον αφορά τον κλάδο
της κονσερβοποιίας τόνου, η παρέκκλιση που παραχωρείται δίδει τη δυνατότητα σε χώρες όπως
η Παπουασία-Νέα Γουινέα να καταστούν ένα πραγματικό «διαμετακομιστικό κέντρο» για τη
μεταποίηση τεράστιων ποσοτήτων τόνου πάσης προέλευσης: Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Κίνα, Ηνωμένες
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Πολιτείες, Αυστραλία, κ.λπ. Ο τόνος αυτός εκφορτώνεται στους λιμένες της Παπουασίας-Νέας
Γουινέας για να μεταποιηθεί σε εργοστάσια που στήθηκαν βιαστικά επί τόπου από επιχειρηματίες
των ενδιαφερόμενων χωρών με μοναδικό σκοπό την πλήρη απαλλαγή από δασμούς που παραχωρεί
η ΕΕ δυνάμει αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας. Η κατάσταση αυτή είναι επιζήμια για τον
ευρωπαϊκό κλάδο κονσερβοποιίας, ο οποίος διαμαρτύρεται για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ως εκ τούτου, συντάσσομαι με τον εισηγητή που ζητεί την υποβολή έκθεσης στο Κοινοβούλιο
σχετικά με τις ειδικές πτυχές του αλιευτικού τομέα των κρατών του Ειρηνικού, με στόχο την
εκτίμηση του πραγματικού αντίκτυπου που θα μπορούσαν να έχουν τα μέτρα αυτά στην αγορά
της ΕΕ.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Οι διαπραγματεύσεις για τις νέες συμφωνίες
οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού
(ΑΚΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς αντικατάσταση του προηγούμενου μονομερούς
καθεστώτος των εμπορικών προτιμήσεων υπέρ των χωρών ΑΚΕ, ξεκίνησαν το 2002.

Εφόσον τα ειδικά ζητήματα ενδιαφέροντος ήταν το θέμα των επιμέρους διαπραγματεύσεων σε
εθνικό επίπεδο, και δεδομένου ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης ήταν απίθανο να συναφθούν
άμεσα, αποφασίστηκε η σύναψη ενδιάμεσων ΣΟΕΣ που θα εστιάζονται στο εμπόριο προϊόντων
έως το τέλος του 2007. Οι συμφωνίες αυτές είχαν ως στόχο την αποφυγή διατάραξης των
εμπορικών συναλλαγών, και ενδέχεται επίσης να μην οδηγήσουν απαραίτητα σε ολοκληρωμένες
ΣΟΕΣ.

Στην περιοχή του Ειρηνικού, μόνο τα Φίτζι και η Παπουασία-Νέα Γουινέα προέβησαν σε σύναψη
τέτοιας συμφωνίας. Η συμφωνία καλύπτει κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με τους τομείς
της αλιείας, της κλωστοϋφαντουργίας και της γεωργίας, που δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες
και δυνατότητες απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει να συνάψει μια ολοκληρωμένη
συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την περιφερειακή ομάδα των κρατών του Ειρηνικού,
και οι συναφείς συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κρίνω σκόπιμο να υποστηρίξουμε τη θέση του Συμβουλίου υπέρ της ενδιάμεσης συμφωνίας
εταιρικής σχέσης, διότι θεωρώ ότι η εγγύηση του εφοδιασμού πόρων αποτελεί προτεραιότητα,
ιδίως ενόψει της ανεπάρκειάς τους και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Είναι επίσης
σημαντικό να διατηρήσουμε εν ισχύ, ακόμα και με διαφορετική μορφή, τις συμφωνίες με τις
χώρες ΑΚΕ που συνήφθησαν προ δεκαετίας.

Maurice Ponga (PPE),    γραπτώς. – (FR) Επικροτώ την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
να εγκρίνει την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του
Ειρηνικού. Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εν λόγω
περιοχή του πλανήτη και αποστέλλει ισχυρό πολιτικό μήνυμα στα κράτη της περιοχής. Αυτό με
χαροποιεί. Το πολιτικό ψήφισμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση έγκρισης της συμφωνίας
μάς παρέχει τη δυνατότητα να προβάλουμε τις απαιτήσεις μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε
μια ισορροπημένη και δίκαιη σχέση με τα κράτη του Ειρηνικού· μια σχέση η οποία θα μεριμνά
για την ανάπτυξη αυτών των νησιωτικών κρατών, προστατεύοντας παράλληλα και τα συμφέροντα
των δικών μας πολιτών. Μολονότι η ενδιάμεση συμφωνία περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις περί
των κανόνων καταγωγής για τα αλιευτικά προϊόντα, ήταν σημαντικό να πλαισιώσουμε δεόντως
αυτήν την παρέκκλιση.

Πράγματι, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η παρέκκλιση, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου, θα είναι πραγματικά επωφελής για τους τοπικούς
πληθυσμούς και δεν θα ζημιώνει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες μεταποίησης και κονσερβοποίησης
αλιευτικών προϊόντων, ήταν ζωτικής σημασίας να προβλέψουμε την εκπόνηση μελέτης του
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αντικτύπου της το συντομότερο δυνατόν, και να επιτρέψουμε την αναστολή της, σε περίπτωση
που παραστεί ανάγκη. Υπάρχουν εγγυήσεις που εξασφαλίζουν ότι η συμφωνία είναι δίκαιη και
ότι θα ληφθούν μέτρα, εφόσον χρειαστεί, για την προστασία των συμφερόντων μας.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι πιστεύω
ότι η προώθηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των κρατών του Ειρηνικού και της ΕΕ θα μπορούσε
να συμβάλει και στην προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της
περιοχής, στη μείωση της φτώχειας, καθώς και στην ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης
και συνεργασίας, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Ωστόσο, συμμερίζομαι
τις ανησυχίες που εξέφρασε ο εισηγητής σχετικά με τις εξαιρέσεις στους κανόνες καταγωγής και
τον αρνητικό τους αντίκτυπο στις βιομηχανίες μεταποίησης και κονσερβοποίησης ιχθύων της
ΕΕ, ο οποίος πρέπει να αξιολογηθεί καταλλήλως από την Επιτροπή.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Οι Πράσινοι εμμένουν στην από
μακρού αντίθεσή τους προς τις ΣΟΕΣ με οιαδήποτε περιφέρεια ΑΚΕ, και, κατά συνέπεια, δεν
αντιλαμβάνονται την προστιθέμενη αξία της ΕΣΟΕΣ με δύο από τα κράτη του Ειρηνικού.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Πράσινοι εκφράζουν φόβους για την περαιτέρω διάσπαση της
περιοχής αυτής σε ολόκληρο τον Ειρηνικό Ωκεανό, ως συνέπεια των προτιμησιακών εμπορικών
ρυθμίσεων της ΕΣΟΕΣ με την ΕΕ. Επίσης, οιαδήποτε προβλέψιμη, απρόσκοπτη αύξηση στις
παραδοσιακές εξαγωγές, η οποία θα επικεντρώνεται σε πρώτες ύλες όπως ο χαλκός, η ζάχαρη,
το έλαιο κοκοφοίνικα, το ιχθυέλαιο και το φοινικέλαιο (αγροκαύσιμα!) έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με τις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, οι Πράσινοι υποστήριξαν το (ανεπιτυχές)
αίτημα των υπουργών Εμπορίου του Ειρηνικού για την αναθεώρηση των κρίσιμων διατάξεων
της ΕΣΟΕΣ, ήτοι του ορισμού «ουσιαστικά όλων των εμπορικών συναλλαγών», της απαγόρευσης
της χρήσης εξαγωγικών φόρων και των ανεπαρκών διασφαλίσεων για τη νηπιακή βιομηχανία,
καθώς και της ρήτρας του μάλλον ευνοουμένου κράτους.

Όσον αφορά την πτυχή της παγκόσμιας άντλησης πόρων, εναλλακτική λύση θα αποτελούσε ο
περιορισμός της διάταξης σε αλιεύματα εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των 200
μιλίων, και όχι σε οιαδήποτε ύδατα. Τέλος, τα Φίτζι δεν έχουν δημοκρατικό καθεστώς. Ο σκιώδης
εισηγητής μας, José Bové, κατέθεσε συναφώς 11 τροπολογίες.

Tokia Saïfi (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης
ΕΕ-Ειρηνικού παραχωρεί στα προϊόντα από την περιοχή του Ειρηνικού προτιμησιακούς όρους
πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά. Επικροτώ την ανάπτυξη αυτής της περιοχής, αλλά πιστεύω
ότι η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα είναι
απαράδεκτη, διότι επιτρέπει σε προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί σε μια χώρα από πρώτες ύλες
που δεν προήλθαν από τη χώρα αυτή να εξαιρούνται από τους τελωνειακούς δασμούς. Αυτή η
παρέκκλιση αποδεικνύεται ότι αποτελεί κίνητρο για την αλιεία σε μια τροπική ζώνη χωρίς καμία
μέριμνα για τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων. Στον βαθμό που οι εμπορικές προτιμήσεις
δεν επηρεάζουν μόνο τις αλιευτικές ζώνες στην Παπουασία-Νέα Γουινέα, είναι δύσκολο να
παρακολουθήσουμε την προέλευση των αλιευμάτων, και τούτο έρχεται σε αντίθεση με τις
δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει τέλος στην παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη
αλιεία. Ένα άλλο θέμα που με ανησυχεί επίσης είναι η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων που θα
εισάγονται στην Ευρώπη από την εν λόγω περιοχή. Καταψηφίζοντας τη σύσταση, θέλησα να
εκφράσω την αποδοκιμασία μου για μια τέτοια ρήτρα, η οποία δεν θα πρέπει πλέον να
περιλαμβάνεται, κατά την άποψή μου, σε καμία συμφωνία στο μέλλον.
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Προτάσεις ψηφίσματος: (RC-B7-0029/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη
διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επιδιώκει την καλή διαβίωση κάθε παιδιού
και αναγνωρίζει το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια
και να προστατεύονται. Συμφωνώ με τις εκκλήσεις να διερευνηθεί το ενδεχόμενο συντονισμού
μιας στρατηγικής με μέτρα που αφορούν τη διεθνή υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς
συμβάσεις, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι, έχοντας κατά νου το συμφέρον του παιδιού, και εφόσον
παρέχεται η δυνατότητα, θα πρέπει να προτιμάται η υιοθεσία στη χώρα καταγωγής του παιδιού.

Είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για την εξασφάλιση διαφάνειας και τον
συντονισμό των δράσεων, προκειμένου να αποτρέπεται η εμπορία παιδιών με σκοπό την παράνομη
υιοθεσία. Ταυτόχρονα, πρέπει να βελτιώσουμε, να συντονίσουμε και να διευκολύνουμε τη διεθνή
υιοθεσία και να εξαλείψουμε την περιττή γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας παράλληλα τα
δικαιώματα των παιδιών από τρίτες χώρες.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών,
που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον οποίο θα πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή μετά την έναρξη ισχύος του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, η πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εγγυάται και να εφαρμόζει το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία
και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα,
διότι πιστεύω ότι κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της πολιτικής για την προστασία των δικαιωμάτων
των παιδιών. Ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων και έγκλειστων σε ιδρύματα παιδιών, ο οποίος
είναι ιδιαίτερα υψηλός σε ορισμένα κράτη μέλη, συνιστά πηγή ανησυχίας. Επίσης, οι παραβιάσεις
των δικαιωμάτων των παιδιών, η άσκηση βίας σε βάρος τους, η εμπορία των παιδιών, η πορνεία,
η παράνομη εργασία και άλλες παράνομες δραστηριότητες εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό
πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η λειτουργία
των εθνικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η αποσαφήνιση
θεμάτων που άπτονται της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, και να ληφθούν μέτρα,
εφόσον κριθεί αναγκαίο, που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη προστασία των άστεγων
παιδιών και θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οικογένεια και να είναι ασφαλή.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, διότι το πρόβλημα
των εγκαταλελειμμένων παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει σταθερή επιδείνωση. Είναι
σημαντικό να προστατευθεί το δικαίωμα πραγματοποίησης διεθνών υιοθεσιών ώστε τα παιδιά
να μην αναγκάζονται να ζουν σε ορφανοτροφεία. Η Επιτροπή πρέπει να μας ενημερώσει σχετικά
με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των
ανηλίκων προς υιοθεσία από ευρωπαίους πολίτες. Πιστεύω ότι υιοθεσία πρέπει να συντελείται
σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Η Επιτροπή πρέπει να
μας διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές διαδικασίες θα διασφαλίζουν πάντα την
προστασία των υπέρτατων συμφερόντων των παιδιών.

Mara Bizzotto (EFD),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα για τη διεθνή υιοθεσία,
διότι πιστεύω ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊκός συντονισμός των στρατηγικών και των μέσων υιοθεσίας
δεν αναμένεται να βελτιώσει μόνο τη διαδικασία αυτή καθαυτή, αλλά και να εξασφαλίσει
μεγαλύτερη προστασία για τα ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά, καθώς και το δικαίωμά τους
να έχουν μια οικογένεια. Η συνέργεια μεταξύ διεθνών οργανισμών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ
και κρατών μελών αναμένεται να οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο με επίκεντρο τις ανάγκες του
παιδιού, που θα πλαισιώνεται από την εγγύηση της πληροφόρησης και τις υπηρεσίες
προετοιμασίας και υποστήριξης για τις θετές οικογένειες. Τέλος, φρονώ ότι ο βελτιωμένος
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συντονισμός δύναται να διασφαλίσει μεγαλύτερη βεβαιότητα για τα υιοθετούμενα παιδιά από
πλευράς χρηστών διαδικασιών υιοθεσίας και αμοιβαίας αναγνώρισης των εγγράφων, αποτρέποντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο την εμπορία παιδιών.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για τη διεθνή
υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προστατεύουμε τόσο την
καλή διαβίωση κάθε παιδιού όσο και τα συμφέροντά τους. Επί του παρόντος, υφίσταται μεγάλος
αριθμός εν ισχύ συμβάσεων για την προστασία των παιδιών και τις γονικές ευθύνες. Η Ευρωπαϊκή
Σύμβαση του 1967 για την Υιοθεσία Παιδιών στοχεύει στον συντονισμό των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν την υιοθεσία. Όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση
του 1993 για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στον Τομέα της Διεθνούς Υιοθεσίας
(Σύμβαση της Χάγης). Μολονότι ο τομέας της υιοθεσίας εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των
κρατών μελών, εκτιμώ ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο συντονισμού σε
ευρωπαϊκό επίπεδο μιας στρατηγικής με μέτρα που αφορούν τη διεθνή υιοθεσία. Είναι καίριας
σημασίας να διασφαλισθεί ότι οι διεθνείς συμβάσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση
μιας τέτοιας στρατηγικής. Πρέπει να έχουμε ως στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών πληροφόρησης,
της προετοιμασίας για διεθνή υιοθεσία, της διεκπεραίωσης αιτήσεων για διεθνή υιοθεσία και των
υπηρεσιών μετά την υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις
που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν το δικαίωμα ορφανών
ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια και να προστατεύονται. Για παράδειγμα,
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να καταπολεμήσουν ενεργά την εμπορία
παιδιών για τους σκοπούς της παράνομης υιοθεσίας.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η Ρουμανία είναι το ευρωπαϊκό κράτος
που επέτρεψε να διαπραχθούν πιθανότατα οι χειρότερες παραβιάσεις στον τομέα της διεθνούς
υιοθεσίας κατά τη δεκαετία του 1990, αμέσως μετά την πτώση του κομμουνισμού. Πράγματι,
το γεγονός αυτό οφειλόταν, αφενός, στην έλλειψη εμπειρίας ενός κράτους το οποίο έζησε μια
σκοτεινή περίοδο σχεδόν πενήντα ετών, αφετέρου δε, σε άτομα που ήταν απολύτως διατεθειμένα
να εκμεταλλευθούν αυτές τις ελλείψεις. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη σχεδόν
χιλίων παιδιών που εμπλέκονταν σε διεθνείς υιοθεσίες. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στην οποία ετοιμαζόμασταν να ενταχθούμε, η Ρουμανία προέβη σε εκτεταμένες τροποποιήσεις
της νομοθεσίας της για την υιοθεσία, παρά τις τεράστιες διεθνείς πιέσεις να μην καταφύγει σε
δραστικά μέτρα, όπως, για παράδειγμα, στην εγκατάλειψη των διεθνών υιοθεσιών. Υπό αυτές
τις συνθήκες, και κρίνοντας από τη θλιβερή εμπειρία της Ρουμανίας στον τομέα των διεθνών
υιοθεσιών, είναι δικαιολογημένη η επιφυλακτικότητά μας ως προς την αποδοχή ενός φορέα
όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υιοθεσιών, που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πραγματικής
ευρωπαϊκής αγοράς υιοθεσιών.

Ο μοναδικός στόχος οιουδήποτε ψηφίσματος για τις διεθνείς υιοθεσίες πρέπει να είναι
αποκλειστικά η ασφάλεια των παιδιών, ανεξαρτήτως των συμφερόντων των κρατών ή των
υποψηφίων θετών γονέων. Επιπλέον, ασχέτως ψηφισμάτων ή αποφάσεων, οι εγχώριες υιοθεσίες
πρέπει, κατά την προσωπική μου άποψη, να υπερισχύουν οιουδήποτε νομικού συστήματος,
σημερινού ή μελλοντικού.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση την εμπειρία της
Ρουμανίας σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει πράγματι να πραγματοποιηθεί ανάλυση όλων των εθνικών
συστημάτων υιοθεσίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ελλείψεις και τα πλεονεκτήματά τους,
και να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη στον τομέα
της υιοθεσίας. Θα μπορούσε να σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος εάν κατορθώναμε να
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συντονίσουμε σε επίπεδο ΕΕ τις πολιτικές και τις στρατηγικές για το μέσο διεθνούς υιοθεσίας,
προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή στους τομείς των υπηρεσιών πληροφόρησης, στην
προετοιμασία για διεθνή υιοθεσία, στη διεκπεραίωση αιτήσεων για διεθνή υιοθεσία και υπηρεσίες
μετά την υιοθεσία, διότι το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια
οικογένεια και να προστατεύονται πρέπει να εφαρμοστεί και στην πράξη.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών
μελών, πιστεύω ότι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών θα πρέπει να αποτελεί έναν από
τους στόχους της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζω την ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο
συντονισμού των στρατηγικών για το μέσο διεθνούς υιοθεσίας και τις υπηρεσίες μετά την υιοθεσία
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις που
διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν το δικαίωμα ορφανών ή
εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια και να προστατεύονται.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η υιοθεσία παιδιών συνιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα.
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και, στην προκειμένη περίπτωση, η ειδική μέριμνα που απαιτεί το
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, επιβάλλουν την τήρηση και τον σεβασμό των διεθνών συμβάσεων
στο υπό συζήτηση θέμα, σε συνδυασμό με την εξέταση των βέλτιστων πρακτικών και την
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να
παρακολουθεί αυτές τις προσπάθειες, αλλά και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της μάστιγας
της εμπορίας παιδιών, η οποία πλήττει κατά κύριο λόγο τις φτωχότερες χώρες και τις λιγότερο
εύπορες πληθυσμιακές ομάδες.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνιζόταν ανέκαθεν
για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και την υπεράσπιση των υπέρτατων συμφερόντων
του. Στόχος του παρόντος ψηφίσματος είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο συντονισμού σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικών που αφορούν το μέσο διεθνούς υιοθεσίας, σύμφωνα με διεθνείς
συμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή στους τομείς των υπηρεσιών πληροφόρησης,
στην προετοιμασία για διεθνή υιοθεσία, στη διεκπεραίωση αιτήσεων για διεθνή υιοθεσία και
υπηρεσίες μετά την υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις
που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν το δικαίωμα ορφανών
ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια και να προστατεύονται. Ψήφισα υπέρ,
διότι πιστεύω ότι, παρόλο που το ζήτημα της υιοθεσίας υπάγεται στη δικαιοδοσία των κρατών
μελών, κρίνεται αναγκαία η επίτευξη ελάχιστου επιπέδου ευρωπαϊκής σύγκλισης, υπό την
προϋπόθεση ότι θα γίνεται πάντα σεβαστό το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Όλοι συμφωνούμε με την προστασία της
καλής διαβίωσης των παιδιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, όπως επισημαίνεται στο
παρόν ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, δεν αρκεί να προβαίνουμε σε δηλώσεις γενικού
χαρακτήρα: πρέπει να αναγνωρίσουμε και τα αίτια που οδήγησαν στην εδραίωση μιας κατάστασης
στην οποία τα παιδιά γίνονται θύματα εκμετάλλευσης στο πλαίσιο διεθνούς υιοθεσίας.

Τα κύρια αίτια της εγκατάλειψης παιδιών είναι η φτώχεια, τα ανεπαρκή συστήματα κοινωνικής
πρόνοιας, η έλλειψη ικανοποιητικού δικτύου κοινωνικών υποδομών ή ικανοποιητικών δημοσίων
υπηρεσιών, καθώς και οι συγκρούσεις και οι στρατιωτικές παρεμβάσεις.

Louis Grech (S&D),    γραπτώς. – (EN) Προκειμένου για τον προσδιορισμό του αυξανόμενου
προβλήματος των εγκαταλελειμμένων παιδιών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη
πρέπει να διαδραματίσουν δυναμικότερο ρόλο στη βελτίωση των μέσων διεθνούς υιοθεσίας διά
της διευκόλυνσης και του συντονισμού των διεθνών διαδικασιών υιοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
χωρίς να διακυβεύεται κατ’ ουδένα τρόπο η ασφάλεια και προστασία των δικαιωμάτων των
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παιδιών, και διά της τήρησης όλων των διεθνών συμβάσεων για την προστασία των δικαιωμάτων
των παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν την άσκηση
ισχυρότερου ελέγχου στις υποθέσεις διεθνούς υιοθεσίας, προκειμένου να αποφεύγεται η
εκμετάλλευση παιδιών, η κακοποίηση, η απαγωγή και η εμπορία. Τα κράτη μέλη πρέπει να
διασφαλίσουν ισορροπία μεταξύ των υψηλών διεθνών διασφαλίσεων και προδιαγραφών, με
στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του παιδιού, και της μείωσης της γραφειοκρατίας και της
διευκόλυνσης των διαδικασιών διεθνούς υιοθεσίας. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν
πιο διαφανείς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες διεθνούς υιοθεσίας, ενώ θα πρέπει επίσης να
διατηρούν αδιάλειπτη ανταλλαγή πληροφοριών για τις συνθήκες και το νέο περιβάλλον διαβίωσης
των υιοθετημένων παιδιών. Εν κατακλείδι, οι βασικές ανησυχίες στο πλαίσιο των διαδικασιών
διεθνούς υιοθεσίας θα πρέπει πάντα να αφορούν το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών, με ιδιαίτερη
μέριμνα για τα παιδιά με αναπηρία, προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών
και των οικογενειών.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα αυτό το κοινό ψήφισμα, το οποίο
μας επιτρέπει ταυτόχρονα να προασπίζουμε το δικαίωμα των γονέων να υιοθετούν παιδί από
άλλο κράτος μέλος και να διασφαλίζουμε την προστασία των παιδιών κατά τη στιγμή της
υιοθεσίας τους, αλλά και μετά από αυτήν. Πράγματι, η διεθνής υιοθεσία θα πρέπει να διέπεται
από ένα πλαίσιο ειδικών κανόνων για την αποφυγή καταχρήσεων, όπως η εμπορία παιδιών για
παράδειγμα.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Τα εθνικά νομικά μας συστήματα
αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο το καθένα την υιοθεσία και άλλα ζητήματα που αφορούν
τη φροντίδα των παιδιών. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα ζητήματα όπως η εμπορία ανθρώπων και
η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών έχουν μείζονα διεθνή διάσταση, ενδείκνυται πιθανώς η
δράση σε επίπεδο ΕΕ. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε το γεγονός ότι το υπέρτατο συμφέρον
των παιδιών είναι υψίστης σημασίας, και κατά συνέπεια, υπερψήφισα το εν λόγω ψήφισμα.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτό το σημαντικό ψήφισμα για τη
διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών είναι
ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί του παρόντος, υφίσταται μεγάλος
αριθμός εν ισχύ συμβάσεων για την προστασία των παιδιών και τις γονικές ευθύνες. Φρονώ ότι
είναι απαραίτητο να εξεταστεί το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητημάτων
που αφορούν τη διεθνή υιοθεσία, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες πληροφόρησης, η
προετοιμασία για διεθνή υιοθεσία, η διεκπεραίωση αιτήσεων για διεθνή υιοθεσία και οι υπηρεσίες
μετά την υιοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα διασφαλίζει τη
διαφάνεια και θα θέσει τέρμα στην εμπορία παιδιών για σκοπούς υιοθεσίας. Θα ήθελα επίσης να
τονίσω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται, στο μέτρο του δυνατού και προς το υπέρτατο συμφέρον
του παιδιού, η υιοθεσία στη χώρα προέλευσης του παιδιού.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Επικροτώ αυτό το ψήφισμα, το οποίο ζητεί να
εξεταστεί το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικών που αφορούν το μέσο
διεθνούς υιοθεσίας, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή
στους τομείς των υπηρεσιών πληροφόρησης, στην προετοιμασία για διεθνή υιοθεσία, στη
διεκπεραίωση αιτήσεων για διεθνή υιοθεσία και υπηρεσίες μετά την υιοθεσία, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων
του παιδιού αναγνωρίζουν το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια
οικογένεια και να προστατεύονται.

Véronique Mathieu (PPE),    γραπτώς. – (FR) Ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων παιδιών
αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, και το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε όλα τα κράτη
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μέλη. Τα εν λόγω παιδιά –τα οποία είναι θύματα συγκρούσεων και κοινωνικού αποκλεισμού, και
τα οποία γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης εγκληματικών κυκλωμάτων για κάθε είδους
εμπορία– είναι τα θύματα ενός ανεπαρκούς μηχανισμού διεθνούς υιοθεσίας. Επίσης, δέον είναι
να επισημανθεί ότι η πλειονότητα αυτών των παιδιών είναι κορίτσια, τα οποία αποτελούν εύκολη
λεία για τα κυκλώματα πορνείας και άλλες σύγχρονες μορφές δουλείας. Ένας από τους τρόπους
αντιμετώπισης αυτής της θλιβερής κατάστασης είναι η διευκόλυνση των διαδικασιών διεθνούς
υιοθεσίας. Πρέπει να θεσπίσουμε πραγματικά ειδική νομοθεσία για τη διεθνή υιοθεσία. Το
δικαίωμα στην υιοθεσία πρέπει να διασφαλίζεται για όλα τα παιδιά.

Μολονότι το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών
μελών μας, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η προστασία των υπέρτατων συμφερόντων του
παιδιού αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώνεται στον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ελλείψει ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνει αυτές τις υιοθεσίες, επιτρέποντας,
συγκεκριμένα, κατά τους ερχόμενους μήνες την αμοιβαία αναγνώριση των εγγράφων
οικογενειακής κατάστασης και των αποφάσεων υιοθεσίας.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η υιοθεσία παιδιών είναι ένα ζήτημα που απασχολούσε
ανέκαθεν την ΕΕ και πρέπει να εξετάζεται με μέγιστη επιμέλεια. Τα παιδιά είναι το μέλλον κάθε
κοινωνίας και πρέπει, συνεπώς, να τα αντιμετωπίζουμε με υπέρτατη αξιοπρέπεια. Πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη το υπέρτατο συμφέρον τους, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται και
ενδείκνυται η συμμόρφωση με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Ως εκ τούτου, η ΕΕ οφείλει να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της μάστιγας της εμπορίας παιδιών,
η οποία πλήττει κυρίως τα παιδιά των φτωχότερων χωρών και των λιγότερο εύπορων
πληθυσμιακών ομάδων.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Τα παιδιά είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της κοινωνίας
μας. Η προστασία των δικαιωμάτων τους και, κατά συνέπεια, η διασφάλιση του σεβασμού αυτών
των δικαιωμάτων πρέπει να είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο,
τα παιδιά εξακολουθούν να πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και εκμετάλλευσης εντός των
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά δε συνεπεία της έλλειψης ρύθμισης στον τομέα της
υιοθεσίας. Παρόλο που η υιοθεσία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ώστε να εξασφαλισθεί
ότι τα παιδιά δεν θα περάσουν τη ζωή τους σε ορφανοτροφεία, είναι σημαντικό να διενεργούνται
αυστηροί έλεγχοι, ιδιαίτερα των διεθνών οργανισμών, προκειμένου να αποφεύγονται οι
καταχρήσεις. Απέχω από την ψηφοφορία, διότι το ψήφισμα δεν περιλαμβάνει επαρκή μέτρα που
να εγγυώνται ότι τα παιδιά μπορούν να προστατευθούν από την εκμετάλλευση στο πλαίσιο της
υιοθεσίας.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η υιοθεσία αποτελεί πάντα εξαιρετικά ευαίσθητο
ζήτημα, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, διότι αυτό που κρίνεται είναι το μέλλον παιδιών.
Η υιοθεσία συνιστά συχνά χρήσιμη λύση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι εγκαταλελειμμένα
και ορφανά παιδιά δεν θα βιώσουν δυστυχισμένα παιδικά χρόνια σε ορφανοτροφεία, χωρίς την
αγάπη και τη φροντίδα που πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα παιδιά. Η στέρηση σε αθώα παιδιά
της δυνατότητας να αγαπηθούν και να καθοδηγηθούν στη ζωή τους από στοργικούς γονείς,
που θα είναι πάντα δίπλα τους, θα ήταν σκληρή και άδικη. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα το
ψήφισμα, διότι πιστεύω ακράδαντα στη δύναμη της υιοθεσίας ως μέσου εξασφάλισης καλύτερης
ζωής για τα παιδιά, τα οποία είναι το μέλλον του κόσμου. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να
δημιουργήσουμε μια συντονισμένη δομή που θα πλαισιώνεται από διαφανείς και αποτελεσματικές
διαδικασίες, παροχή υποστήριξης μετά την υιοθεσία, καθώς και από έναν μηχανισμό ελέγχου
για την εποπτεία των δραστηριοτήτων κάθε κράτους μέλους. Η υιοθεσία ενός παιδιού σημαίνει
ότι του εξασφαλίζουμε ένα καλύτερο, ασφαλές και ελπιδοφόρο μέλλον. Ως εκ τούτου, θεωρώ

139Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL19-01-2011



θεμελιώδους σημασίας τη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας εν προκειμένω για την επίλυση των
διαφορών σε διεθνές επίπεδο.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE),    γραπτώς. – Υπερψήφισα σήμερα το κοινό ψήφισμα για τη
διεθνή υιοθεσία στην ΕΕ το οποίο στοχεύει στη βελτίωση του συστήματος υιοθεσίας μεταξύ των
κρατών μελών και στην καθιέρωση εγγυήσεων που θα διασφαλίζουν ότι η υιοθεσία γίνεται προς
το συμφέρον του παιδιού με απόλυτο σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Με το
ψήφισμα αυτό δίνουμε έμφαση στα εξής: • δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις
υιοθεσίες που θα καθορίζει τους κανόνες υιοθεσιών από τα πιο φτωχά προς τα πιο αναπτυγμένα
κράτη και θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης κάθε παιδιού, που έχει υπαχθεί
σε καθεστώς διεθνούς υιοθεσίας, μέσω υποβολής περιοδικών εκθέσεων από τις αρμόδιες εθνικές
αρχές στο κράτος προέλευσης των παιδιών. • απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για
την υιοθεσία και περιορισμό της γραφειοκρατίας. • μείωση του χρόνου παραμονής των παιδιών
σε ιδρύματα και ορφανοτροφεία. • προτεραιότητα στις εθνικές υιοθεσίες. • τερματισμό της
ασύδοτης δράσης των κυκλωμάτων εκμετάλλευσης και εμπορίας παιδιών για υιοθεσία.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του
Κοινοβουλίου για τη διεθνή υιοθεσία στην ΕΕ. Η πρωτοβουλία αυτή εκπληρώνει τον στόχο της
Ένωσης που καθορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας και αφορά την «προστασία
των δικαιωμάτων του παιδιού».

Παρά την οικονομική ανάπτυξη των χωρών της ΕΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες
όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, ειδικότερα δε το πρόβλημα της επισφαλούς κατάστασης
των παιδιών, και ιδίως των εγκαταλελειμμένων και έγκλειστων σε ιδρύματα παιδιών, καθώς και
η άσκηση βίας σε βάρος τους. Μία άλλη αδυναμία συνδέεται με την εμπορία των παιδιών για
υιοθεσία, πορνεία, παράνομη εργασία, εξαναγκασμό σε γάμο και επαιτεία στους δρόμους ή για
άλλους παράνομους σκοπούς, που εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό
της ΕΕ.

Αυτό το πλαίσιο καθορίζει και τη σημασία της εν λόγω πρωτοβουλίας, η οποία ζητεί από την
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικών που
αφορούν το μέσο διεθνούς υιοθεσίας. Απαιτείται η χάραξη μιας στρατηγική που θα
συμμορφώνεται με διεθνείς συμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή στους τομείς των
υπηρεσιών πληροφόρησης, στην προετοιμασία και τη διεκπεραίωση αιτήσεων και στις υπηρεσίες
μετά την υιοθεσία. Πρέπει δε να λαμβάνει υπόψη την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού
και να αναγνωρίζει το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια
και να προστατεύονται.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η διακοπή των διεθνών υιοθεσιών ήταν ένας από
τους όρους για την ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2001, η Ρουμανία
αποφάσισε να επιβάλει μορατόριουμ στις διεθνείς υιοθεσίες, αφότου η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τη Ρουμανία, βαρόνη Emma Nicholson, καταδίκασε τις δραστηριότητες
εμπορίας παιδιών και επέκρινε το ρουμανικό κράτος για αμέλεια των ανήλικων πολιτών του.
Φρονώ ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα, στο μέτρο του δυνατού και προς το υπέρτατο
συμφέρον του παιδιού, στην υιοθεσία εντός της χώρα προέλευσης του παιδιού, με την πρόβλεψη
πιθανών εναλλακτικών λύσεων, όπως η εξεύρεση ανάδοχης οικογένειας, η παροχή προσωπικής
φροντίδας ή φροντίδας κατ’ οίκον ή ακόμα η εξεύρεση οικογένειας μέσω της διαδικασίας διεθνούς
υιοθεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Πράγματι,
η τοποθέτηση του παιδιού σε ίδρυμα θα πρέπει να επιλέγεται μόνον ως προσωρινή λύση.
Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο μεθοδολογίας σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο
θα προβαίνει σε εκτίμηση της ανάπτυξης του υιοθετημένου παιδιού στη νέα του οικογένεια, με
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τη χρήση περιοδικών εκθέσεων μετά την υιοθεσία, οι οποίες θα συντάσσονται από τις κοινωνικές
υπηρεσίες της χώρας στην οποία μετέβησαν τα υιοθετημένα παιδιά και θα υποβάλλονται στις
αρμόδιες αρχές της χώρας από την οποία υιοθετήθηκαν. Αυτός ο μηχανισμός πρέπει να
εφαρμόζεται μέσω του συντονισμού των δράσεων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σε συνεργασία με τη Διάσκεψη της Χάγης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τις
οργανώσεις προστασίας παιδιών που αγωνίζονται κατά της εμπορίας παιδιών για σκοπούς
υιοθεσίας.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η υιοθεσία είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα που
αξίζει την πλήρη προσοχή των κρατών μελών της ΕΕ. Αν και έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος
μετά τη Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στον Τομέα της
Διεθνούς Υιοθεσίας, η επισφαλής κατάσταση των παιδιών, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους,
η άσκηση βίας σε βάρος τους και η εμπορία των παιδιών για υιοθεσία, πορνεία, παράνομη εργασία,
εξαναγκασμό σε γάμο και επαιτεία στους δρόμους ή για άλλους παράνομους σκοπούς
εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα στο εσωτερικό της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του δικαιώματος
του παιδιού στην οικογενειακή ζωή. Προς τον σκοπό αυτόν, είναι σημαντικό να εξετασθεί το
ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικών που αφορούν το μέσο διεθνούς
υιοθεσίας, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή στους τομείς
των υπηρεσιών πληροφόρησης, στην προετοιμασία και τη διεκπεραίωση αιτήσεων και στις
υπηρεσίες μετά την υιοθεσία.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Οι βουλευτές της Ομάδας των
Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία απείχαμε από την ψηφοφορία. Στην κοινή πρόταση
ψηφίσματος αντικαταστάθηκαν τα αρνητικά στοιχεία του ψηφίσματος της Ομάδας PPE. Εντούτοις,
την πρωτοβουλία για το εν λόγω ψήφισμα έλαβαν ιταλοί βουλευτές, ανταποκρινόμενοι σε πολύ
συγκεκριμένη εθνική ανάγκη και σε σχέση με ένα ζήτημα που δεν εμπίπτει στο πεδίο των
ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων. Κατορθώσαμε να μετατρέψουμε το ψήφισμα απλώς σε «μια έκκληση
να εξετάζεται το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικών που αφορούν το
μέσο διεθνούς υιοθεσίας», χωρίς καμία αναφορά σε συγκεκριμένα εθνικά προβλήματα. Δεδομένου
ότι εργαζόμαστε ήδη επί του θέματος αυτού στο πλαίσιο των επιτροπών JURI και LIBE, δεν
υπήρχε ανάγκη για την κατάρτιση ανάλογου ψηφίσματος.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο βασικός στόχος του παρόντος ψηφίσματος είναι
το δικαίωμα ενός παιδιού να μεγαλώνει σε υγιές οικογενειακό περιβάλλον, επωφελές για την
αρμονική του ανάπτυξη. Ο αυξανόμενος αριθμός των παιδιών που ζουν σε ορφανοτροφεία και
οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους –ιδίως η εμπορία ανθρώπων, η παράνομη υιοθεσία και
εργασία, αλλά και η πορνεία– που εξακολουθούν να διαπιστώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
οδήγησαν στη διαμόρφωση της άποψης ότι πρέπει να επιχειρήσουμε να αναστρέψουμε αυτήν
την κατάσταση. Ταυτόχρονα, αξίζει να επισημανθεί ο αυξανόμενος αριθμός των παράνομων
διεθνών υιοθεσιών στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις
διατάξεις που θεσπίζει η Σύμβαση της Χάγης. Η θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων των παιδιών
στην ΕΕ, στο άρθρο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένας από
τους στόχους της ΕΕ, όπως και στο άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ανοίγει
τον δρόμο για τον συντονισμό των πολιτικών και των στρατηγικών μεταξύ των κρατών μελών,
σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διεθνείς διατάξεις. Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί επειγόντως
ένας μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα περιγράφει τη λειτουργία των διαφόρων εθνικών
συστημάτων επί του συγκεκριμένου θέματος. Ένας διαφανής και αποτελεσματικός μηχανισμός
για την παρακολούθηση της υιοθεσίας παιδιών τόσο πριν από την υιοθεσία όσο και μετά από
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αυτήν, καθώς και η συμμετοχή διεθνών οργανισμών, δεν προάγει μόνο τα δικαιώματα των παιδιών,
αλλά επιτρέπει και την αρμονική ανατροφή τους.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς. – (IT) Το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων παιδιών, το οποίο
είχε αρχίσει να επιλύεται σταδιακά, καθίσταται ολοένα πιο σοβαρό και σημαντικό λόγω των νέων
μεταναστευτικών ροών.

Είναι καίριας σημασίας να διαμορφωθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα καλύπτει την προστασία των
παιδιών και τη γονική ευθύνη, θα απαλλάσσει τις πρακτικές διαδικασίες από την περιττή
γραφειοκρατία και θα εναρμονίζει τις νομοθεσίες των κρατών μελών σύμφωνα με τη Σύμβαση
του 1993 για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στον Τομέα της Διεθνούς Υιοθεσίας
και τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Θα ήθελα να αναφέρω τον τρόπο χειρισμού των υιοθεσιών από τη Γερμανία ως παράδειγμα προς
αποφυγή, ειδικότερα όσον αφορά την ανάθεση της φροντίδας παιδιών σε ζευγάρια που
αποτελούνται από έναν γερμανό πολίτη και έναν υπήκοο άλλης χώρας της ΕΕ. Ο απώτερος
σκοπός του νομοθέτη πρέπει να είναι, ασφαλώς, η διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών
στην προστασία και τη φροντίδα που χρειάζονται για την καλή διαβίωσή τους, και η αποφυγή
του αναγκαστικού εγκλεισμού τους σε ορφανοτροφεία.

Artur Zasada (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η διεθνής υιοθεσία θα πρέπει να επιτρέπεται για το
συμφέρον του παιδιού, αλλά μόνον εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες υιοθεσίας
στο οικείο κράτος μέλος. Κατά κανόνα, ένα παιδί πρέπει να μεγαλώνει στη χώρα της ιθαγένειάς
του.

Διεθνείς υιοθεσίες πραγματοποιούνται και στη γενέτειρά μου, την Πολωνία. Συνήθως αφορούν
παιδιά για τα οποία υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να υιοθετηθούν στο εσωτερικό της Πολωνίας
λόγω διαφόρων ασθενειών. Το 2006, για παράδειγμα, 202 ξένες οικογένειες αποφάσισαν να
αναλάβουν τη φροντίδα 311 συμπολιτών μας – 214 παιδιά από την Πολωνία υιοθετήθηκαν
από ιταλούς γονείς, 25 από γάλλους γονείς, 22 από αμερικάνους γονείς, 20 από ολλανδούς
γονείς, 15 από σουηδούς γονείς, 7 από γερμανούς γονείς, 6 από ελβετούς γονείς, ένα από
βέλγους γονείς και ένα άλλο από καναδούς γονείς. Το πρόβλημα των ορφανών παιδιών είναι
σχεδόν ανύπαρκτο στη δυτική Ευρώπη, γεγονός το οποίο αιτιολογεί και το εξαιρετικά έντονο
ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τη δυνατότητα υιοθεσίας παιδιών από τις χώρες της κεντρικής
και ανατολικής Ευρώπης.

Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πρωτίστως και κατεξοχήν: 1) να ενημερώσει το
Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για την εξάλειψη του ενδεχόμενου να χρησιμεύσει η διεθνής υιοθεσία ως «βιτρίνα» για
την εμπορία παιδιών· 2) να παράσχει απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το πώς προτίθεται η
Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η υιοθεσία παιδιών να μην προσαρμόζεται στις όποιες επιταγές
της μόδας. Οι Ευρωπαίοι εκδηλώνουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την υιοθεσία παιδιών
από την Αφρική, επειδή αποτελεί πλέον δημοφιλή πρακτική για τους αστέρες του
κινηματογράφου. Τούτο, όμως, δεν συνιστά ούτε επαρκή ούτε σοβαρή βάση για να αποκτήσει
κανείς την ιδιότητα του θετού γονέα.

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0021/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με το παρόν ψήφισμα σχετικά
με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας, που επανεπιβεβαιώνει πως το μέλλον
της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ και προτρέπει τη συγκεκριμένη χώρα να συνεχίσει τις προσπάθειές
της για το σκοπό αυτό. Η Σερβία σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων,
αλλά απαιτείται να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προκειμένου να συμμορφωθεί η χώρα προς
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τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου είναι πολύ σημαντικό. Ως εκ τούτου,
υποστηρίζω την έκκληση που περιέχεται στο ψήφισμα προς τη σερβική κυβέρνηση να καταργήσει
τις σερβικές παράλληλες δομές στο Κοσσυφοπέδιο που υπονομεύουν τη διεργασία αποκέντρωσης
και εμποδίζουν την πλήρη ενσωμάτωση της Σερβικής Κοινότητας στους κοσοβάρικους θεσμούς.

Η ΕΕ πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τη σερβική κυβέρνηση ότι περιμένουμε από τη
Σερβία να υιοθετήσει εποικοδομητική στάση απέναντι στις επικείμενες γενικές εκλογές στο
Κοσσυφοπέδιο. Συμφωνώ με την άποψη που παρουσιάζεται στο ψήφισμα ότι η συμμετοχή των
Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου στις εκλογές είναι ένα απαραίτητο στοιχείο προκειμένου η Σερβική
Κοινότητα του Κοσσυφοπεδίου να μην περιθωριοποιηθεί.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα. Η διαδικασία
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην πολιτική, νομική και τεχνική συμμόρφωση
προς τα απαιτητικά πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ. Ήδη από το 2003, οι χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων είχαν λάβει την υπόσχεση ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
όταν θα εκπλήρωναν συγκεκριμένα κριτήρια. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να
διασφαλισθεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στα Δυτικά Βαλκάνια. Καθώς
η ταχύτητα ενσωμάτωσης των χωρών στην εν λόγω περιοχή ποικίλλει, κάθε χώρα πρέπει να
καταβάλει μέγιστη προσπάθεια, να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και να
λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα κάθε χώρας,
καθώς και όλης της περιοχής. Η Σερβία σημειώνει σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς και η
συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπάρξει επιτυχημένη και εποικοδομητική. Η
κατάργηση των θεωρήσεων της ΕΕ από το 2009 δείχνει στους πολίτες της Σερβίας ότι η ΕΕ
βλέπει ευνοϊκά τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα. Συμφωνώ με τις
παρατηρήσεις που εκφράζονται στο ψήφισμα ότι οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν την προστασία
των δικαιωμάτων των πολιτών και των μειονοτήτων, την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, την
ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, τις φυλακές και πολλούς άλλους τομείς πρέπει να
συνεχιστούν. Οι προσπάθειες για την προάσπιση του κράτους δικαίου, που θα διασφαλίσουν τη
δημοκρατική λειτουργία των κυβερνητικών θεσμών και την αποτελεσματική προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, πρέπει να παραμείνουν μεταξύ των βασικών
προτεραιοτήτων των σερβικών αρχών.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η Σερβία έλαβε ενθάρρυνση από την
ψηφοφορία σχετικά με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Ελπίζω ότι η διαδικασία
επικύρωσης θα επιταχυνθεί μέσω της ψήφου έγκρισης που δόθηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ένα ζήτημα που επισημαίνεται στην έκθεση σχετικά με
τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης σχετίζεται με τη μη αναγνώριση των αρχών του
Κοσσυφοπεδίου από τη Σερβία και τη διατήρηση των παράλληλων δομών. Η Ρουμανία, από την
πλευρά της, δεν έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, η οποία ανακηρύχθηκε
μονομερώς, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Η Σερβία αποτελεί έναν εξαιρετικό γείτονα για
τη Ρουμανία, με αιώνες ιστορίας να μας συνδέουν. Είναι βέβαιο ότι η Ρουμανία κατανοεί και
στηρίζει τους φίλους της. Το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται εμφανώς στην Ευρώπη και η
συνεργασία της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία πρέπει να
καταδείξει τη δέσμευση του Βελιγραδίου έναντι των ευρωπαϊκών αξιών, της δημοκρατίας και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Σερβία θα πρέπει σαφώς να ακολουθήσει την ίδια πορεία για την ένταξη στην ΕΕ που
ακολούθησαν όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, πρέπει να λάβει ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά
την εν λόγω πορεία. Οι πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν ότι η Σερβία έχει αντιληφθεί τις προσδοκίες
της ευρωπαϊκής κοινότητας από αυτήν. Έχει επιτευχθεί απτή πρόοδος, αλλά η ΕΕ πρέπει να
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χειριστεί με λεπτό τρόπο ορισμένες πτυχές της πρόσφατης ιστορίας του Βελιγραδίου που
επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον σερβικό λαό.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιωμένη
σε αρχές όπως της συμφιλίωσης, του συμβιβασμού και της ειρηνικής συνύπαρξης, και επιδιώκει
τους ίδιους σκοπούς προκειμένου να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των λαών της περιοχής. Εν
προκειμένω, θεωρώ ότι το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται κοντά στις χώρες της ΕΕ και πιστεύω
ότι η χώρα αυτή πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα διότι αναγνωρίζω ότι
η Σερβία είναι σε θέση να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την εγγύηση της ασφάλειας και
της σταθερότητας στα Βαλκάνια. Το μέλλον της Σερβίας είναι αναπόφευκτα στην ΕΕ. Ως εκ
τούτου, θεωρώ ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει την πορεία της για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Η πρόοδος που έχει ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας χρήζει
συγχαρητηρίων.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Όποιος κοιτάξει έναν χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
συνειδητοποιήσει σύντομα ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μοιραίο να ενταχθούν σε αυτήν. Πιστεύω
ότι η ένταξη αυτών των χωρών θα επιτευχθεί εν τέλει. Η πορεία της Σερβίας προς αυτήν υπήρξε
ιδιαίτερα δύσκολη ύστερα από το τέλος της πρώην Γιουγκοσλαβίας που ακολούθησε την
κατάρρευση της σοβιετικής εξουσίας. Η εμπλοκή της ως επιτιθέμενου σε αδελφοκτόνους
πολέμους και ο βάναυσος αντίκτυπος των τελευταίων στις γειτονικές χώρες και στη διεθνή
κοινότητα στο σύνολό της είχαν σοβαρές επιπτώσεις για τη χώρα και τον λαό της. Η απόσχιση
του Κοσσυφοπεδίου, που παραμένει ένα βαθιά αμφιλεγόμενο ζήτημα, όξυνε τις εντάσεις στην
περιοχή και εξακολουθεί να έχει τεράστια δυναμική για να προκαλέσει αστάθεια. Εύχομαι η
Σερβία να εμμείνει στην επιλογή της υπέρ της ΕΕ και πρέπει να συγχαρώ τον λαό της και τους
ηγέτες του για την πρόοδο που έχουν σημειώσει εν προκειμένω.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ.
Ως εκ τούτου, καλωσορίζω την υποβληθείσα στις 22 Δεκεμβρίου 2009 αίτηση ένταξης της
Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ληφθείσα στις 25 Οκτωβρίου 2010 απόφαση του
Συμβουλίου των Υπουργών να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει την αίτηση της Σερβίας.

Θα ήθελα να συγχαρώ τη Σερβία για την πρόοδο που επέτυχε στη μεταρρυθμιστική διεργασία.
Θα ήθελα να τονίσω ότι η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας παραμένει κεντρική
προτεραιότητα για την ΕΕ και προορίζεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση, στις
σχέσεις καλής γειτονίας και στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στα Δυτικά Βαλκάνια.
Ως εκ τούτου, καλώ τη Σερβία να τηρήσει εποικοδομητική στάση απέναντι σε μια πιο γενική
περιφερειακή συνεργασία.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την
Πρώην Γιουγκοσλαβία αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η Σερβία στην οδό της
ένταξης στην ΕΕ. Πρέπει να επισημανθεί ότι η Σερβία συνεχίζει να ανταποκρίνεται θετικά στις
αιτήσεις αρωγής που της διαβιβάζει το εν λόγω Δικαστήριο. Καλώ τη Σερβική Κυβέρνηση να
συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με αυτό, συμπεριλαμβανομένου και σε ό,τι αφορά την ταχεία
διαβίβαση όλων των αιτουμένων εγγράφων και την έγκαιρη ολοκλήρωση των περιπτώσεων που
της παραπέμπει το Δικαστήριο.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Καταψηφίσαμε το παρόν ψήφισμα, κυρίως
εξαιτίας των απαιτήσεων που επιβάλλονται στη Σερβία και της απαράδεκτης θέσης της ΕΕ
αναφορικά με το Κοσσυφοπέδιο. Για παράδειγμα, το Κοινοβούλιο καλεί τη σερβική κυβέρνηση
να καταργήσει τις παράλληλες δομές στο εσωτερικό του Κοσσυφοπεδίου που, όπως ισχυρίζεται
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«υπονομεύουν τη διεργασία αποκέντρωσης και εμποδίζουν την πλήρη ενσωμάτωση της Σερβικής
Κοινότητας στους κοσοβάρικους θεσμούς», όπως και οι απαιτήσεις που συνεχίζει να εγείρει
σχετικά με τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Αυτή
η πίεση που ασκείται στη Σερβία είναι απαράδεκτη και, ακόμα περισσότερο, προβληματική
δεδομένου ότι δεν έχουν ληφθεί αντίστοιχα μέτρα σε σχέση με το Κοσσυφοπέδιο, παρά τις
δημόσιες καταγγελίες σχετικά με την εμπορία ανθρωπίνων οργάνων από τους σημερινούς ηγέτες
του Κοσσυφοπεδίου.

Είναι επίσης απαράδεκτο να ασκεί το Κοινοβούλιο πίεση στη Σερβία να «προχωρήσει σε διάλογο
με το Κοσσυφοπέδιο χωρίς να παραπέμπει πλέον σε νέες διαπραγματεύσεις που θα αφορούν το
καθεστώς ή τυχόν διαχωρισμό».

Η «διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας» υπογραμμίζει κάτι που τονίζαμε εδώ και
καιρό. Σήμερα, είναι σαφές ότι ο πόλεμος που διεξήχθη από το NATO και τις μεγάλες δυνάμεις
της ΕΕ, με τη Γερμανία επικεφαλής, είχε ως στόχο τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας και τη
διαίρεση της επικράτειάς της σε χώρες που θα προστάτευαν τα οικονομικά συμφέροντα των
μεγάλων επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς. – (FR) Δεν υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα σχετικά με τη
διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας. Αυτό δεν οφείλεται στη διεργασία αυτή καθ’
αυτή αλλά στην αμφισημία του κειμένου όσον αφορά το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου.

Το κοινό ψήφισμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας, το οποίο εγκρίθηκε από τη
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται, αλλά σε κανένα σημείο δεν διατυπώνεται
ρητά ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί επίσημη αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου
από τη Σερβία, ή από εκείνα τα κράτη μέλη της Ένωσης που δεν το έχουν αναγνωρίσει.

Ούτε υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στην πολύ ανησυχητική έκθεση του Συμβουλίου της
Ευρώπης σχετικά με την εμπορία από τον Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσυφοπεδίου (ΑΣΚ)
οργάνων που αφαιρούνται από σέρβους κρατούμενους, η οποία εγείρει αμφιβολίες για τον
σημερινό Πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου, ενώ η παράδοση των δύο πιο πρόσφατων σέρβων
καταζητούμενων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την
προσχώρηση της Σερβίας στην Ευρώπη.

Όπως ίσχυσε και κατά τους διαφόρους πολέμους που σηματοδότησαν τη διάλυση της πρώην
Γιουγκοσλαβίας, καθετί κακό αποδίδεται μόνο στη μία πλευρά και μεταμέλεια ζητείται μόνο
από το ένα στρατόπεδο. Μακροπρόθεσμα, αυτό καθίσταται δύσκολο, μολονότι η σερβική
κυβέρνηση, τυφλωμένη από το δέλεαρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να το αποδέχεται με
την ελπίδα της προσχώρησης.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η πορεία της Σερβίας προς την ένταξη στην
ΕΕ χρήζει συγχαρητηρίων και θα ενισχύσει, ελπίζουμε, την ειρήνη και την ευημερία στην εν λόγω
περιοχή. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ζητεί πλήρη σεβασμό του πολιτισμού και των γλωσσών
των μειονοτήτων – ζητήματα που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για την ομάδα της Ευρωπαϊκής
Ελεύθερης Συμμαχίας.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ
της ΕΚ και της Δημοκρατίας της Σερβίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2010. Παρά το
γεγονός ότι πέρασαν 11 μήνες, δεν την έχουν ακόμα επικυρώσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Με
την παρούσα πρόταση ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε, κατά πρώτον, να
επισημάνει τη σημασία του ρόλου της Σερβίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά
δεύτερον, να εγκρίνει τις βελτιώσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο που εισήγαγε η σερβική
κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Θέλησε επίσης να επισημάνει τα βήματα που πρέπει ακόμα να
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κάνει η χώρα προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
εκδημοκρατισμό, ελευθερία και έγκριση δίκαιων και βιώσιμων πολιτικών. Αν και πιστεύω ότι η
είσοδος της Σερβίας στην ΕΕ αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου τόσο για την ΕΕ όσο και για τη
Δημοκρατία της Σερβίας, ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος διότι πιστεύω ότι η χώρα θα
κατορθώσει πολύ σύντομα να ξεπεράσει όλους τους περιορισμούς που έχουν δημιουργήσει ένα
τόσο μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτών των δύο για τόσον καιρό.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα που επισημαίνει την
πρόοδο της Σερβίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και το πρόσφατο αίτημα του Συμβουλίου
προς την Επιτροπή για εκπόνηση γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση της Σερβίας για ένταξη
στην ΕΕ. Εντούτοις, το ψήφισμα ορθώς επισημαίνει ότι «η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία», συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των
δύο τελευταίων φυγάδων στη Χάγη «αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η Σερβία
στην οδό της ένταξης στην ΕΕ».

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Καταψηφίζω το παρόν κείμενο από
αλληλεγγύη προς τον σερβικό λαό. Η προσθήκη της υποχρέωσης εκπλήρωσης των οικονομικών
κριτηρίων της Κοπεγχάγης στις βάναυσες περικοπές των κοινωνικών παροχών που υπαγορεύονται
από τα προγράμματα λιτότητας που έχει επιβάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) από
τον Ιανουάριο του 2009 αποτελεί ένα κοινωνικό έγκλημα το οποίο αρνούμαι να υποστηρίξω.
Για να μην μιλήσω και για τις πολλαπλές παραβιάσεις του κυρίαρχου δικαιώματος του σερβικού
κράτους να αρνηθεί να έχει επαφές με τους αυτονομιστές εκπροσώπους της επαρχίας του
Κοσσυφοπεδίου, που περιέχονται στο παρόν κείμενο.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Όλοι συμφωνούμε ότι οι χώρες της περιοχής των Δυτικών
Βαλκανίων μοιραία θα ενταχθούν στην ΕΕ· αυτό θα υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

Η Σερβία ανήκει σε αυτή την ομάδα, και αποτελεί χώρα που ακολούθησε δύσκολη πορεία ύστερα
από το τέλος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και μετά την κατάρρευση της σοβιετικής αυτοκρατορίας.
Επιπλέον, οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι στους οποίους ενεπλάκη και ο βάναυσος αντίκτυπός τους
στις γειτονικές χώρες και στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας είχαν δυσμενείς συνέπειες για τη
χώρα και τον λαό της. Ο επονομαζόμενος «πόλεμος» στο Κοσσυφοπέδιο, που παραμένει αδιέξοδος
και πολύ αμφιλεγόμενος για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, συνέβαλε επίσης στο γεγονός
ότι η ειρήνη εξακολουθεί να μην αποτελεί πραγματικότητα στην περιοχή.

Θα ήταν επομένως σκόπιμο να συνεχίσει η Σερβία να κινείται προς την ευρωπαϊκή επιλογή.
Δράττομαι της ευκαιρίας να συγχαρώ τους ηγέτες και τον λαό της Σερβίας για τις προσπάθειές
τους και για την πρόοδο που σημειώνουν.

Rolandas Paksas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα την παρούσα πρόταση ψηφίσματος
σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας, διότι η ανάπτυξη της
περιφερειακής συνεργασίας παραμένει κεντρική προτεραιότητα για την ΕΕ και προορίζεται να
παίξει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση των πολιτικών συμφιλίωσης και των σχέσεων καλής
γειτονίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Καθώς στοχεύει να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την
εγγύηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, το μέλλον της Σερβίας συνδέεται
στενά με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, η χώρα αυτή πρέπει να καταβάλλει
τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι θα γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ. Για να
λάβει το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας και να αρχίσει διαπραγματεύσεις
με την ΕΕ, η Σερβία πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με το Κοσσυφοπέδιο, να υιοθετήσει
εποικοδομητική στάση απέναντι στις επικείμενες γενικές εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο και να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Σερβική Κοινότητα του Κοσσυφοπεδίου να
μην περιθωριοποιηθεί. Συμφωνώ με την πρόταση να χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη
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χώρας στη Σερβία, μόνο εφόσον αρχίσει να συνεργάζεται πλήρως με το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY).

Επιπλέον, η Σερβία πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και να
πραγματοποιήσει και νέες. Οι σερβικές αρχές πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για να διασφαλίσουν ότι οι αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας εφαρμόζονται
δεόντως στη χώρα και να επαγρυπνούν ώστε το επίπεδο της διαφθοράς στη Σερβία να σημειώνει
σταθερά καθοδική πορεία και ώστε να επιβάλλονται μεγάλες ποινές σε όσους κατέχουν αξιώματα
και καταχρώνται τη θέση τους.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος
σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας στην ΕΕ αξίζει την υποστήριξή
μου για τους ακόλουθους λόγους.

Τον Ιούνιο του 2003 ανελήφθη η δέσμευση προς όλα τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύς μόλις
εκπληρώσουν τα καθορισμένα κριτήρια. Η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων γίνεται
μεμονωμένα και εξαρτάται από τις επιδόσεις της καθεμίας από αυτές σε σχέση, ιδίως, με την
αποφασιστικότητά τους να ικανοποιήσουν όλες τις προϋποθέσεις, να εκπληρώσουν όλες τις
υποχρεώσεις, να πραγματοποιήσουν όλες τις μεταρρυθμίσεις και να θεσπίσουν τα αναγκαία
μέτρα που συνοδεύουν την ένταξη στην ΕΕ.

Ο ρόλος της Σερβίας ως εγγυητή της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή έχει ζωτική
σημασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το παρόν ψήφισμα επανεπιβεβαιώνει πως το μέλλον
της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ και προτρέπει τη συγκεκριμένη χώρα να συνεχίσει τις προσπάθειές
της για το σκοπό αυτό. Συγχαίρει τη Σερβία για την πρόοδο που επέτυχε στη μεταρρυθμιστική
διεργασία· επικροτεί την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2010 να ξεκινήσει
τη διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Σερβία καθώς
και το ότι ήδη 10 κράτη μέλη την έχουν επικυρώσει.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, το οποίο
επανεπιβεβαιώνει ότι το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ, επισημαίνοντας παράλληλα την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν, και καλεί
επιτακτικά τη χώρα να συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τις
προϋποθέσεις και τα κριτήρια που συνοδεύουν την ένταξη στην ΕΕ.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η ομάδα μας ψήφισε υπέρ, δεδομένου
ότι 16 από τις 17 τροπολογίες που υπέβαλε εγκρίθηκαν ή συμπεριλήφθηκαν στις συμβιβαστικές
τροπολογίες που καταρτίσθηκαν από τον εισηγητή, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που ζητεί η
πορεία της αίτησης ένταξης να συνδεθεί με τη στενότερη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). Άλλες τροπολογίες αφορούσαν το
Κοσσυφοπέδιο, την ισότητα μεταξύ των φύλων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την κοινωνία
των πολιτών, τις δημόσιες μεταφορές, το περιβάλλον και τις σχέσεις με τη Βοσνία.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η παρούσα έκθεση μειώνει τους φραγμούς για το
εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας και αποτελεί βήμα προς την προοδευτική
προσχώρηση της εν λόγω βαλκανικής χώρας στην ΕΕ.

Η εν λόγω Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης υπογράφηκε το 2008, αλλά από τότε έχει
επικυρωθεί από μόλις 12 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας. Ο σημαντικός στόχος
που επετεύχθη σήμερα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αποτελέσει νέο σημείο αφετηρίας για τη
Σερβία, η οποία υπέβαλε την αίτησή της τον Δεκέμβριο του 2009. Για την ακρίβεια, πρέπει να
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συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην
Γιουγκοσλαβία, κάτι που αποτελούσε πάντα ουσιαστική προϋπόθεση για την προσχώρηση.

Csanád Szegedi (NI),    γραπτώς. – (HU) Η Σερβία εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με
τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κάτοικοι ουγγρικής ιθαγένειας θεωρούνται
πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τα περιστατικά αστυνομικής βίας είναι συχνά. Η υπόθεση των
αγοριών από το Temerin εξακολουθεί να μην έχει ερευνηθεί. Όσο δεν υπάρχει ουσιαστική
πρόοδος στους προαναφερθέντες τομείς, δεν μπορώ να υποστηρίξω τη διεργασία ευρωπαϊκής
ενσωμάτωσης της Σερβίας. Επιπλέον, πιστεύω ότι έχει ζωτική σημασία να παρασχεθεί πλήρης
εδαφική αυτονομία στον γηγενή ουγγρικό πληθυσμό της Βοϊβοδίνας.

Σύσταση: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Με δεδομένη την προσωρινή απόφαση του
Συμβουλίου και της Επιτροπής (15191/2007) και τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας, συμφωνώ με τη σύναψη της συμφωνίας.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, και δεν είναι η
πρώτη φορά που, αναφέροντας εδώ τους λόγους που το έκανα, συμπεριλαμβάνω και προσωπικούς
λόγους. Τα Δυτικά Βαλκάνια και η Σερβία είναι περισσότερο από μια περιοχή στρατηγικού
συμφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μας χρειάζονται μόνο οι πολίτες της εν λόγω
περιοχής, αλλά και όλοι εμείς τους χρειαζόμαστε. Η ΕΕ αποτελεί τον κύριο εμπορικό εταίρο της
Σερβίας, και αυτό έχει τεράστια σημασία. Η Σερβία κατέχει ξεχωριστή θέση στην Ευρώπη, καθώς
είναι η χώρα με τους περισσότερους πρόσφυγες και εκτοπισθέντες. Πιστεύω ακράδαντα ότι η
επιτάχυνση της διεργασίας ενσωμάτωσης της Σερβίας θα είναι επωφελής για το σύνολο της
περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα το ψήφισμα για την ενσωμάτωση της
Σερβίας. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι η Σερβία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα
όσον αφορά την εγγύηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Ταυτόχρονα, οι
εποικοδομητικές στρατηγικές που αφορούν την περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής
γειτονίας συνιστούν πολύ σημαντικά στοιχεία της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Όλες αυτές οι πτυχές συνιστούν σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο της διαδικασίας μετατροπής
των Δυτικών Βαλκανίων σε μια περιοχή μακροπρόθεσμης σταθερότητας και αειφόρου ανάπτυξης.

Η διεργασία ενσωμάτωσης της Σερβίας στην ΕΕ θα ωφεληθεί επίσης και από την πρόοδο που
έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής διεργασίας. Οι προσπάθειες της Σερβίας για
την προστασία των μειονοτήτων είναι αξιέπαινες, αν και η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την
εκπαίδευση στις μειονοτικές γλώσσες εξακολουθεί να χρήζει βελτίωσης, ιδίως για τη ρουμανική
μειονότητα που υπέστη σοβαρές διακρίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα.

Αξιοσημείωτη πρόοδος έχει σημειωθεί επίσης σε σχέση με την προώθηση της ισότητας μεταξύ
των φύλων, ιδίως όσον αφορά την έγκριση του νόμου περί ισότητας των φύλων και το εθνικό
σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών και την προώθηση της ισότητας μεταξύ
των φύλων.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο καίριος ρόλος της Σερβίας στα Δυτικά Βαλκάνια είναι
σαφής: θα είναι δύσκολο για την περιοχή να επιτύχει σταθερότητα αν δεν έχει σταθερότητα η
Σερβία. Οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν από την εν λόγω χώρα χρήζουν συγχαρητηρίων,
διότι είχαν ως στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και των μηχανισμών του
κράτους δικαίου. Παράλληλα, καταβλήθηκαν επίσης προσπάθειες για την αποκατάσταση των
σχέσεων και των εταιρικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, τους πρώην εχθρούς της, ένα βήμα
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που επικροτώ, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία από ανθρωπιστικής άποψης. Οι συμφωνίες που
καταρτίζει η Σερβία με την ΕΕ και το πρόσφατο αμοιβαίο άνοιγμα των συνόρων δείχνουν ότι η
πολιτική βήμα προς βήμα για τη δημιουργία de facto αλληλεγγύης δεν αγνοήθηκε. Ελπίζω ότι
η ΕΕ θα εξετάσει την αίτηση της Σερβίας για την ένταξή της με τη δέουσα αυστηρότητα, αλλά
εύχομαι ότι θα το κάνει λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό μήνυμα που θα αποτελέσει η
προσχώρησή της, παράλληλα με εκείνη της Κροατίας, η οποία βρίσκεται σε πιο προηγμένο
στάδιο, για τον σερβικό λαό, για ολόκληρη την περιοχή και για την ίδια την ΕΕ.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ.
Ως εκ τούτου, καλωσορίζω την υποβληθείσα στις 22 Δεκεμβρίου 2009 αίτηση ένταξης της
Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ληφθείσα στις 25 Οκτωβρίου 2010 απόφαση του
Συμβουλίου των Υπουργών να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει την αίτηση της Σερβίας.

Θα ήθελα να συγχαρώ τη Σερβία για την πρόοδο που επέτυχε στη μεταρρυθμιστική διεργασία.
Θα ήθελα να τονίσω ότι η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας παραμένει κεντρική
προτεραιότητα για την ΕΕ και προορίζεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση, στις
σχέσεις καλής γειτονίας και στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ως εκ τούτου, καλώ τη Σερβία να τηρήσει εποικοδομητική στάση απέναντι σε μια πιο γενική
περιφερειακή συνεργασία. Συμφωνώ με το παρόν 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.

Carlo Fidanza (PPE),    γραπτώς. – (IT) Επικροτώ τη Συμφωνία Σταθεροποίησης μεταξύ της
ΕΕ και της Σερβίας. Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μειώνει τους φραγμούς
για το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας και αποτελεί βήμα προς την
κατεύθυνση της πιθανής προσχώρησης της εν λόγω βαλκανικής χώρας στην ΕΕ. Η συμφωνία
υπεγράφη το 2008, αλλά από τότε έχει επικυρωθεί από μόλις 12 κράτη μέλη,
συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας. Η σημερινή ψηφοφορία δείχνει τη συναίνεση του
Κοινοβουλίου έναντι της συμφωνίας, και στέλνει μήνυμα στα υπόλοιπα 15 κράτη μέλη να την
επικυρώσουν και αυτά. Παρά το γεγονός ότι η Σερβία δοκιμάστηκε σκληρά από τα γεγονότα
που καθόρισαν την πρόσφατη ιστορία της, έχει αρχίσει σιγά-σιγά να ανακάμπτει και να εξυγιαίνει
τη δημοκρατική της διάρθρωση. Η γεωγραφική θέση και ο στρατηγικός ρόλος της Σερβίας την
τοποθετούν αναμφισβήτητα στο επίκεντρο της διεργασίας ενσωμάτωσης των βαλκανικών χωρών
στην ΕΕ. Η Σερβία αποτελεί επίσης σημαντικό εμπορικό εταίρο· διαδραματίζει πολύ σημαντικό
ρόλο στις βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβα, μεταξύ άλλων. Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί
ένα ακόμα σημαντικό βήμα προόδου μετά τον Δεκέμβριο του 2009, όταν καταργήθηκαν οι
θεωρήσεις σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν, επιτρέποντας στους σέρβους πολίτες να αισθανθούν
περισσότερο Ευρωπαίοι.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Μια νέα συμφωνία σταθεροποίησης και
σύνδεσης εγκρίθηκε σήμερα μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία
ενός χώρου ελευθέρων συναλλαγών και προσφέρει την προοπτική προσχώρησης της χώρας στην
ΕΕ. Με δεδομένες τις απόψεις μας όσον αφορά τη διεύρυνση, απείχαμε από την παρούσα έκθεση.

Ωστόσο, διαφωνήσαμε με ορισμένες από τις πτυχές της, συγκεκριμένα με τους όρους που
επιβάλλονται από την ΕΕ και, ιδίως, με την απαίτηση πλήρους συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, που εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για τη
μελλοντική προσχώρηση της Σερβίας στην ΕΕ. Ανάλογα ζητήματα δεν έχουν τεθεί σε άλλες
χώρες που βρίσκονταν σε παρόμοια θέση. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι για να τεθεί σε ισχύ
η συμφωνία, πρέπει να επικυρωθεί από τα 27 κράτη μέλη.
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Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που υπεγράφη το 2008 προβλέπει τη δημιουργία
ενός χώρου ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας και προσφέρει την προοπτική
προσχώρησης της εν λόγω χώρας στην ΕΕ. Η Σερβία υπέβαλε την αίτησή της για ένταξη στην ΕΕ
τον Δεκέμβριο του 2009. Τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, το Συμβούλιο ζήτησε από
την Επιτροπή να καταρτίσει γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση ένταξης της εν λόγω χώρας,
που θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο.

Lorenzo Fontana (EFD),    γραπτώς. – (IT) Όσον αφορά την πορεία της διεύρυνσης, η
κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Μια χώρα όπως η Σερβία
παρουσιάζει αναμφίβολα προβλήματα, αλλά η κατάσταση στο Βελιγράδι φαίνεται να είναι πολύ
καλύτερη από ό,τι εκείνη άλλων χωρών στην περιοχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, αν και
ελπίζω ότι θα υπάρξει σαφής επιτάχυνση της διαδικασίας συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, υποστηρίζω το κείμενο, και εύχομαι να ερμηνευτεί
ως κίνητρο από τον λαό και τις αρχές της Σερβίας.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης με τη Σερβία, αλλά ας σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής μόλις 11 κράτη μέλη έχουν
επικυρώσει τη Συμφωνία. Παροτρύνω τα υπόλοιπα 16 να το κάνουν όσο το δυνατόν συντομότερα.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Σερβίας, όπως όλες οι συμφωνίες αυτού του είδους, καταδικάζει τους
ανθρώπους σε ακραία φτώχεια προς όφελος μιας ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία της αγοράς
και της δημιουργίας ενός χώρου ελευθέρων συναλλαγών για την επόμενη πενταετία. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν είναι αντάξια των πολιτών της και των πολιτών των χωρών που επιθυμούν να ενταχτούν
σε αυτήν. Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση από αλληλεγγύη προς τον λαό της Δημοκρατίας
της Σερβίας.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Όλοι συμφωνούμε ότι οι χώρες της περιοχής των Δυτικών
Βαλκανίων μοιραία θα ενταχθούν στην ΕΕ· αυτό θα υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

Η Σερβία ανήκει σε αυτή την ομάδα, και είναι μια χώρα που ακολούθησε δύσκολη πορεία ύστερα
από το τέλος της πρώην Γιουγκοσλαβίας και μετά την κατάρρευση της σοβιετικής αυτοκρατορίας.
Επιπλέον, οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι στους οποίους ενεπλάκη και ο βάναυσος αντίκτυπός τους
στις γειτονικές χώρες και στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας είχαν δυσμενείς συνέπειες για τη
χώρα και τον λαό της. Ο επονομαζόμενος «πόλεμος» στο Κοσσυφοπέδιο, που παραμένει αδιέξοδος
και πολύ αμφιλεγόμενος για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, συνέβαλε επίσης στο γεγονός
ότι η ειρήνη εξακολουθεί να μην αποτελεί πραγματικότητα στην περιοχή.

Θα ήταν επομένως επιθυμητό να συνεχίσει η Σερβία να κινείται προς την ευρωπαϊκή επιλογή.
Δράττομαι της ευκαιρίας να συγχαρώ τους ηγέτες και τον λαό της Σερβίας για τις προσπάθειές
τους και για την πρόοδο που σημειώνουν. Θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο που διαδραματίζει η
Σερβία για τη σταθεροποίηση της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων στο σύνολό της και, ιδίως,
για τη σταθερότητα και τη συνοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, διότι
τάσσομαι υπέρ της προόδου που έχει σημειώσει η Σερβία σε σχέση με την υλοποίηση
μεταρρυθμίσεων στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, του νομικού πλαισίου και της
καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Συμφωνώ με την έκκληση
του εισηγητή προς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να ξεκινήσουν τη διαδικασία επικύρωσης της
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Σερβία. Η θεμελιώδης προϋπόθεση για τη
Σερβία, στην οποία βασίζεται η παρούσα έκθεση, είναι η πλήρης συνεργασία με το δικαστήριο
στη Χάγη προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος κατά την πορεία ένταξής της στην ΕΕ. Θα ήθελα
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επίσης να παροτρύνω τη Σερβία να αναλάβει περαιτέρω δεσμεύσεις έναντι των πολιτικών
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Θα ήθελα επίσης να καλέσω τη χώρα να συνεχίσει να δημιουργεί ένα περιβάλλον που συντελεί
στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, μιας ελεύθερης οικονομίας της αγοράς
και του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Σερβία έχει σημειώσει πρόοδο στον τομέα
του περιβάλλοντος. Εντούτοις, η χώρα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες στον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Μένει ακόμα να μεταφερθούν
στην εθνική νομοθεσία τα βασικά στοιχεία του κεκτημένου σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Η χώρα οφείλει να θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ενεργειακή απόδοση.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη διεργασία
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας και τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πιστεύω ότι η εποικοδομητική στάση απέναντι στην περιφερειακή
συνεργασία και στις σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν κεντρικά στοιχεία της Διαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, κι ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεργασία μεταμόρφωσης
των Δυτικών Βαλκανίων σε περιοχή μακροπρόθεσμης σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Σερβία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο από την άποψη της ασφάλειας, της σταθερότητας
και της συμφιλίωσης των λαών της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει όλα τα εγκλήματα
πολέμου που κατέστρεψαν την πρώην Γιουγκοσλαβία, και υποστηρίζει το έργο του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Επισημαίνει επίσης ότι το μέλλον της
Σερβίας βρίσκεται στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενθαρρύνει τη χώρα να συνεχίσει
τις προσπάθειές της για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Δεν υπάρχουν εμπόδια για την έγκριση
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του σχεδίου 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.

Στο πλαίσιο των τρεχουσών αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις
διεθνείς συμφωνίες, το Συμβούλιο υπέβαλε αίτημα για την έγκριση της συμφωνίας και η Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων εξέδωσε γνωμοδότηση με τη μορφή σύστασης που κατέληγε στο ότι η
συμφωνία πρέπει να υπογραφεί.

Ψήφισα υπέρ, διότι πιστεύω ότι η εν λόγω συμφωνία συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μια
ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική γειτονίας, στην οποία η Σερβία διαδραματίζει ρόλο από
την άποψη της γεωπολιτικής ισορροπίας στα Βαλκάνια.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Σερβίας, το αίτημα έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο
σύμφωνα με τα άρθρα 217 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τα άρθρα 81 και 90 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τη σύσταση της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, θεωρώ εξαιρετικά λογικό και αναγκαίο να υποστηριχθεί η
θέση του Κοινοβουλίου.

Ως εκ τούτου, εγκρίνω το εν λόγω σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής υπέρ,
καταρχάς, της στενότερης συνεργασίας με τη Σερβία και, γενικότερα, των δράσεων
σταθεροποίησης και συνεργασίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν από τη
Σερβία θα επιτρέψουν στη χώρα να σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πορεία της προς την
μελλοντική ένταξή της στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας
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Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους,
αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, πρέπει να υποστηριχθεί.

Teresa Riera Madurell (S&D),    γραπτώς. – (ES) Η έγκριση του Κοινοβουλίου για τη
Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας, κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου
για την έναρξη της διαδικασίας επικύρωσης, αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία για την
ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. Ψήφισα υπέρ βάσει του οράματός μου για μια ΕΕ
που θα αποτελεί ηγετικό παράγοντα και έχει υποχρέωση να υποστηρίζει την πλήρη σταθεροποίηση
των Δυτικών Βαλκανίων. Η διεθνής αξιοπιστία της ΕΕ συνδέεται στενά με την ικανότητά της να
αναλαμβάνει δράση μεταξύ των γειτονικών της χωρών. Στην περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων,
συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας, φαίνεται ότι η μοναδική δυνατή πορεία είναι η προσχώρηση
στην ΕΕ. Ωστόσο, η προσχώρηση αυτή συνδέεται με μια σειρά από προϋποθέσεις. Η Σερβία
επιδεικνύει εξαιρετική προδιάθεση για να κινητοποιηθεί προκειμένου να αποτελέσει τμήμα της
ΕΕ.

Ωστόσο, παρά τη έγκριση που δόθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο, εγκρίθηκε επίσης ένα ψήφισμα
το οποίο, παρότι αποτελεί το θετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από το παρόν Κοινοβούλιο σε
σχέση με τη Σερβία, επισημαίνει ότι η συνεργασία του Βελιγραδίου με το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο και η πλήρης δέσμευση έναντι της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
εξακολουθούν να είναι απολύτως αναγκαίες κατά την πορεία του προς την ΕΕ.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υποστηρίξαμε το παρόν κείμενο
διότι οι περισσότερες από τις τροπολογίες που υποβάλαμε εγκρίθηκαν. Οι τροπολογίες αυτές
αφορούσαν το Κοσσυφοπέδιο, την ισότητα μεταξύ των φύλων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων,
την κοινωνία των πολιτών, τις δημόσιες μεταφορές, το περιβάλλον και τις σχέσεις με τη Βοσνία.
Εκείνη που απορρίφθηκε θα κατατεθεί εκ νέου διότι παρακάμφθηκε λόγω ισοψηφίας (27 ψήφοι
υπέρ, 27 κατά). Είναι πολύ σημαντική διότι καλεί τη Σερβία να ξεκινήσει διάλογο με το
Κοσσυφοπέδιο χωρίς να παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις σχετικά με το καθεστώς ή σχετικά
με τον διαχωρισμό.

Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς. – (DE) Ψήφισα υπέρ της σύναψης μιας Συμφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σερβίας.
Η Σερβία είναι σημαντική για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής των Βαλκανίων και, ως
εκ τούτου, έχει σημασία για εμάς να διατηρούμε διαρκή διάλογο με τη χώρα σε θεσμικό επίπεδο.
Τα τελευταία χρόνια, η Σερβία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο πλαίσιο της πορείας της
προς την Ευρώπη. Κατόπιν της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι η μονομερής ανακήρυξη
της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου δεν παραβίασε το διεθνές δίκαιο, η Ευρώπη πρέπει να
διαδραματίσει ενεργό ειρηνευτικό ρόλο. Πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε τη Σερβία με κάθε
δυνατό τρόπο κατά τις προσπάθειές της για συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Artur Zasada (PPE),    γραπτώς. – (PL) Με χαροποίησαν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα της
σημερινής ψηφοφορίας σχετικά με την πρόταση 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. Από το 2007,
η Σερβία έχει σημειώσει ορατή πρόοδο όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία επέτρεψε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. Οι τελευταίες ολοκληρώθηκαν
στις 10 Σεπτεμβρίου 2007 και, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη της ΕΕ, στις
7 Νοεμβρίου 2007 έγιναν στις Βρυξέλλες τα πρώτα βήματα για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης
και Σύνδεσης. Πρέπει, ωστόσο, να θυμόμαστε, ότι προϋπόθεση για την πλήρη συνεργασία είναι
να εκπληρώσει η Σερβία τον πολιτικό όρο που έθεσε το Συμβούλιο κατά την έγκριση των οδηγιών
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διαπραγμάτευσης, δηλαδή την πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την
πρώην Γιουγκοσλαβία.

Έκθεση: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας,
η οποία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας σειράς μέτρων, ιδίως όσον αφορά την προώθηση
της έγκαιρης διάγνωσης και της ποιότητας ζωής, τη βελτίωση των επιδημιολογικών γνώσεων
για τις νόσους αυτές και τον συντονισμό των υφισταμένων ερευνών, την προώθηση της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και τον σεβασμό των ανοϊκών. Επί
του παρόντος, περίπου 14 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναπτύσσουν κάποια μορφή άνοιας κάθε
χρόνο και η νόσος του Αλτσχάιμερ ευθύνεται για τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις.

Είναι ανάγκη να υπάρξει σύγκλιση των διαφόρων πολιτικών που ισχύουν επί του παρόντος,
προκειμένου να επιληφθούμε της εν λόγω κατάστασης με συντονισμένο, αντικειμενικό και
αποτελεσματικότερο τρόπο, στηρίζοντας τους νοσηλευτές και τις οικογένειες σε τομείς όπως η
ενίσχυση των διαφόρων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, η κατάρτιση και η παροχή
συμβουλών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή στρατηγική για την άνοια να δώσει
μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές πτυχές των ανοϊκών, εστιάζοντας ολοένα και περισσότερο
στην έρευνα και την πρόληψη, σε συνδυασμό με την έγκαιρη διάγνωση.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα σχετικά
με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, στο
οποίο βασική προσέγγιση είναι ο βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και μια
πιο αποτελεσματική και πιο αλληλέγγυα δράση, με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των
πασχόντων από άνοια και ιδίως από Αλτσχάιμερ, και των οικείων τους, είτε είναι επαγγελματίες
του κλάδου υγείας είτε πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας ή συγγενείς. Η ανακοίνωση της Επιτροπής
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για
τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας είναι ένα θεμελιώδες βήμα για την υποβολή
συγκεκριμένων προτάσεων που θα οργανώσουν τις διάφορες υφιστάμενες πολιτικές και τους
τρόπους αντιμετώπισης αυτών των νόσων. Η κατακερματισμένη επέμβαση, η άνιση ανταπόκριση
μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και η ανισότητα ως προς τους όρους πρόσβασης και αγωγής των
νόσων αυτών είναι υπεραρκετοί λόγοι για να στηριχθεί η πρωτοβουλία αυτή.

Ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία να εστιάσουμε στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη και να
αναλάβουμε δράση για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το τι σημαίνει να ζει κανείς
με άνοια. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική δεν θα παραλείψει ακόμη να διασφαλίσει υπηρεσίες που
θα προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, όπως και την ισότητα πρόσβασης και αγωγής των
πασχόντων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικονομικών πόρων ή τόπου κατοικίας.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το παρόν σημαντικό έγγραφο.
Μια νέα περίπτωση νευροεκφυλιστικής ασθένειας (διαταραχές του νευρικού συστήματος)
διαγιγνώσκεται κάθε 24 ώρες. Την περίοδο που διανύουμε, η εν λόγω νόσος αποτελεί μια από
τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των ηλικιωμένων, και η νόσος του Αλτσχάιμερ ευθύνεται για
περισσότερες από τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις. Ο αριθμός των ανθρώπων που
προσβάλλονται αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Αυτό προκαλεί ανησυχία, λαμβάνοντας υπόψη
την αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής και τη μείωση της αναλογίας εργαζομένων ανά
συνταξιούχους. Υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέσπιση μιας ευρωπαϊκής
στρατηγικής, μιας αλληλέγγυας δράσης με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των πασχόντων
από άνοια (σταδιακή επιδείνωση των πνευματικών ικανοτήτων) και των οικείων τους. Μια
ευρωπαϊκή στρατηγική δεν θα παραλείψει ακόμη να διασφαλίσει υπηρεσίες που θα προσφέρουν
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τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, όπως και την ισότητα πρόσβασης και αγωγής των πασχόντων,
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικονομικών πόρων ή τόπου κατοικίας.

Regina Bastos (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η άνοια αποτελεί νόσο που χαρακτηρίζεται από την
αργή και προοδευτική απώλεια της μνήμης, της συγκέντρωσης και της ικανότητας μάθησης,
συνήθως σε άτομα άνω των 65 ετών. Η άνοια αποτελεί ομάδα νευροεκφυλιστικών νόσων που
δεν πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικό μέρος της γήρανσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από
8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ηλικίας μεταξύ 30 και 99 ετών, πάσχουν από νευροεκφυλιστικές
νόσους, αριθμός που ισοδυναμεί με 12,5 περιπτώσεις για κάθε 1.000 ανθρώπους, με τις γυναίκες
να πάσχουν συχνότερα από τους άντρες. Οι επιστημονικοί κύκλοι δέχονται πως ο αριθμός αυτός
μπορεί να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη. Η πιο κοινή μορφή άνοιας στην Ευρώπη είναι η νόσος του
Αλτσχάιμερ, που αντιπροσωπεύει από το 50 έως το 70% των περιπτώσεων. Υπερψήφισα την
παρούσα έκθεση, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευεξίας των
ασθενών, στην ενθάρρυνση της έρευνας και της πρόληψης, και στη βελτίωση της επικοινωνίας
μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να ανταποκρίνονται με περισσότερο αποτελεσματικό και χωρίς
αποκλεισμούς τρόπο, με σκοπό την πρόληψη και τη θεραπεία των ανοϊκών, ιδίως των πασχόντων
από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και των οικείων τους. Η πρόταση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού
Έτους Διανοητικής Υγείας είναι επίσης σημαντική.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υποστηρίζω την εισηγήτρια και υπερψήφισα την
πρότασή της. Η νόσος του Αλτσχάιμερ επεκτείνεται ολοένα περισσότερο και πλήττει ολοένα
μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, πολύ δε περισσότερο που ο λόγος μεταξύ εργαζομένων προς
συνταξιούχους εξακολουθεί να μειώνεται. Οι αλλαγές στην συμπεριφορά και την προσωπικότητα
των ασθενών τούς καθιστούν εξαρτημένους από τους γύρω τους. Η πρόταση που μας υποβάλλει
η εισηγήτρια αφορά τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, την αλληλεγγύη
και την υποστήριξη όχι μόνο για τους πάσχοντες αλλά και για όσους εμπλέκονται με οποιονδήποτε
τρόπο.

Mara Bizzotto (EFD),    γραπτώς. – (IT) Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη και
στον υπόλοιπο κόσμο πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και τις τελευταίες δεκαετίες ο
μέσος όρος ηλικίας των πασχόντων έχει μειωθεί. Ενώ στο παρελθόν η νόσος αποτελούσε ήδη
κοινωνικό πρόβλημα και πρόβλημα υγειονομικής περίθαλψης, τώρα έχει μετατραπεί σε επιτακτική
προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη των εθνικών πολιτικών υγειονομικής περίθαλψης. Ως εκ
τούτου, η δέσμευση που σκοπεύει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια των επόμενων
ετών, όσον αφορά τον συντονισμό των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι θετική. Θα
περιλαμβάνει την έρευνα και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών κατά την αντιμετώπιση της νόσου
του Αλτσχάιμερ, την έγκαιρη διάγνωση και την υποστήριξη των οικογενειών των πασχόντων,
καθώς σε πολλά κράτη μέλη οι οικογένειες αντιμετωπίζουν σήμερα μεγάλη οικονομική και
ψυχολογική πίεση ως αποτέλεσμα της φροντίδας ανθρώπων που χρειάζονται συνεχή φροντίδα
και θεραπεία. Υπερψηφίζω την έκθεση της κ. Matias με την ελπίδα ότι θα γίνουν πολλά
–περισσότερα από όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής– για μια νόσο που διαδίδεται ολοένα και
περισσότερο, αλλά που έχει πολύ σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι ευρέως
γνωστές.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Συμφωνώ με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για
τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, διότι κάθε χρόνο, ένας ολοένα και μεγαλύτερος
αριθμός ανθρώπων εμφανίζει κάποια μορφή άνοιας. Καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει,
και οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες έχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τα συστήματα
υγείας στα κράτη μέλη, πρέπει να εφαρμοστούν επειγόντως μέτρα και συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση αυτής της σοβαρής ασθένειας. Πρόσφατα ευρωπαϊκά
ευρήματα δείχνουν ότι η διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ εξακολουθεί να υστερεί στην ΕΕ και
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ότι υπάρχουν πολλές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, την
πρόσβαση στη θεραπεία και την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών. Πρέπει να επικεντρωθούμε
στην έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ. Η διατροφή αποτελεί
ενδεχομένως σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ και ότι συνεπώς
η πρόληψη της άνοιας μέσω επεμβάσεων που μπορούν να τροποποιηθούν θα πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα και ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε προληπτικούς παράγοντες όπως
η υγιεινή διατροφή, η ενθάρρυνση της σωματικής και νοητικής δραστηριότητας και ο έλεγχος
καρδιοαγγειακών παραγόντων κινδύνου όπως ο διαβήτης, η υψηλή χοληστερίνη, η υπέρταση
και το κάπνισμα. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση της αξιοπρέπειας όλων των ασθενών
σε όλη τη διάρκεια εξέλιξης της ασθενείας τους και η μείωση των ανισοτήτων που σήμερα
υπάρχουν, με άλλα λόγια πρέπει να διασφαλισθούν υπηρεσίες που εγγυώνται κάλυψη και ισότητα
πρόσβασης και αγωγής των πασχόντων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικονομικών πόρων ή
τόπου κατοικίας.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η νόσος Αλτσχάιμερ πλήττει εξίσου
όλες τις χώρες. Το γεγονός ότι η επιστημονική πρόοδος δεν έχει πετύχει τη διάγνωσή της πριν
από την εμφάνισή της ή κάποια θεραπεία καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη μας να βρούμε
λύσεις για τη βελτίωση της ζωής των πασχόντων. Πάνω από 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έρχονται
αντιμέτωποι με νευροεκφυλιστικές ασθένειες και οι προβλέψεις δεν είναι καθόλου ελπιδοφόρες
– ο αριθμός των ασθενών θα διπλασιαστεί σε 30 χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, παράλληλα με την έγκριση μιας
πιο αποτελεσματικής και πιο αλληλέγγυας δράσης, με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των
πασχόντων από άνοια και ιδίως από Αλτσχάιμερ, και των οικείων τους. Για να λειτουργήσει
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατηγική σε αυτόν τον τομέα, έχει ζωτική σημασία να δώσουν όλες
οι χώρες προτεραιότητα στην κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης. Πρέπει επίσης να εστιάσουμε
στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη και στη συλλογή και την επεξεργασία των επιδημιολογικών
δεδομένων που αφορούν τη νόσο.

Όταν πραγματοποιηθούν αυτές οι θεμελιώδεις ενέργειες, απαιτείται ολοκληρωμένη δράση που
θα κυμαίνεται από την έρευνα ως την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Είναι σημαντικό να
καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σε τομείς όπως η επαγγελματική κατάρτιση
ή η υποστήριξη των οικογενειών και να αναληφθεί δράση για την αύξηση της ενημέρωσης του
κοινού σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η ζωή με άνοια.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς. – Ψήφισα υπέρ της Έκθεσης σχετικά με μια
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το Αλτσχάιμερ γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των
κρατών μελών δεσμεύονται να εκπονήσουν ευρωπαϊκό αλλά και εθνικά προγράμματα δράσης
με στόχους: - την προώθηση της έρευνας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα αίτια, την
πρόληψη και τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ και την αύξηση της χρηματοδότησής της, - τη βελτίωση
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, - την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης για το
ευρύ κοινό με σκοπό να βελτιώσουν την αναγνώριση των συμπτωμάτων της νόσου, - την
αναγνώριση του σημαντικού φορτίου των περιθαλπόντων των ασθενών με άνοια και την
ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Όμως, αυτό που προέχει είναι
η εξασφάλιση και η προώθηση του δημόσιου χαρακτήρα της αντιμετώπισης της νόσου συνολικά.
Ο δημόσιος χαρακτήρας της έρευνας, της πρόληψης, της θεραπείας καθώς και της υποστήριξης
των πασχόντων, των οικογενειών και των οικείων τους είναι σημαντικός και όχι μόνο για λόγους
αρχής.

Ο δημόσιος χαρακτήρας είναι απαραίτητος για να αποφεύγεται η κερδοσκοπία των φαρμακευτικών
βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών συμφερόντων. Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να παρέχουν τις
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απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υγειονομικές
αλλά και οι κοινωνικές συνέπειες στους ασθενείς και το περιβάλλον τους.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Εκτιμάται ότι 7,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν
από διάφορες μορφές άνοιας, με την πλειονότητα των περιπτώσεων να αφορούν τη νόσο
Αλτσχάιμερ. Πρόκειται για ένα πρόβλημα υγείας μεγάλης κλίμακας, καθώς θα πρέπει να έχουμε
υπόψη ότι οι μορφές της άνοιας πλήττουν όχι μόνο τους πάσχοντες, αλλά και εκείνους που τους
φροντίζουν. Εάν υπήρχε μια ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα αυτόν, θα επέτρεπε μια
περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση και μια αποτελεσματικότερη απάντηση στη θεραπεία
και την ενημέρωση για τις ψυχικές ασθένειες, καθιστώντας το ευρωπαϊκό κοινό περισσότερο
ευαίσθητο στις παθήσεις του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γήρανση.

Καταρχάς, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών
μέσω ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών και σχεδίων που θα στοχεύουν στη νόσο Αλτσχάιμερ.
Κατά δεύτερον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί μεγαλύτερη υποστήριξη και παροχή
υπηρεσιών για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Τέλος, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να
προωθηθεί η έρευνα, η θεραπεία και η πρόληψη αυτού του είδους ασθενειών. Θα ήθελα να
συγχαρώ την κ. Matias για την έκθεση που υπέβαλε, και υποστηρίζω τις συστάσεις που
απευθύνονται στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς και εκείνες που απευθύνονται στα κράτη
μέλη.

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Εκτιμάται ότι 9,9 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη
πάσχουν από άνοια· η μεγάλη πλειονότητα αυτών –περισσότεροι από 7 εκατομμύρια– έχουν
διαγνωσθεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι ο αριθμός αυτός
ενδέχεται να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη. Η κατάσταση αυτή απαιτεί μια νέα προσέγγιση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη σε σχέση με την πρόληψη και τη θεραπεία της εν λόγω
ασθένειας.

Η έκθεση επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα, το περιεχόμενο της οποίας υποστηρίζω, προτείνει
τον βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ των ιατρικών και των κοινωνικών υπηρεσιών των κρατών
μελών, και των ανθρώπων που περιστοιχίζουν τους πάσχοντες από Αλτσχάιμερ, όπως είναι οι
επαγγελματίες του κλάδου υγείας, οι συγγενείς ή ιδιωτικές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Θα
ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία που αποδίδει η έκθεση στην έγκαιρη διάγνωση, στην ύπαρξη
διασυνδεδεμένων κέντρων αναφοράς, σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση της νόσου, στη σημασία
της επαγγελματικής κατάρτισης που θα εξειδικεύεται σε αυτό το είδος νόσου και στο δίκτυο
υποστήριξης των οικογενειών. Επίσης, σημαντική είναι η υποστήριξη που προτείνεται για
εκστρατείες πληροφόρησης σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές νόσους που στοχεύουν στο ευρύ
κοινό. Συμφωνώ επίσης με την ιδέα που εκφράζεται στην έκθεση ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική
σχετικά με τις νόσους αυτές πρέπει να προστατεύει τις υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθολική
και τη γεωγραφικά εκτεταμένη πρόσβαση στο σύστημα.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Σχεδόν 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν
από ψυχικές διαταραχές, ιδίως από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η ευρωπαϊκή ανταπόκριση παραμένει
περιορισμένη, και η κατάσταση των ασθενών, των οικογενειών και των νοσηλευτών τους
παρουσιάζει μεγάλη ανισορροπία στην Ευρώπη: επί του παρόντος, μόλις επτά κράτη μέλη
διαθέτουν εθνικές στρατηγικές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν συγκεκριμένα προγράμματα και στρατηγικές σε
εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της νόσου αυτής και των επιπτώσεών της. Οι συγκεκριμένες
στρατηγικές πρέπει να καλύπτουν τις συνέπειες της νόσου για την κοινωνία και την υγεία, καθώς
επίσης τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που είναι αναγκαία για τους πάσχοντες και τις οικογένειές
τους. Οι προσπάθειες για την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και η εστίαση των υπηρεσιών
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υγείας στην πρόληψη και την έρευνα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα του τομέα υγείας
και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου πρέπει να ενθαρρυνθεί η θέσπιση
δημόσιου-ιδιωτικού προγράμματος έρευνας, ανάπτυξης και επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο ρυθμός με τον οποίο επιβραδύνουμε την εξέλιξη της νόσου του Αλτσχάιμερ, μέχρι ενδεχομένως
να την εξαλείψουμε, θα οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή στον αριθμό των εξαρτημένων ατόμων
και θα βοηθήσει τους ηλικιωμένους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη ζωή τους για όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο διάστημα.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, διότι προτείνει μέτρα για
τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας των πασχόντων από άνοια, τη μείωση των ανισοτήτων και την
αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού, και προωθεί την έγκαιρη διάγνωση και την έρευνα για
την πρόληψη των εν λόγω νόσων.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Στην Ευρώπη, περίπου 9,9 εκατομμύρια άνθρωποι
πάσχουν από κάποια μορφή άνοιας, που σημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται στη δεύτερη θέση
όσον αφορά την εμφάνιση νόσων αυτού του είδους. Μόνο στην Πορτογαλία, ο αριθμός των
ανοϊκών υπολογίζεται σε 153.000, εκ των οποίων πάνω από 90.000 πάσχουν από τη νόσο του
Αλτσχάιμερ, και προβλέπεται ότι οι αριθμοί αυτοί θα διπλασιαστούν ως το 2020. Με τη γήρανση
του πληθυσμού, η ανταπόκριση των κοινωνιών και των κυβερνήσεων σε αυτό το είδος νόσου,
που συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ηλικία, αντιπροσωπεύει σημαντική πρόκληση κατά
την έναρξη αυτής της χιλιετίας. Για τον λόγο αυτόν, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ένθερμη
υποστήριξή μου για μια πρωτοβουλία που προτείνει να αναγορευθεί η άνοια σε «ευρωπαϊκή
προτεραιότητα» στον τομέα της υγείας σε επίπεδο ΕΕ και παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν
ειδικές εθνικές στρατηγικές και σχέδια για την αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ. Το
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κέντρο προασπίζεται αυτή την προσέγγιση στην Πορτογαλία, καθώς
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και σε απόλυτη συμφωνία με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες
της ΕΕ στον τομέα υγείας, ζητώντας από την κυβέρνηση Εθνικό Σχέδιο για την Άνοια, που θα
εγγυάται αξιοπρεπή, ανθρώπινη και εξειδικευμένη υποστήριξη και φροντίδα για τους πάσχοντες
από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Κάθε χρόνο, 1,4 εκατομμύρια πολίτες που
ζουν στην Ευρώπη εμφανίζουν κάποια μορφή άνοιας, που σημαίνει ότι μια νέα περίπτωση
διαγιγνώσκεται κάθε 24 δευτερόλεπτα. Στην Πορτογαλία, εκτιμάται ότι υπάρχουν 153.000
άνθρωποι που πάσχουν από άνοια, εκ των οποίων οι 90.000  πάσχουν από τη νόσο του
Αλτσχάιμερ. Με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν
ότι οι αριθμοί αυτοί θα διπλασιαστούν ως το 2040.

Δεδομένης τη γήρανσης του πληθυσμού και της μείωσης του λόγου εργαζομένων προς
συνταξιούχους, αναμένεται ότι η άνοια θα αποτελέσει μια από τις βασικές προκλήσεις για τη
βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης. Ως
εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία για τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν ειδικές εθνικές στρατηγικές
και σχέδια για τη νόσο του Αλτσχάιμερ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές και
υγειονομικές συνέπειες της άνοιας, όχι μόνο μέσω της διασφάλισης της παροχής υπηρεσιών,
αλλά και μέσω της υποστήριξης των πασχόντων από άνοια και των οικογενειών τους.

Επικροτώ την πρόταση για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Έτους Διανοητικής Υγείας, ώστε να
υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται με τη γήρανση
και να ανιχνευθούν τρόποι και να προσδιοριστούν έγκαιρα συμπτώματα τέτοιων νόσων, με
ενημερωτικές εκστρατείες για την πρόληψη και τη θεραπεία τους.
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João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η νόσος του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές
άνοιας αποτελούν νόσους που προκαλούν δικαιολογημένα προσοχή και ανησυχία. Σύμφωνα με
την έκθεση της «Alzheimer’s Disease International» για το 2010, περίπου 9,9 εκατομμύρια
άνθρωποι στην Ευρώπη πάσχουν και αναμένεται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά ως
το 2020. Η έλλειψη επαγγελματιών νοσηλευτών για τη φροντίδα των πασχόντων από Αλτσχάιμερ
θα πρέπει να εξετασθεί δεόντως, εφόσον η εν λόγω κατάσταση τείνει να επιδεινωθεί στο μέλλον,
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν την κατάρτιση επαρκούς
αριθμού επαγγελματιών του τομέα υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών και την εγγύηση της παροχής
δέουσας φροντίδας μέσω των δημοσίων υπηρεσιών, τηρώντας την επιθυμία των ασθενών να
παραμένουν σε οικείο περιβάλλον, όπου είναι εφικτό, και προωθώντας τις θεμελιώδεις αρχές
της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής ένταξης καθώς και της ανεξαρτησίας και της αυτοδιάθεσης
των ασθενών. Καθώς πρόκειται για μια νόσο, της οποίας το κόστος ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης είναι πολύ υψηλό και δεν μπορεί να καλυφθεί από την πλειονότητα των ασθενών,
είναι επιθυμητή η αυξημένη χρηματοδότηση των εν λόγω φαρμάκων. Είναι απολύτως αναγκαίο
να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί η έρευνα στον εν λόγω τομέα, ιδίως σε σχέση με την πρόληψη,
τη διάγνωση και τη θεραπεία, όπου η θεμελιώδης αρχή είναι ότι ο δημόσιος τομέας αναλαμβάνει
τις ευθύνες αυτές χωρίς περιορισμούς παροχών και πρόσβασης για κανέναν ασθενή.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    γραπτώς. – (GA) Υποστηρίζω πλήρως το παρόν σχέδιο
σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Η νόσος του Αλτσχάιμερ αποτελεί
τη βασική αιτία της άνοιας και ευθύνεται για περισσότερους από 44.000 πάσχοντες στην Ιρλανδία
και για περίπου 10 εκατομμύρια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτική νόσος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι με την πάροδο
του χρόνου ο εγκέφαλος υπόκειται σε ολοένα μεγαλύτερη ζημιά. Ταυτόχρονα, τα συμπτώματα
της ασθένειας γίνονται εντονότερα. Δυστυχώς, εφόσον ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει,
υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να αυξηθεί και ο αριθμός των πασχόντων. Πρέπει να υπάρξει
βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την έρευνα για τα βασικά αίτια
των διαφόρων μορφών άνοιας και σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές παροχής φροντίδας.

Συχνά, το βάρος της φροντίδας πέφτει στα μέλη της οικογένειας. Υπάρχουν 50.000 άνθρωποι
στην Ιρλανδία που φροντίζουν καθημερινά ανοϊκούς. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδίως τους
νοσηλευτές αυτούς καθώς και την Ιρλανδική Ένωση για το Αλτσχάιμερ, που παρέχουν εξαιρετική
βοήθεια στους πάσχοντες από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Υπολογίζεται ότι περίπου 10 εκατομμύρια
άνθρωποι στην Ευρώπη πάσχουν από άνοια, και η πλειονότητα αυτών από τη νόσο του
Αλτσχάιμερ. Αυτός ο αριθμός ενδέχεται να διπλασιάζεται κάθε 20 περίπου έτη. Ένας στους
τέσσερις ανθρώπους άνω των 65 ετών ενδέχεται να πάσχει το 2020. Στη Γαλλία, υπάρχουν
160.000 νέοι πάσχοντες κάθε χρόνο. Μπορούμε επομένως να πούμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα
έρθουν κάποια στιγμή άμεσα ή έμμεσα αντιμέτωποι με προβλήματα που συνδέονται με τη νόσο
του Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας. Ως εκ τούτου, παρείχα την πλήρη στήριξή μου στην
παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγάγει την
καταπολέμηση της νόσου του Αλτσχάιμερ σε προτεραιότητα δράσης της Ευρώπης στον τομέα
της υγείας. Έχει ζωτική σημασία να διασφαλισθεί ότι οι πάσχοντες από τη νόσο του Αλτσχάιμερ
θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη και, πρωτίστως, χρειαζόμαστε
στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της έρευνας (στο πλαίσιο του επόμενου
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα), της πρόληψης, της διάγνωσης (με κοινά κριτήρια,
κοινά πρωτόκολλα, κ.ο.κ.) και της θεραπείας. Ζητούμε επίσης τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού
Έτους Διανοητικής Υγείας, που θα συμπληρώσει την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, και που
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ελπίζω ότι θα παράσχει τη δυνατότητα για περαιτέρω ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα
αυτό.

Françoise Grossetête (PPE),    γραπτώς. – (FR) Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας
κατά της νόσου του Αλτσχάιμερ, δεν μπορώ παρά να επικροτήσω τα μέτρα που συνιστώνται από
την παρούσα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει τις επιδημιολογικές
γνώσεις σχετικά με τη νόσο και να συντονίσει τις τρέχουσες έρευνες. Κοινά ερευνητικά
προγράμματα έχουν θεσπιστεί χάρη στην ευρωπαϊκή υποστήριξη, και εύχομαι να αποδώσουν
καρπούς. Εν τω μεταξύ, έχει ζωτική σημασία να τεθεί η πρόληψη στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής
και να κατευθυνθούν οι προσπάθειές μας στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση, όπως
επισημαίνεται στην έκθεση. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν όλα δράση άμεσα, μεταξύ άλλων
και μέσω εκστρατειών πρόληψης που θα βασίζονται σε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο για την
καταπολέμηση της νόσου. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά ή την προσωπικότητα που προκαλούνται
από τη νόσο σημαίνουν ότι οι πάσχοντες καθίστανται σταδιακά περισσότερο εξαρτημένοι από
τρίτους. Οι ασθενείς δεν είναι οι μόνοι που υποφέρουν από αυτή τη νόσο· οι οικογένειες και οι
νοσηλευτές τους υποφέρουν επίσης. Επιπλέον, θα ήθελα να συγχαρώ την ένωση «Alzheimer
Europe» που, παράλληλα με τις εθνικές ενώσεις που πασχίζουν για την καταπολέμηση της νόσου,
διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την παροχή βοήθειας προς τους ασθενείς και τις οικογένειές
τους.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα στο έπακρο την παρούσα έκθεση
πρωτοβουλίας, η οποία επιδιώκει να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει τη νόσο
του Αλτσχάιμερ πρώτη της προτεραιότητα όσον αφορά την ανάληψη δράση στον τομέα υγείας.
Όχι μόνο πρέπει να προωθήσουμε μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης, να αναπτύξουμε τα μέσα για
τον όσο το δυνατόν πιο έγκαιρο εντοπισμό των συμπτωμάτων της εν λόγω νόσου και να
επικεντρωθούμε στις ερευνητικές προσπάθειες που αφορούν τις νευροεκφυλιστικές νόσους·
πρέπει επίσης, και πρωτίστως, να επιδιώξουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των ασθενών
και των οικογενειών τους, καθώς η εν λόγω πτυχή εξακολουθεί να παραβλέπεται υπερβολικά
συχνά από τις δημόσιες πολιτικές. Τέλος, πρέπει να επιστηθεί ιδιαίτερη προσοχή και στις γυναίκες,
οι οποίες πλήττονται από τη δύσκολη αυτή νόσο σε διπλάσιο βαθμό από ό,τι οι άνδρες.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η έκθεση Matias ασχολείται με ένα ζήτημα
αυξανόμενης σημασίας στη γηράσκουσα κοινωνία μας. Στη χώρα μου, η κυβέρνηση της Σκοτίας
έχει καταστήσει την άνοια εθνική προτεραιότητα, και η σκοτσέζικη εμπειρογνωμοσύνη
χρησιμοποιείται σε έρευνα διεθνούς σημασίας. Η παρούσα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πρέπει να
επικροτηθεί ως μέσο για τον καλύτερο συντονισμό του έργου της ΕΕ κατά της άνοιας.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα σχετικά με μια
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, διότι έχει ως
βασικό προσανατολισμό έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μια πιο
αποτελεσματική και πιο αλληλέγγυα δράση, με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των πασχόντων
από άνοια και ιδίως από Αλτσχάιμερ, και όσων τους περιστοιχίζουν, είτε είναι επαγγελματίες
του κλάδου υγείας είτε πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας ή συγγενείς. Είναι σημαντικό και ουσιαστικό
να προωθηθεί η έγκαιρη διάγνωση και μια καλή ποιότητα ζωής, να υποστηριχθεί η συνεργασία
μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και κλινικών μελετών
στον εν λόγω τομέα και να υπάρχει σεβασμός των δικαιωμάτων και των προσδοκιών των ανθρώπων
που ζουν με τη δύσκολη αυτή νόσο. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες βήμα για την υποβολή
συγκεκριμένων προτάσεων που θα οργανώσουν τις διάφορες υφιστάμενες πολιτικές και τους
τρόπους αντιμετώπισης αυτών των νόσων και θα εγγυηθούν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και την
ισότητα πρόσβασης και αγωγής των πασχόντων, ανεξαρτήτως των οικονομικών πόρων.
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Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Με τη σημερινή ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση
Matias, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίωξε να επισημάνει ότι η καταπολέμηση της νόσου του
Αλτσχάιμερ αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια
Έκθεση του 2009 για το Αλτσχάιμερ, το 28% περίπου των ευρωπαίων πολιτών πάσχουν από
αυτού του είδους την άνοια, και το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί με δεδομένο τον
γηράσκοντα πληθυσμό της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα έχουν ευθύνη
να μην υποτιμήσουν την εν λόγω νόσο και να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την υποστήριξη
των ασθενών και των οικογενειών τους. Εν προκειμένω, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
πρέπει να είναι η προώθηση μιας πολιτικής για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το
ζήτημα αυτό, και πρέπει να καλέσει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν δεόντως υπόψη
τη νόσο κατά την προετοιμασία μελλοντικών δράσεων στον τομέα των προληπτικών πολιτικών
υγείας. Από τις ενέργειες που προτείνονται στην έκθεση, θα ήθελα να επισημάνω την κατάρτιση
κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση υπηρεσιών έγκαιρης διάγνωσης και τον εντοπισμό
εργαλείων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η έγκριση της παρούσας έκθεσης σχετικά
με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας
σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη μάχη κατά της συγκεκριμένης νόσου σε μια εποχή που ο
αριθμός των ανθρώπων στην Ευρώπη που πάσχει από άνοια είναι 9,9 εκατομμύρια, η πλειονότητα
των οποίων πάσχει από Αλτσχάιμερ. Η έγκριση της παρούσας έκθεσης θα επιτρέψει στα κράτη
μέλη να λάβουν συντονισμένα μέτρα για την καταπολέμηση της εν λόγω νόσου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Θεωρώ ότι μια πιθανή λύση είναι η μόχλευση των πόρων της εμβληματικής πρωτοβουλίας
«Ένωση καινοτομίας» στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και της πιλοτικής «Ευρωπαϊκής σύμπραξης
καινοτομίας σχετικά με τα ενεργά και υγιή γηρατειά», η εκκίνηση της οποίας αναμένεται να γίνει
τη φετινή άνοιξη.

Με δεδομένη την αναμενόμενη δραματική αύξηση του αριθμού των ασθενών που θα πάσχουν
από Αλτσχάιμερ ως το 2020, είναι ανάγκη να αναπτυχθούν στο μέλλον συμπράξεις μεταξύ
δημοσίων φορέων, και μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων φορέων στο πλαίσιο της υλοποίησης
ερευνητικών σχεδίων, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό εγκαταστάσεις, πόρους και εμπειρία στον
ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της νόσου του Αλτσχάιμερ
και άλλων μορφών άνοιας.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    γραπτώς. – (PL) Ένας από τους
αποτελεσματικότερους τρόπους ενίσχυσης της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με τον
βαθμό εμφάνισης άνοιας σε ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας είναι η επισήμανση του
προβλήματος και η διενέργεια μιας ενεργούς εκστρατείας ενημέρωσης. Πρέπει να επιστήσουμε
ιδιαίτερη προσοχή στη νόσο του Αλτσχάιμερ, καθώς μετατρέπεται σε ολοένα και σοβαρότερο
πρόβλημα, όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα και, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο
αριθμός των πασχόντων αυξάνεται διαρκώς. Η κοινωνία μας γηράσκει και πρέπει να μιλήσουμε
για το πρόβλημα αυτό ανοιχτά και να αναζητήσουμε λύσεις. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να
επισημάνουμε τη σημασία της πρόληψης της νόσου. Για τους λόγους αυτούς υπερψήφισα την
έκθεση Matias σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες
μορφές άνοιας.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας
που αποτελεί την απάντηση του Κοινοβουλίου στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας.

Βασικοί στόχοι της είναι: η προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και της ποιότητας ζωής· η βελτίωση
των επιδημιολογικών γνώσεων για τις νόσους αυτές και ο συντονισμός των υφιστάμενων ερευνών·
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η προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών
και, τέλος, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανοϊκών.

Όλες αυτές οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες, διότι πιστεύω ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για
την άνοια πρέπει να δίδει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση των ανθρώπων που ζουν
με άνοια και των νοσηλευτών τους, υποστηρίζοντας περαιτέρω την έρευνα για την πρόληψη και
την έγκαιρη διάγνωση.

Barbara Matera (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από
την έκθεση του 2009 σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ: εκτιμάται ότι 35,6 εκατομμύρια
άνθρωποι πάσχουν παγκοσμίως από άνοια σε όλες τις μορφές της. Η εκτίμηση αυτή αναθεωρείται
συνεχώς προς τα πάνω στην Ευρώπη, όπου η μέση ηλικία του πληθυσμού αυξάνεται ραγδαία.

Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να συσταθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής στατιστικών δεδομένων,
μέσω των κρατών μελών, και μια πλατφόρμα για τον συντονισμό της έρευνας σχετικά με τα αίτια,
την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη
διάγνωση μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης σε χαμηλά
επίπεδα σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας να επιμεριστεί το επίπεδο
οικονομικών επενδύσεων και να καταρτισθούν πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα
ενθαρρύνουν τη στοχευμένη πρόληψη.

Πρέπει επίσης να επισημάνω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις ειδικές ανάγκες των
γυναικών, οι οποίες αποτελούν τον διπλάσιο αριθμό πασχόντων, και ένα δυσανάλογο αριθμό
νοσηλευτών, στους τομείς της ιατρικής και κοινωνικής έρευνας, της υγείας, της απασχόλησης
και των κοινωνικών πολιτικών. Η νόσος του Αλτσχάιμερ συνιστά μεγάλη πρόκληση για την
ευρωπαϊκή κοινωνία. Μόνο μέσω κοινής προσπάθειας θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε
τις κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες της άνοιας και να παράσχουμε υπηρεσίες και υποστήριξη
στους πάσχοντες από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, καθώς και στις οικογένειές τους.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το κόμμα μου στην Πορτογαλία, το Δημοκρατικό και
Κοινωνικό Κέντρο – Λαϊκό Κόμμα, υποστήριζε ανέκαθεν σθεναρά ένα εθνικό σχέδιο για την
άνοια, ώστε οι πάσχοντες από αυτού του τύπου τη νόσο να μπορούν να παρακολουθούνται από
καταρτισμένους ανθρώπους, και με τρόπο που θα είναι αξιοπρεπής και ανθρώπινος. Δεν μπορώ,
επομένως, να μην υποστηρίξω την παρούσα πρωτοβουλία της ΕΕ που στοχεύει να καταστήσει
την καταπολέμηση της άνοιας μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ. Ο αριθμός των Ευρωπαίων
που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας είναι τόσο υψηλός, ώστε
καθιστά αναγκαίο τον καθορισμό τέτοιων προτεραιοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό να αναληφθεί
δράση στα αρχικά στάδια για την επιτυχημένη θεραπεία αυτού του είδους της νόσου και
προκειμένου να παρασχεθεί στους πάσχοντες η καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια ύπουλη ασθένεια
για την οποία δεν υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα, παρά τις εκτεταμένες έρευνες. Είναι
απίθανο να βρούμε στο άμεσο μέλλον τη θεραπεία για τη νόσο και τις συνέπειές της, όπως είναι
η αυξανόμενη απώλεια μνήμης και άλλων ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών, που οδηγεί σε
μια κατάσταση πλήρους εξάρτησης από τους άλλους. Αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντική την
έναρξη της θεραπείας σε πρώιμο στάδιο. Ένα σημαντικό μέτρο αφορά την εκπαίδευση του κοινού
σχετικά με την πρόληψη, αλλά και σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και την καθυστέρηση της
εμφάνισης της νόσου. Πολλοί παθολόγοι ξεκινούν, όπως φαίνεται, τη χορήγηση φαρμάκων κατά
της άνοιας πολύ αργά, προκειμένου να μην υπερβούν τον προϋπολογισμό τους, και αυτό είναι
αντιπαραγωγικό. Σύμφωνα με τους ιατρικούς εμπειρογνώμονες, η θεραπεία με τα κατάλληλα
φάρμακα μπορεί να αναβάλει έως και ένα έτος την ανάγκη μεταφοράς του ατόμου που πάσχει
από τη νόσο σε κάποιο ακριβό ίδρυμα.
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Εν προκειμένω, έχει σημασία να μην ξεχνάμε τη σοβαρή σωματική και πνευματική δοκιμασία
στην οποία υποβάλλονται οι συγγενείς που φροντίζουν αυτούς τους άρρωστους ανθρώπους. Η
δοκιμασία αυτή οδηγεί σε κατάθλιψη, εξάντληση και παρόμοιες διαταραχές στο ένα τρίτο περίπου
των νοσηλευτών. Προσπαθούμε να ανακουφίσουμε τον πόνο των πασχόντων από τη νόσο του
Αλτσχάιμερ σε επίπεδο ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, υπερψήφισα την έκθεση Matias.

Cristiana Muscardini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Τάσσομαι υπέρ της έκθεσης της κ. Matias,
διότι είναι ανάγκη να διασφαλισθεί στην Ευρώπη η στενή συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ
των κρατών μελών, προκειμένου να υπάρξει μια αποτελεσματική απάντηση στην πρόληψη και
τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ, που πλήττει σήμερα 6 εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Χωρίς ευρωπαϊκή υποστήριξη στις εθνικές προσπάθειες, όχι μόνο στους τομείς της πρόληψης
και της θεραπείας, αλλά και σε εκείνον του συντονισμού της χρηματοδότησης της έρευνας, της
διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών και της κατάλληλης χρηματοδότησης της φαρμακευτικής
βιομηχανίας που δραστηριοποιείται με σκοπό να ανακαλύψει αποτελεσματικά φάρμακα, δεν θα
είμαστε σε θέση να προωθήσουμε την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια των πασχόντων από
νόσους που περιορίζουν σημαντικά τις ικανότητές τους, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις
συναισθηματικές και τις κοινωνικές τους σχέσεις.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η απόφασή μου να υπερψηφίσω την έκθεση για τη
νόσο του Αλτσχάιμερ πηγάζει από μια επιθυμία για τη βελτίωση της ισχύουσας ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την καταπολέμηση της νόσου. Η προοδευτική γήρανση του ευρωπαϊκού
πληθυσμού συνοδεύεται από μια ουσιαστική αύξηση του αριθμού των πασχόντων από
νευροεκφυλιστικές νόσους, το 50% των οποίων αποδεικνύεται ότι είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ.
Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση, συνιστά βήμα προόδου στη μάχη κατά της σοβαρής αυτής
νόσου. Θεωρώ ότι ως προς το ζήτημα αυτό, είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στην πρόληψη,
τόσο όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση όσο και όσον αφορά τη συλλογή επιδημιολογικών
δεδομένων. Είναι επίσης αναγκαίο να καλύψουμε τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σε
τομείς, όπως η επαγγελματική κατάρτιση και η υποστήριξη των οικογενειών, μέσω της ενημέρωσης
του κοινού για το τι σημαίνει να ζει κάποιος με άνοια.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE),    γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ, καθώς θα συμβάλει στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών αλλά και των οικείων τους και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ
των κρατών μελών σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, την πρόσβαση στη θεραπεία και την παροχή
κατάλληλων υπηρεσιών σε ασθενείς που πάσχουν από άνοια. Στην Ευρώπη 1,4 εκατομμύριο
πολιτών παρουσιάζουν κάποιον τύπο άνοιας, ενώ πάνω από 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, ηλικίας
μεταξύ 30 και 99 ετών, πάσχουν από νευροεκφυλιστικές νόσους -οι μισοί από αυτούς πάσχουν
από Αλτσχάιμερ- και ο αριθμός τους αναμένεται να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη. Με την έκθεση
αυτή επιδιώκεται η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς θέτει ως βασικό στόχο την
προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών, την αλληλεγγύη και ενιαία επέμβαση μεταξύ των διαφόρων χωρών από την έρευνα έως
την ιατρική περίθαλψη και την ενίσχυση της αξιοπρέπειας των ασθενών καθ' όλη τη διάρκεια της
θεραπείας τους.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του
Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Συμμερίζομαι κάποιους από τους προβληματισμούς που
διατρέχουν την έκθεση της κ. Matias, και υποστηρίζω την έκκληση προς το Συμβούλιο να κηρύξει
την άνοια «ευρωπαϊκή προτεραιότητα» στον τομέα της υγείας.
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Είναι σημαντικό να δράσουμε με παγκόσμιο τρόπο. Για την ακρίβεια, το επίπεδο του διεθνικού
συντονισμού είναι σχετικά χαμηλό στην ΕΕ, οδηγώντας σε κατακερματισμό και περιορισμένες
ανταλλαγές γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· η έρευνα για τη νόσο
του Αλτσχάιμερ υστερεί σε σχέση με άλλες σοβαρές νόσους στην Ευρώπη.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων, που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν έγγραφο, είναι
ανάγκη να αναπτυχθούν όχι μόνο ειδικά εθνικά σχέδια και στρατηγικές για τη νόσο του
Αλτσχάιμερ, που έχουν ουσιαστική σημασία, αλλά και ένα μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα
προωθεί τον αποτελεσματικό συντονισμό της ευρωπαϊκής έρευνας στον εν λόγω τομέα. Πιστεύω
ότι με αυτό τον τρόπο θα διασφαλισθεί ότι η υγειονομική περίθαλψη θα παρέχεται σύμφωνα με
τις βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ταυτόχρονα. Με τον τρόπο αυτόν, θα
είμαστε σε θέση να αποφύγουμε τυχόν άνιση ανταπόκριση και ανισότητα ως προς τους όρους
πρόσβασης και αγωγής των νόσων αυτών.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη νόσο του
Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, όπως το γεγονός ότι κάθε
χρόνο, 1,4 εκατομμύρια πολίτες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσουν κάποια μορφή
άνοιας και ότι μια νέα περίπτωση διαγιγνώσκεται κάθε 24 δευτερόλεπτα.

Σχεδόν ένα στα 20 άτομα άνω των 65 ετών πάσχει από άνοια, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 8
εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από ασθένειες αυτού του είδους. Ενόψει αυτών των στοιχείων,
χρειάζεται συντονισμός των διαφόρων εθνικών πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η
κατακερματισμένη επέμβαση, η άνιση ανταπόκριση μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και η ανισότητα
ως προς τους όρους πρόσβασης και αγωγής των νόσων αυτών είναι υπεραρκετοί λόγοι για να
στηριχθεί η πρωτοβουλία αυτή. Βασίζεται σε τέσσερις βασικούς στόχους: την προώθηση της
έγκαιρης διάγνωσης, τη βελτίωση των επιδημιολογικών γνώσεων για τις νόσους αυτές, την
προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των
ανοϊκών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί θεραπεία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Προέχει επομένως να
ενισχυθεί η μη φαρμακολογική παρέμβαση, με προτεραιότητα στις επεμβάσεις που βελτιώνουν
τις συνθήκες διαβίωσης των πασχόντων. Ύστερα από όλα αυτά, υποστηρίζω απόλυτα τον
καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μια αποτελεσματικότερη ανταπόκριση με
σκοπό την πρόληψη της άνοιας.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η παρούσα έκθεση συνιστά θεμελιώδες βήμα προς
την εκπόνηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον εν λόγω τομέα που θα βασίζεται σε τέσσερις
βασικούς στόχους: την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και της ποιότητας ζωής· τη βελτίωση
των επιδημιολογικών γνώσεων για τις νόσους αυτές και τον συντονισμό των υφισταμένων ερευνών·
την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών και, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ανοϊκών, καθώς και εκείνων που τους
φροντίζουν. Κάθε χρόνο, 1,4 εκατομμύρια πολίτες που ζουν στην Ευρώπη εμφανίζουν κάποια
μορφή άνοιας. Μια νέα περίπτωση διαγιγνώσκεται κάθε 24 δευτερόλεπτα. Σχεδόν ένα στα 20
άτομα άνω των 65 ετών και ένα στα πέντε άνω των 80 πάσχει από άνοια. Εκτιμάται πως πάνω
από 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ηλικίας μεταξύ 30 και 99 ετών, πάσχουν από νευροεκφυλιστικές
νόσους (με τη νόσο του Αλτσχάιμερ να αντιστοιχεί στις μισές περιπτώσεις), ένας αριθμός που
οι επιστημονικοί κύκλοι δέχονται πως μπορεί να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη. Καθώς υπάρχουν
ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στη διάγνωση και τη θεραπεία, όχι μόνο μεταξύ χωρών
αλλά και στο εσωτερικό αυτών, πρέπει να εκπονηθούν εθνικά σχέδια δράσης που θα παρέχουν
μια αλληλέγγυα δράση, με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή των πασχόντων από άνοια και
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ιδίως από Αλτσχάιμερ, και όσων τους περιστοιχίζουν, είτε είναι επαγγελματίες του κλάδου υγείας
είτε πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας ή συγγενείς.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο αριθμός των πασχόντων από άνοια στην Ευρώπη
εκτιμάται σε 9,9 εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία. Οι
νευροεκφυλιστικές νόσοι αντιπροσωπεύουν μια από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης
των ηλικιωμένων, και θεωρείται ότι ο αριθμός των ανοϊκών ενδέχεται να διπλασιαστεί ως το
2020.

Εν προκειμένω, πρέπει να επισημανθεί η σημασία της παρούσας έκθεσης: εφιστά την προσοχή
στην ανάγκη τα κράτη μέλη και η ΕΕ να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία και τον
συντονισμό των καινοτόμων και πολυεπιστημονικών κλινικών ερευνητικών προσπαθειών σχετικά
με τις αιτίες, την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ, καθώς και την ανταλλαγή
πληροφοριών και το επίπεδο των οικονομικών πόρων σε αυτό το πεδίο. Θα ήθελα επίσης να
επισημάνω την εστίαση στην έγκαιρη διάγνωση, στην κατάρτιση των επαγγελματιών, στην
υποστήριξη των οικογενειών και στις εκστρατείες δημόσιας ενημέρωσης, που έχουν ως στόχο
να διασφαλίσουν στους ασθενείς αυτούς την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τις
βέλτιστες πρακτικές.

Robert Rochefort (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Κάθε 24 δευτερόλεπτα, ένα ακόμα άτομο
διαγιγνώσκεται με μια νευροεκφυλιστική νόσο στην ΕΕ. Σχεδόν ένα στα 20 άτομα άνω των 65
ετών και ένα στα πέντε άνω των 80 πάσχει από άνοια. Η νόσος του Αλτσχάιμερ ευθύνεται για
περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις. Συνολικά, πάνω από 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ηλικίας
μεταξύ 30 και 99 ετών πάσχουν, ένας αριθμός που οι επιστημονικοί κύκλοι δέχονται πως μπορεί
να διπλασιάζεται κάθε 20 έτη στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες,
ούτως ώστε η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που πάσχουν από αυτές τις νόσους να μπορέσει
να αντιμετωπισθεί κατά τις επόμενες δεκαετίες. Υποστήριξα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που ζητεί, ιδίως, από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που θα συμβάλουν στην
επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου για τους πάσχοντες –προωθώντας π.χ. έναν υγιεινό τρόπο
ζωής και διασφαλίζοντας ότι θα παρέχονται φάρμακα σε όλους τους πάσχοντες– να ιδρύσουν
εξειδικευμένα κέντρα, να παράσχουν ικανοποιητικό ιατρικό εξοπλισμό σε πανεθνικό επίπεδο και
να καταρτίσουν στρατηγικά σχέδια δράσης για την έρευνα στον εν λόγω τομέα.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υποστηρίξαμε την παρούσα πρόταση
διότι, μεταξύ άλλων, καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την άνοια «ευρωπαϊκή προτεραιότητα» στον
τομέα της υγείας και παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικές εθνικές στρατηγικές για
τη νόσο του Αλτσχάιμερ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και υγειονομικές
συνέπειες της άνοιας και για την παροχή υπηρεσιών και στήριξης στους ανοϊκούς και στις
οικογένειές τους, όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες μέλη, όπου με το Σχέδιο «Αλτσχάιμερ και
συναφείς ασθένειες» το οποίο ξεκίνησε ήδη από το 2008 κατέστη δυνατό να συντονισθεί η
ιατρο-κοινωνική φροντίδα και η κλινική και βασική έρευνα για την ασθένεια αυτή σε εθνικό
επίπεδο.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ο μέσος όρος ηλικίας του ευρωπαϊκού πληθυσμού
αυξάνεται συνεχώς καθιστώντας τα προβλήματα που σχετίζονται με την ηλικία, ιδίως τις διάφορες
μορφές άνοιας, εξαιρετικά σημαντικά.

Εκτιμάται ότι περισσότερα από 35 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άνοια σε παγκόσμιο
επίπεδο, και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια. Στην Ευρώπη, 9,9
εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άνοια και πολλοί από αυτούς πάσχουν από τη νόσο του
Αλτσχάιμερ.
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Μελέτη της «Alzheimer’s Disease International» δείχνει ότι κάθε ασθενής με τη νόσο του
Αλτσχάιμερ στοιχίζει στις χώρες της ΕΕ 24.000 ευρώ ετησίως, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται
περίπου στα 161 δισ. ευρώ. Τις επόμενες δεκαετίες, η άνοια ενδέχεται να αποτελέσει μια από τις
βασικότερες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας μας.

Δεδομένων των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τον αριθμό των εμπλεκόμενων ατόμων,
είναι ανάγκη να παρασχεθούν υπηρεσίες και υποστήριξη για τους ανοϊκούς και ιδίως για τις
οικογένειές τους, τις βασικές πηγές υποστήριξης για τη φροντίδα τους. Αυτό έχει επιτευχθεί σε
αρκετά κράτη μέλη που υλοποίησαν το σχέδιο «Αλτσχάιμερ και συναφείς ασθένειες». Ο κοινός
στόχος πρέπει να είναι η προώθηση της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με
τις νόσους που σχετίζονται με τη γήρανση και η συμπλήρωση της Παγκόσμιας Ημέρας
Αλτσχάιμερ, στις 21 Σεπτεμβρίου, με εκστρατείες ενημέρωσης για την πρόληψη των ασθενειών
αυτών και τη θεραπεία των αγγειοεγκεφαλικών επεισοδίων.

Joanna Senyszyn (S&D),    γραπτώς. – (PL) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Το Κοινοβούλιο διεξήγαγε
πρόσφατα συζήτηση σχετικά με θέματα που αφορούν τους ηλικιωμένους στο πλαίσιο της
οικονομικής κρίσης, τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης. Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που διαγιγνώσκεται
ότι πάσχουν από άνοια αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος. Κάθε χρόνο, 1,4
εκατομμύρια Ευρωπαίοι εμφανίζουν κάποια μορφή άνοιας και ο αριθμός των πασχόντων
υπολογίζεται στα 10 εκατομμύρια. Στην Πολωνία, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι πάσχουν
από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες αντιπροσωπεύουν μια από τις
κυριότερες αιτίες αναπηρίας των ηλικιωμένων, και το πρόβλημα χειροτερεύει εξαιτίας της αύξησης
του μέσου όρου ζωής.

Η νόσος του Αλτσχάιμερ συνιστά μεγάλη οικονομική πρόκληση για όλες τις κοινωνίες. Η
Παγκόσμια Έκθεση για το Αλτσχάιμερ που δημοσιεύθηκε το 2010 αναφέρει ότι το ετήσιο κόστος
σε παγκόσμιο επίπεδο της νόσου του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας ανέρχεται σε 600
δισ. δολάρια ΗΠΑ. Χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της
άνοιας. Πρέπει να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε προληπτικά μέτρα κατά της νόσου του
Αλτσχάιμερ ή, με άλλα λόγια, έναν υγιεινό τρόπο ζωής, που σημαίνει ότι θα παραμένουμε
σωματικά και πνευματικά ενεργοί, θα συμμετέχουμε στα κοινά και θα ακολουθούμε μια υγιεινή
διατροφή. Για όσους φροντίζουν ασθενείς πρέπει να διασφαλισθεί κατάλληλη οικονομική και
ψυχολογική υποστήριξη. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της νόσου του
Αλτσχάιμερ πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών, οι οποίες έχουν
διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια και αποτελούν την πλειονότητα των ατόμων που
φροντίζουν πάσχοντες από τη νόσο.

Bart Staes (Verts/ALE),    γραπτώς. – (NL) Ψήφισα αναφανδόν υπέρ της παρούσας έκθεσης
πρωτοβουλίας σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια πολύ καλή
επισκόπηση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν στον εν λόγω τομέα. Δεν υποβλήθηκε καμία
τροπολογία στο κείμενο που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας
των Τροφίμων, κάτι που υποδεικνύει ότι οι συστάσεις αυτές χαίρουν ευρείας υποστήριξης.
Επιπλέον, θα ήθελα επίσης να ζητήσω να επιστήσουμε προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό των
ιατρείων για κοινότητες με υψηλό βαθμό εμφάνισης άνοιας που ιδρύονται σε χώρες, όπως η
Γερμανία, το Βέλγιο και η Σκοτία. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη τον αντίκτυπο των
προσδοκιών στην εξέλιξη της εν λόγω νόσου. Οι ασκόπως αρνητικές προσδοκίες μπορεί συχνά
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη νόσο, όπως αναφέρεται, μάλιστα, στα συμπεράσματα
διάσκεψης που διοργανώθηκε από τη βελγική Προεδρία στα τέλη του προηγούμενου έτους. Οι
παρατηρήσεις αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης στην πολιτική.
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Csanád Szegedi (NI),    γραπτώς. – (HU) Συμφωνώ με την έκθεση, διότι είναι σημαντικό να
συνδεθούν οι διάφορες μέθοδοι για τη θεραπεία της νόσου. 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην
Ευρώπη πλήττονται από άνοια κάθε χρόνο και, ως εκ τούτου, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη
έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μεγάλη σημασία έχει επίσης ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των
κρατών μελών. Υποστηρίζω επίσης το ότι πρέπει να επιδιώξουμε την επίτευξη της μέγιστης
δυνατής κάλυψης όσον αφορά την πρόσβαση στη θεραπεία και ίσους όρους για τους ασθενείς,
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικονομικών πόρων ή τόπο κατοικίας.

Thomas Ulmer (PPE),    γραπτώς. – (DE) Υπερψήφισα την έκθεση που περιλαμβάνει μια
εντυπωσιακή και λεπτομερή περιγραφή των προβλημάτων, των επιθυμιών και των προβληματισμών
των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και των νοσηλευτών τους, και η οποία
μας καλεί να αναλάβουμε από κοινού δράση. Επί του παρόντος, μόλις ένας στους 15 Ευρωπαίους
άνω των 65 ετών πάσχει από άνοια, αλλά ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες
δεκαετίες. Ως εκ τούτου, θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση.

Derek Vaughan (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστηρίζω πλήρως αυτήν τη νέα πρωτοβουλία
σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Η άνοια αναμένεται να αποτελέσει
μια από τις βασικές προκλήσεις για την υγειονομική περίθαλψη τα επόμενα χρόνια και ο
συντονισμός μεταξύ χωρών προκειμένου να βελτιωθεί η πρόληψη, η διάγνωση και η φροντίδα
έχει ζωτική σημασία. Η έκθεση ζητεί την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με το ζήτημα αυτό και
την ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων της νόσου του Αλτσχάιμερ. Αυτό θα
βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση των περιπτώσεων και στη βελτίωση της πρόσβασης σε θεραπεία.
Πέραν της προστασίας της ευεξίας των ανοϊκών, είναι σημαντικό να αυξηθεί η ενημέρωση των
νοσηλευτών τους, καθώς αυτοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με συγκινησιακές και οικονομικές
δυσκολίες· η ανάπτυξη σχεδίων δράσης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των
νοσηλευτών αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τη βελτίωση της ζωής των πασχόντων από τη νόσο
του Αλτσχάιμερ και από άνοια.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    γραπτώς. – (PL) Κατά τη διάρκεια της παρούσας συνόδου
της Ολομέλειας, ψηφίσαμε επί του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Ψήφισα υπέρ
του παρόντος ψηφίσματος, διότι αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την υποβολή λεπτομερών
προτάσεων που θα συνοδεύουν τις υφιστάμενες πολιτικές στρατηγικές και τους τρόπους
διαχείρισης των νόσων αυτού του είδους. Οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες αντιπροσωπεύουν
επί του παρόντος μια από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας των ηλικιωμένων, και είναι πολύ πιθανό
ο αριθμός των πασχόντων από τις ασθένειες αυτές να αυξηθεί σημαντικά. Αυτό το γεγονός
καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό εάν λάβουμε υπόψη την αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής
και τον μειούμενο λόγο εργαζομένων προς συνταξιούχους. Ενόψει των ανωτέρω, αποτελεί ζήτημα
θεμελιώδους σημασίας να τεθεί η πρόληψη στον πυρήνα όλων των στρατηγικών, και να
καταβληθούν προσπάθειες που θα διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση. Ως
εκπρόσωπος των πολιτών, νιώθω από κοινού υπεύθυνος για να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα
χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητές της προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό.

Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς. – (DE) Ως αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης του
αριθμού των ανθρώπων που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας,
είναι ανάγκη να υπάρξει άμεση ανάληψη δράσης από την ΕΕ, εστιάζοντας περισσότερο στην
έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν,
θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξετάσεις σε πρώιμο στάδιο και ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται
στοχευμένες εκστρατείες εκπαίδευσης που θα βοηθήσουν τους συγγενείς των ηλικιωμένων να
διακρίνουν μεταξύ των φυσιολογικών ενδείξεων της γήρανσης και των πρώιμων συμπτωμάτων
της άνοιας. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν σε ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης με τη συμμετοχή
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τόσο των επιστημόνων όσο και των επαγγελματιών του τομέα υγείας. Ο ανησυχητικός αριθμός
των ανθρώπων που πάσχουν από τη νόσο και το κόστος που προκύπτει για κάθε μεμονωμένο
κράτος μέλος καθιστούν επιτακτική την ανάγκη πρόληψης. Αυτή θα πρέπει να έχει τη μορφή
υγιεινής διατροφής και μέτρων για την καθυστέρηση της εμφάνισης της νόσου. Η έκθεση
παραπέμπει επίσης στην παροχή πρακτικής και ψυχολογικής υποστήριξης προς τους συγγενείς.
Έχει καταδειχθεί ότι ένας ασθενής που νοσηλεύεται στο σπίτι χρειάζεται τρεις νοσηλευτές, οι
οποίοι υποχρεούνται συνήθως να εγκαταλείψουν την εργασία τους. Τέλος, η έκθεση αναφέρεται
στη σημασία της διατήρησης της αξιοπρέπειας των ανθρώπων που πάσχουν από τη νόσο του
Αλτσχάιμερ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα πρέπει
να ξεκινά από τα σχολεία.

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0026/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος για
τη μη λήψη μέτρων από την Επιτροπή όσον αφορά μια υπόθεση ανταγωνισμού και τις επιβλαβείς
επιπτώσεις της στην ενδιαφερόμενη εταιρεία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός
ότι η απάντηση της Επιτροπής στην Επιτροπή Αναφορών δεν ήταν ικανοποιητική όσον αφορά
τα ερωτήματα του αναφέροντος και των μελών της επιτροπής σχετικά με τις επιφυλάξεις που
εκφράστηκαν στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να
κληθεί η Επιτροπή να λάβει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να τερματίσει τη διαδικασία που
εξακολουθεί να εκκρεμεί και η οποία κινήθηκε το 1997 σύμφωνα με τη ρήτρα διασφάλισης του
άρθρου 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να απαντήσει κατεπειγόντως
στις δικαιολογημένες ανησυχίες του αναφέροντος, ο οποίος έχει βιώσει αυτήν την ανυπόφορη
κατάσταση για 13 έτη και, επομένως, έχει υποστεί σημαντική απώλεια εισοδήματος, και να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτραπεί στον αναφέροντα να ασκήσει τα δικαιώματά του.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία εκκρεμεί επί δέκα και
πλέον έτη, έχει προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία στην εταιρεία, διότι δεν έχει λάβει ακόμα
τελική απάντηση από την Επιτροπή σχετικά με την παρεξήγηση που υπήρξε με τις γερμανικές
αρχές. Είναι σημαντικό όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ να συνάδουν
με το δίκαιο της Ένωσης και, προς υπεράσπιση και προστασία των καταναλωτών, να πληρούν
τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, εναπόκειται στην Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα
για την περάτωση της παρούσας υπόθεσης, καθόσον οι διαφορές πρέπει να επιλύονται εγκαίρως.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το υπό συζήτηση θέμα αφορά έναν
εισπνευστήρα άσθματος που κυκλοφορεί στην αγορά από το 1996. Οι γερμανικές αρχές
εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το εν λόγω προϊόν και ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με το
θέμα της διενέργειας και ολοκλήρωσης διαδικασίας διασφάλισης. Η Επιτροπή ωστόσο δεν ζήτησε
τη γνώμη του κατασκευαστή και ουδέποτε εξέδωσε σχετική απόφαση· κατ’ ακολουθία, η απόφαση
επί του θέματος εξακολουθεί να εκκρεμεί και ο αιτών δεν έχει πλέον στη διάθεσή του κάποιο
άλλο ένδικο μέσο. Ο κατασκευαστής τοποθέτησε τη συσκευή στην αγορά με νέο όνομα το 2003
και το 2005 η κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας διέταξε να αποσυρθεί η συσκευή από την αγορά
σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, χωρίς να ενημερώσει
σχετικά την Επιτροπή. Ο κατασκευαστής ενημέρωσε την Επιτροπή για τη δεύτερη απαγόρευση
πωλήσεων με στόχο να κινηθεί η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, όμως η Επιτροπή
ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για το ότι ο εισπνευστήρας ικανοποιούσε τις
βασικές απαιτήσεις όπως ορίζεται στην οδηγία, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε
ανάγκη για επανεξέταση της ασφαλείας του νέου προϊόντος.
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Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος, διότι πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να ανταποκριθεί
επειγόντως στις έννομες ανησυχίες του ζημιωθέντος ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει τα
δικαιώματά του.

Peter Jahr (PPE),    γραπτώς. – (DE) Με χαροποιεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε
σήμερα ψήφισμα σχετικά με την αναφορά του κ. Klein. Η Επιτροπή Αναφορών εργάζεται επί της
εν λόγω υπόθεσης εδώ και πολύ καιρό. Κατά τη δεκαετία του 1990, ο κ. Klein εφηύρε έναν
εισπνευστήρα για τους ασθενείς που πάσχουν από άσθμα, αλλά επιβλήθηκε δύο φορές μια
αμφιλεγόμενη απαγόρευση επί της πώλησης αυτού του προϊόντος. Χωρίς να υπεισέλθω σε
λεπτομέρειες, είμαι πεπεισμένος ότι η αρχική απαγόρευση του εισπνευστήρα το 1996 δεν ήταν
απολύτως νόμιμη. Αν μη τι άλλο, πρέπει να εξεταστούν με κριτικό πνεύμα οι συνθήκες που
οδήγησαν στην απαγόρευση. Ζητήθηκε από την Επιτροπή να ολοκληρώσει τη διαδικασία ρήτρας
διασφάλισης, προκειμένου να μπορέσει το ενδιαφερόμενο μέρος να ασκήσει προσφυγή. Η
διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η νομική βάση και η νομιμότητα της δεύτερης
απαγόρευσης τίθενται αναντίρρητα υπό αμφισβήτηση. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπήρξε επίσης
παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπεία τούτου, ο κ. Klein υπήρξε θύμα
κατάφωρης αρνησιδικίας, και η κατάσταση αυτή χρήζει επανόρθωσης. Είναι σημαντικό η Επιτροπή
να εξεύρει άμεσα μια λύση για την οριστική επίλυση του εν λόγω προβλήματος.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η θετική μου ψήφος επί της παρούσας πρότασης
ψηφίσματος βασίστηκε στην ανάγκη να επισημανθεί ότι η Ευρώπη, και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ως δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο, βρίσκεται πάντα στο πλευρό των πολιτών. Το
ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα βασίζεται στην αναφορά 0473/2008 του Christoph Klein,
γερμανικής ιθαγένειας, για τη μη λήψη μέτρων από την Επιτροπή όσον αφορά μια υπόθεση
ανταγωνισμού σχετικά με την απόσυρση μιας συσκευής άσθματος από την αγορά. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, αυτό που πρέπει να διασφαλίζουμε, πρωτίστως ως ευρωπαίοι πολίτες και
δευτερευόντως ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι η πραγματική δυνατότητά
μας να είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε δικλίδες ασφαλείας σε περίπτωση που κάποιο από τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Συνθηκών. Αυτή είναι, εν
περιλήψει, η αιτιολόγηση της ψήφου μου. Θα ήθελα δε να προσθέσω την ελπίδα ότι η Επιτροπή
θα επανορθώσει τη στάση της και θα παράσχει, τουλάχιστον, ακριβείς απαντήσεις σχετικά με το
θέμα της απόσυρσης της συσκευής άσθματος από την αγορά προς αποσαφήνιση αυτής της
κατάστασης.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η εν λόγω έκθεση καταδεικνύει την αξία του έργου
της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου. Εν προκειμένω, ανταποκρινόμαστε σε μια έννομη
καταγγελία ενός γερμανού πολίτη σχετικά με τους εισπνευστήρες άσθματος. Το ψήφισμα καλεί
την Επιτροπή να απαντήσει κατεπειγόντως στις δικαιολογημένες ανησυχίες του αναφέροντος,
ο οποίος έχει βιώσει αυτήν την ανυπόφορη κατάσταση για 13 έτη και, επομένως, έχει υποστεί
σημαντική απώλεια εισοδήματος, και την καλεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να
επιτραπεί στον αναφέροντα να ασκήσει τα δικαιώματά του.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η αντιδικία αυτού του τύπου είναι επιζήμια για όλα τα
ενεχόμενα μέρη: για τη συγκεκριμένη εταιρεία, λόγω του επακόλουθου οικονομικού κόστους,
αλλά και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, λόγω της εξαιρετικά αρνητικής εικόνας που
προβάλλουν εξαιτίας της καθυστέρησης επί της περάτωσης αυτών των διαδικασιών. Μου φαίνεται
ότι 10 χρόνια για την επίλυση μιας αντιδικίας είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, και
είναι ευθύνη της Επιτροπής να εξεύρει άμεσα μια λύση, προς όφελος όλων των ενεχομένων μερών.
Οφείλω, ωστόσο, να τονίσω πόσο σημαντικό είναι όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που
κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ να πληρούν όλεςς τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ένωσης.
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Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Η οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων διευκρινίζει επακριβώς τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί μια συσκευή, καταρχάς
προκειμένου να λάβει σχετική άδεια και, δεύτερον, προκειμένου να παραμείνει στην αγορά. Εάν
ένα προϊόν φέρει την ένδειξη CE, πληροί αυτές τις προδιαγραφές. Είναι ευθύνη των κρατών μελών
να διενεργούν ελέγχους για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του σήματος CE
και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την απόσυρση προϊόντων από την αγορά. Η αρμόδια αρχή
πρέπει να ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή για τη λήψη τυχόν μέτρων αυτού του είδους. Απείχα
από την ψηφοφορία, διότι, κατά τη γνώμη μου, η Επιτροπή δεν χρειάζεται να δώσει περαιτέρω
συνέχεια εν προκειμένω.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος το οποίο,
κατόπιν αναφοράς ενός γερμανού πολίτη σχετικά με την κυκλοφορία εισπνευστήρων άσθματος
στην αγορά, καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ολοκληρωθεί μια
διαδικασία που, δυστυχώς, εκκρεμεί επί 13 έτη, με σημαντικές οικονομικές απώλειες για την εν
λόγω εταιρεία.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Με την έγκριση του παρόντος
ψηφίσματος, το ΕΚ:

1. εκτιμά ότι η απάντηση της Επιτροπής στην Επιτροπή Αναφορών δεν ήταν ικανοποιητική όσον
αφορά τα ερωτήματα του αναφέροντος και των μελών της επιτροπής σχετικά με τις επιφυλάξεις
που εκφράστηκαν στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων·

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να τερματίσει τη διαδικασία που
εξακολουθεί να εκκρεμεί και η οποία κινήθηκε το 1997 σύμφωνα με τη ρήτρα διασφάλισης του
άρθρου 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ· και

3. καλεί την Επιτροπή να απαντήσει κατεπειγόντως στις δικαιολογημένες ανησυχίες του
αναφέροντος, ο οποίος έχει βιώσει αυτήν την ανυπόφορη κατάσταση για 13 έτη και, επομένως,
έχει υποστεί σημαντική απώλεια εισοδήματος και την καλεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
για να επιτραπεί στον αναφέροντα να ασκήσει τα δικαιώματά του.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Οι κρίσεις άσθματος προκαλούν αιφνίδιες
αναπνευστικές δυσκολίες, οι οποίες ενδέχεται να διαρκέσουν ακόμα και ώρες.

Η Γερμανία απαγόρευσε την πώληση συγκεκριμένων εισπνευστήρων άσθματος αρχικά το 1997
και, στη συνέχεια, εκ νέου το 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με τη νομιμότητα
των απαγορεύσεων, αλλά ουδέποτε εξέδωσε απόφαση, παραβιάζοντας έτσι τη διαδικασία ρήτρας
διασφάλισης που προβλέπεται στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ, βάσει της οποίας η Επιτροπή υποχρεούτο
να το πράξει.

Η σοβαρότητα αυτής της παράλειψης εντείνεται ακόμα περισσότερο λόγω του γεγονότος ότι,
σύμφωνα με βάσιμες εκτιμήσεις, οι αναπνευστήρες που αποσύρθηκαν από την αγορά θα
μπορούσαν να είχαν βελτιώσει την ποιότητα ζωής περίπου 30 εκατομμυρίων ασθενών που
πάσχουν από άσθμα.

Το ερώτημα που υπέβαλε η κ. Mazzoni καλεί την Επιτροπή να απαντήσει σχετικά με τη μη
συμμόρφωσή της προς τη διαδικασία ρήτρας διασφάλισης στο πλαίσιο του άρθρου 8 της
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Δυνάμει του εν λόγω άρθρου, όταν η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει
επί ενός εθνικού νομοθετικού μέτρου στον τομέα της υγείας, πρέπει να διαβουλεύεται το
συντομότερο δυνατόν με τα ενεχόμενα μέρη και να τα ενημερώνει για τη νομιμότητα ή μη του
εθνικού μέτρου. Όπως έχει αποφανθεί και το Δικαστήριο, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας
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πρέπει να συγκροτείται ερευνητική επιτροπή για την εξακρίβωση της πραγματικής υπαιτιότητας
της Επιτροπής.

Προτάσεις ψηφίσματος RC (B7-0023/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος
σχετικά με την κατάσταση στην Αϊτή έναν χρόνο μετά τον σεισμό, στο οποίο το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εκφράζει εκ νέου την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Αϊτής που υποφέρει
συνεπεία του σεισμού και της επιδημίας χολέρας. Συμφωνώ με τη σημαντικότατη έκκληση για
μια σθεναρή και μακροπρόθεσμη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης
της ΕΕ, σχετικά με την εκπλήρωση όλων των υποσχέσεων που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της
Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών στη Νέα Υόρκη. Είναι σημαντικό να αναληφθεί άμεση δράση και
να συντονισθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον λαό της Αϊτής, εκ των οποίων άνω
του ενός εκατομμυρίου εξακολουθούν να είναι εγκατεστημένοι σε πρόχειρους καταυλισμούς
που προορίζονταν να είναι προσωρινοί. Οι ενώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
συνεχίζουν να καταγγέλλουν τις φρικτές συνθήκες διαβίωσης στους εν λόγω μη οργανωμένους
καταυλισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των «βιασμών και της σεξουαλικής βίας» που
υφίστανται οι γυναίκες.

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, είναι σαφές ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς δεν πρέπει και δεν μπορούν
να εξακολουθήσουν να αντισταθμίζουν τις αδυναμίες του κράτους της Αϊτής ή να το
αντικαθιστούν, και ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί επιτέλους δράση υπέρ της
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ειδικότερα υπέρ της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, το
πόσιμο νερό και την εξυγίανση του περιβάλλοντος. Σε πολιτικό επίπεδο, είναι ουσιαστικής
σημασίας, αφενός, να συγκροτηθούν αμέσως οι ικανότητες του κράτους της Αϊτής να εξασφαλίσει
τη λειτουργία της δημοκρατίας και τη χρηστή διακυβέρνηση της χώρας, απαραίτητη προϋπόθεση
για την ανασυγκρότηση της χώρας, αφετέρου δε, να ληφθεί μέριμνα για τη συμμετοχή της
κοινωνίας των πολιτών και του πληθυσμού της Αϊτής.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Στήριξα το εν λόγω ψήφισμα, το οποίο αξιολογεί
την κατάσταση στην Αϊτή, έναν χρόνο μετά τον σεισμό. Η κατάσταση στη χώρα παραμένει σύνθετη
και χαώδης, οι προσπάθειες ανασυγκρότησης αργούν να ξεκινήσουν, εκατομμύρια άνθρωποι
λιμοκτονούν, ενώ ο σεισμός έπληξε κατά τρόπο δραματικό περισσότερα από 800.000 παιδιά,
που αντιμετωπίζουν την απειλή της βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης, της εμπορίας ανθρώπων
και της εκμετάλλευσης. Η κατάσταση στη χώρα επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο με την πολιτική
κρίση που εκδηλώθηκε ως συνέπεια των αποτελεσμάτων των προεδρικών και βουλευτικών
εκλογών. Μολονότι η διεθνής κοινότητα ανταποκρίθηκε με αποτελεσματικό τρόπο στην τραγωδία
στην Αϊτή, παρέχοντας οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια, μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί
ένα μικρό μόνο ποσοστό από τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που είχαν υποσχεθεί οι
δωρητές. Η επιδημία χολέρας που μαστίζει τη χώρα κατέδειξε την ανικανότητα του κράτους της
Αϊτής να αντεπεξέλθει κατάλληλα στην κατάσταση, καθώς και τα όρια του συστήματος διεθνούς
βοήθειας. Οι συνεχιζόμενες πολιτικές αναταραχές παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για την έναρξη
έργων ανασυγκρότησης και την παροχή βοήθειας στα θύματα, επιδεινώνοντας δε περαιτέρω την
κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει διαδραματίσει, ως κύριος διαχειριστής των πόρων,
ηγετικό πολιτικό ρόλο στον συντονισμό των προσπαθειών ανασυγκρότησης στην Αϊτή και στη
διασφάλιση ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όσους την χρειάζονται περισσότερο.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η κατάσταση στην Αϊτή έχει οξυνθεί
εξαιρετικά σε μια συγκυρία κατά την οποία καμία από τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας
δεν έχει συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης στο εν λόγω κράτος, το οποίο έχει συντριβεί
από τον εμφύλιο πόλεμο και τις φυσικές καταστροφές, και το οποίο χειμάζεται επί του παρόντος
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και από επιδημία χολέρας. Ο περσινός καταστροφικός σεισμός έφερε την Αϊτή στο επίκεντρο
της προσοχής της παγκόσμιας κοινότητας. Ωστόσο, παρά τις κοινές προσπάθειες που
καταβλήθηκαν υπό έντονη συναισθηματική φόρτιση, η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Για τον λόγο
αυτόν, η σημαντικότερη πτυχή του ψηφίσματος που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι ενδεχομένως η έκκληση προς τα Ηνωμένα Έθνη να επανεξετάσουν την εντολή της αποστολής
των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση της Αϊτής (MINUSTAH), συνεπεία της επιδημίας
και των εντάσεων που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες, εφιαλτικές εθνικές εκλογές, η ακεραιότητα
των οποίων αμφισβητείται εντόνως από τη διεθνή κοινότητα. Στην πραγματικότητα, ο μεγάλος
χαμένος όσον αφορά όλα αυτά τα προβλήματα είναι ο φτωχός πληθυσμός του μικρού κράτους
της Αϊτής.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν και να διατηρήσουν τον
συντονισμό όλων των πολιτικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο την αποκατάσταση
της ασφάλειας και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και την υλοποίηση της
ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης. Σύσσωμη η διεθνής κοινότητα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση
ειδικότερα, πρέπει να διατηρήσει τη συμμετοχή της στην ανασυγκρότηση της Αϊτής σε υψηλή
θέση στην ατζέντα της, πριν να είναι πολύ αργά για τον πληθυσμό αυτής της χώρας.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Επικροτώ τη μαζική ανταπόκριση της
διεθνούς κοινότητας στον καταστροφικό σεισμό στην Αϊτή, καθώς και την πραγματική πολιτική
της βούληση να στηρίξει την ανασυγκρότηση της χώρας. Επικροτώ ιδιαίτερα τη συλλογικά
υποχρέωση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανέλαβαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εκ
των οποίων 460 εκατομμύρια μη ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής.

Ωστόσο, το μέγεθος της καταστροφής στην Αϊτή είναι θλιβερό και οι επιπτώσεις της
εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα αισθητές έναν χρόνο μετά τον σεισμό. Εξίσου θλιβερές είναι οι
συνθήκες ασφάλειας, υγείας, δημόσιας υγείας και στέγασης, και είναι ουσιαστικής σημασίας,
αφενός, να συγκροτηθούν αμέσως οι ικανότητες του κράτους της Αϊτής να εξασφαλίσει τη
λειτουργία της δημοκρατίας και τη χρηστή διακυβέρνηση της χώρας, απαραίτητη προϋπόθεση
για την ανασυγκρότηση της χώρας, αφετέρου δε, να ληφθεί μέριμνα για τη συμμετοχή της
κοινωνίας των πολιτών και του πληθυσμού της Αϊτής. Παραμένει σημαντική η παροχή της
συνδρομής μας στην εν λόγω χώρα ώστε να ανακάμψει από τον σεισμό, αλλά είναι εξίσου
σημαντικό να αδράξει η διεθνής κοινότητα την παρούσα ευκαιρία και να συμβάλει στην επίλυση
των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ανισοτήτων στο εσωτερικό της Αϊτής.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Μετά την παρέλευση ενός έτους, οι επιπτώσεις της
καταστροφής στην Αϊτή είναι θλιβερές και η κατάσταση σε ανθρωπιστικό, οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο είναι χαώδης. Οφείλω μετά λύπης να επισημάνω ότι η ανασυγκρότηση είναι
σχεδόν ανύπαρκτη, η ποσότητα των ερειπίων που έχουν εκκαθαριστεί είναι αμελητέα, το επίπεδο
της φτώχειας είναι ακραίο και η άσκηση βίας ολέθρια, ενώ η επιδημία της χολέρας εξαπλώνεται
και οι γυναίκες στους προσφυγικούς καταυλισμούς βιάζονται.

Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει! Η διεθνής κοινότητα, σε συνεργασία με την κυβέρνηση
της Αϊτής, πρέπει να αναλάβει αταλάντευτη, μακροπρόθεσμη δέσμευση, να εκπληρώσει τις
υποσχέσεις της και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του λαού της
Αϊτής. Ζητώ μετ’ επιτάσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση για την
προστασία των περισσοτέρων από 800.000 παιδιά που αντιμετωπίζουν την απειλή της βίας, της
σεξουαλικής κακοποίησης, της παιδικής εργασίας και της εμπορίας ανθρώπων.

Επιπλέον, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθούν στις προσπάθειες ανασυγκρότησης η
τοπική παραγωγή τροφίμων και η διατροφική ασφάλεια, με την ανάπτυξη υποδομών στην ύπαιθρο
και την παροχή βοήθειας στους μικρούς γεωργούς. Επικροτώ τις προσπάθειες και το έργο που
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πραγματοποιείται επιτόπου από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά οφείλω να καταδικάσω την
ανικανότητα της προσωρινής επιτροπής για την ανασυγκρότηση της Αϊτής να συντονίσει τους
χιλιάδες ανθρωπιστικούς φορείς και τους διαχειριστές πόρων στο πλαίσιο των έργων
ανασυγκρότησης.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η έκφραση αλληλεγγύης εκ μέρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική για τους κατοίκους της Αϊτής μετά την καταστροφή που
τους έπληξε, η οποία προκάλεσε σημαντικές ανθρώπινες και υλικές απώλειες. Συνεπώς, επικροτώ
την απόφαση της Ευρώπης να αναλάβει τη δέσμευση για την παροχή οικονομικής βοήθειας στο
πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης στην εν λόγω χώρα, η οποία ανέρχεται σχεδόν σε
1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα
εξωτερικής πολιτικής, κ. Catherine Ashton, σχετικά με την έγκριση ενός οικονομικού σχεδίου
για τα επόμενα 10 έτη, το οποίο θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση
της περιοχής, σε συνδυασμό με την ανασυγκρότηση της χώρας. Πρόκειται για σημαντική απόφαση,
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές της
εν λόγω χώρας στην περιοχή της Καραϊβικής. Ωστόσο, φρονώ ότι οι πόροι της ΕΕ πρέπει να
διανέμονται σύμφωνα με κριτήρια όμοια με αυτά που ισχύουν για τα κράτη μέλη ή στο πλαίσιο
ειδικών προγραμμάτων, όχι μόνο για την ανοικοδόμηση κατοικιών, σχολείων, οδών και άλλων
υποδομών, αλλά και για τη χορήγηση μικροπιστώσεων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την
εκκίνηση σχεδίων μικρής κλίμακας με στόχο την οικονομική ανάκαμψη, με βάση το ισχύον
μοντέλο που χρησιμοποιείται στην ΕΕ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφάρμοσαν στο σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο συνέβαλε
σημαντικά στην ανασυγκρότηση της δυτικής Ευρώπης. Η Ευρώπη, με τη σειρά της, μπορεί να
δρομολογήσει ανάλογο πρόγραμμα για την Αϊτή.

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η φρικτή καταστροφή που έπληξε την Αϊτή πριν από
έναν χρόνο μάς συγκλόνισε όλους και οδήγησε σε εκδήλωση καλής θέλησης σε παγκόσμιο
επίπεδο, με τη διάθεση υλικοτεχνικών, ανθρωπίνων, οικονομικών και ανθρωπιστικών πόρων
άμεσα και σε μεγάλη κλίμακα.

Μετά την παρέλευση ενός έτους, κρίθηκε σκόπιμη η διενέργεια επιτόπου επαναξιολόγησης της
κατάστασης, κυρίως διότι η Αϊτή δεν μονοπωλεί πλέον τους κύριους τίτλους των μέσων μαζικής
ενημέρωσης. Το ψήφισμα που κατατέθηκε προβαίνει σε αυτήν την αξιολόγηση και υποδεικνύει
μέσα και λύσεις για τα τεράστια και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός στην
καθημερινότητά του. Κατά την προσωπική μου άποψη, το πράττει σωστά: αυτό που ελλείπει
είναι ο μεγαλύτερος προσανατολισμός προς τη συστράτευση τοπικών κοινοτήτων και οργανώσεων
στην κατανομή των ευθυνών, καθώς και στην αναζήτηση λύσεων για το μέλλον.

Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της εστίασης στη «μακροπρόθεσμη δέσμευση»
και στην αναζήτηση λύσεων για να «καταπολεμηθούν άπαξ και διά παντός οι βαθιές αιτίες της
φτώχειας στην Αϊτή», και την έκκληση προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν
«την τοπική παραγωγή τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια στις προσπάθειες ανασυγκρότησης
της Αϊτής, μέσω ανάπτυξης των αγροτικών υποδομών και οικονομικής υποστήριξης των μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Επίσης, ευελπιστώ να βρεθεί γρήγορα οριστική λύση όσον αφορά τους πρόχειρους προσφυγικούς
καταυλισμούς, στους οποίους ζουν περίπου 1.000.000 άτομα υπό σχεδόν απάνθρωπες συνθήκες.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Πριν από έναν χρόνο περίπου, ο κόσμος συγκλονίστηκε
από τις συνέπειες του σεισμού που συνέτριψε την Αϊτή, προκαλώντας τον θάνατο 200.000 και
πλέον ανθρώπων και αφήνοντας πίσω του τα ίχνη μιας απόλυτα τρομακτικής καταστροφής. Την
περίοδο εκείνη, η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει τα θύματα, ενώ
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οι διεθνείς οργανισμοί, καθώς και η παγκόσμια κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης,
επαναλάμβαναν αυτήν τη δέσμευση. Δυστυχώς, η διεθνής προσοχή φαίνεται να έχει στραφεί
πλέον αλλού, και είναι, ως εκ τούτου, καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπενθυμίσει
όσα συνέβησαν και να περιγράψει την παρούσα κατάσταση. Έναν χρόνο μετά, οφείλουμε να
συνειδητοποιήσουμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει σημαντικά και ότι η χώρα, η οποία ήδη
αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες και κατέρρευσε λόγω ενός φυσικού φαινομένου, δεν έχει
κατορθώσει ακόμα να ανακάμψει. Αντιπαραβάλλοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι καμία πρόοδος δεν φαίνεται να έχει σημειωθεί με ταχύ ρυθμό, με
την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα ή επάρκεια. Περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι
εξακολουθούν να είναι άστεγοι. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτήν τη χώρα
και να επιτρέψει να καταστεί ένα ακόμα αποτυχημένο κράτος.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Έναν χρόνο μετά τον σεισμό, η κατάσταση
στην Αϊτή παραμένει χαώδης, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
και δεν έχει ξεκινήσει σχεδόν κανένα έργο ανασυγκρότησης. Επικροτώ το επιτόπιο έργο των
ανθρωπιστικών οργανώσεων όσον αφορά την περίθαλψη των τραυματιών, την παροχή πόσιμου
νερού και τον εφοδιασμό με τρόφιμα. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι το έργο της
ανασυγκρότησης εναπόκειται στην κυβέρνηση της Αϊτής, διότι η πολιτική σταθερότητα είναι το
βασικό στοιχείο που θα μπορέσει να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της χώρας. Συνεπώς, θεωρώ
ότι η κυβέρνηση της Αϊτής θα πρέπει να είναι διατεθειμένη να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που
διατυπώνονται στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και να ενισχύσει το κύρος της χώρας, ούτως
ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η τοπική κυβέρνηση, ενισχύοντας παράλληλα τις
ικανότητες των τοπικών και εθνικών θεσμικών οργάνων.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η πραγματική κατάσταση στην εν λόγω περιοχή
αναδεικνύει αυτά που το ψήφισμα φαίνεται να θέλει να αποκρύψει, ότι δηλαδή η αρχική ανησυχία
των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία μοιραζόταν και η ΕΕ, αφορούσε την εξασφάλιση και μόνιμη
εδραίωση της πολιτικής τους παρέμβασης, με στόχο την οικονομική και γεωστρατηγική κυριαρχία
τους στην Αϊτή, αγνοώντας το ανθρώπινο δράμα που βιώνουν οι κάτοικοι της Αϊτής επί δεκαετίες.
Μετά την επιβολή πολιτικών διαρθρωτικής προσαρμογής στη χώρα, μέσω του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που κατέστρεψαν την οικονομία της και
δημιούργησαν ολέθρια κοινωνική κατάσταση, οι ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν στον σεισμό του
προηγούμενου έτους με στρατιωτική εισβολή. Όλα αυτά επιδεινώθηκαν πρόσφατα με την
εκδήλωση επιδημίας χολέρας, η οποία γνωρίζουμε πλέον ότι μεταδόθηκε από τους στρατιώτες
της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση της Αϊτής (MINUSTAH) (μολονότι
η τελευταία αρνείται οιαδήποτε ευθύνη). Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν έκανε καμία
αναφορά σε αυτά τα γεγονότα, ούτε έγινε μνεία σε όσους εξέφρασαν πραγματική αλληλεγγύη
προς την Αϊτή: την Κούβα και τη Βολιβιανή Συμμαχία Αμερικής (ALBA). Η Κούβα έχει στείλει
γιατρούς και ειδικευμένο προσωπικό που, μέχρι στιγμής, έχουν περιθάλψει περισσότερους από
50.000 ανθρώπους που προσβλήθηκαν από χολέρα και, με τη βοήθεια των αρχών της Αϊτής,
είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στις άκρως απομονωμένες κοινότητες, διασφαλίζοντας κατά
τον τρόπο αυτόν ότι κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν θα μείνει αβοήθητος στην αντιμετώπιση
της χολέρας, και σώζοντας, συνεπώς, χιλιάδες ζωές.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    γραπτώς. – (GA) Ο σεισμός και η επακόλουθη επιδημία
χολέρας αποτέλεσαν ολοκληρωτική καταστροφή για τον λαό της Αϊτής. Ζητώ μετ’ επιτάσεως
από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκπληρώσει όλες
τις υποσχέσεις που δόθηκαν πέρυσι κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών στη
Νέα Υόρκη, και να καταβληθούν τα χρήματα, χωρίς καθυστέρηση, στον λαό της Αϊτής και στις
ενεχόμενες ΜΚΟ.
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Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Η κατάσταση στην Αϊτή εξακολουθεί να αποτελεί
πηγή μείζονος ανησυχίας. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τα πολυάριθμα μέλη των
φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας –η δυναμική στράτευση των οποίων χρήζει συγχαρητηρίων–
προσκρούουν στην ανικανότητα του εν ενεργεία καθεστώτος να αμβλύνει τον κίνδυνο του
εμφυλίου πολέμου που απειλεί τη νήσο. Πρέπει να απαιτήσουμε την πλήρη εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανθρωπιστική Βοήθεια (για την ανάληψη ενορχηστρωμένης και
συντονισμένης δράσης με στόχο τη βελτίωση της συλλογικής απόκρισης σε ανθρωπιστικές
κρίσεις), και να τονίσουμε το γεγονός ότι πρέπει να εκπληρωθούν, και να μην παραμείνουν απλές
υποσχέσεις, οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν, ιδιαίτερα για την ανασυγκρότηση της Αϊτής, κατά
τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών της 31ης Μαρτίου.

Elie Hoarau (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Απείχα από την ψηφοφορία επί της συμβιβαστικής
λύσης μεταξύ των πολιτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αϊτή. Απείχα, διότι
το εν λόγω ψήφισμα (μολονότι ερείδεται σε σωστές βάσεις) δεν προσφέρει καμία βιώσιμη λύση
που να διασφαλίζει ότι η Αϊτή θα εξέλθει πραγματικά από την κρίση, ούτε θέτει αρκετά ερωτήματα
σχετικά με τα ποσά που πράγματι καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της βοήθειας που υποσχέθηκε η
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο λαός της Αϊτής χρειάζεται πραγματική αναπτυξιακή βοήθεια, και τούτη θα πρέπει να
εξασφαλισθεί κατά προτεραιότητα μέσω της διεθνούς ανάπτυξης ομάδων εργασίας στο πλαίσιο
κατασκευαστικών και δημοσίων έργων και μέσω κατάλληλου εξοπλισμού, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η ενεργός συμμετοχή στην επείγουσα ανακατασκευή των δημόσιων και ιδιωτικών
κτιρίων της χώρας, ξεκινώντας από τις φτωχότερες συνοικίες, πόλεις και χωριά. Ο λαός της Αϊτής
χρειάζεται επίσης πραγματική ιατροφαρμακευτική βοήθεια, αρχικά για την ταχύτερη δυνατή
αναχαίτιση της επιδημίας χολέρας και, στη συνέχεια, για την εξάλειψή της. Πρέπει να αναπτυχθούν
επειγόντως στην περιοχή άρτια επανδρωμένες και εξοπλισμένες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής
και υγειονομικής περίθαλψης.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος σχετικά
με την κατάσταση στην Αϊτή, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη
του προς τους κατοίκους της Αϊτής που είναι θύματα του σεισμού και της επιδημίας χολέρας.
Συμφωνώ με την πολύ σημαντική έκκληση που απευθύνεται προς τη διεθνή κοινότητα,
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, για μια σθεναρή και μακροπρόθεσμη δέσμευση σχετικά με την
άμεση εκπλήρωση όλων των υποσχέσεών της, διότι περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι είναι
εγκατεστημένοι σε πρόχειρους καταυλισμούς που προορίζονταν να είναι προσωρινοί, και οι
ενώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι οι συνθήκες διαβίωσης σε
αυτούς τους καταυλισμούς, που στερούνται κατάλληλων εγκαταστάσεων, είναι φρικτές, ενώ οι
γυναίκες «αντιμετωπίζουν την απειλή βιασμών και σεξουαλικής βίας». Επί του παρόντος, οι
άνθρωποι δεν έχουν επαρκή τρόφιμα, ενώ το 80% του πληθυσμού της Αϊτής ζει σε συνθήκες
έσχατης ένδειας. Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η πρόσβαση των κατοίκων στην υγειονομική
περίθαλψη, το πόσιμο νερό και την εξυγίανση του περιβάλλοντος. Πρέπει να αναληφθεί δράση
για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ανάπτυξη στην Αϊτή. Συνεπώς, συμφωνώ ότι η ΕΕ και τα
κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της Αϊτής μεταξύ
των σημαντικότερων προτεραιοτήτων τους, καθώς και ότι πρέπει τώρα να παρασχεθεί βοήθεια
στην Αϊτή, προκειμένου να αποτελέσει μια οικονομικά και πολιτικά ισχυρή και ανεξάρτητη χώρα.
Η διεθνής κοινότητα πρέπει να χρησιμοποιήσει το γεγονός αυτό ως ευκαιρία για να
αντιμετωπισθούν οριστικά οι ριζικές αιτίες της φτώχειας στην Αϊτή.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Στις 12 Ιανουαρίου 2010, ο σεισμός που έπληξε
την Αϊτή είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 222.750 άνθρωποι και να μείνουν
άστεγα σχεδόν 2 εκατομμύρια άτομα. Δέκα μήνες μετά την εν λόγω τραγωδία, ξέσπασε στη νήσο
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επιδημία χολέρας, η οποία έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 3.333 ανθρώπων. Όπως
καταδεικνύουν αυτά τα τραγικά στοιχεία, η κατάσταση δεν είναι απλή. Επιπλέον, παρά το γεγονός
ότι τον Νοέμβριο διεξήχθησαν εκλογές, εν μέσω ισχυρών υποψιών περί εκλογικής νοθείας, η
χώρα εξακολουθεί να μην διαθέτει κυβέρνηση. Στη σημερινή ψηφοφορία, ζητήσαμε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα της Αϊτής για την ανάπτυξη κανόνων
και κανονισμών, οι οποίοι θα βοηθήσουν τη χώρα να αξιοποιήσει καλύτερα τη συνολική
χρηματοδοτική βοήθεια που έχει λάβει τον τελευταίο χρόνο, και να το πράξει, πάνω από όλα,
τηρώντας τις αρχές της δημοκρατίας και της νομιμότητας. Εν ολίγοις, το αποτέλεσμα στο οποίο
προσβλέπουμε με την έγκριση αυτού του ψηφίσματος είναι να υπογραμμισθεί η σημασία της
σύνδεσης μεταξύ της επείγουσας βοήθειας, της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης, καθώς και
της προώθησης μιας πολιτικής στενής συνεργασίας με την τοπική κυβέρνηση.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος, το οποίο
επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλουν και το έργο που επιτελούν οι ανθρωπιστικές
οργανώσεις (Ερυθρός Σταυρός, ΜΚΟ, Ηνωμένα Έθνη) και τα κράτη μέλη, και εμμένει στην
ανάγκη να καταστούν ορατά τα μη εμφανή αποτελέσματα των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων και
το γεγονός ότι η κατάσταση μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο, κυρίως χάρη στην περίθαλψη των
τραυματιών, τον εφοδιασμό με πόσιμο νερό και τρόφιμα, καθώς και με προσωρινά στέγαστρα.

Ωστόσο, το ψήφισμα διαπιστώνει επίσης ότι η επιδημία χολέρας κατέστησε εμφανή τη σχεδόν
πλήρη ανικανότητα του κράτους της Αϊτής έναντι μιας ασθένειας που εύκολα προλαμβάνεται
και θεραπεύεται, καθώς και τα όρια του συστήματος διεθνούς βοήθειας σε μια χώρα με μαζική
ανθρωπιστική παρουσία (12.000 ΜΚΟ)· υπογραμμίζει ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς δεν μπορούν
να εξακολουθήσουν να αντισταθμίζουν τις αδυναμίες του κράτους της Αϊτής ή να το
αντικαθιστούν και ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί επιτέλους δράση υπέρ της
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ειδικότερα υπέρ της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, το
πόσιμο νερό και την εξυγίανση του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά τη διεθνή διάσκεψη των
δωρητών για την ανασυγκρότηση της Αϊτής, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ανέλαβαν συλλογικά
υποχρέωση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ – εκ των οποίων 460 εκατομμύρια μη
ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Έχει παρέλθει ένας μόλις χρόνος από την τραγωδία που
έπληξε την Αϊτή, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι και
επλήγησαν εν γένει πάνω από 3 εκατομμύρια κάτοικοι της Αϊτής. Ακόμα και σήμερα, οι
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι ένα εκατομμύριο εκτοπισθέντες
εξακολουθούν να ζουν σε πρόχειρους προσφυγικούς καταυλισμούς υπό απάνθρωπες συνθήκες.
Πριν από έναν χρόνο, η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, κατέβαλε τεράστια
προσπάθεια για να βοηθήσει την Αϊτή και να αποτρέψει τις επιπτώσεις της φυσικής καταστροφής
που διαπιστώνονται επί του παρόντος. Είναι, λοιπόν, καιρός να ξαναθυμηθούμε αυτούς τους
ανθρώπους, οι οποίοι δοκιμάζονται σκληρά, ιδιαίτερα οι πλέον ευάλωτοι εξ αυτών, όπως οι
γυναίκες και τα παιδιά. Είναι καιρός να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να αποκατασταθεί ο
κανονικός ρυθμός ζωής σε αυτήν τη χώρα που έχει πληγεί δριμύτατα από φυσικά φαινόμενα.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Έναν χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό στην
Αϊτή, η κατάσταση στη χώρα δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση. Στην πραγματικότητα, η επιδημία
της χολέρας έχει επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση, παρά την ανθρωπιστική και οικονομική
βοήθεια που διοχετεύεται στη χώρα. Η πρωτεύουσα, Πορτ-ο-Πρενς, εξακολουθεί να βρίσκεται
θαμμένη κάτω από τόνους ερειπίων, και τα μοναδικά μέσα που διαθέτουν οι κάτοικοι για την
εκκένωσή τους είναι φτυάρια και καροτσάκια. Ενώ χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν άστεγοι και
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το εμπόριο παιδιών ανθεί, η χώρα, η οποία κυβερνάται από έναν δικτάτορα, παραμένει σε
κατάσταση πολιτικού χάους μετά τις εκλογές. Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος, διότι ο
λαός της Αϊτής χρειάζεται τη βοήθειά μας και ο δυτικός κόσμος πρέπει να σταθεί στο ύψος των
ευθυνών του.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    γραπτώς. – (PL) Η 12η Ιανουαρίου σηματοδότησε
την πρώτη επέτειο του σεισμού στην Αϊτή, ο οποίος είχε τραγικότατες συνέπειες. Κόστισε τη ζωή
222.750 ανθρώπων και ανάγκασε περίπου 1,7 εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις
οικείες τους. Ενόψει αυτών των τραγικών γεγονότων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις
19 Ιανουαρίου ένα ψήφισμα, στο οποίο περιγράφεται η κατάσταση στη νήσο έναν χρόνο μετά
την καταστροφή. Παρά τις προσπάθειες πολλών διεθνών οργανώσεων, και παρά τη διεθνή βοήθεια
που αποσκοπούσε στην ανασυγκρότηση της χώρας, η κατάσταση στην Αϊτή παραμένει ταραχώδης
και η χώρα βυθίζεται στην κρίση. Δέκα μήνες μετά τον σεισμό, η νήσος επλήγη από επιδημία
χολέρας. Επιπλέον, οι διεθνείς παρατηρητές αμφισβητούν την εγκυρότητα των προεδρικών και
βουλευτικών εκλογών. Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης στη χώρα, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα συνολικά να εκφράσουν την
αλληλεγγύη τους προς τη νήσο και να συνεργαστούν στενότερα με τις αρχές της Αϊτής, καθώς
και να δεσμευθούν ότι όλα τα μέτρα για την ανασυγκρότηση της χώρας θα λαμβάνονται μόνον
κατόπιν διαβούλευσης με τους κατοίκους της χώρας. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι το
Κοινοβούλιο εφιστά επίσης την προσοχή στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παρέχεται βοήθεια
στην Αϊτή, ήτοι με τη μορφή δωρεών και όχι με τη μορφή δανείων που αναμένεται να οδηγήσουν
τη χώρα σε χρέος. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς την Αϊτή, και
προσβλέπω στον εξορθολογισμό του έργου για την ανασυγκρότηση της χώρας.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Έναν χρόνο μετά τον φρικτό σεισμό στην Αϊτή, μία
από τις πιο καταστροφικές φυσικές καταστροφές στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι επιπτώσεις
της καταστροφής εξακολουθούν να είναι οδυνηρά εμφανείς. Κατά έναν απίστευτο τρόπο, λίγους
μήνες μετά τον τρομακτικό σεισμό, η έλευση ενός τυφώνα προκάλεσε επιδημία χολέρας, η οποία
επιδείνωσε ακόμα περισσότερο την ήδη σύνθετη πολιτική κατάσταση. Η απόφασή μου να
υπερψηφίσω το ψήφισμα βασίζεται, κυρίως, στην ανάγκη κινητοποίησης δράσεων και
παρεμβάσεων, οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι η χώρα θα λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται ώστε
να επανακτήσει, αν μη τι άλλο, ανεκτές συνθήκες διαβίωσης. Οι υφιστάμενες εμφύλιες έριδες
και πολιτικές εντάσεις το μόνο που προκαλούν είναι μεγαλύτερες ανησυχίες, καθόσον
παρεμποδίζουν την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ και επιβραδύνουν, συνεπώς,
τον ρυθμό ανασυγκρότησης. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι είναι σημαντικό και καθήκον των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να παράσχουν τη μέγιστη δυνατή βοήθεια ώστε να διασφαλισθεί,
τουλάχιστον, ότι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα πάντα θα έχουν πρόσβαση σε στέγαση,
ιατροφαρμακευτική βοήθεια, τρόφιμα και βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Μόνο με τη βοήθειά
μας θα μπορέσει ο λαός της Αϊτής να επανέλθει σταδιακά σε φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE),    γραπτώς. – Υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα σχετικά με την
«κατάσταση στην Αϊτή μετά τον σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση». Το κείμενο
του ψηφίσματος δίνει έμφαση σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
αξιοπρέπειας. Υπενθυμίζεται ότι αυτήν την στιγμή στην Αϊτή, εκτός από τις συνθήκες φτώχειας
και του αισθήματος ανασφάλειας που επικρατούν στους πολίτες (60% του πληθυσμού ζει στην
ύπαιθρο και 80% ζει σε απόλυτη φτώχεια), παρατηρείται και έντονη ανησυχία για την κατάσταση
των πλέον ευάλωτων ατόμων που βρίσκονται αντιμέτωπα με τη βία, την σεξουαλική κακοποίηση,
την εμπορία ανθρώπων, την εκμετάλλευση και την εγκατάλειψη. Με το παρόν ψήφισμα το ΕΚ
καλεί την Επιτροπή να κάνει ένα βήμα παραπάνω, πέρα από την απλή διαπίστωση των κρουσμάτων
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αυτών, και να συμβάλει εμπράκτως στη διαδικασία εγκαθίδρυσης ενός συστήματος κοινωνικής
προστασίας στην Αϊτή.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Έναν χρόνο μετά τον σεισμό, η κατάσταση στην Αϊτή
παραμένει χαώδης, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η
πλειονότητα του πληθυσμού ζει υπό εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες . Συνεπώς, η διεθνής
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, πρέπει να αναλάβει μακροπρόθεσμη δέσμευση σχετικά
με την εκπλήρωση όλων των υποσχέσεων που δόθηκαν όσον αφορά την παροχή βοήθειας για
την ανασυγκρότηση της Αϊτής και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της
Αϊτής.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – Η Αϊτή αποτελεί και πάλι επείγον θέμα.
Με το παρόν ψήφισμα, επαναλαμβάνουμε την αλληλεγγύη μας προς του κατοίκους της Αϊτής
που είναι θύματα του σεισμού και της χολέρας, και υπογραμμίζουμε ότι η οι προσπάθειες
ανασυγκρότησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συνεργασία και τη συμμετοχή του πληθυσμού
και της κοινωνίας των πολιτών της Αϊτής. Επίσης, επιμένουμε στη σθεναρή και μακροπρόθεσμη
δέσμευση της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, σχετικά με την εκπλήρωση
όλων των υποσχέσεων που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών στη
Νέα Υόρκη, και ζητούμε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον,
τονίζουμε ότι κάθε ευρωπαϊκή ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια πρέπει να παρέχεται με τη
μορφή επιχορηγήσεων, και όχι με τη μορφή τοκοφόρων δανείων.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Από όλες τις καταστροφές που έπληξαν τον πλανήτη
μας το 2010, ο σεισμός της Αϊτής έχει αφήσει ανοικτές τις πλέον σοβαρές πληγές.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά τον δεύτερο πιο καταστροφικό σεισμό στην ιστορία της ανθρωπότητας,
οι επιπτώσεις της καταστροφής παραμένουν οδυνηρά εμφανείς. Περισσότεροι από ένα
εκατομμύριο άνθρωποι, κατά το ήμισυ παιδιά, εξακολουθούν να ζουν σε πρόχειρους
καταυλισμούς, ενώ η εκδήλωση επιδημίας χολέρας τον προηγούμενο Οκτώβριο προκάλεσε τον
θάνατο 4.000 και πλέον ατόμων. Εξακολουθούν δε να υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά τα
τρόφιμα, την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη σχολική
στέγαση. Από τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που είχαν υποσχεθεί κυβερνήσεις και
ιδιωτικοί οργανισμοί, ελάχιστα μόνο ποσά –μόλις 6 δισεκατομμύρια δολάρια– έχουν καταβληθεί,
ενώ τα υπόλοιπα δεν κινητοποιήθηκαν ποτέ.

Η έγκριση αυτού του κοινού ψηφίσματος σήμερα αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη
δημιουργία ενιαίου μετώπου ενόψει της αντιμετώπισης μελλοντικών προκλήσεων. Εάν η φύση
καταστρέφει, ο άνθρωπος ανασυγκροτεί. Αυτή η φράση πρέπει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης
για εμάς, ούτως ώστε να αναλάβουμε ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση.

Προτάσεις ψηφίσματος RC (B7-0031/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι ελπίζω ότι το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας
θα έχει την πολιτική βούληση να απορρίψει τον προτεινόμενο νόμο, ο οποίος παραβιάζει τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Αισιοδοξώ ότι θα εξαλειφθούν όλες οι μορφές
διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν έχει εγκριθεί ακόμα από το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της
Λιθουανίας, και, ως εκ τούτου, με το παρόν ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να
επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προβληματίζεται με τέτοιες
νομοθετικές προτάσεις που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και εισάγουν διακρίσεις εις
βάρος πολιτών. Επιπλέον, τα εν λόγω σχέδια τροπολογιών στον κώδικα διοικητικών παραβάσεων

177Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL19-01-2011



έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 25 του συντάγματος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το
οποίο ορίζει ότι «κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να εμποδίζεται από την αναζήτηση και διάδοση
πληροφοριών και ιδεών», και με το άρθρο 29 που ορίζει ότι «όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι
στον νόμο, καθώς και ενώπιον των λοιπών θεσμικών οργάνων και υπαλλήλων του κράτους». Η
κυβέρνηση της Λιθουανίας εξέδωσε αρνητική γνωμοδότηση επί της πρότασης που συζητείται
επί του παρόντος στο λιθουανικό κοινοβούλιο, διότι αντιβαίνει στη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική
νομοθεσία. Επιπλέον, η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λιθουανικού κοινοβουλίου δεν
έχει παρουσιάσει ακόμα τα συμπεράσματά της σχετικά με αυτές τις προτεινόμενες τροπολογίες.
Συνεπώς, ελπίζω ότι το κοινοβούλιο της Λιθουανίας θα λάβει υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές
επικρίσεις, το παρόν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την αρνητική γνωμοδότηση
της λιθουανικής κυβέρνησης.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές
υποχρεώσεις της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα δε όσον αφορά τον
σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων και την καταπολέμηση όλων των μορφών
διακρίσεων, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ένα από τα κράτη μέλη της θεσπίζει νόμους που
θέτουν σαφώς υπό αμφισβήτηση τις αξίες και τις αρχές επί των οποίων θεμελιώνεται η Ένωση.
Σέβομαι το δικαίωμα που έχει κάθε κράτος να συζητά, να τροποποιεί και να θεσπίζει εθνικούς
νόμους χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση, με την προϋπόθεση, όμως, ότι το πράττει με πλήρη
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χωρίς να παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές όπως, στην
προκειμένη περίπτωση, την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, είτε αυτές οι αρχές θεσπίζονται
από τις Συνθήκες είτε κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι
η Λιθουανία, ή οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση, δεν θα εγκρίνει,
ή θα αναθεωρήσει και θα τροποποιήσει, τυχόν εθνικούς νόμους που δεν συνάδουν με τους
κανόνες, τις αρχές ή τις αξίες που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, με τη μέγιστη δυνατή
επιμέλεια και ταχύτητα.

Proinsias De Rossa (S&D),    γραπτώς. – (EN) Τάσσομαι υπέρ του παρόντος ψηφίσματος,
το οποίο καλεί το κοινοβούλιο της Λιθουανίας να απορρίψει ένα νομοσχέδιο που επιδιώκει την
τιμωρία της «δημόσιας προώθησης των ομοφυλοφιλικών σχέσεων» με πρόστιμα. Τη σύνταξη του
παρόντος ψηφίσματος προκάλεσε μια σειρά ανησυχητικών γεγονότων, όπως η έγκριση του
νόμου για την προστασία των ανηλίκων από τις αρνητικές συνέπειες δημόσιων πληροφοριών, η
επιχειρηθείσα απαγόρευση, εκ μέρους τοπικών αρχών, της διεξαγωγής ομοφυλοφιλικών
παρελάσεων («gay pride») ή πορειών ισότητας και η χρήση εμπρηστικής, γεμάτης μίσους ή
απειλητικής γλώσσας από ηγετικές πολιτικές και κοινοβουλευτικές φυσιογνωμίες. Πρόσφατη
έκθεση του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «οι
τροποποιήσεις θα μπορούσαν να ποινικοποιήσουν σχεδόν κάθε δημόσια έκφραση ή επίδειξη
ομοφυλοφιλικότητας, ή τις σχετικές πληροφορίες». Αυτά τα σχέδια τροπολογιών αντιβαίνουν
αδιαμφισβήτητα στις υποχρεώσεις της Λιθουανίας στο πλαίσιο του συντάγματός της, αλλά και
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και του Διεθνούς Συμφώνου για
τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Επισημαίνω δε τη σθεναρή στάση που τήρησε σε πολλές
περιπτώσεις η πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, κ. Dalia Grybauskaitė,
καταγγέλλοντας τα σχέδια ομοφοβικών νομοθετημάτων, τα οποία χαρακτήρισε επιζήμια για
τους πολίτες και τη διεθνή εικόνα της Λιθουανίας, και παροτρύνω την πρόεδρο να ασκήσει το
δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει, σε περίπτωση που εγκριθούν οι τροπολογίες στον κώδικα
διοικητικών παραβάσεων.

Harlem Désir (S&D),    γραπτώς. – (FR) Τους τελευταίους μήνες, το κοινοβούλιο της
Λιθουανίας έχει ψηφίσει μια σειρά νόμων που απαγορεύουν ή τιμωρούν οιαδήποτε δημόσια
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αναφορά στην ομοφυλοφιλία ή την αμφιφυλοφιλία. Ένα νομοσχέδιο που συζητείται επί του
παρόντος στο κοινοβούλιο έχει ως στόχο να τροποποιήσει τον κώδικα διοικητικών παραβάσεων
ώστε να τιμωρείται η «δημόσια προώθηση των ομοφυλοφιλικών σχέσεων» με πρόστιμα ύψους
έως και 2.900 ευρώ.

Η εν λόγω νομοθεσία συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύουν την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να σέβονται την ελευθερία της έκφρασης και τις
θεμελιώδεις ελευθερίες, και να παρέχουν τα μέσα σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των
διακρίσεων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος, ζητούμε να αποσυρθεί το εν λόγω νομοσχέδιο, να
περιληφθεί ο γενετήσιος προσανατολισμός στον κατάλογο των λόγων για παροχή προστασίας
στο πλαίσιο του νόμου για την παιδεία, να επιτραπεί στους ανήλικους η ελεύθερη πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό και να αποσαφηνιστεί η έννοια της
απαγόρευσης στον νόμο για τις διαφημίσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα κράτος μέλος παρεμποδίζει την άσκηση των δικαιωμάτων και
των ελευθεριών των πολιτών συναρτήσει του γενετήσιου προσανατολισμού με το πρόσχημα της
μη παρέμβασης, ενθαρρύνοντας έτσι, στην πραγματικότητα, την εισαγωγή διακρίσεων. Αυτή η
ομοφοβική υστερία πρέπει να σταματήσει.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος, διότι υποστηρίζει το
γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν το καθήκον να εξασφαλίσουν
τον σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζει η
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Ευρωπαϊκός
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, χωρίς διάκριση για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Στις 12 Νοεμβρίου 2010, το κοινοβούλιο της Λιθουανίας
αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης της τροποποίησης του διοικητικού κώδικα
της Λιθουανίας, σύμφωνα με την οποία η δημόσια προώθηση των ομοφυλοφιλικών σχέσεων
πρέπει να τιμωρείται με πρόστιμο. Επί του παρόντος, οι λιθουανικές αρχές εξετάζουν τις σχετικές
τροπολογίες. Το γεγονός αυτό είναι συναφές προς τις διαβουλεύσεις μας στον βαθμό που δεν
έχει ψηφιστεί ακόμα καμία νομοθεσία που να παραβιάζει κάποιον κανόνα της ΕΕ. Συνεπώς, θα
απόσχω από την αξιολόγηση πολιτικών, νομοθετικών και δικαιοδοτικών πράξεων που εμπίπτουν
αυστηρά στην αρμοδιότητα των λιθουανικών νομοθετικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών.
Μολαταύτα, ζητώ μετ’ επιτάσεως από τις αρχές της Λιθουανίας να σεβαστούν την ελευθερία και
την αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της
όργανα έχουν καθήκον και ευθύνη να διαφυλάττουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
μεταξύ άλλων και όλων των μειονοτήτων. Συνεπώς, οφείλω να απορρίπτω και να καταπολεμώ
όλες τις μορφές των διακρίσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, στηρίζω το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ως πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει
τις αξίες και τις αρχές στις οποίες θεμελιώνεται η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να
διακυβεύεται η θεμελιώδης αρχή της αλληλεγγύης. Τονίζω την αναγνώριση και τον σεβασμό
του δικαιώματος ενός κράτους μέλους, όπως η Λιθουανία, να συζητά ελεύθερα και να συγκρίνει
διαφορετικές έννοιες και ιδέες κατά τη διαδικασία τροποποίησης και θέσπισης εθνικής νομοθεσίας.
Θα ήθελα επίσης να τονίσω τις διαβεβαιώσεις που παρείχαν οι λιθουανικές αρχές όσον αφορά
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την πρόθεσή τους να τηρήσουν το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και να μην το παραβιάσουν,
αλλά και να προαγάγουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς. – (FR) Η Λιθουανία επιχειρεί να ελέγξει τις πρακτικές
προσηλυτισμού υπέρ ορισμένων μειονοτήτων γενετήσιου προσανατολισμού, επιθυμώντας
αναμφίβολα, και δικαίως, να προωθήσει αντιθέτως την οικογένεια, η οποία αποτελείται από έναν
πατέρα, μια μητέρα και τα παιδιά τους, και η οποία αποτελεί τη θεμελιώδη μονάδα κάθε κοινωνίας.
Ορισμένοι θεωρούν ότι κάτι τέτοιο συνιστά απαράδεκτη προσβολή κατά των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και κατάφωρη διάκριση. Ωστόσο, όπως ορθώς επισημαίνει το ψήφισμα που κατέθεσε
η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), η νομοθετική διαδικασία
που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λιθουανία απέχει πολύ από την ολοκλήρωσή της και βρίσκεται,
επί του παρόντος, στο στάδιο της εξέτασης από τα αρμόδια εποπτικά όργανα, υπό το πρίσμα
των συνταγματικών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Το ψήφισμα τονίζει επίσης «το δικαίωμα κάθε δημοκρατίας […] να τροποποιεί και να θεσπίζει
εθνικούς νόμους και διατάξεις, χωρίς να παρεμβαίνει στις συζητήσεις εθνικών κοινοβουλίων».
Ωστόσο, το γεγονός ότι συζητούμε εδώ το θέμα και καταθέτουμε κείμενα συνιστά παρέμβαση
και παραβίαση των δικαιωμάτων της Λιθουανίας και των πολιτών της. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Δεδομένου ότι τα θέματα είναι συναφή μεταξύ τους, θα ήθελα επίσης να αδράξω την ευκαιρία,
ως γάλλος πολίτης, και να εκφράσω τη βαθιά ανησυχία μου σχετικά με την υπόθεση που
παραπέμφθηκε ενώπιον του γαλλικού συνταγματικού δικαστηρίου εν ονόματι της απαγόρευσης
των διακρίσεων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα άρθρα του αστικού κώδικα που, όπως είναι
φυσικό, κατοχυρώνουν την αρχή του γάμου ως ένωση μεταξύ ανδρός και γυναικός.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Επικροτώ το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο καλεί τη Λιθουανία να απορρίψει ένα νομοσχέδιο που θεσπίζει πρόστιμα για τη
«δημόσια προώθηση των ομοφυλοφιλικών σχέσεων». Ας μην λησμονούμε ότι η ομοφοβία δεν
έχει καμία θέση στην Ευρώπη και ότι το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
απαγορεύει ρητά κάθε διάκριση για διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του γενετήσιου
προσανατολισμού. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να παρακωλύει την έγκριση οριζόντιας οδηγίας
για την καταπολέμηση των διακρίσεων με στόχο τη διασφάλιση της ίσης προστασίας κατά όλων
των μορφών διακρίσεων. Εϊναι όμως πλέον καιρός να δράσουμε ώστε να αποτρέψουμε την
εμφάνιση νόμων στην Ευρώπη όπως ο συγκεκριμένος, οι οποίοι πόρρω απέχουν από τις αξίες
που υπερασπιζόμαστε στο παρόν Σώμα.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Ένα από τα πλέον πρώιμα καθήκοντα του
επανιδρυθέντος κοινοβουλίου της Σκωτίας ήταν η διαγραφή από το καταστατικό του ενός νόμου
που απαγόρευε την «προώθηση» της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία της Σκωτίας. Ο νόμος αυτός
είχε τεθεί σε ισχύ από τη δεξιά κυβέρνηση των Ενωτικών υπό την ηγεσία της Margaret Thatcher
– μια κυβέρνηση που στερείτο νομιμότητας για τον λαό της Σκωτίας. Το κοινοβούλιο της Σκωτίας
είχε διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων και αναδιατύπωσε τον νόμο, προκειμένου να τον
προσαρμόσει στον 21ο αιώνα. Ελπίζουμε ότι ο λαός της Λιθουανίας θα επιλέξει ανάλογο τρόπο
σκέψης.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Το σύνθημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Ενωμένη
στην πολυμορφία» είναι η αρχή που πρέπει να διέπει εξ ολοκλήρου το έργο μας, τόσο εντός όσο
και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, ψήφισα υπέρ του
εν λόγω ψηφίσματος, διότι πιστεύω ότι, μολονότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να μην
επιθυμεί να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας, θα πρέπει να είναι πάντα σε θέση
να εκφράζει τη γνώμη του και να λειτουργεί ως «αντηχείο», επικοινωνώντας τις ανάγκες των
ευρωπαίων πολιτών εν γένει. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα τονίζει την κοινή θέση του
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Κοινοβουλίου μας έναντι του λιθουανικού κοινοβουλίου (Seimas). Περιλαμβάνει ένα αίτημα
για την τροπολογία του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον κώδικα διοικητικών παραβάσεων ώστε
να τιμωρείται η «δημόσια προώθηση των ομοφυλοφιλικών σχέσεων», κάτι που, όπως σαφώς
επισημαίνεται στο κείμενο, θα μπορούσε να ποινικοποιήσει σχεδόν κάθε δημόσια έκφραση ή
επίδειξη ομοφυλοφιλικότητας, ή τις σχετικές πληροφορίες. Συνεπώς, πιστεύω ότι είναι σήμερα
καθήκον μας ως βουλευτών του ΕΚ, αλλά πρωτίστως ως πολιτών, να ζητήσουμε από το λιθουανικό
κοινοβούλιο να απορρίψει τη νέα νομοθεσία στο όνομα της θεμελιώδους αρχής της προάσπισης
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιδεικνύει ανοχή
έναντι των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού (ή για οιονδήποτε άλλον λόγο).
Συνεπώς, επικροτώ αυτό το ψήφισμα, το οποίο υιοθετεί αυστηρή στάση έναντι των ενδείξεων
αδιαλλαξίας στη Λιθουανία και καθιστά σαφές ότι κανένα θεσμικό όργανο της ΕΕ δεν θα
παραμείνει άπραγο, επιτρέποντας στη Λιθουανία να ψηφίζει νόμους που εισάγουν διακρίσεις
εις βάρος μιας ομάδας της κοινωνίας.

Véronique Mathieu (PPE),    γραπτώς. – (FR) Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι η
καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, ειδικότερα δε κατά των διακρίσεων λόγω γενετήσιου
προσανατολισμού, αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτουμε
πλέον αρκετά μεγάλο όγκο ευρωπαϊκών νομοθετημάτων εν προκειμένω, γεγονός που σημαίνει
ότι η εν λόγω αρχή μπορεί να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη μας. Πρέπει να
αγωνιστούμε κατά της ομοφοβίας, τόσο στο παρόν Σώμα όσο και στα εθνικά μας κοινοβούλια.
Είναι εξίσου σημαντικό να επισημανθεί ότι το κείμενο που συζητούμε σήμερα συνιστά σε αυτό
το στάδιο απλώς ένα νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε από μερικούς μόνο βουλευτές του
λιθουανικού κοινοβουλίου.

Επιπλέον, αυτή η προτεινόμενη τροπολογία, που έχει ως στόχο την ποινικοποίηση της δημόσιας
προώθησης των ομοφυλοφιλικών σχέσεων, επικρίθηκε ανοικτά από την πρόεδρο και την
κυβέρνηση της Λιθουανίας. Ας μην σπεύδουμε, λοιπόν, να καταδικάζουμε μια χώρα ή μια
κυβέρνηση. Αντιθέτως, θα ήθελα να καλέσω τους λιθουανούς συναδέλφους βουλευτές να
δεσμευθούν ότι θα τηρήσουν αυστηρά την κοινοτική νομοθεσία μας, ιδίως το άρθρο 21 του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το οποίο απαγορεύει όλες τις μορφές διακρίσεων.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Η ισότητα μεταξύ των πολιτών είναι
μια αρχή την οποία η Ευρώπη απεμπολεί πολύ συχνά. Θα επιθυμούσαμε να αντιδρά κάθε φορά
που παραβλέπεται η συγκεκριμένη αρχή. Το εν λόγω ψήφισμα απορρίπτει τη θεσμοθέτηση ενός
νόμου ο οποίος αψηφά την αρχή της ισότητας μεταξύ των Λιθουανών λόγω του γενετήσιου
προσανατολισμού τους και φθάνει ακόμα και στο σημείο να τους τιμωρήσει για αυτό. Επικροτώ
και ασφαλώς υπερψηφίζω το ψήφισμα.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ένα από τα καθήκοντα των θεσμικών οργάνων και των
κρατών μελών της ΕΕ είναι να εξασφαλίζουν τον σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων, καθώς και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς διάκριση
για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού. Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος είναι συναφής εν
προκειμένω: εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το κράτος της Λιθουανίας παραβλάπτει την
ελευθερία και την αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω γενετήσιου
προσανατολισμού.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) εγγυάται ότι δεν εισάγονται
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διακρίσεις εις βάρος ατόμων με διαφορετικό γενετήσιο προσανατολισμό. Όταν η Λιθουανία
υπέγραψε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, κατέστη επίσης συμβαλλόμενο μέρος της ΕΣΔΑ. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η έγκριση από το λιθουανικό κοινοβούλιο του νόμου για
την προστασία των ανηλίκων από τις αρνητικές συνέπειες δημόσιων πληροφοριών συνιστά σαφή
παραβίαση της Συνθήκης. Καλεί επίσης τη λιθουανική κυβέρνηση να απόσχει από τυχόν περαιτέρω
νομοθετικές τροπολογίες επί του θέματος και να συμπεριλάβει τον γενετήσιο προσανατολισμό
στον κατάλογο των λόγων για παροχή προστασίας. Απείχα από την ψηφοφορία, διότι δεν είναι
σαφές, κατά τη γνώμη μου, κατά πόσον η ΕΕ παρεμβαίνει σε εθνικά ζητήματα.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν
το καθήκον να εξασφαλίσουν τον σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
καθώς και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς διάκριση για λόγους
γενετήσιου προσανατολισμού. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να απευθύνουμε έκκληση στην
κυβέρνηση της Λιθουανίας να μην ψηφίσει έναν νόμο που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της
ισότητας και της μη εφααρμογής δικρίσεων λόγω γενετήσιου προσαναλισμού.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Για μία ακόμα φορά, χρειάστηκε να
ζητήσουμε από τη Seimas να απορρίψει τα σχέδια τροπολογιών στον κώδικα διοικητικών
παραβάσεων, να περιλάβει τον γενετήσιο προσανατολισμό στον κατάλογο των λόγων για παροχή
προστασίας στο πλαίσιο του νόμου για την παιδεία, να επιτρέψει στους ανήλικους την ελεύθερη
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό και να αποσαφηνίσει την
έννοια της απαγόρευσης στον νόμο για τις διαφημίσεις, μολονότι αναγνωρίζουμε, ταυτόχρονα,
τη σθεναρή στάση που τήρησε σε πολλές περιπτώσεις η πρόεδρος της Δημοκρατίας της
Λιθουανίας, κ. Dalia Grybauskaitė, καταγγέλλοντας τα σχέδια ομοφοβικών νομοθετημάτων,
τα οποία χαρακτήρισε επιζήμια για τους πολίτες και τη διεθνή εικόνα της Λιθουανίας. Το
Κοινοβούλιο καλεί την πρόεδρο να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει, σε περίπτωση
που εγκριθούν οι τροπολογίες στον κώδικα διοικητικών παραβάσεων.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Το 2010, το λιθουανικό κοινοβούλιο ψήφισε την
τροποποίηση του διοικητικού κώδικα για την προστασία των ανηλίκων από τις αρνητικές συνέπειες
δημόσιων πληροφοριών, που εγκρίθηκε το 2009.

Αυτή η τροποποίηση θα απέτρεπε τα μέσα ενημέρωσης από την προώθηση των ομοφυλοφιλικών
σχέσεων ή άλλων μορφών ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς που δεν προβλέπονται από το σύνταγμα
ή τον αστικό κώδικα, κυρίως λόγω της επιρροής που ασκούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη
συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών.

Το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και των Θεμελιωδών Ελευθεριών ορίζει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.
Η άσκηση αυτών των ελευθεριών, ωστόσο, πλαισιώνεται από καθήκοντα και ευθύνες, ενδέχεται
δε να υπόκειται σε κυρώσεις ανάλογες εκείνων που προβλέπονται από τον νόμο και κρίνονται
αναγκαίες για την προστασία της δημόσιας ηθικής.

Ανταποκρινόμενα στη δυναμική της αγοράς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συχνά φαίνεται να
μην ενδιαφέρονται για τα παιδιά ως άτομα που μπορούν πολύ εύκολα να επηρεαστούν
συναισθηματικά. Κοινός στόχος θα πρέπει να είναι η εστίαση μεγαλύτερης προσοχής σε θέματα
που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους, και τούτο προϋποθέτει συνεργασία με κάθε είδους
επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης για την ανάπτυξη ακλόνητου αισθήματος συλλογικής
ευθύνης.
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Michèle Striffler (PPE),    γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την
παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και τις διακρίσεις για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού
στη Λιθουανία. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο διακοινοβουλευτικός
διάλογος (μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων) αποτελεί πλέον
σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται σε
ακλόνητες αξίες που περιλαμβάνουν την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, και θα εργαστώ
για την υπεράσπιση αυτής της αξίας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου.

8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.20 και επαναλαμβάνεται στις 15.05)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

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

10. Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της δήλωσης της Αντιπροέδρου της
Επιτροπής και Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας.

Θα ήθελα να ζητήσω από την Αντιπρόεδρο/Υπάτη Εκπρόσωπο Catherine Ashton να λάβει τον
λόγο.

Catherine Ashton,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα αρχίσω
λέγοντας ότι συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες του παρόντος Σώματος σχετικά με τις
πρόσφατες βιαιότητες σε βάρος ανθρώπων που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες, καθώς
και ατόμων που υπερασπίζονται τη θρησκευτική ελευθερία.

Τελευταία εξέφρασα τις απόψεις μου για το θέμα στις 6 Ιανουαρίου, όταν επισκέφθηκα τη
Βηθλεέμ και τον Ναό της Γεννήσεως την παραμονή των ορθόδοξων Χριστουγέννων. Πήγα εκεί
για να υπογραμμίσω ότι είναι αναγκαίο όλες οι θρησκευτικές ομάδες στον κόσμο να μπορούν
να συναθροίζονται και να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα ελεύθερα. Τόνισα επίσης ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει κάθε μορφή μισαλλοδοξίας και βίας σε βάρος ανθρώπων λόγω
της θρησκείας τους, όπου και αν λαμβάνει χώρα. Καταδίκασα επίσης σθεναρά τις πρόσφατες
τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ιράκ και την Αίγυπτο, οι οποίες είχαν ως στόχο τόπους λατρείας,
καθώς και τη δολοφονία του Salmaan Taseer, του κυβερνήτη της επαρχίας Punjab στο Πακιστάν.

Αυτές οι επιθέσεις είναι απαράδεκτες: διαπράττονται από εξτρεμιστές που χαρακτηρίζονται από
μισαλλοδοξία την οποία πρέπει να καταδικάσουμε και στην οποία πρέπει να προβάλουμε
αντίσταση. Αξιότιμοι βουλευτές, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται υπερβολικά συχνά
στον σημερινό κόσμο για λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων. Τα θύματα δεν ανήκουν σε μία
θρησκεία ή σε μία περιοχή. Δυστυχώς, κανένα μέρος του κόσμου δεν γλιτώνει από τη μάστιγα
της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας.

Κάθε είδους διάκριση ή βία σε βάρος ατόμων λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων αντίκειται
στις αξίες τις οποίες πρεσβεύουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε παραβίαση πρέπει να
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λαμβάνεται στα σοβαρά και πρέπει να καταδικάζεται το ίδιο σθεναρά όπου και αν λαμβάνει χώρα
και όποιο και αν είναι το θύμα, επειδή, όπως γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε, τα ανθρώπινα
δικαιώματα είναι οικουμενικά.

Οι παλαιότατες χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες
έχουν οδηγήσει σε σημαντικές εκτοπίσεις σε ορισμένες χώρες και σε μείωση του πληθυσμού
τους στην περιοχή συνολικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κάνει τα στραβά μάτια στη δεινή θέση
τους. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως εύλογο το αίτημά τους να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά
τους ως πολιτών στην ίδια τους τη χώρα. Η ελευθερία συνείδησης και πεποιθήσεων ανήκει σε
όλους, και κάθε κράτος έχει καθήκον να διασφαλίζει ότι αυτή γίνεται σεβαστή.

Η ΕΕ είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις κυβερνήσεις, προκειμένου να
καταπολεμήσει τη μισαλλοδοξία και να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει να
πέσουμε στην παγίδα που μας στήνουν οι εξτρεμιστές και οι τρομοκράτες: πρέπει να προβάλουμε
αντίσταση στη χειραγώγηση της θρησκείας με σκοπό τη δημιουργία διαιρέσεων. Η καλύτερη
απάντηση στον εξτρεμισμό είναι ένα ενιαίο διεθνές μέτωπο με βάση τα οικουμενικά πρότυπα της
ελευθερίας της θρησκείας και της ελευθερίας πεποιθήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κινητήρια δύναμη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πίσω
από το ψήφισμα για την εξάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων με βάση το
θρήσκευμα ή τις πεποιθήσεις – το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα τον Δεκέμβριο του 2010.
Καταβάλλουμε κάθε χρόνο συντονισμένη προσπάθεια για να αξιοποιήσουμε αυτήν την ομοφωνία,
έτσι ώστε η διεθνής κοινότητα να μπορεί να στείλει ένα αυστηρό και ενιαίο μήνυμα. Εξετάζουμε
μία άλλη πρωτοβουλία για να συγκεντρώσουμε ισχυρή διαπεριφερειακή στήριξη γι’ αυτό το
θέμα στην προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών
τον Μάρτιο. Θίγουμε επίσης το ζήτημα της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης κατά τη
διάρκεια του διαλόγου μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και προτρέπουμε τις χώρες να
εξαλείψουν τις διακρίσεις και τη μισαλλοδοξία.

Οι αντιπροσωπείες μας παρακολουθούν στενά αυτά τα ζητήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, και
η επόμενη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα την προσεχή
άνοιξη θα θίξει την κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αξιότιμοι βουλευτές, έχω δεσμευθεί πλήρως να διατηρήσω την ελευθερία της θρησκείας ή της
πίστης ως κορυφαία προτεραιότητα του προγράμματος δράσης μας. Το επόμενο Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων της 31ης Ιανουαρίου θα ασχοληθεί και πάλι με αυτό το ζήτημα, έτσι
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προαγωγή της
θρησκευτικής ελευθερίας.

Πρόεδρος.   – Βαρόνη Ashton, χαίρομαι πολύ που σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
τη νέα χρονιά. Δεν έχουμε πολύ συχνά την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας προσωπικά τόσο
σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως σας ευχαριστώ
πολύ που ήρθατε εδώ.

Elmar Brok,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, μας
υποσχεθήκατε ότι θα παρουσιάζεστε συχνότερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και
έτσι θα διευθετηθεί αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για εσάς, βαρόνη Ashton, και
για όλους τους άλλους να σημειωθεί ότι μια ευρεία πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στηρίζει αυτό το ζήτημα και ότι αυτό αποτελεί ένδειξη ότι εντάσσεται σε μια σειρά μέτρων και
δεν είναι απλώς ένα συνηθισμένο ψήφισμα.

Έχετε δίκιο όταν λέτε πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μισαλλοδοξία και η βία σε βάρος
ανθρώπων λόγω της θρησκείας τους, όποια και αν είναι αυτή, θεωρείται απαράδεκτη. Ωστόσο,
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είναι σαφές ότι το 75% των επιθέσεων που γίνονται γι’ αυτόν τον λόγο τα τελευταία χρόνια
στρέφεται κατά των χριστιανών. Η χριστιανική Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει μια προσέγγιση
με αυτοπεποίθηση και να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλή σε αυτό
το ζήτημα. Οι επιθέσεις λαμβάνουν χώρα σε μεγάλο βαθμό στα μουσουλμανικά κράτη, αλλά
όχι μόνο εκεί. Οι χριστιανοί διώκονται στην Κίνα, για παράδειγμα, και σε άλλες χώρες. Δεν πρέπει
να αποδεχόμαστε τις βίαιες διακρίσεις ή τις τρομοκρατικές ενέργειες. Η επιβολή της θανατικής
ποινής σε κάποιον επειδή μεταστράφηκε στον χριστιανισμό δεν είναι αποδεκτή, ούτε και οι
τρομοκρατικές ενέργειες ή οι τρομοκρατικές οργανώσεις, ούτε το γεγονός ότι οι δημόσιοι φορείς,
οι οποίοι δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι, κάνουν τα στραβά μάτια σε αυτές τις ενέργειες. Το
αποτέλεσμα είναι ότι η παράδοση, η οποία ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν, να υπάρχουν χριστιανικές
ομάδες και κοινότητες σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων στη Συρία, την Τουρκία, το Ιράκ και το
Ιράν, φθάνει στο τέλος της. Αν συνεχιστεί η πίεση σε βάρος των χριστιανών στη Βηθλεέμ, τον
τόπο γέννησης του Ιησού, τότε σύντομα δεν θα ζουν πια καθόλου χριστιανοί εκεί. Οι κόπτες
χριστιανοί που αριθμούν 20 εκατομμύρια και ζουν στην Αίγυπτο αποτελούν ένα ειδικό πρόβλημα
το οποίο λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μειονότητες στη
συγκεκριμένη περίπτωση.

Γι’ αυτόν τον λόγο, θα ήθελα να επισημάνω δύο αιτήματα που διατυπώνονται στο ψήφισμα.
Πρέπει να υπάρχουν σαφείς αναφορές στη δίωξη των χριστιανών στις εκθέσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα που εκπονούνται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της δικής σας υπηρεσίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να
διατεθούν πόροι στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για να αντιμετωπιστεί το θέμα
της χριστιανοσύνης, και τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της
θρησκείας πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις συνθήκες τις οποίες υπογράφουμε
με άλλες χώρες.

Hannes Swoboda,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton,
σας ευχαριστώ για τη σαφή σας δήλωση.

Ο αυξανόμενος αριθμός επιθέσεων σε βάρος χριστιανών και τα αυξανόμενα επίπεδα θρησκευτικής
μισαλλοδοξίας προκαλούν εξαιρετική ανησυχία. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι
καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες, επειδή υποστηρίζουμε τη θρησκευτική ανεκτικότητα,
ελευθερία και πολυμορφία. Θα ήθελα και πάλι να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας και
τη λύπη μας για τις επιθέσεις σε βάρος κοπτών χριστιανών στην Αίγυπτο. Επρόκειτο για βαρύ
πλήγμα όχι μόνο σε βάρος των ίδιων των κοπτών χριστιανών, αλλά και σε βάρος της ανεκτικότητας
η οποία είναι ακόμα διαδομένη στην Αίγυπτο. Λέω «ακόμα» εσκεμμένα, επειδή δυστυχώς τώρα
έχει τεθεί σε κίνδυνο.

Εξ ονόματος της Ομάδας μου, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για τον τρόπο με τον
οποίο αντιμετωπίζονται οι χριστιανοί στο Ιράκ. Ο στόχος της ανατροπής του Saddam Hussein
δεν ήταν να επέλθει η έλλειψη ανεκτικότητας για τους χριστιανούς την οποία διαπιστώνουμε
τώρα. Ωστόσο, υπάρχει μισαλλοδοξία και ανάμεσα στις διάφορες μουσουλμανικές ομάδες.
Επομένως, η Ομάδα μας πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναληφθεί αποφασιστική
δράση κατά της μισαλλοδοξίας έναντι άλλων θρησκευτικών απόψεων και ιδίως θρησκευτικών
μειονοτήτων.

Δεν κάνω σχεδόν ποτέ γραπτές δηλώσεις, αλλά με χαρά συμμετείχα σε αυτήν την περίπτωση
κατόπιν πρόσκλησης του κ. Maurer, επειδή είναι πολύ σημαντικό να καταπολεμήσουμε την
αυξανόμενη μισαλλοδοξία και να συνεργαστούμε για να την αντιμετωπίσουμε με επιτυχία.
Χαίρομαι που έχουμε ένα κοινό ψήφισμα και μια κοινή βάση για την ανάληψη δράσης.
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Ωστόσο, ακριβώς όπως καταδικάζω σαφώς εξ ονόματος της Ομάδας μου αυτές τις επιθέσεις σε
βάρος χριστιανών, και όχι μόνο τις πρόσφατες βίαιες επιθέσεις, αλλά και άλλου είδους διακρίσεις,
θα ήθελα να δηλώσω συγκεκριμένα ότι λυπάμαι πολύ για την αυξανόμενη ισλαμοφοβία σε
ορισμένους κύκλους στην Ευρώπη. Είναι μόνο ένα επιχείρημα, το οποίο είναι ομολογουμένως
εσφαλμένο και αβάσιμο, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί ένα ακόμη επιχείρημα το οποίο επιτρέπει
σε ορισμένες ακραίες μουσουλμανικές δυνάμεις να βρίσκουν μία αιτία, έναν λόγο και μία
δικαιολογία για διακρίσεις ή ακόμη και επιθέσεις σε βάρος χριστιανών.

Όλοι εμείς, όποιες και αν είναι οι εκτιμήσεις μας για τις επιμέρους θρησκείες, οφείλουμε να
παραδεχθούμε ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα
ειρηνικά. Η ύπαρξη μιας επιθετικής, βίαιης μειονότητας, είτε αποτελείται από μουσουλμάνους,
είτε από χριστιανούς, εβραίους ή μέλη άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, δεν μπορεί ποτέ να
αποτελεί δικαιολογία για επιθέσεις εναντίον άλλων θρησκειών.

Marietje Schaake,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι θρησκευτικές
πεποιθήσεις αποτελούν προσωπικό ζήτημα με διαφορετική σημασία για κάθε άνθρωπο. Ο ρόλος
του κράτους είναι να προστατεύει όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις τους,
και να τους επιτρέπει να συνέρχονται και να εκφράζονται ελεύθερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια
ματιά στον κόσμο μας σήμερα δείχνει μια πολύ ζοφερή εικόνα: από τους Baha’i στο Ιράν έως
τους Κόπτες στην Αίγυπτο, από τη χρήση των νόμων περί βλασφημίας στο Πακιστάν έως τις
επιθέσεις εναντίον χριστιανών ή τόπων λατρείας στο Ιράν και τη Νιγηρία. Σήμερα τονίζουμε την
αυξημένη άσκηση βίας σε βάρος χριστιανών συγκεκριμένα, η οποία προκαλεί δικαιολογημένα
μεγάλη ανησυχία. Είναι τρομερά οδυνηρό άνθρωποι να πραγματοποιούν και να δέχονται επιθέσεις,
αμφότερα στο όνομα της θρησκείας, και τα θύματα είναι οπαδοί όλων των θρησκειών.

Είναι απαράδεκτο να βλέπουμε ότι ορισμένα άτομα, εξτρεμιστές, επιλέγουν να χρησιμοποιούν
βία, ακόμη και την τρομοκρατία, και το πράττουν στο όνομα του Θεού ή στο όνομα μιας
θρησκείας, ισχυριζόμενοι με αυτόν τον τρόπο ότι μιλούν εξ ονόματος άλλων ή και επιδιώκοντας
να είναι υπεράνω του νόμου και συσχετίζοντας έτσι αμέτρητα αθώα άτομα με αυτήν τη βία.

Αλλά ας μην γελιόμαστε. Αν δώσουμε στους εξτρεμιστές περισσότερη αναγνώριση από αυτήν
που αξίζουν, αποδεχόμενοι τη σύνδεση ανάμεσα στη θρησκεία και την τρομοκρατία, απαξιώνουμε
την πλειονότητα των πιστών οι οποίοι, με τον τρόπο του ο καθένας, ασκούν ειρηνικά τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα. Η τρομοκρατία έχει πολιτικό χαρακτήρα και είναι έγκλημα. Η
θρησκεία δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει πιστευτό ή αποδεκτό λόγο για τη χρήση βίας ή την
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό συμβαίνει υπερβολικά συχνά, όχι μόνο με τη χρήση
βίας, αλλά και με τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης, για παράδειγμα μέσω της κατάχρησης
των νόμων περί βλασφημίας.

Η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις δεν θα πρέπει ποτέ να αποτελούν λόγο για να ζουν οι άνθρωποι με
φόβο, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορθώς καταδικάζει τις ακραίες ενέργειες σε βάρος
χριστιανών και υποστηρίζει εκείνους που καταδικάζουν αυτές τις ακρότητες.

Nicole Kiil-Nielsen,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε,
βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, οι σφαγές κοπτών χριστιανών στην Αλεξάνδρεια προκάλεσαν
τη διεθνή κατακραυγή. Η κατάσταση των χριστιανών της Ανατολής γενικότερα είναι ανησυχητική:
στο Ιράκ, στο Λίβανο, ακόμη και στην Παλαιστίνη, όπου οι χριστιανοί εγκαταλείπουν αυτούς
τους Αγίους, όπως τους θεωρούν, Τόπους, καθώς έχουν εξαντληθεί από τις ταπεινώσεις που
υφίστανται υπό την ισραηλινή κατοχή.

Χαίρομαι που το ψήφισμά μας σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας δίνει μια ευρεία ερμηνεία
στο θέμα και υπενθυμίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα: το δικαίωμα να πιστεύει ή να μην πιστεύει
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κανείς· το δικαίωμα της επιλογής θρησκείας χωρίς να υφίσταται διακρίσεις. Ενώ το κείμενό μας
ορθώς αναφέρει τις πρόσφατες επιθέσεις και δολοφονίες οι οποίες έλαβαν χώρα στον κόσμο,
οφείλουμε επίσης να παραδεχθούμε ότι, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, ο σεβασμός αυτής της
ελευθερίας της θρησκείας απειλείται.

Συχνά γινόμαστε μάρτυρες ενεργειών μισαλλοδοξίας: βεβήλωση εβραϊκών και μουσουλμανικών
νεκροταφείων, αντιισλαμικές και αντισημιτικές συζητήσεις. Ενέργειες όπως η ψηφοφορία στην
Ελβετία για την απαγόρευση της κατασκευής μιναρέδων και η άνοδος ακραίων κομμάτων τα
οποία εκφράζουν μισαλλόδοξες απόψεις σε βάρος ορισμένων κοινοτήτων αποτελούν στο σύνολό
τους ενδείξεις ότι πρέπει να καταστήσουμε προτεραιότητα στην Ευρώπη τον αγώνα για τη
διατήρηση των κοσμικών αρχών. Οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι
και οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες αντιμετωπίζουν στο σύνολό τους μια ανησυχητική
αύξηση των παραβιάσεων των οικουμενικών θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα όσον αφορά την ανεκτικότητα και τον διακοινοτικό
διάλογο. Οι χριστιανοί της Ανατολής θεωρούνται ολοένα και περισσότερο εκπρόσωποι των
συμφερόντων και των επιδιώξεων της Δύσης, ενώ οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη συσχετίζονται
με το ριζοσπαστικό Ισλάμ και την τρομοκρατία.

Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω δύο στίχους από ένα ποίημα του Louis Aragon: Celui qui croyait
au ciel, celui qui n'y croyait pas, et leur sang rouge ruisselle, meme couleur, meme eclat (Εκείνος που
πίστεψε στον Θεό και εκείνος που δεν πίστεψε, το αίμα τους κυλά το ίδιο κόκκινο και το ίδιο
φωτεινό).

Konrad Szymański,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ashton,
θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κ. Ashton που ανταποκρίθηκε τόσο γρήγορα στα
γεγονότα της Αλεξάνδρειας. Είναι ζωτικής σημασίας να ανταποκρινόμαστε ταχέως και με
προβλέψιμο τρόπο, καθώς αυτό συνεπάγεται ότι ο κόσμος μάς ακούει πιο προσεκτικά.

Οι χριστιανοί είναι σήμερα, χωρίς αμφιβολία, η πλέον παραμελημένη μειονότητα στον κόσμο.
Κάθε χρόνο, 170.000 χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο πέφτουν θύματα νομικών διακρίσεων,
επιθέσεων, ακόμη και δολοφονιών. Όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι υπεραμύνονται των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων πρέπει να λάβουν ενεργά μέτρα για την υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας.
Το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας πρέπει να τίθεται σε συνομιλίες με χώρες όπως το
Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Σουδάν εντός του πλαισίου της αναπτυξιακής βοήθειας. Η Κίνα, η
Ινδία και το Βιετνάμ πρέπει να ακούν τις απόψεις μας για τη θρησκευτική ελευθερία στο πλαίσιο
των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δώσουμε νέα ώθηση
στην πολιτική γειτονίας μας όσον αφορά χώρες όπως η Αίγυπτος. Εντέλει, η διπλωματία μας
πρέπει να αντιδρά σε κάθε παραβίαση του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία. Συνεπώς,
έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μας, μένει μόνο να τα χρησιμοποιήσουμε, και πρέπει επίσης να
πείσουμε τον κόσμο ότι, μετά από χρόνια σιωπής επ’ αυτού του ζητήματος, η ελευθερία των
χριστιανών είναι πραγματικά σημαντική για εμάς. Ο κόσμος θα μας ακούσει μόνο αν πειστεί ότι
το ζήτημα είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς. Ειδάλλως, δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι η
πολιτική μας σε αυτόν τον τομέα θα επιτύχει.

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα
με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ο καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία της
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίωμα του κάθε ατόμου να ακολουθεί την οποιαδήποτε
θρησκευτική πεποίθηση ή και καμία πρέπει να κατοχυρώνεται και να γίνεται σεβαστό από όλους.
Για εμάς δεν νοείται η θρησκεία να γίνεται εργαλείο εκμετάλλευσης σε πολιτικές συγκρούσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα τόσο
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στην Αλεξάνδρεια όσο και αλλού και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των
θυμάτων.

Σε μία πρωτοφανή ενέργεια από το τουρκικό κατοχικό καθεστώς στην Κύπρο, η χριστουγεννιάτικη
θρησκευτική τελετή στην εκκλησία του Αγίου Συνεσίου στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο διακόπηκε
βίαια και τελικά ακυρώθηκε. Πρόκειται για μια ενέργεια που παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα
δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων εγκλωβισμένων, όπως αυτό της θρησκευτικής ελευθερίας.
Ομοίως, στη Γιαλούσα, την ημέρα των Θεοφανείων, η θρησκευτική τελετή ακυρώθηκε με τον
αβάσιμο ισχυρισμό ότι η άδεια δεν είχε ληφθεί εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος.

Οι ανωτέρω πράξεις, κύριε Πρόεδρε, παραβιάζουν ξεκάθαρα τη Συμφωνία της Τρίτης Βιέννης,
της 2ας Αυγούστου του 1975, καθώς και το άρθρο 3 και 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Καταδικάζουμε έντονα τις ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος, οι οποίες συνιστούν κατάφωρη
παραβίαση ενός από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα

Χρειάζεται επείγουσα αντίδραση. Ο σεβασμός των πεποιθήσεων και των δικαιωμάτων πρέπει να
έχει θεμελιώδη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Fiorello Provera,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι
πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αίγυπτο και το Ιράκ είναι εγκληματικές ενέργειες οι
οποίες αποτελούν μία μόνο πτυχή, παρότι τραγική, των διώξεων που υφίστανται οι χριστιανικές
κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδίως στη Μέση Ανατολή.

Το πιο ανησυχητικό απ’ όλα, από θεσμική άποψη, είναι ο συστηματικός περιορισμός των
δικαιωμάτων των χριστιανών ως πολιτών, δεδομένου ότι δεν τους επιτρέπεται, για παράδειγμα,
να χτίσουν εκκλησίες, να αναλάβουν δημόσια, πολιτικά ή στρατιωτικά αξιώματα ή να ασκούν
ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, και άλλα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο –της
τρομοκρατίας και των διακρίσεων– αναγκάζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν
αυτές τις χώρες. Στο Ιράκ, για παράδειγμα, πάνω από το 60% των χριστιανών αναγκάστηκε να
φύγει στην εξορία, και μιλάμε για περίπου 600.000 ανθρώπους.

Το Σώμα αγωνίζεται για το δικαίωμα των ανθρώπων να μεταναστεύουν. Σε αυτήν την περίπτωση,
ωστόσο, ολόκληρες κοινότητες στερούνται το δικαίωμα να ζήσουν στην ίδια τους τη χώρα. Ο
στόχος της τρομοκρατίας είναι να εκδιώξει τον χριστιανισμό από τις αραβικές χώρες μέσω μαζικών
δολοφονιών. Απαιτείται δράση, μεταξύ άλλων και στρατιωτική δράση, για να το καταπολεμήσουμε
και να το αποτρέψουμε.

Η Ευρώπη, η οποία ιστορικά είναι χριστιανική και μεγάλος υπερασπιστής των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, πρέπει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις της περιοχής, ζητώντας από αυτές να
σεβαστούν τα δικαιώματα των πολιτών τους.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η ελευθερία συνείδησης είναι ασφαλώς μία
ζωτικής σημασίας ελευθερία. Ο Θεός δεν μπορεί να θέλει αναγκαστική υπακοή.

Αυτή η ελευθερία τέθηκε υπό διωγμό με βάρβαρους τρόπους από τα κομμουνιστικά καθεστώτα.
Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να ορθώσουμε το ανάστημά μας σήμερα και να πούμε ότι αυτή
η κακομεταχείριση διαπράττεται κυρίως σε βάρος χριστιανών στις ισλαμικές χώρες. Είναι σωστό
να καταδικάσουμε τις αποτρόπαιες δολοφονίες που διαπράττονται από φανατικούς.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο ζήτημα εξτρεμισμού. Σε αρκετές χώρες όπου η πλειονότητα του
πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι, ακόμη και σε ορισμένες που θεωρούνται μετριοπαθείς, οι
χριστιανοί αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η μεταστροφή στον χριστιανισμό
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απαγορεύεται ή τιμωρείται ακόμη και με θάνατο. Στη Δύση, ωστόσο, ό,τι και αν λέει η
κ. Kiil-Nielsen, οι άνθρωποι δεν εμποδίζονται να μεταστραφούν στο Ισλάμ εφόσον το θέλουν.

Στις ίδιες αυτές μουσουλμανικές χώρες, όποιος ασκήσει ή εικάζεται ότι άσκησε κριτική στο
Ισλάμ μπορεί να έχει την ίδια τύχη. Ειδικότερα, η νομοθεσία η οποία υποτίθεται ότι αποσκοπεί
στην πάταξη της βλασφημίας πρέπει να καταργηθεί. Ζητούμε ειδικά από το Πακιστάν να ακυρώσει
την καταδίκη της κακόμοιρης γυναίκας που κατηγορήθηκε από τους γείτονές της.

Μπορούμε να μιλάμε όσο θέλουμε, αλλά τα ωραία λόγια δεν αρκούν. Πρέπει να αναλάβουμε
δράση και να καταστήσουμε σαφές σε αυτά τα κράτη ότι οι σχέσεις μας με αυτά εξαρτώνται από
το αν είναι διατεθειμένα να σεβαστούν την ελευθερία συνείδησης.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να
εκφράσω στην Επίτροπο τις θερμές μου ευχαριστίες για το περιεχόμενο της ομιλίας της, επειδή
ο σκοπός του ψηφίσματός μας εν προκειμένω είναι να διασφαλισθεί μεγαλύτερη προστασία για
τις θρησκευτικές μειονότητες προς το συμφέρον όλων.

Ωστόσο, βαρόνη Ashton, μιλώντας με τη μέγιστη ειλικρίνεια και με αισθήματα εγκαρδιότητας
και φιλίας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι: αν έχετε την υπομονή να
ξαναδιαβάσετε το κείμενο που μόλις αναγνώσατε, θα προσέξετε ότι κατορθώσατε να
ολοκληρώσετε την ομιλία σας χωρίς να χρησιμοποιήσετε ούτε μία φορά τη λέξη «χριστιανός».
Αυτό είναι κάτι που μου έκανε εντύπωση, επειδή υπάρχει πραγματικά ένα αίσθημα αμηχανίας
στα θεσμικά μας όργανα και κατ’ αυτόν τον τρόπο παίζουμε το παιχνίδι των φονταμενταλιστών,
οι οποίοι τείνουν ακριβώς να ταυτίζουν την παρουσία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και
άλλα μέρη του κόσμου με τη Δύση και την Ευρώπη.

Οι ιρακινοί χριστιανοί φίλοι μου και οι παλαιστίνιοι χριστιανοί φίλοι μας είναι Άραβες, σκέφτονται
στα αραβικά, αγαπούν τη χώρα τους, αγαπούν εκείνη τη νοοτροπία και αγαπούν την ιστορία και
τον πολιτισμό τους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επομένως, βαρόνη Ashton, αν θα πρέπει ίσως να
προβούμε σε μια πολύ διεξοδική, προσεκτική ενδοσκόπηση και να εξετάσουμε το πώς
προσεγγίσαμε αυτό το θέμα έως τώρα, επειδή το δυνατό μας σημείο είναι ότι λέμε τα πράγματα
με το όνομά τους.

Αυτό πρέπει να κάνουμε: πρέπει να αποκαλούμε το μίσος για τους εβραίους αντισημιτισμό, το
μίσος για τους μουσουλμάνους ισλαμοφοβία, και το μίσος για τους χριστιανούς με το όνομα
που του αξίζει, επειδή αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα επιτύχουμε τη συμμετοχή
όλων εκείνων σε αυτές τις χώρες που αγαπούν τη δικαιοσύνη και την ελευθερία.

Αυτή είναι η ερώτησή μου προς εσάς, και θα ήθελα να είναι συγκεκριμένη η απάντησή σας.
Πρόκειται τώρα να εγκρίνουμε τη συμφωνία για το Ιράκ. Ας συμπεριλάβουμε κατάλληλους
κανόνες παράλληλα με τις αρχές μιας εμπορικής συμφωνίας, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν
οικονομικά πλεονεκτήματα με αντάλλαγμα δικαιώματα. Ας κάνουμε κάτι απτό και προς το
συμφέρον όλων, αλλά ας το κάνουμε γρήγορα και σωστά, επειδή ο κόσμος περιμένει ένα μήνυμα
από την Ευρώπη.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας τα λόγια
της Οικουμενικής Διακήρυξης. Παραθέτω: «η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή
τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία,
την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών». Επισημαίνει ότι η προστασία
αυτών των ελευθεριών είναι αναπόσπαστο και αδιαχώριστο κομμάτι της προστασίας όλων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αποφασιστικότητά μας να τα υπερασπιστούμε θα πρέπει να είναι
ανάλογη.
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Καθιστά επίσης σαφές ότι θα πρέπει να αντιδρούμε σε κάθε είδους θρησκευτική δίωξη, πράγμα
που αποτελεί πρόβλημα για όλες τις θρησκείες και σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων –ας είμαστε
ειλικρινείς– και σε ορισμένες χώρες της δικής μας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Pew Centre αναφέρει
ότι το 70% των έξι δισεκατομμυρίων ανθρώπων του πλανήτη ζει σε χώρες με αυστηρούς
περιορισμούς στις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πρακτικές.

Προσωπικά, πιστεύω ότι η θρησκεία μπορεί να έχει θετική επίδραση, υποστηριζόμενη από το
έργο του Θρησκευτικού Συμβουλίου (Faith Council) στην εκλογική μου περιφέρεια της
Ανατολικής Αγγλίας το οποίο προάγει την αμοιβαία κατανόηση, ρόλος ο οποίος
αντικατοπτρίζεται στις ίδιες τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάλογο, όπως
περιγράφεται στο ψήφισμά μας. Αλλά γνωρίζω πως όταν ο κήρυκας του μίσους Terry Jones, ο
οποίος απείλησε να κάψει το Κοράνι, είπε ότι θα ερχόταν στο Luton –επίσης στην εκλογική μου
περιφέρεια– για να υποκινήσει θρησκευτικό μίσος, έλαβε την απάντηση ότι δεν θα ήταν
καλοδεχούμενος.

Η ανεκτικότητα, ο διάλογος, ο αμοιβαίος σεβασμός και η κατανόηση αποτελούν, για ορισμένους,
στοιχεία της πίστης τους. Για άλλους αποτελούν αξίες αυτές καθαυτές. Ούτως ή άλλως, πρόκειται
για αξίες τις οποίες θα πρέπει να προάγουμε και να σεβόμαστε.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ο φανατισμός που στοχοποιεί τις
θρησκείες άλλων ανθρώπων είναι βάρβαρος και πρέπει να καταδικάζεται και να καταπολεμάται
από όλους όσοι υποστηρίζουν τη δημοκρατία. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να εκφράσουμε
την αλληλεγγύη μας σήμερα προς όλους όσοι υφίστανται διώξεις για την πίστη τους παγκοσμίως.

Οι τρομερές δολοφονίες που πραγματοποιούνται από την Αλ Κάιντα στο Ιράκ και την Αίγυπτο
και οι απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί της Ανατολής από τους φανατικούς
ισλαμιστές αποσκοπούν, στην πραγματικότητα, μόνο σε ένα πράγμα: να δημιουργήσουν εντάσεις
μεταξύ των θρησκειών, να υποδαυλίσουν το μίσος, να φέρουν τη μία κοινότητα αντιμέτωπη με
την άλλη και να προκαλέσουν τη σύγκρουση των πολιτισμών. Αυτή η προσπάθεια
αποσταθεροποίησης θα αποτύχει στην Ευρώπη, όπως αποτυγχάνει στη Γαλλία, όπου ολόκληρη
η μουσουλμανική κοινότητα καταδίκασε φυσικά αμέσως αυτές τις βάρβαρες ενέργειες.

Σήμερα, πρέπει να επιβεβαιώσουμε επίσημα το δικαίωμα όλων των μειονοτήτων να ασκούν με
ελευθερία και ασφάλεια τα θρησκευτικά τους καθήκοντα παντού στον κόσμο, μεταξύ άλλων και
εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να υπερασπιστούμε τον θρησκευτικό πλουραλισμό, την ανεκτικότητα
και την αμοιβαία κατανόηση τόσο εδώ στην Ευρώπη όσο και παντού στον κόσμο. Γι’ αυτόν τον
λόγο, διατηρώ την ελπίδα ότι η δημοκρατική επανάσταση που βιώνει η Τυνησία θα φτάσει
σύντομα και σε άλλες χώρες, έτσι ώστε να διαδοθούν οι αξίες του σεβασμού, της ανεκτικότητας
και του κοσμικού πνεύματος.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε
σήμερα εδώ μαζί μας, βαρόνη Ashton. Δεν έχουμε ήδη συζητήσει πολλές φορές εδώ στο
Κοινοβούλιο την κατάσταση των χριστιανών στη Σομαλία, το Σουδάν, την Αίγυπτο, τη Συρία,
την Τουρκία, το Ιράκ, το Ιράν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τη Μαλαισία; Δεν έχουν ήδη γίνει
πολλές ερωτήσεις από αυτό το Σώμα, την Ομάδα μου και εμένα τον ίδιο σχετικά με τη
συστηματική καταπίεση των χριστιανών σε αυτές τις ισλαμικές χώρες; Έχοντας αυτά υπόψη,
πιστεύω πως είναι καιρός να σταματήσουμε τις συζητήσεις και τις μεγάλες δηλώσεις. Είναι καιρός
να αναλάβουμε δράση.

Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις για την κ. Ashton. Καταρχάς, παρόλο που το πεδίο
αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να είναι περιορισμένο,
η υπηρεσία οφείλει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη ένα καθήκον: πρέπει να υπερασπιστεί τους
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χριστιανούς που υφίστανται διώξεις. Επομένως, δημιουργήστε μια ξεχωριστή μονάδα εντός της
υπηρεσίας η οποία θα είναι αρμόδια γι’ αυτό.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες με όλες αυτές τις χώρες.
Παγώστε τις εν λόγω συμφωνίες, βάλτε τις στον πάγο σήμερα κιόλας! Στριμώξτε οικονομικά
αυτές τις κυβερνήσεις έως ότου αποδείξουν ότι δημιούργησαν ασφαλέστερες συνθήκες για τους
χριστιανούς.

Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας σε αυτές τις δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις μου.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών δεν συμμετείχε
στο ψήφισμα που κατατέθηκε ενώπιόν μας σήμερα.

Εμείς, φυσικά, καταδικάζουμε όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι
οι δράστες ή τα θύματα και από το πού λαμβάνουν χώρα. Ωστόσο, τα μέλη της Ομάδας μας
πιστεύουν ακράδαντα στις κοσμικές αρχές και σε μια κοσμική κοινωνία. Επομένως, καταδικάζουμε
φυσικά τη βλασφημία. Αυτό σημαίνει ότι πιστεύουμε ακράδαντα στην ελευθερία της σκέψης,
στην ελευθερία συνείδησης και στην ελευθερία της θρησκείας, η οποία περιλαμβάνει την ελευθερία
να πιστεύει κανείς ή να μην πιστεύει, να επιλέγει τη θρησκεία του, να αλλάζει θρησκεία και να
ασκεί ελεύθερα τα θρησκευτικά καθήκοντα της επιλογής του ανεξαρτήτως θρησκείας.

Σημαίνει επίσης ότι είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στον διαχωρισμό της θρησκείας από την
πολιτική και καταδικάζουμε την άνοδο του φονταμενταλισμού στην Ευρώπη και αλλού, η οποία
συχνά αποτελεί αντίδραση στην κοινωνική αναταραχή και στην ανικανότητα της δημόσιας τάξης
να την αντιμετωπίσει.

Πιστεύουμε ότι αυτό το ψήφισμα αποτελεί ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση. Εν ολίγοις, θα
ήθελα να πω ότι στερείται ισορροπίας, ιδίως σε σύγκριση με την πρόταση την οποία κατέθεσε η
Ομάδα μου. Θεωρούμε ότι το παρόν ψήφισμα δίνει την εντύπωση ότι η χριστιανική Ευρώπη, ή
η χριστιανική κοινότητα στην Ευρώπη, τρέχει να βοηθήσει τους χριστιανούς σε ολόκληρο τον
κόσμο. Δεν πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της αύξησης
των εν λόγω μισαλλόδοξων στάσεων.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, το κοινό ψήφισμα ορθώς θίγει το ζήτημα των
επιθέσεων σε βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων στην ίδια την Ευρώπη. Πριν από ακριβώς έναν
μήνα, ένας εβραίος φοιτητής στη χώρα μου, τις Κάτω Χώρες, έγραψε τα εξής: «Νιώθω ανήσυχος,
ανήσυχος για το παράδοξο που ενυπάρχει στην προστασία της ελευθερίας της θρησκείας. Αν
αναγκαστώ να φύγω αύριο, επειδή δεν υπάρχει ασφάλεια εδώ, τότε πού μπορώ να πάω να ζήσω;
Στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γαλλία; Όχι, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και εκεί.» Το ερώτημά μου
είναι το εξής: η Ευρώπη οδεύει προς ένα μέλλον όπου δεν θα υπάρχει εβραϊκή κοινότητα σε
κανένα από τα κράτη μέλη της; Αυτό είναι μια λυδία λίθος για τις ευρωπαϊκές πνευματικές αξίες
μας.

Αυτό ισχύει εξίσου για την ευρωπαϊκή στάση έναντι μιας σχεδόν λησμονημένης ομάδας χριστιανών
στη Μέση Ανατολή, της παλαιστινιακής χριστιανικής μειονότητας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.
Δικαιούνται να αναμένουν απτή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όταν χριστιανικές
οργανώσεις καταβάλλουν επίπονες προσπάθειες για να προσφέρουν ένα πραγματικό σπίτι σε
ανάπηρα παιδιά της Παλαιστίνης, ανεξαρτήτως θρησκείας. Οι παλαιστίνιοι χριστιανοί
αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσκολίες στην αγορά εργασίας, ιδίως ως αυτοαπασχολούμενοι
επιχειρηματίες. Συνήθως σιωπούν όσον αφορά τα καθημερινά τους προβλήματα, προκειμένου
να αποφύγουν τις δυσκολίες. Κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, φροντίστε ώστε το Συμβούλιο και η
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Επιτροπή, ως σημαντικοί δωρητές της παλαιστινιακής κοινότητας, να μεριμνήσουν για τα
συμφέροντά τους και να ακούσουν επίσης τις φωνές τους.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την ευκαιρία να μιλήσω για ένα θέμα
που με αγγίζει ιδιαίτερα. Ως ευαγγελική χριστιανή, έχω συνειδητοποιήσει, ιδίως τα τελευταία
χρόνια, ότι η έκφραση χριστιανικών πεποιθήσεων θεωρείται γενικά απαράδεκτη σε μια κοινωνία
η οποία μας θέλει αποστειρωμένους από κάθε ισχυρή πεποίθηση και όπου πρέπει όλοι να
πιστεύουμε το ίδιο ή να μην πιστεύουμε τίποτα.

Αυτή η επίθεση κατά των πεποιθήσεων είναι πιο επιθετική έναντι του χριστιανισμού σε ορισμένους
κύκλους. Φέτος, γιορτάζουμε τα 400 χρόνια από τη Βίβλο του βασιλιά Ιακώβου, ωστόσο σήμερα,
η έκφραση πεποιθήσεων που στηρίζονται στα περιεχόμενα της Βίβλου θεωρείται συχνά παράνομη.
Αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση όπου οι χριστιανοί αποκλείονται από ορισμένα επαγγέλματα
λόγω της πίστης τους και σύρονται ενώπιον των δικαστηρίων λόγω της πίστης τους. Στο Ηνωμένο
Βασίλειο, οι νόμοι για την ισότητα χρησιμοποιούνται περισσότερο ως ξίφος παρά ως ασπίδα,
για να τιμωρήσουν την έκφραση της χριστιανικής πίστης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περιθωριοποίησης του χριστιανισμού αποτελεί η πρόσφατη
δημοσίευση του ημερολογίου της Επιτροπής: επισημαίνονταν οι μουσουλμανικές, ινδουιστικές,
εβραϊκές και κινεζικές εορτές, καθώς και οι εορτές των Σιχ –ωστόσο, δεν υπήρχε καμία αναφορά
στις χριστιανικές εορτές. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεν επρόκειτο για κάτι τυχαίο, δεν επρόκειτο
για παράλειψη, και το θεωρώ εξαιρετικά λυπηρό. Θα ήθελα να ζητήσω από την
Αντιπρόεδρο/Υπάτη Εκπρόσωπο να θίξει αυτό το συγκεκριμένο θέμα στις παρατηρήσεις της.

Η ελευθερία της θρησκευτικής έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην κοινωνία, που θα
πρέπει να προστατεύεται, και αυτή η συζήτηση δεν αποτελεί παρά μια ελάχιστη αναγνώριση του
προβλήματος. Δεν θα πρέπει να αποφεύγουμε το ζήτημα απλώς και μόνο επειδή αυτοί που
υφίστανται τις διώξεις είναι χριστιανοί…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
πάρα πολύ για τη δήλωσή σας. Είναι ορθή, έγινε την κατάλληλη χρονική στιγμή και είναι επίσης
ενθαρρυντική όσον αφορά τη βασική προσέγγιση που ακολουθήσατε εσείς και η υπηρεσία σας
έναντι του προβλήματος συνολικά, όσον αφορά τη συνεργασία με άλλες χώρες και όσον αφορά
τα απαιτούμενα μέτρα. Αυτή η συζήτηση σήμερα είναι επίσης απαραίτητη όχι μόνο λόγω των
πρόσφατων γεγονότων, αλλά και επειδή η ελευθερία της θρησκείας είναι μία από τις θεμελιώδεις
αξίες μας και μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.

Αυτή η συζήτηση είναι σημαντική επειδή οι διακρίσεις, η βία και οι διώξεις λαμβάνουν χώρα σε
πολλά κράτη παγκοσμίως και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι ένα υψηλό ποσοστό
του συνόλου των θυμάτων της βίας που έχει θρησκευτικά κίνητρα σε ολόκληρο τον κόσμο είναι
χριστιανοί. Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας για όλους όσοι σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή
βασανίστηκαν σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Εκφράζουμε επίσης τα συλλυπητήριά μας στους
φίλους και τις οικογένειές τους. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε, ακόμη
και να εξαλείψουμε, αυτού του είδους τη μισαλλοδοξία.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε επίσης διακρίσεις σε βάρος χριστιανών από επίσημους φορείς, και
πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τις καταπολεμήσουμε και να τις
αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Πρέπει να προβούμε σε μία δέσμευση για να διασφαλίσουμε το
δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας. Αυτό πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των διμερών
μας σχέσεων. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέσα τα οποία θα μας επιτρέψουν να
προστατεύσουμε τους χριστιανούς και να προστατεύσουμε την ελευθερία της θρησκείας. Συνεπώς,
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επικροτώ το γεγονός ότι η διασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώματος στην ελευθερία της θρησκείας
θα είναι ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διμερείς μας επαφές.

Πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουμε διατάξεις οι οποίες εγγυώνται την ελευθερία της θρησκείας
στις συμφωνίες μας με τρίτες χώρες, και επικροτώ ιδιαίτερα την πρόθεσή σας να αφιερώσετε ένα
κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην
κατάσταση σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, είναι
σημαντικό να συνδέσουμε την καταδίκη αυτών των επιθέσεων και την έκκληση για τη λήψη
άμεσων, συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία των χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο με
τη γενικότερη απαίτηση για σεβασμό της ελευθερίας της θρησκείας και της ελευθερίας συνείδησης
και σκέψης.

Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που δολοφονείται ενώ παρακολουθεί μια λειτουργία
και σε κάποιον που καταδικάζεται σε θάνατο για μοιχεία ή επειδή ανήκει σε μια μουσουλμανική,
χριστιανική ή εβραϊκή μειονότητα ή επειδή γεννήθηκε σε ένα συγκεκριμένο μέρος, και όχι επειδή
ανήκει σε κάποια θρησκεία. Το δικαίωμα στην ελευθερία και τη συνύπαρξη αναγνωρίζεται
παγκοσμίως από την ανθρωπιστική κουλτούρα και τις διεθνείς συμβάσεις. Αντιθέτως, εμείς
βλέπουμε τον κόσμο να είναι διαιρεμένος σε όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
και σε όσους θέλουν να τα εξαλείψουν με τη βία.

Μόνο μία στάση που να είναι ανοικτή στον διάλογο και ενάντια σε κάθε μορφή μισαλλοδοξίας
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την προστασία των ταυτοτήτων και των αξιών. Η έλλειψη
σεβασμού προς αυτές μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην εκδίωξη ολόκληρων κοινοτήτων από
τις ιστορικές πατρίδες τους. Η Ευρώπη έχει ακόμα πολλά να κάνει εν προκειμένω σε πολιτικό
και διπλωματικό επίπεδο, καθώς και στην πολιτιστική και κοινωνική σφαίρα. Σήμερα, προτρέπουμε
το Συμβούλιο και την Επιτροπή, και ιδίως την Υπάτη Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής, να εγκρίνουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες
στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Οι διμερείς συμφωνίες πρέπει επίσης να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα θέματα της θρησκευτικής
ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα, οι παραβιάσεις των οποίων θα πρέπει
να οδηγούν στην αναστολή αυτών των συμφωνιών. Πιστεύω επίσης ότι η Ευρώπη θα πρέπει να
αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των θρησκειών. Η
έλλειψη αυτού του διαλόγου υπερβαίνει συχνά τα επιμέρους περιστατικά και οδηγεί σε
πραγματικούς πολέμους, όπου η θρησκεία συγκαλύπτει άλλους, πιο πολύπλοκους λόγους
σύγκρουσης.

Τέλος, πρέπει επίσης να ρίξουμε μια ματιά πιο κοντά μας: δεν λείπουν οι περιπτώσεις
μισαλλοδοξίας από την Ευρώπη. Οι πόλεις μας είναι, στην πράξη, πολυπολιτισμικές, και το
γεγονός αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη θρησκευτικών παραδόσεων και αξιών οι οποίες πρέπει
να γίνονται σεβαστές και να τους δίδεται ελευθερία έκφρασης.

Δεν υπάρχει, επομένως, άλλη εναλλακτική λύση από τον διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό.
Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε την έκκληση που απηύθυναν οι θρησκευτικές κοινότητες.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Niccolo Rinaldi (ALDE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι,
η τύχη των χριστιανών της Ανατολής αλλάζει τον χάρτη των πολιτισμών, με κοινότητες ηλικίας
χιλιάδων ετών –«Κόπτης» σημαίνει «Αιγύπτιος» στα ελληνικά– να προσπαθούν τώρα να
μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για να ξεφύγουν από τη βία την οποία υφίστανται. Ωστόσο, τα

193Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL19-01-2011



μέσα ενημέρωσης ή τα ξενοφοβικά κόμματα δεν θα πρέπει να κάνουν το σφάλμα να το
αποκαλέσουν αυτό σύγκρουση των θρησκειών ή σύγκρουση των πολιτισμών.

Θα ήθελα να διηγηθώ ένα σύντομο περιστατικό το οποίο θεωρώ σημαντικό. Πριν από χρόνια
στο Κάιρο, ένας ηλικιωμένος άνδρας από την ύπαιθρο, ο οποίος έφερνε γάλα στο σπίτι μας τρεις
φορές την εβδομάδα, στάθηκε στην πόρτα μας κλαίγοντας. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε
τι ήθελε, αφού το μόνο που μπορούσε να πει ανάμεσα στα δάκρυά του ήταν Said Akbar, Said
Akbar, ο σπουδαίος ηλικιωμένος άνδρας, ο σπουδαίος ηλικιωμένος άνδρας. Τελικά
συνειδητοποιήσαμε ότι έδειχνε στους χριστιανούς πελάτες του τη θλίψη του για τον θάνατο του
Karol Wojtyła, ο οποίος μόλις είχε πεθάνει. Επρόκειτο για έναν απλό, ειλικρινή άνδρα, έναν
μουσουλμάνο ο οποίος συμπεριφέρθηκε με όλο τον αρχαίο αμοιβαίο σεβασμό των μεσογειακών
λαών. Αυτό το σύντομο αλλά σημαντικό περιστατικό, που αντικατοπτρίζει τις ευρέως
διαδεδομένες αξίες στην αιγυπτιακή κοινωνία, συνέβη στην ίδια χώρα στην οποία οι Κόπτες
σφαγιάστηκαν τα Χριστούγεννα.

Σήμερα, ωστόσο, οι κοινότητες των χριστιανών της Ανατολής χρειάζονται προστασία. Ορισμένες
φορές βρίσκονται παγιδευμένοι στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε τρομοκράτες και
φονταμενταλιστές και απολυταρχικές εξουσίες. Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική δεν θα πρέπει
να παραμένει ανίσχυρη, ενώ ο κόσμος μεταβάλλεται. Δεν θα πρέπει να φοβάται να πει τη λέξη…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Marina Yannakoudakis (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ανεκτικότητα έναντι των
πεποιθήσεων των άλλων ανθρώπων αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας πολιτισμένης
κοινωνίας. Τα τρομερά γεγονότα στην Αίγυπτο και το Ιράκ αντίκεινται στα ανθρώπινα δικαιώματα
και τις βασικές αρχές της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης. Κανείς δεν θα πρέπει να διώκεται
λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων. Η επιβολή περιορισμών στους χριστιανούς, ή σε
οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική ομάδα, όσον αφορά την άσκηση των θρησκευτικών τους
καθηκόντων είναι εντελώς απαράδεκτη στην κοινωνία μας.

Αλλά προτού ασκήσουμε κριτική, θα πρέπει να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας. Τον
προηγούμενο μήνα, οι χριστουγεννιάτικες θρησκευτικές λειτουργίες απαγορεύθηκαν στο
κατεχόμενο χωριό Ριζοκάρπασο στην Κύπρο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα κράτος μέλος της ΕΕ,
η Κυπριακή Δημοκρατία, βρίσκεται σήμερα, και εδώ και 36 χρόνια, υπό μερική κατοχή από την
Τουρκία. Η πράξη του κατεχόμενου τουρκικού στρατού να εισέλθει στην εκκλησία, να αναγκάσει
τον ιερέα να παύσει την λειτουργία και να αναγκάσει τους παρευρισκόμενους να φύγουν είναι
απαράδεκτη. Το περιστατικό αυτό εξετάζεται επί του παρόντος από τα Ηνωμένα Έθνη.

Επομένως, καθώς μιλάμε για την κατάσταση σε χώρες εκτός ΕΕ και σχετικά με την ελευθερία των
χριστιανών, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε αυτό το Σώμα ότι πρέπει να τακτοποιήσουμε τα του
οίκου μας πρώτα. Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε καμία μορφή διάκρισης σε αυτό το Σώμα, αν
θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Cornelis de Jong (GUE/NGL).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, η ελευθερία της
θρησκείας ή της πίστης προστατεύει τόσο τις θρησκευτικές όσο και τις μη θεϊστικές πεποιθήσεις,
ακόμη και τις αθεϊστικές πεποιθήσεις. Ωστόσο, αυτές οι απόψεις μπορεί να είναι ασυμβίβαστες
μεταξύ τους, και τότε οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν την υποχρέωση να προάγουν την
ανεκτικότητα και να υπερασπίζονται όσους υφίστανται διακρίσεις και βία λόγω των πεποιθήσεών
τους.

Στηρίζω ολόψυχα το κοινό ψήφισμα, με τη μορφή με την οποία το βλέπουμε ενώπιόν μας, όχι
επειδή πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχολούμαστε αποκλειστικά με τους χριστιανούς, αλλά επειδή
οι χριστιανοί είναι αναγκασμένοι επί του παρόντος να αντιμετωπίζουν μισαλλοδοξία σε
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αυξανόμενο αριθμό χωρών. Θα έκανα πάντως το ίδιο αν επρόκειτο για οποιαδήποτε άλλη
θρησκεία.

Η IIES χρειάζεται σημαντικές δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα. Παλαιότερα διατηρούσα παρόμοια
θέση και ο ίδιος στο ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο προσανατολισμός όσον αφορά τις
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις εντάσεις και τις συγκρούσεις λόγω θρησκείας ή
θρησκευτικών πεποιθήσεων απαιτεί πολύ μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό και προσπάθεια, όπως
και οι ειλικρινείς απόπειρες για διάλογο και ανεκτικότητα.

Επομένως, ελπίζω, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, ότι θα λάβετε υπόψη τη σύσταση για αποδέσμευση
ανθρώπινου δυναμικού για τον σκοπό αυτόν.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, στο
πλαίσιο του κυρίαρχου σχετικισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής, υπάρχει μία λέξη που αποτελεί
ταμπού: η χριστιανοφοβία. Εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο, λαμβάνουμε σοβαρές και συχνά
τραγικές αναφορές από αξιόπιστες και αδιαμφισβήτητες πηγές σχετικά με τις διώξεις χριστιανών
σε διάφορες ηπείρους.

Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει, να ανοίξει τα μάτια της και να αναλάβει συγκεκριμένη δράση.
Πρέπει να στείλει σαφή μηνύματα, όπως αυτό που αναμέναμε από τη βαρόνη Ashton. Θα
μπορούσε, για παράδειγμα, να είχε παραθέσει τα εμπνευσμένα λόγια του πάπα Βενέδικτου για
την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης πριν από λίγες ημέρες, όταν επεσήμανε ότι η άρνηση της
θρησκευτικής ελευθερίας είναι προσβολή προς τον Θεό και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς
και απειλή για την ασφάλεια και την ειρήνη.

Απαιτείται ανάληψη συγκεκριμένης δράσης. Τι περιμένουμε –όπως ρώτησα αμέσως– για να
στείλουμε μια επιτροπή να ελέγξει την κατάσταση των κοπτών χριστιανών αδελφών μας στην
Αίγυπτο, μία επισήμως μετριοπαθή χώρα όπου στην πράξη δεν έχουν καθόλου θεμελιώδη
δικαιώματα, ούτε ακόμη και στα δημόσια αξιώματα, στον δημόσιο τομέα;

Ξύπνα, αξιοθρήνητη Ευρώπη, και θυμήσου τις χριστιανικές σου ρίζες!

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. LIBOR ROUČEK
Αντιπροέδρου

Jaime Mayor Oreja (PPE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, οι επιθέσεις οι οποίες έλαβαν χώρα
προσφάτως στο Ιράκ και την Αίγυπτο καθιστούν φανερές δύο τραγωδίες για την Ευρώπη, αν και
διαφορετικού χαρακτήρα. Πρώτον, αποτελεί τραγωδία το γεγονός και μόνο ότι έλαβαν χώρα,
λόγω της βαρβαρότητας και της απώλειας ανθρώπινων ζωών.

Δεύτερον, ωστόσο, αποτελεί επίσης τραγωδία το γεγονός ότι συχνά παραβλέπονται στην κοινωνία
μας. Σε πολλές περιπτώσεις, ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα
γεγονότα να περιορίζονται στις αναφορές σχετικά με τα ατυχήματα και την εγκληματικότητα
στα μέσα ενημέρωσης, σαν να επρόκειτο για κάτι το εξωτερικό αντί για μια επίθεση εναντίον μας.
Είναι σαν να συνέβησαν κάπου αλλού ενώ, στην πραγματικότητα, αυτές οι επιθέσεις λαμβάνουν
χώρα στην καρδιά του πολιτισμού μας και εναντίον του πυρήνα του πολιτισμού μας, της Ευρώπης
μας.

Ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων συνίσταται, κατά βάση, στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σοβαρότητα, τη σημασία και την έκταση των επιθέσεων εναντίον
των χριστιανών σε αυτά τα μέρη. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν θα πρέπει να εκδίδουν μόνο
γενικές δηλώσεις που να καταδικάζουν αυτές τις επιθέσεις, αλλά θα πρέπει επίσης να προωθούν
την ανάληψη δράσης με βάση τα εξής: πρώτον, να διασφαλίζουν ότι αυτή η τραγωδία προβάλλεται
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περισσότερο στις κοινωνίες μας και στα μέσα ενημέρωσης, και δεύτερον, να διασφαλίζουν ότι
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν πιο έντονη παρουσία στις περιοχές όπου λαμβάνει χώρα η
τραγωδία.

Με αυτόν τον στόχο και με βάση αυτές τις δύο γραμμές δράσης, επιτρέψτε μου να πω,
βαρόνη Ashton, ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εσείς η ίδια πρέπει να προβάλετε τον
σημαντικό ρόλο των θυμάτων των εν λόγω γεγονότων. Τα θύματα πρέπει να προσωποποιούνται.
Τα θύματα πρέπει να προβάλλονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά μας όργανα. Πρέπει να εκπονήσουμε
ένα πρόγραμμα επισκέψεων, συναντήσεων, ακόμη και υλικής υποστήριξης για τα θύματα, αλλά
τα ίδια τα θύματα αυτών των τρομερών διώξεων μπορούν να τα καταφέρουν πολύ καλύτερα
απ’ ό,τι εμείς να υπερασπιστούν τον αγώνα τους.

Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D).   – Κύριε Πρόεδρε, ως Σοσιαλιστές, πιστεύουμε στα
ανθρώπινα δικαιώματα και ασφαλώς στα θρησκευτικά δικαιώματα. Και, όπως πολύ ορθά ανέφερε
προηγούμενα ο κύριος Swoboda, ενδιαφερόμαστε όχι μόνον για την χριστιανική θρησκεία, αλλά
για τα δικαιώματα όλων των θρησκειών, για το δικαίωμα να ασκεί κάποιος την θρησκεία την
οποία πιστεύει και πολύ περισσότερο για να υπάρχει μία κατανόηση όλων των θρησκειών και
μία κατανόηση της πίστης που έχει κάποιος ως πολίτης.

Θα ήθελα όμως - και λόγω καταγωγής - να αναφέρω ένα συγκεκριμένο συμβάν το οποίο έγινε
στην Κύπρο και το οποίο αναφέρεται στην έκθεση. Σε μία εκκλησία που επί δεκαετίες εγένετο η
τελετή των Χριστουγέννων επενέβη η τουρκική κατοχική παρουσία για να σταματήσει την τέλεση
αυτής της λειτουργίας και πολύ περισσότερο να εκδιώξει τους πιστούς και να αναγκάσει τον
ιερέα να βγάλει τα άμφιά του. Η διαφοροποίηση αυτού του συγκεκριμένου επεισοδίου είναι ότι
γίνεται δυστυχώς - ή ευτυχώς, διότι μας δίνεται η δυνατότητα να συνδράμουμε για τη λύση
αυτού του προβλήματος - σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Frederique Ries (ALDE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, η βάρβαρη σφαγή στην
Αλεξάνδρεια στις 31 Δεκεμβρίου είναι συνέχεια μιας σειράς δολοφονικών επιθέσεων εναντίον
χριστιανών σε πολλά μέρη του κόσμου: στο Ιράν, στο Ιράκ, στο Πακιστάν, στη Νιγηρία και
τελευταία στην Αίγυπτο. Τα κύρια θύματα των διώξεων –θα πρέπει να έχουμε την τόλμη να λέμε
τη λέξη αν και δεν εμφανίζεται στο ψήφισμά μας– ήταν χριστιανοί της Ανατολής. Πρόκειται για
ένα βαθειά ριζωμένο πρόβλημα, και η χριστιανοφοβία είναι μια πραγματικότητα.

Η λύση την οποία οφείλει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση –την οποία οφείλουμε να
προσφέρουμε εμείς– πρέπει να είναι αντάξια αυτών των χριστιανικών μειονοτήτων. Υπάρχουν
δώδεκα εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται προστασία και στους οποίους πρέπει να
δοθεί μια επιλογή διαφορετική από τη φυγή ή τον θάνατο. Όπως έχει ήδη επαναληφθεί αρκετές
φορές, δεν πρόκειται για τον στιγματισμό μίας θρησκείας σε σύγκριση με μία άλλη, αλλά απλώς
για την επισήμανση ότι είναι απολύτως ζωτικής σημασίας η καταπολέμηση αυτών των ακραίων
ισλαμιστών οι οποίοι καταστρέφουν την ελευθερία ακριβώς όπως δολοφονούν ανθρώπους.

Ελπίζουμε, βαρόνη Ashton, ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών
στα τέλη του μήνα, θα προτείνετε μια συντονισμένη απάντηση και στρατηγική για την
καταπολέμηση αυτής της βίας σε βάρος των χριστιανών της Ανατολής. Πιστεύω ότι είναι
σημαντικό να ασκηθεί πίεση μέσω των συμφωνιών σύνδεσης που έχουμε συνάψει με ορισμένες
από αυτές τις χώρες, για παράδειγμα, και να ζητήσουμε από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους
να ασκήσουν δίωξη στους δράστες και να τους προσαγάγουν στη δικαιοσύνη. Αυτό αναφέρεται
στην παράγραφο 2 του ψηφίσματός μας.

Η ελευθερία της λατρείας πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κόσμο, ακριβώς όπως κάθε
άτομο είναι ελεύθερο να πιστεύει ή να μην πιστεύει, επειδή αν υπονομευθεί αυτή η ελευθερία η
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οποία επιτρέπει τον διαχωρισμό της θρησκείας από το κράτος, τότε κινδυνεύουν και όλες οι
άλλες ελευθερίες μας.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, τα θύματα του 75% τουλάχιστον του
συνόλου των περιπτώσεων θρησκευτικής δίωξης σε ολόκληρο τον κόσμο είναι χριστιανοί. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμένει παθητικός θεατής και δεν μπορεί απλώς να παρατηρεί
και να μην κάνει τίποτα για το ζήτημα αυτό. Η σημερινή συζήτηση δεν αποσκοπεί μόνο να
υπενθυμίσει στην Ευρώπη ότι πρέπει να συμμετάσχει στον παγκόσμιο αγώνα για να διασφαλισθεί
ο σεβασμός του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία, αλλά και να υπενθυμίσει ότι όλοι εμείς
πρέπει να εξετάσουμε από κοινού ποια μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για
να αποτρέψει τις διώξεις χριστιανών στο μέλλον.

Τι μπορούμε να κάνουμε; Κατά την άποψή μου, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε
είναι να διασφαλίσουμε ότι ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας είναι μία από τις
προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν υπογράφουμε συμφωνίες
με άλλες χώρες, είναι σημαντικό να διασφαλίζουμε ότι περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες
εμποδίζουν τις διώξεις λόγω θρησκείας στην εκάστοτε χώρα.

Δεύτερον, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κέντρου για
την παρακολούθηση των θρησκευτικών διώξεων σε ολόκληρο τον κόσμο, το οποίο θα παρέχει
σχετικές πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση και θα δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
να ανταποκρίνεται ταχέως.

Τρίτο και τελευταίο, θα πρέπει να θέσουμε τέρμα στην πολιτική μας των δύο μέτρων και δύο
σταθμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη συνολικά ανοίγει τα σύνορά της για τους μετανάστες
από διάφορες χώρες του κόσμου. Τους επιτρέπουμε την οικοδόμηση τόπων λατρείας και τους
επιτρέπουμε να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, σπάνια
υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των χριστιανών στις ίδιες αυτές χώρες, στις χώρες όπου η κατοχή
μιας Βίβλου τιμωρείται συχνά με πολλά χρόνια φυλάκισης, και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη
και με θάνατο, στις χώρες όπου δεν θα ήταν μόνο δύσκολο να χτιστεί ένας χριστιανικός τόπος
λατρείας, αλλά θα ήταν απλώς αδύνατο.

Σήμερα, ήρθε η ώρα να τηρήσουμε μια σκληρή, αποφασιστική και σθεναρή στάση όσον αφορά
τα δικαιώματα των χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα, ήρθε η ώρα να εκφράσουμε
ηχηρά τις απαιτήσεις μας να είναι οι χριστιανοί και οι οπαδοί άλλων θρησκειών ελεύθεροι να
ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.

Francisco Jose Millan Mon (PPE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση είναι απολύτως
απαραίτητη, δεδομένων των πρόσφατων σοβαρών γεγονότων που πλήττουν τη θρησκευτική
ελευθερία, και ακόμη και τις ζωές των χριστιανών. Αναφέρομαι ειδικότερα στα όσα συνέβησαν
κυρίως στο Πακιστάν, το Ιράκ, τη Νιγηρία και την Αίγυπτο.

Το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα περιγράφει λεπτομερώς
αυτό που αποκαλεί ελευθερία της θρησκείας ή θρησκευτική ελευθερία. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται,
δυστυχώς, για ένα δικαίωμα που γίνεται ελάχιστα σεβαστό σε ορισμένες χώρες. Τώρα
διαπιστώνουμε ακόμη και ότι όσοι διακηρύσσουν τη χριστιανική πίστη μπορεί να πληρώσουν
και με την ίδια τους τη ζωή.

Βαρόνη Ashton, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί σθεναρά το δικαίωμα στη
θρησκευτική ελευθερία γενικά, ενσωματώνοντάς το ρητά στην εξωτερική της δράση και
απαιτώντας σεβασμό, ελευθερία και ασφάλεια γι’ αυτήν τη θρησκευτική ομάδα που διώκεται
πλέον περισσότερο από όλες στον κόσμο, τη χριστιανική κοινότητα. Πρέπει να απαιτήσουμε από
όλες τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις να πράττουν ό,τι είναι απαραίτητο για να αποτρέπουν
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αυτές τις επιθέσεις, και όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, να συλλαμβάνουν και να τιμωρούν όσους
είναι υπεύθυνοι.

Κυρίες και κύριοι, βαρόνη Ashton, η ελευθερία είναι ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής ταυτότητας,
όπου συμπεριλαμβάνεται η θρησκευτική ελευθερία, η οποία αποτελεί μέρος του βασικού πυρήνα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η ελευθερία είναι επίσης ένας δρόμος προς την ειρήνη, όπως
ανέφερε ο πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ´ στο μήνυμα του την 1η Ιανουαρίου. Θα ήθελα επίσης να
επισημάνω τον ουσιαστικό ρόλο του χριστιανισμού στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Θα ήταν, επομένως, ένα θλιβερό παράδοξο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαιτούσε όσο το δυνατόν
πιο σθεναρά να προστατεύει ο κόσμος τα πλέον βασικά δικαιώματα των χριστιανών και αν δεν
τους βοηθούσε όπου και αν βρίσκονται.

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιγράφει μεθόδους για την καλύτερη υπεράσπιση
της θρησκευτικής ελευθερίας γενικότερα και της ελευθερίας των χριστιανών ειδικότερα. Επικροτώ
το γεγονός ότι το επικείμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων πρόκειται να τις εξετάσει
προσεκτικά, και –ολοκληρώνω τώρα, κύριε Πρόεδρε– ότι το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
της 14ης Φεβρουαρίου πρόκειται να εκφράσει τη γνώμη του γι’ αυτά τα σοβαρά γεγονότα, όπως
ακριβώς έπραξε πολύ θαρραλέα ο πρόεδρος Sarkozy, για παράδειγμα.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική εκτιμάται με βάση το κατά πόσο εμμένει στις
θεμελιώδεις αξίες της, οι οποίες είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η αρχή της
νομιμότητας και η ελευθερία της θρησκείας.

Το νομικό σύστημα της Αιγύπτου κινδυνεύει να παραμείνει στη σκιά του νόμου της σαρία, του
οποίου θύματα είναι ακριβώς οι κόπτες χριστιανοί. Η Διάσκεψη Ευρωπαϊκών Εκκλησιών ζητεί
τη διεξαγωγή διαλόγου στην Ευρώπη μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Ο ευρωπαϊκός
θρησκευτικός διάλογος, η πολιτιστική παράδοση της θρησκείας και η παράδοση της θρησκευτικής
διδασκαλίας αποτελούν επίσης πόρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Ο χριστιανισμός και άλλες θρησκείες είναι κινήματα ειρήνης όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν
ανθεί, η θρησκεία ενώνει τους ανθρώπους· δεν τους χωρίζει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους
τρομοκράτες να χρησιμοποιούν τη θρησκεία ως μέσο για τη διάπραξη βάρβαρων πράξεων.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με οργανώσεις που παρακολουθούν
τις θρησκευτικές διώξεις, καθημερινά, πάνω από 200 εκατομμύρια χριστιανοί απειλούνται με
διώξεις. Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 170.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους απλώς επειδή
ήταν χριστιανοί, όσο απίστευτο και αν ακούγεται. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία προέρχονται
από οργανώσεις που παρακολουθούν τις διώξεις χριστιανών και αποκαλύπτουν ότι οι χριστιανοί
υποφέρουν στην πραγματικότητα περισσότερο από όλους όσον αφορά τις θρησκευτικές διώξεις,
πράγμα που θα πρέπει να θυμόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη
σε σημαντικό αριθμό ισλαμικών χωρών, όπου οι χριστιανοί αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης
κατηγορίας.

Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί αυτήν την κατάσταση, και όχι μόνο επειδή έχει χριστιανικές
ρίζες. Αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν απλώς επειδή είναι οπαδοί μίας θρησκείας και όχι μίας άλλης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιδρά με αρκετή αποφασιστικότητα στις επιθέσεις και τις διακρίσεις
σε βάρος χριστιανών. Οι διώξεις χριστιανών πρέπει να θίγονται στο πλαίσιο των διμερών
διαπραγματεύσεων και των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες όπου
λαμβάνουν χώρα τέτοια ακραία και τρομερά γεγονότα. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να
ζητήσει από την κ. Ashton να είναι πιο δυναμική και αποφασιστική στις ενέργειές της.
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Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ πάρα πολύ αυτήν τη συζήτηση και στηρίζω
απολύτως το ψήφισμα, του οποίου ήμουν και ένας από τους εισηγητές. Πιστεύω ότι ξυπνάει ένα
κοιμισμένος γίγαντας λόγω της αδικαιολόγητης και άγριας κακομεταχείρισης των χριστιανών.
Αν αυτή η αγριότητα και κακομεταχείριση ίσχυε για τους μουσουλμάνους ή για την εβραϊκή
κοινότητα, θα ήμουν το ίδιο ανήσυχος. Η Ευρώπη είναι ένα μωσαϊκό: η ενότητα και η πολυμορφία
της αποτελούν το σύνθημά μας.

Ωστόσο στην Κύπρο, η τουρκική κυβέρνηση και οι αντιπρόσωποί της θεωρούν σκόπιμο να
απαιτούν από τους χριστιανούς να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν άδεια να προσευχηθούν
και τους διώχνουν από την εκκλησία όταν αποφασίζουν να το κάνουν αυτό συλλογικά. Έχει
κληθεί ο τούρκος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει εξηγήσεις; Εάν όχι, για ποιον
λόγο; Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής σε όσους μουσουλμάνους στήριξαν τους χριστιανούς
γείτονές τους που δέχθηκαν επίθεση. Επομένως, ας μην στρέψουμε αυτό το ψήφισμα εναντίον
κανενός. Αφορά τους χριστιανούς και όσους δέχονται επιθέσεις.

Δεν ανέχομαι και δεν μπορώ να δεχθώ την κακομεταχείριση ανθρώπων, ατόμων ή κοινοτήτων
λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Αυτή η συζήτηση αφορά τους χριστιανούς· πάρα
πολλοί αναμένουν από τους χριστιανούς να ανέχονται κάθε είδους σχόλιο. Το θεωρούν
αναχρονισμό. Είναι καιρός να αρχίσουμε να επιδεικνύουμε αμοιβαίο σεβασμό. Σέβομαι τα άτομα
σε αυτό το Σώμα που δεν έχουν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή που έχουν διαφορετικές θρησκευτικές
πεποιθήσεις από τις δικές μου. Είναι καιρός οι άνθρωποι σε αυτό το Σώμα να αρχίσουν να δείχνουν
σεβασμό σε όσους έχουν χριστιανικές πεποιθήσεις· είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία.

Μαρία-Ελένη Κοππά (S&D).   – Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιασθεί
τα κρούσματα θρησκευτικής βίας σε όλον τον κόσμο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία και
αγανάκτηση. Η απαγόρευση άσκησης της θρησκευτικής πίστης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και του Διεθνούς Δικαίου, το οποίο ορίζει ότι το δικαίωμα
στην πίστη είναι αναφαίρετο και δεδομένο.

Η απαγόρευση τέλεσης της λειτουργίας των Χριστουγέννων στο Ριζοκάρπασο της κατεχόμενης
Κύπρου από τις δυνάμεις κατοχής, οι βομβιστικές επιθέσεις στον χριστιανικό ναό της
Αλεξάνδρειας εναντίον της Κοπτικής Κοινότητας είναι δύο μόνο δείγματα της αυξανόμενης
έντασης και του θρησκευτικού μίσους που αναπτύσσεται σε πολλά μέρη όχι μακρινά από την
Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων τα οποία στην πράξη να
περιφρουρήσουν το δικαίωμα κάθε θρησκευτικής πίστης. Και πρέπει το μήνυμα να είναι ισχυρό
και σαφές ότι δεν υπάρχει ανοχή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοια φαινόμενα. Θα
ήθελα να παρακαλέσω την Υπάτη Εκπρόσωπο να συμπεριλάβει στις προτεραιότητές της και την
αξιολόγηση της κατάστασης της ελευθερίας θρησκευτικής έκφρασης. Τέλος, σε επίπεδο
Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλό θα ήταν να περιλαμβάνεται η πτυχή της προστασίας
της θρησκευτικής πίστης σε όλες τις συζητήσεις με τρίτες χώρες.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο χριστιανισμός αποτελούσε πάντα
δείκτη της ευρωπαϊκής ταυτότητας, και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέουν από αυτόν.
Η ΕΕ δεν μπορεί, επομένως, να κάθεται απλώς και να παρακολουθεί, ενώ οι χριστιανοί διώκονται,
και εν προκειμένω συμπεριλαμβάνονται οι διώξεις σε άλλα μέρη του κόσμου. Στις αραβικές και
ασιατικές χώρες, οι χριστιανοί αποτελούν τη θρησκευτική μειονότητα που απειλείται περισσότερο,
όπως επιβεβαιώνεται από τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον χριστιανών στην Αίγυπτο και στο
Ιράκ και από τις πρόσφατες επιθέσεις στην Ινδία, όπου στα θύματα συγκαταλέγονταν και μικρά
παιδιά. Έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας για να αποτρέψουμε και να καταγγείλουμε τέτοιου
είδους επιθέσεις, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταδικάσει αποφασιστικά τις επιθέσεις
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εναντίον χριστιανών. Ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για να γίνει αυτό θα ήταν
να εξαρτάται η σύναψη συμφωνιών με την ΕΕ, για παράδειγμα εμπορικών συμφωνιών με τρίτες
χώρες, από διασφαλίσεις ότι οι ενδιαφερόμενες χώρες θα σέβονται τα δικαιώματα των χριστιανών
και από τη συμπερίληψη ρητρών που θα προβλέπουν την αναστολή της συμφωνίας σε περίπτωση
παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων.

Doris Pack (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, το 2009 ενθαρρύναμε έναν
διαπολιτισμικό διάλογο στην Ευρώπη, ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, ορθόδοξους
χριστιανούς και καθολικούς και ανάμεσα σε διαμαρτυρόμενους και ορθόδοξους χριστιανούς.
Στην κοινότητά μας, επιχειρήσαμε να επιφέρουμε την αύξηση της εμπιστοσύνης. Αυτό το κάνουμε
μεταξύ μας. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι έχουμε τις δικές μας απόψεις και το θάρρος να τις
εκφράσουμε. Ορισμένες φορές, αυτό προφανώς δεν ισχύει. Πρόσφατα διάβασα και άκουσα ότι
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα ημερολόγιο για νέους ανθρώπους το οποίο περιλαμβάνει
τις αργίες όλων των άλλων θρησκειών εκτός του χριστιανισμού. Το μόνο που μπορώ να πω είναι
ότι τέτοιου είδους ενέργειες απλώς θα ενθαρρύνουν όσους στην Αίγυπτο και αλλού συνεχίζουν
να διαπράττουν τρομερές πράξεις.

Έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε τους χριστιανούς σε εκείνες τις χώρες που έχουν ήδη
αναφερθεί επανειλημμένα. Στην πλειονότητά τους ζουν σε χώρες όπως η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος,
το Ιράκ και το Ιράν, που αποτελούν την κοιτίδα του χριστιανισμού. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε
να εκδιωχθούν αυτοί οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Δεν είναι μειονότητες, είναι Αιγύπτιοι και
Παλαιστίνιοι, ακριβώς όπως όλοι οι άλλοι κάτοικοι των εν λόγω χωρών. Θέλουν να συνεχίσουν
να ζουν εκεί, αλλά αυτό καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο για εκείνους. Πρέπει να στηρίξουμε
τη βαρόνη Ashton και πρέπει να επιχειρήσουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
περιλαμβάνει μια εγγύηση για τη θρησκευτική ελευθερία σε όλες τις συνθήκες τις οποίες συνάπτει
με τρίτες χώρες και, ειδικότερα, με τις προαναφερθείσες χώρες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι
κανείς δεν θα αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του για θρησκευτικούς λόγους.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, όταν βλέπω την κατάσταση στη Βαγδάτη
και την Αλεξάνδρεια, έχω την εντύπωση ότι πήγαμε πίσω στον χρόνο κατά 500 χρόνια. Τότε,
εμείς στις Κάτω Χώρες βρισκόμασταν εν μέσω των πολέμων μεταξύ των παρατάξεων Γάντζων
και Βακαλάων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι διαμαρτυρόμενοι και οι καθολικοί πολεμούσαν
σθεναρά μεταξύ τους. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για τέτοια πράγματα στη
σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. Όταν βλέπω τη Βαγδάτη και την Αλεξάνδρεια, ωστόσο, διαπιστώνω
ότι πρόκειται απλώς για γενικές εκφράσεις μιας ζωής η οποία υφίσταται στο παρασκήνιο σε
πολλές χώρες.

Για τον λόγο αυτόν, το μήνυμά μου προς εσάς είναι ότι, στο πλαίσιο τόσο αυτού του πολιτισμικού
διαλόγου όσο και των ελευθεριών που θεσπίσαμε από κοινού, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
διασφαλίσει την ύψιστη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας σε κάθε συνθήκη που εγκρίνει,
σε κάθε χώρα με την οποία έχει δοσοληψίες και σε κάθε έκθεση που συντάσσει, όπως μάλιστα
επεσήμανα εγώ η ίδια στην έκθεση σχετικά με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει επίσης –αν και η
κ. Pack δεν το ανέφερε– ότι οι εν λόγω ελευθερίες πρέπει να είναι αμοιβαίες και ότι η θρησκευτική
ελευθερία πρέπει επίσης να γίνεται σεβαστή σε χώρες όπου το Ισλάμ δεν είναι η θρησκεία της
πλειονότητας.

Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η μισαλλοδοξία και η βία που έλαβαν χώρα είναι απαράδεκτες και
ότι θα πρέπει να οδηγήσουμε τις αντιμαχόμενες παρατάξεις σε διάλογο. Επομένως, ζητώ από
την κ. Ashton, καθώς και από τη διπλωματική της υπηρεσία, να διασφαλίσει ότι θα είμαστε
απολύτως συνεπείς όταν συζητούμε για την ελευθερία της θρησκείας σε κάθε επικοινωνία μας
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με τις αρχές όλων αυτών των χωρών. Μπορείτε να βασιστείτε στην αλληλεγγύη του Κοινοβουλίου
εν προκειμένω.

Ελένη Θεοχάρους (PPE).   – Κύριε Πρόεδρε, οι διώξεις και οι σφαγές εναντίον των Χριστιανών
στη Μέση Ανατολή είναι συνήθως έργο φανατικών και τρομοκρατικών οργανώσεων. Οι διώξεις
εναντίον των Ελληνοκυπρίων Χριστιανών στην κατεχόμενη Κύπρο είναι έργο τακτικού στρατού
χώρας που επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχω στα χέρια μου επιστολή, που έστειλε ο αυτοαποκαλούμενος «Πρέσβης της Τουρκικής
Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» στις Βρυξέλλες - μίας οντότητας η οποία υφίσταται μόνο
και μόνο στηριζόμενη στη δύναμη του τουρκικού στρατού κατοχής -, με την οποία επιδιώκει να
με γελοιοποιήσει και παράλληλα παραδέχεται ότι η διακοπή της λειτουργίας στο Ριζοκάρπασο
έγινε διότι οι Ελληνοκύπριοι Χριστιανοί δεν είχαν βγάλει άδεια.

Βαρόνη Ashton, από πότε η άσκηση της θρησκευτικής πίστης χρειάζεται άδεια από τον
οποιονδήποτε; Και πόσο θα ανέχεστε μια χώρα, η οποία επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, να παραβιάζει τόσο βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες
Ευρωπαίων πολιτών;

Miroslav Mikolasik (PPE).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, θα ήθελα να απευθυνθώ
σε εσάς και να διατυπώσω μια θερμή παράκληση για το ζήτημα αυτό, καθώς θεωρούμε ότι είναι
εντελώς απαράδεκτο οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή να συνεχίζουν να υφίστανται τέτοιες
ανηλεείς επιθέσεις.

Ιράκ, Ιράν, Αίγυπτος, Νιγηρία, Τουρκία, Πακιστάν. Οι εν λόγω χώρες είναι οι πατρίδες τους –των
χριστιανών– εδώ και αιώνες, και δεν επιθυμούν να φύγουν. Είναι τρομερό το ότι οι ισλαμιστές
ιερείς προωθούν αντιχριστιανικά αισθήματα στις ομιλίες τους προς τους πιστούς τους. Στο
βόρειο Ιράκ, οι άνθρωποι φοβούνται να στολίσουν τα σπίτια τους. Στη Βαγδάτη, ένοπλοι
εισέβαλαν πυροβολώντας 52 άτομα και τραυματίζοντας 200.

Τον Δεκέμβριο, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τους ιρακινούς επισκόπους που
επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τόνισαν προς εμάς ότι χρειάζονται τη στήριξή μας
και τη στήριξη ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να μην δολοφονούνται αθώοι
άνθρωποι για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Τι έχουμε επιτύχει ως προς αυτό;

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να αναφέρω την Τουρκία, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες
για την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύει την ίδρυση χριστιανικών
θρησκευτικών σωματείων ή συναθροίσεων πιστών. Επιτρέπουμε την κατασκευή μιναρέδων στην
Ευρώπη, ενώ εκείνοι δεν το ανταποδίδουν καθόλου.

Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω πού είναι όλοι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και
οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων και ούτω καθεξής. Ορισμένες φορές αναρωτιέμαι
μήπως θα ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ομάδα για την προστασία των χριστιανών σε
ολόκληρο τον κόσμο.

Peter Šťastný (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ ανησυχητική η διαπίστωση ότι
αυξάνονται τα περιστατικά άγριων και βίαιων επιθέσεων σε βάρος χριστιανών και των κοινοτήτων
τους. Οι υπεύθυνοι είναι κυρίως φανατικοί, ακραίοι ισλαμιστές. Πρόκειται για καθαρό μίσος.
Είναι αναγκαίο να σταματήσει και επιβάλλεται να σταματήσει.

Η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα, συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος Σώματος, πρέπει να
αυξήσουν την άσκηση πίεσης στις κυβερνήσεις των χωρών όπου συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά,
ιδίως στις χώρες όπου το κράτος έχει θεσπίσει αδύναμες πολιτικές ή κάνει τα στραβά μάτια σε
τέτοιου είδους περιστατικά.
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Εδώ, εκτιμούμε και προστατεύουμε κάθε ζωή ανεξαιρέτως· τιμωρούμε σοβαρά όποιον θέτει σε
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές· και η τιμωρία είναι πιο αυστηρή αν οι εν λόγω επιθέσεις γίνονται σε
βάρος μιας μειονότητας και υποκινούνται από μίσος. Πρέπει να επιμείνουμε ότι και άλλες χώρες
θα πρέπει να παρέχουν παρόμοια προστασία για τις ζωές των ανθρώπων και να τιμωρούν αυστηρά
όλους τους δράστες αυτών των ειδεχθών εγκλημάτων, και πρέπει να συνδράμουμε εν προκειμένω
τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Όλοι γνωρίζουμε τις σοβαρές δυνητικές επιπτώσεις αν δεν γίνει κάτι και αν δεν σταματήσει η
τρέχουσα αυξανόμενη τάση. Επομένως, ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος θα πρέπει να εστιάσει
κάθε δυνατή προσπάθεια στην αντιστροφή αυτής της επικίνδυνες τάσης.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, δεν θέλω με κανέναν τρόπο να
υποτιμήσω την πίεση που ασκείται σε άλλες θρησκείες, αλλά τα στατιστικά στοιχεία μιλούν από
μόνα τους. Το 75% των ατόμων που απειλούνται ή δολοφονούνται για θρησκευτικούς λόγους
είναι χριστιανοί και περίπου 100 εκατομμύρια χριστιανοί παγκοσμίως υφίστανται διώξεις και
βία λόγω της πίστης τους.

Πρόσφατα, η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα ανησυχητική στη Μέση Ανατολή, όπως έχουμε
ακούσει εδώ. Οι επιθέσεις σε εκκλησιαστικές λειτουργίες στο Ιράκ, την Αίγυπτο και τη Συρία
έχουν στοιχίσει δεκάδες ζωές, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Και σε άλλα μέρη του κόσμου
υπάρχουν επίσης προκλήσεις. Η έντονη οικονομική ανάπτυξη στις ασιατικές χώρες συγκαλύπτει
σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Κίνα, την Ινδία και το
Βιετνάμ, για παράδειγμα, η ελευθερία της θρησκείας αναγνωρίζεται κυρίως μόνο στα χαρτιά.
Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της τα παραβλέπουν όλα αυτά λόγω, για
παράδειγμα, εμπορικών σχέσεων.

Ωστόσο, αν το ήθελε, η ΕΕ θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα για να βελτιώσει
την κατάσταση των χριστιανών και για να προωθήσει την ελευθερία της θρησκείας στον κόσμο,
για παράδειγμα επιμένοντας να υπάρχει μια ρήτρα για την ελευθερία της θρησκείας σε όλες τις
συμφωνίες που συνάπτει με τρίτες χώρες. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία
Επίτροπε, κατά πόσον υπάρχει η πρόθεση να επιμείνουμε σε μια τέτοια ρήτρα και, επιπλέον, να
παρακολουθούμε την εφαρμογής της.

Η άτολμη στάση της Ευρώπης οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι εδώ χάνουμε τις
παλαιές μας αξίες. Θέλουμε να απομονώσουμε τη θρησκεία σε έναν ιδιωτικό χώρο. Αυτό
αντικατοπτρίζεται, για παράδειγμα, στη συζήτηση για την παρουσία του Εσταυρωμένου η οποία
έλαβε χώρα στην Ιταλία. Ομοίως, η κ. Pack ανέφερε εν προκειμένω το ημερολόγιο που
δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή, από το οποίο απουσιάζουν εντελώς οι χριστιανικές θρησκευτικές
εορτές. Το κοσμικό πνεύμα δεν αποτελεί την απάντηση σε αυτά τα προβλήματα. Η απάντηση
έγκειται στον σεβασμό για όσους έχουν απόψεις διαφορετικές από τις δικές μας και για τις
πεποιθήσεις των άλλων.

Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η δεινή θέση των χριστιανών στη Μέση
Ανατολή, την Ασία και την Αφρική δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν πρόκειται για μια σειρά θλιβερών
αλλά ασυντόνιστων επιθέσεων. Αντιθέτως, πρόκειται για κλασική μαζική δίωξη. Οι χριστιανοί
εκφοβίζονται, εκδιώκονται ή δολοφονούνται με έναν σαφή σκοπό: τη θρησκευτική κάθαρση.
Αυτό συμβαίνει ενώ εμείς εδώ στην Ευρώπη καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να
ικανοποιήσουμε τις ατέλειωτες ευαισθησίες των μουσουλμάνων πιστών. Το αποτέλεσμα είναι
μια Ευρώπη γεμάτη τζαμιά, ενώ στη Μέση Ανατολή λαμβάνει χώρα η εκκαθάριση των χριστιανών.

Αλλά εδώ δεν πρόκειται για αριθμούς. Πρόκειται για την ελευθερία και την ταυτότητα. Ακόμη
και για όσους από εμάς δεν πιστεύουν, ο χριστιανισμός θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από
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μια λησμονημένη, αλλόκοτη και φθίνουσα αίρεση. Είμαστε ελεύθεροι να πιστεύουμε ή όχι, αλλά
δεν είμαστε ελεύθεροι να παρακολουθούμε την κατάχρηση των ελευθεριών μας.

Αυτή η προσέγγιση σημαίνει ότι θα πρέπει να καταστήσουμε τη θρησκευτική ελευθερία
προϋπόθεση στις σχέσεις μας με κυρίαρχα κράτη. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να κατοχυρωθεί
νομοθετικά και να αποτελέσει μέρος της εντολής της Υπάτης Εκπροσώπου.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στην Υπάτη Εκπρόσωπο ότι, σε
αυτήν την κατάσταση, δεν αρκούν οι καταδίκες και οι δηλώσεις. Οι επιθέσεις σε βάρος
χριστιανικών κοινοτήτων έχουν ενταθεί δραματικά, ιδίως στις χώρες της Μέσης Ανατολής και
της Βόρειας Αφρικής. Είναι δύσκολο να βρεθεί εκεί ένα κράτος όπου οι χριστιανοί μπορούν να
ζουν ως κανονική μειονότητα και, το πιο σημαντικό, να διακηρύσσουν την πίστη τους.

Οι άνθρωποι που έχουν μεταστραφεί πρόσφατα στον χριστιανισμό είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο
του θανάτου. Δεν μιλάμε για νέες μειονότητες εν προκειμένω. Οι χριστιανοί συγκαταλέγονται
στους αρχαίους ιστορικούς κατοίκους στις εν λόγω χώρες. Σήμερα, αναγκάζονται ολοένα και
περισσότερο να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, αναγκάζονται να ζουν σε γκέτο ή έχουν μετατραπεί
σε εσωτερικούς πρόσφυγες όπως εκείνοι στο Ιράκ. Συνεπώς, απαιτείται επειγόντως η χάραξη
στρατηγικής της ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και η πρόβλεψη μιας σειράς συγκεκριμένων
μέτρων έναντι όσων χωρών δεν προστατεύουν σκοπίμως τις θρησκευτικές μειονότητες.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω την ιδέα ενός συναδέλφου, του κ. Mayor Oreja, δηλαδή την
κατάρτιση ενός καταλόγου θυμάτων με τα οποία οι εξωτερικές υπηρεσίες της ΕΕ θα πρέπει να
επικοινωνούν ενεργά. Δεν στρέφουμε εν προκειμένω τη μία θρησκεία εναντίον της άλλης.
Πρόκειται για την πραγματική ισότητα ευκαιριών, επειδή θα πρέπει να είναι το ίδιο εύκολο να
χτιστεί μια χριστιανική εκκλησία στην Αλεξάνδρεια ή την Άγκυρα όπως είναι το να χτιστεί ένα
τζαμί στις Βρυξέλλες.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Κύριε Πρόεδρε, οι επιθέσεις εναντίον της χριστιανικής
κοινότητας στην Αίγυπτο και άλλες χώρες θα πρέπει να καταδικαστούν, και είναι καθήκον μας
να αντιδράσουμε. Το ερώτημά μου είναι το εξής: αν η Ευρώπη, ως το λίκνο του χριστιανισμού,
δεν υπερασπιστεί τους χριστιανούς και την ελευθερία τους να ασκούν τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα, τότε ποιος θα το κάνει;

Ωστόσο, πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και τη
χειραγώγηση των μουσουλμανικών κοινοτήτων από εξτρεμιστές. Πρέπει επίσης να είμαστε
προσεκτικοί να μην χαρακτηρίζουμε ως τρομοκράτες όλους τους μουσουλμάνους, επειδή εκείνοι
που προτιμούν τη βία και τον εξτρεμισμό αποτελούν τη μειοψηφία. Ταυτόχρονα, οι
μουσουλμανικές κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο οφείλουν να καταδικάσουν τους εξτρεμιστές
που εκμεταλλεύονται τη θρησκεία τους και θα πρέπει να διαχωρίσουν τη θέση τους από τέτοιους
ανθρώπους, ώστε να εμποδίσουν τη δυσφήμηση της μουσουλμανικής θρησκείας.

Επιπλέον, πρέπει να προτρέψουμε με όλη μας τη δύναμη τις αρχές αυτών των χωρών να
προστατεύσουν τις χριστιανικές κοινότητες από τις διώξεις.

Πάνω απ’ όλα, παρά τα γεγονότα που εκτυλίσσονται μπροστά μας και που μας προκαλούν οργή,
δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε κάθε αίσθηση λογικής. Όπως είπε ο Μαχάτμα Γκάντι, «το
οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος θα μας αφήσει όλους τυφλούς και
ξεδοντιάρηδες».

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι βουλευτές που έχουν ήδη
μιλήσει είπαν σχεδόν τα πάντα. Υπενθύμισαν τα γεγονότα, τα αξιολόγησαν και διατύπωσαν
συγκριμένα αιτήματα.
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Συνεπώς, καθώς αυτή είναι η τελευταία ομιλία που προβλέπεται, θα ήθελα να προσθέσω κάτι το
οποίο δεν έχει ακόμα ειπωθεί, και αυτό που μου έρχεται στον νου είναι οι σκέψεις ενός πολύ
σπουδαίου Ευρωπαίου, του Ιωάννη Παύλου Β’, ενός ανθρώπου ο οποίος συνέβαλε αποτελεσματικά
στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Στην πνευματική του διαθήκη, αναφέρει τις τέσσερις
αξίες στις οποίες στηρίζεται ο μελλοντικός μας πολιτισμός, δηλαδή ο πολιτισμός της αγάπης:
πρόκειται για τη ζωή, την ειρήνη, το ψωμί και τη θρησκευτική ελευθερία.

Έπειτα σκέφτομαι όλα όσα έχει γράψει ο Giorgio La Pira, ο πρώην δήμαρχος της Φλωρεντίας,
ο οποίος προώθησε μεγάλες διασκέψεις για τον χριστιανικό πολιτισμό στο αποκορύφωμα του
ψυχρού πολέμου. Στο βιβλίο του Premesse della politica («Προτάσεις συλλογισμού για την
πολιτική»), έγραψε ότι κάθε πολιτική ιδέα στηρίζεται σε μια συγκριμένη αντίληψη του ανθρώπου.
Για τη χριστιανική Ευρώπη, γράφει, ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά ένα προσευχόμενο ον, δηλαδή
ένα όν ικανό να ξεκινήσει έναν διάλογο, να συλλάβει το άπειρο και να συνομιλήσει με τον Θεό.

Η αφαίρεση από τον άνθρωπο της ικανότητας να συμμετέχει σε ιδιωτικό και δημόσιο διάλογο
δεν αποτελεί απλώς αποκήρυξη της θρησκείας, αλλά και αποκήρυξη του ίδιου του ανθρώπου.
Εμπιστεύομαι αυτές τις σκέψεις στο Σώμα και σε σας, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, ως συμβολή σε
μια συγκεκριμένη και αποτελεσματική δέσμευση από την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, η οποία έχει
τις ρίζες της στη χριστιανική ταυτότητα και πάντα διακηρύσσει τον σκοπό της, που είναι η
υπεράσπιση και η προώθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρόεδρος.   – Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα προχωρούμε στη διαδικασία έκτακτων παρεμβάσεων.
Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, επειδή έλαβα πάνω από 25 αιτήματα και έχουμε μόνο πέντε λεπτά
στη διάθεσή μας γι’ αυτό, επομένως είναι προφανές ότι δεν θα λάβουν όλοι τον λόγο. Θα κάνω
ό,τι μπορώ και θα προσπαθήσω να μοιράσω τον χρόνο με ίσο και δίκαιο τρόπο, αλλά δυστυχώς
δεν θα λάβουν όλοι τον λόγο.

Magdi Cristiano Allam (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα περιοριστώ στο
να ζητήσω από την Υπάτη Εκπρόσωπο, βαρόνη Ashton, να συμπεριλάβει ένα ειδικό αίτημα στην
ημερήσια διάταξη των σχέσεών μας με την Αίγυπτο: καλούμε τις αιγυπτιακές αρχές να αφαιρέσουν
τις πληροφορίες για το θρήσκευμα από τα επίσημα έγγραφα, τις ταυτότητες, τα διαβατήρια και
όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την ανάληψη εργασίας.

Οι χριστιανοί υφίστανται διακρίσεις στην Αίγυπτο εφόσον ότι η λέξη «χριστιανός» περιέχεται
στα έγγραφά τους. Η ισλαμική τρομοκρατία έχει πλέον καταστεί νόμιμη σε μια κατάσταση όπου
υφίστανται θεσμοθετημένες διακρίσεις σε βάρος χριστιανών.

Αυτό είναι ένα ειδικό αίτημα το οποίο, αν εφαρμοστεί, θα απαλλάξει τους χριστιανούς από μία
μορφή θεσμοθετημένης διάκρισης.

Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαίωμάτων απαγορεύει την «απάνθρωπη ή
εξευτελιστική μεταχείριση» και το άρθρο 9 προστατεύει το δικαίωμα «εκδηλώσεως της θρησκείας
ή των πεπoιθήσεων». Αυτό επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στην απόφασή του στην τέταρτη διακρατική υπόθεση Κύπρου κατά Τουρκίας από
το 2001.

Θα ήθελα να πω στην κ. Ashton: δυστυχώς, τα τελευταία 36 χρόνια, η Τουρκία, χώρα υποψήφια
προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστρέφει θρησκευτικά μνημεία στην Κύπρο και
μετατρέπει χριστιανικές εκκλησίες σε τζαμιά και στάβλους, ενώ πρόσφατα σταμάτησε λειτουργίες
των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων σε χριστιανικές εκκλησίες στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο
και στη Γιαλούσα.
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Η Τουρκία πρέπει να καταδικαστεί για τα εγκλήματα που διέπραξε εντός της επικράτειας της ΕΕ.
Η ΕΕ δεν πρέπει να παραμείνει απαθής. Οι χριστιανοί στην Κύπρο διατρέχουν κίνδυνο.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, σήμερα συζητούμε μία
πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών παγκοσμίως στο πλαίσιο της
ελευθερίας της θρησκείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και
τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και
Δημοκρατών για την Ευρώπη είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις αυτής της στήριξης, πράγμα
που μας διαχωρίζει από τους Συντηρητικούς οι οποίοι εστιάζονται ειδικά στην κατάσταση των
χριστιανών.

Σε γενικές γραμμές, δεν πρόκειται μόνο για τη θέση των χριστιανών. Από φιλελεύθερη άποψη,
πρόκειται για την ελευθερία της θρησκείας συνολικά. Με αυτό εννοώ όλες τις θρησκείες σε
ολόκληρο τον κόσμο. Αφορά την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων και την υποχρέωση
κάθε κράτους να προστατεύει όσο μπορεί καλύτερα τα μέλη αυτών των θρησκευτικών μειονοτήτων
που απειλούνται.

Και στην Ευρώπη έχουμε προβλήματα. Κατάγομαι από το Βερολίνο, και μόνο εκεί είχαμε τρεις
εμπρηστικές επιθέσεις σε τζαμιά σε διάστημα έξι μηνών, ευτυχώς χωρίς να χαθούν ζωές, μετά
την αναστάτωση που προκάλεσε ένας σοσιαλδημοκράτης πρώην κεντρικός τραπεζίτης. Ωστόσο,
το γερμανικό κράτος προσπαθεί να παράσχει την καλύτερη δυνατή προστασία στα θρησκευτικά
κτίρια. Ομοίως, η Αίγυπτος αυξάνει επίσης τα μέτρα που λαμβάνει μετά τη δεύτερη σοβαρή
τρομοκρατική επίθεση εναντίον χριστιανών.

Φυσικά, δεν μπορούμε να έχουμε έναν αστυνομικό να στέκεται μπροστά από κάθε εκκλησία,
τζαμί ή συναγωγή. Λυπάμαι πάρα πολύ διότι σε πολλές χώρες, και στη δική μου, τα εβραϊκά
κτίρια κατέληξαν να μοιάζουν με φυλακές υψίστης ασφαλείας. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό
εμείς ως πολιτικοί να αναλάβουμε την ευθύνη για τη στάση έναντι των θρησκευτικών μειονοτήτων
στις χώρες μας και να προωθήσουμε μια ανοικτή, φιλική προσέγγιση έναντι όλων των θρησκειών.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν εξελέγην για πρώτη φορά σε αυτό το
Σώμα πριν από έντεκα χρόνια, θεωρείτο κάπως εκκεντρικό, σχεδόν δυσάρεστο –συγκεκριμένα,
μπορώ να πω, ακόμα και εντός του ΕΛΚ– το ότι συχνά έθιγα το ζήτημα της δίωξης των χριστιανών
στον ισλαμικό και κομμουνιστικό κόσμο, η οποία δυστυχώς έχει επιδεινωθεί έκτοτε.

Επομένως, χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που ορισμένες από τις πλέον επιθετικές και αντικληρικές
δυνάμεις σε αυτό το Σώμα συνειδητοποίησαν την υπαρξιακή απειλή για τις αρχαίες χριστιανικές
κοινότητες όπως είναι οι Ασσύριοι του Ιράκ, των οποίων είμαι υποστηρικτής στο Ηνωμένο
Βασίλειο, και οι αιγύπτιοι Κόπτες. Το περασμένο Σάββατο, στήθηκα έξω από την πρωθυπουργική
κατοικία στο Λονδίνο μαζί με τους κόπτες ψηφοφόρους της εκλογικής μου περιφέρειας ζητώντας
από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να πράξει περισσότερα για να ασκήσει πίεση στην
Αίγυπτο και την κυβέρνησή της, προκειμένου να προστατεύσει τους ίδιους τους πολίτες της.
Σήμερα, ζητώ από εσάς, βαρόνη Ashton, ως Υπάτη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να
πράξετε το ίδιο.

Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD).   – Κύριε Πρόεδρε, πριν από καιρό είχα γράψει ένα άρθρο με
τον τίτλο: «Πληθυντικός μονόλογος». Πληθυντικός σημαίνει ότι μιλάμε πολλοί και μονόλογος
σημαίνει ότι μιλάει ένας. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα των κοινωνιών μας σήμερα. Μιλάμε
όλοι - και μάλιστα τις περισσότερες φορές για ιδέες - και ακούμε μόνο αυτά που λέμε εμείς. Εκεί
εντάσσω λοιπόν το πρόβλημα της εξάρσεως του ισλαμικού φανατισμού που παρουσιάζεται τις
ημέρες αυτές και που παρουσιάσθηκε στην Αίγυπτο τις άγιες ημέρες της Πρωτοχρονιάς.
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Θα ήθελα να επισημάνω ότι μέσα σε ένα αιώνα, από τις αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι τώρα,
ενώ στην Ανατολή οι Χριστιανοί εκπροσωπούσαν το 22% του πληθυσμού, τώρα εκτιμούνται σε
λιγότερους από 10%. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε αυτήν την έξαρση του ισλαμισμού, διότι
έχουμε γερασμένες ηγεσίες τόσο στην Αίγυπτο όσο και στη Λιβύη όσο και σε άλλες χώρες και
δεν γνωρίζουμε μετά την πτώση τους τι μπορεί να συμβεί και πού μπορούν να οδηγηθούν οι
χώρες αυτές.

Με τα δεδομένα αυτά, παρακαλώ, κυρία Ashton, μέσω της επιρροής σας να λάβετε πρωτοβουλίες
ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση του θρησκευτικού φανατισμού, με αντιστοιχία και των
Χριστιανών και των Μουσουλμάνων.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο κόπτης επίσκοπος Anba Damian ζήτησε
πρόσφατα τη δημιουργία μιας χριστιανικής συμμαχίας ιδίως για τους χριστιανούς στην Αίγυπτο,
μετά από τις εμπρηστικές εκστρατείες σε τζαμιά, καθώς και την τρομερή σφαγή στη λειτουργία
των Χριστουγέννων. Η φιλανθρωπική οργάνωση Open Doors περιλαμβάνει 50 κράτη στον
κατάλογο των χωρών παγκοσμίως όπου οι χριστιανοί υφίστανται σοβαρές διώξεις.

Δεν καταλαβαίνω απόλυτα γιατί δείχνουμε σήμερα την ανησυχία μας. Δεν θα πρέπει να είμαστε
έκπληκτοι, διότι τα προβλήματα ξεκινούν από την κορυφή. Αν εμείς στην ΕΕ και στην Επιτροπή
διανέμουμε ένα ημερολόγιο ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυταπάρνησης σε 21.000 ευρωπαϊκά
σχολεία για τρία εκατομμύρια μαθητές, στο οποίο δεν καταγράφεται καμία χριστιανική αργία,
αλλά επισημαίνονται οι ισλαμικές, ινδουιστικές και κινεζικές εορτές, καθώς και οι εορτές των
Σιχ, τότε δεν πρόκειται πλέον για αυταπάρνηση, αλλά για μίσος απέναντι στους εαυτούς μας.
Βαρόνη Ashton, πρέπει να έχουμε θάρρος και πρέπει να διατηρήσουμε τα πρότυπά μας. Δεν
πρέπει να είμαστε ανεκτικοί ως προς τη μισαλλοδοξία.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμένει
σιωπηλή, δεν μπορεί να αντιδρά μόνο κατόπιν εορτής, ενώ οι χριστιανοί πεθαίνουν και εκδιώκονται
από τα σπίτια τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέχει επαρκή προστασία στους χριστιανούς,
επειδή η Ένωση τρομοκρατείται από την πολιτική ορθότητα, η οποία καταπιέζει την ελευθερία
της θρησκείας. Η ιδεολογία του λαϊκισμού μάς δένει τα χέρια και καταπιέζει την ελευθερία της
θρησκείας.

Η Ένωση δυσκολεύεται να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τους χριστιανούς παγκοσμίως,
επειδή η ίδια δεν σέβεται τη χριστιανική φιλοσοφία. Ορισμένοι βουλευτές διαφώνησαν επίσης
με την εκφώνηση ομιλιών από θρησκευτικούς ηγέτες στο Κοινοβούλιό μας. Το παρόν Κοινοβούλιο
αρνήθηκε να καταδικάσει την απαγωγή του αρχιεπισκόπου της Μοσούλης, ο οποίος αργότερα
δολοφονήθηκε. Μια πολιτική Ομάδα από το παρόν Κοινοβούλιο φρόντισε να κατηγορηθεί ο
Πάπας για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή ξέχασε να αναφέρει τις χριστιανικές
εορτές, πόσο μάλλον την παρουσία του Εσταυρωμένου στην Ιταλία.

Προσβλέπω στην ίδρυση στη Βιέννη του Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Μισαλλοδοξίας και
Διακρίσεων κατά των χριστιανών, και πιστεύω ότι θα έχει πολλή δουλειά να κάνει.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, ως μέλος μειονότητας στη Ρουμανία, γνωρίζω
τι σήμαινε η θρησκευτική δίωξη την περίοδο της δικτατορίας του Ceauşescu. Χάρηκα όταν
άκουσα τον πρωθυπουργό Viktor Orban σήμερα, ο οποίος συμπεριέλαβε την καταπολέμηση
της δίωξης των χριστιανών στις προτεραιότητές μας. Πιστεύω ότι η Υπάτη Εκπρόσωπος κ. Ashton
θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτό, σε συνεργασία με την ουγγρική Προεδρία, και της ζητώ να
το πράξει. Όταν επισκεφθήκαμε πρόσφατα την Κωνσταντινούπολη, μπορέσαμε να διαπιστώσουμε
και να μάθουμε ότι εκατομμύρια αρμένιοι και έλληνες χριστιανοί σκοτώθηκαν εκεί κατά τη
διάρκεια του 20ού αιώνα. Λυπάμαι που η δίωξη των χριστιανών συνεχίζεται στον κόσμο μας
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ακόμη και σήμερα. Μαζί με την κ. Hautala, προτείνω να τεθεί και αυτό το ζήτημα στην ημερήσια
διάταξη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως χωριστό θέμα. Από την άλλη πλευρά, ζητώ
από τη βαρόνη Ashton να συμπεριλάβει την προστασία των χριστιανών σε μια σοβαρή συζήτηση
κατά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της 31ης Ιανουαρίου και να την καταστήσει
προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής.

Πρόεδρος.   – Δίνω τον λόγο στην Catherine Ashton για να συγκεφαλαιώσει τη συζήτηση και
να απαντήσει σε πολλές από αυτές τις ερωτήσεις.

Catherine Ashton,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα,
αν μου επιτρέπετε, να δώσω συνέχεια σε δυο-τρεις από τις πολλές ιδέες που εκφράστηκαν
–καταρχάς, να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές και να αναγνωρίσω πόσο ισχυρό είναι
το αίσθημα και η έκφραση υποστήριξης για κάποια από τα έργα που επιδιώκουμε σε αυτόν τον
τομέα.

Όπως έχω ήδη επισημάνει, ένας από τους λόγους για τους οποίους χάρηκα ιδιαίτερα που μπόρεσα
να συμμετάσχω σε αυτήν τη συζήτηση είναι ότι το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε προηγουμένως
στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων –αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό στα τέλη Ιανουαρίου–
και οι ανησυχίες τις οποίες εξέφρασαν οι αξιότιμοι βουλευτές επαναλαμβάνουν και απηχούν τις
ανησυχίες που μου εξέφρασαν διάφορες άλλες πηγές, και μάλιστα ορισμένα κράτη μέλη και
ορισμένοι υπουργοί που ανησυχούν ιδιαίτερα για τα εν λόγω ζητήματα.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι μίλησα όντως για τον χριστιανισμό. Άρχισα εξηγώντας τους
λόγους για τους οποίους πήγα ειδικά στη Βηθλεέμ, δηλαδή για να αναγνωρίσω ότι, αν και ήμουν
στη Μέση Ανατολή, βρισκόμουν επίσης στην καρδιά, κατά κάποιον τρόπο, πολλών θρησκειών
–ιδίως την παραμονή των ορθόδοξων Χριστουγέννων. Επρόκειτο για μία πολύ ισχυρή δήλωση
αυτή καθαυτή και για μία πολύ προσωπική και σκόπιμη ενέργεια. Γνωρίζω ότι, δυστυχώς, ο
κ. Mauro δεν βρίσκεται πλέον στη θέση του για να ακούσει την απάντησή μου, αλλά ελπίζω να
του πουν ότι όντως το ανέφερα αυτό.

Θέλω να δώσω συνέχεια σε δυο-τρία πράγματα. Ορισμένοι βουλευτές έθιξαν το πώς
χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να διασφαλίσουμε την αντιμετώπιση
αυτών των ζητημάτων. Θέλω να υπενθυμίσω τους αξιότιμους βουλευτές ότι σχεδόν όλες οι
συμφωνίες εμπορίου και συνεργασίας που έχουμε συνάψει από το 1995 περιέχουν μια ρήτρα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία υπάρχει, απ’ όσα γνωρίζω τώρα, στις συμφωνίες με 134 χώρες.

Ο πρωταρχικός σκοπός είναι να καταδείξουμε την κοινή δέσμευση που έχουμε αναλάβει όσον
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά συνιστά επίσης τη νομική βάση για την επιβολή κυρώσεων
σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αξιότιμοι βουλευτές θα
θυμούνται ότι, με την πρηγούμενη ιδιότητά μου, εγώ η ίδια ήμουν εκείνη που έθεσε το ζήτημα
του ΣΓΠ+ και της Σρι Λάνκα. Θα γνωρίζετε ότι έχουμε λάβει μέτρα για την αναστολή τους από
το εν λόγω καθεστώς, ειδικά λόγω ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό,
όπως έχουν αναφέρει αξιότιμοι βουλευτές, να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τον τρόπο με τον
οποίο συνάπτουμε συμφωνίες και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τον σκοπό αυτόν
και να διασφαλίζουμε ότι ασκείται πίεση όταν είναι αναγκαίο.

Ένα από τα πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέροντα, καθώς η Επιτροπή
αρχίζει να εξετάζει το μέλλον του κανονισμού του ΣΓΠ, είναι να διαπιστώσουμε αν θα μπορούσαν
να βελτιωθούν οι πτυχές του εν λόγω κανονισμού οι οποίες αφορούν την επικύρωση και την
εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμβάσεων.
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Ήθελα επίσης να θέσω και την άλλη πλευρά του ζητήματος, η οποία είναι, φυσικά, τα μέσα που
χρησιμοποιούμε για να προαγάγουμε και να στηρίξουμε τη δημοκρατία στο πλαίσιο των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως γνωρίζουν οι αξιότιμοι βουλευτές, υποστηρίζουμε έργα σε
παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας ή των διακρίσεων για
οποιονδήποτε λόγο. Έχουμε χρηματοδοτήσει ΜΚΟ για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε
περίπου 60 χώρες. Επομένως, επιτυγχάνουμε ισορροπία ανάμεσα στη χρησιμοποίηση των
εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να δείξουμε την
έντονη αποδοκιμασία μας για την παραβίασή τους και στη χρησιμοποίηση των εν λόγω εργαλείων
–σε συνδυασμό με τη βούληση και την ετοιμότητά μας– προκειμένου να υποστηρίξουμε ιδίως
εκείνες τις ΜΚΟ οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Ήθελα επίσης να θίξω έναν άλλον τομέα, δηλαδή τον ρόλο των αντιπροσωπειών παγκοσμίως και
τον ρόλο της παρακολούθησης των εξελίξεων. Μάλιστα, ορισμένοι αξιότιμοι βουλευτές το
τόνισαν αυτό ιδιαίτερα. Έχω ήδη πει ότι πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε
αυτά τα ζητήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ένα ζήτημα για το οποίο μίλησαν ορισμένοι αξιότιμοι βουλευτές
και το οποίο, κατά κάποιον τρόπο, αναγνωρίζεται πολύ περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες
και τους τελευταίους μήνες, αλλά αποτελεί, ωστόσο, ζήτημα που ανησυχεί πολλούς βουλευτές
εδώ και πολύ καιρό: η ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο θρησκευόμενοι άνθρωποι, όλων των
θρησκειών, αντιμετωπίζονται ή υφίστανται διακρίσεις σε τακτική βάση παγκοσμίως και η ανάγκη
να γνωρίζουμε και να παρακολουθούμε αυτά τα ζητήματα, όχι όταν καταλήγουν στη βία –όταν
καταλήγουν στη βία, κατά κάποιον τρόπο, είμαστε ασφαλώς υποχρεωμένοι να αναλάβουμε
δράση– αλλά και προτού καταλήξουν στη βία, όταν πρόκειται για συστηματική πηγή διακρίσεων.

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να θεωρούμε τις αντιπροσωπείες μας παγκοσμίως πηγή που
διαπιστώνει και αναγνωρίζει τις «υποβόσκουσες», σύμφωνα με τους αξιότιμους βουλευτές,
μορφές διακρίσεων, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτήν την έκφραση, και που μας
ειδοποιεί όταν τις εντοπίζει.

Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό, όπως εισηγήθηκα να εξετάσουμε στο τελευταίο Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων, το ότι θίγουμε την κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων σε
ολόκληρο τον κόσμο στο πλαίσιο των εργασιών μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην
έκθεση που εκπονήσαμε. Ο χριστιανισμός διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στις σημερινές
μας συζητήσεις, αλλά πολλοί αξιότιμοι βουλευτές επεσήμαναν ότι πρέπει επίσης να διασφαλίζουμε
τον σεβασμό και την ανεκτικότητα για άλλες θρησκείες σε ό,τι και αν κάνουμε.

Πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει
τόσο μέσω της παρακολούθησης στις εκθέσεις μας όσο και μέσω των αντιπροσωπειών μας σε
ολόκληρο τον κόσμο. Τότε πιστεύω ότι θα γνωρίζουμε καλύτερα πώς να χρησιμοποιήσουμε στη
συνέχεια τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ιδίως από την πλευρά της Επιτροπής, αλλά και
την πολιτική βούληση, όχι μόνο τη δική μου, καθώς –όπως επισημάνατε– ως βουλευτές διαθέτετε
ισχυρό λόγο και διαδραματίζετε ισχυρό ρόλο εν προκειμένω, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη
και τους αρμόδιους υπουργούς στα κράτη μέλη.

Όταν άρχισα την ομιλία μου, είπα ότι έχω δεσμευτεί να προσπαθήσω να διασφαλίσω ότι θα
χρησιμοποιούμε καλύτερα τα μέσα που διαθέτουμε, ότι θα παρακολουθούμε προσεκτικά τις
εξελίξεις και ότι θα χρησιμοποιούμε τα διαθέσιμα πολιτικά και οικονομικά μέσα για να
διατηρήσουμε αυτό το ζήτημα στο επίκεντρο του προγράμματος εργασίας μας για το μέλλον,
και είμαι πολύ ευγνώμων για όλες τις ομιλίες. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις
στις οποίες δεν απάντησα: δεν πρόκειται για έλλειψη βούλησης, θα τις εξετάσω πολύ προσεκτικά,
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και όλα αυτά θα τροφοδοτήσουν τη συζήτηση που θα κάνουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων στα τέλη Ιανουαρίου.

Πρόεδρος.   – Έχω λάβει επτά προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Elena Oana Antonescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Αθώοι άνθρωποι έπεσαν θύματα μιας
απερίσκεπτης τρομοκρατικής ενέργειας, η οποία δεν έχει να κάνει με καμία θρησκεία ή ηθική
αρχή. Εμείς οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζουμε και προωθούμε τη θρησκευτική
ελευθερία και έχουμε καθήκον να τονίσουμε ότι αυτή πρέπει γίνεται σεβαστή, να προστατεύεται
και να προάγεται ως ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Πράγματι, ο στόχος της
τρομοκρατίας, σε όλο αυτό το πλαίσιο, είναι να προκαλέσει αναστάτωση και συγκρούσεις μέσω
των επιθέσεων, τις οποίες οι δράστες προσπαθούν να δικαιολογήσουν παραπέμποντας σε ένα
βασικό θρησκευτικό κίνητρο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία θρησκεία.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο κάθε μορφή ριζοσπαστικής σκέψης δεν πρέπει να εισέρχεται στο
εσωτερικό τζαμιών, εκκλησιών και συναγωγών. Οι παγκόσμιες θρησκείες δεν ενθαρρύνουν τις
βίαιες επιθέσεις. Πράγματι, οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους επιθέσεις δεν θα
πρέπει να πιστεύουν ότι αγωνίζονται υπέρ κάποιου πράγματος. Ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύω
ότι αγωνίζονται κατά των ηθικών αρχών, των συνανθρώπων τους και της ίδιας της ανθρωπότητας.

Gerard Batten (EFD),    γραπτώς. – (EN) Η δίωξη των χριστιανών στις ισλαμικές χώρες, και
σε ορισμένες μη ισλαμικές χώρες όπως η κομμουνιστική Κίνα, αποτελεί μια αυξανόμενη και
επονείδιστη τάση. Μία από τις τελευταίες εκρήξεις βίας κατά των χριστιανών έλαβε χώρα στην
Αλεξάνδρεια την Πρωτοχρονιά, όταν 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 80 τραυματίστηκαν κατά
τον βομβαρδισμό μιας εκκλησίας. Το ιστορικό της επίθεσης μού περιέγραψε η κοπτική κοινότητα
στο Λονδίνο και σε άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκτιμούν ότι πέρυσι έλαβαν χώρα στην
Αίγυπτο πάνω από 100 επιθέσεις εναντίον χριστιανών, στις οποίες σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι.

Οι υπεύθυνοι έχουν κίνητρα που σχετίζονται με την φονταμενταλιστική και ακραία ισλαμιστική
ιδεολογία. Εγώ και το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο εκπροσωπώ,
δεν επιθυμούμε μια εξωτερική πολιτική της ΕΕ ή έναν υπουργό Εξωτερικών της ΕΕ –επί του
παρόντος με τη μορφή της βαρόνης Ashton. Ωστόσο, εφόσον η βαρόνη βρίσκεται σε αυτήν τη
θέση, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η ΕΕ υπογράφει συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ με
χώρες που συγκαταλέγονται μεταξύ των χειρότερων διωκτών χριστιανών. Η ΕΕ θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει την οικονομική της ισχύ για να επιμείνει ότι δεν θα συνάπτει προτιμησιακές
συμφωνίες με εκείνες τις χώρες που ανέχονται τη δίωξη χριστιανών, ούτε θα τις αντιμετωπίζει
ευνοϊκά. Αυτό είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να αναμένουμε.

Jose Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Τα στατιστικά στοιχεία για τη θρησκευτική
ελευθερία καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των πράξεων θρησκευτικής βίας στρέφεται τα
τελευταία χρόνια κατά των χριστιανών. Το 2010, ο αριθμός των επιθέσεων εναντίον χριστιανικών
κοινοτήτων αυξήθηκε ανησυχητικά. Δυστυχώς, πρέπει να θρηνήσουμε πολλές απώλειες ως
αποτέλεσμα των αιματηρών επιθέσεων εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων στη Νιγηρία και το
Πακιστάν, των τρομοκρατικών ενεργειών σε βάρος κοπτών χριστιανών στην Αλεξάνδρεια και τις
Φιλιππίνες, των τρομοκρατικών επιθέσεων της τζιχάντ σε βάρος χριστιανικών οικογενειών
Ασσυρίων, και των συντονισμένων βομβιστικών επιθέσεων σε χριστιανικά σπίτια στη Βαγδάτη.
Επιπλέον, καταδικάζω την απαράδεκτη δίωξη χριστιανών από την κυβέρνηση της Ισλαμικής
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Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και την αξιοκατάκριτη καταστολή των δραστηριοτήτων της
Καθολικής Εκκλησίας και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων στο Βιετνάμ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να ανανεώσει την προσήλωση που έδειχνε πάντα στην επιδίωξη της θρησκευτικής
ελευθερίας, της ελευθερίας συνείδησης και της ελευθερίας σκέψης, οι οποίες αποτελούν τις
θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού κεκτημένου. Οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να διασφαλίσουν
αυτές τις ελευθερίες. Επομένως, και δεδομένης της αύξησης της αντιχριστιανικής βίας παγκοσμίως,
θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Υπάτη Εκπρόσωπο της Ένωσης
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να αναλάβουν ταχεία, σθεναρή και
ενεργό δράση, προκειμένου να διασφαλίσουν την υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας
στον κόσμο.

Filip Kaczmarek (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή όσον αφορά
τον σεβασμό προς τα δικαιώματα των χριστιανών να ασκούν τη θρησκεία τους. Μόνο τον
προηγούμενο χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάστηκε να αντιδράσει επανειλημμένα σε
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των χριστιανών. Υπήρξα συνεισηγητής τριών
ψηφισμάτων για σχετικά θέματα –ένα σχετικά με το Ιράκ, ειδικότερα τη θανατική ποινή
(συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών
κοινοτήτων, το οποίο εγκρίθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2010, ένα σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις
εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων το οποίο εγκρίθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2010, και ένα σχετικά
με τη θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν το οποίο εγκρίθηκε στις 19 Μαΐου 2010.

Τα φετινά γεγονότα στην Αλεξάνδρεια υπενθυμίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την
αιγυπτιακή κυβέρνηση πριν από έναν χρόνο να διασφαλίσει τη δυνατότητα των κοπτών χριστιανών
και των μελών άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων και μειονοτήτων να ασκούν όλα τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες –συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να επιλέγουν
και να αλλάζουν ελεύθερα θρησκεία– και να αποτρέψει τυχόν διακρίσεις σε βάρος αυτών των
ομάδων. Εν τω μεταξύ, αύριο θα πραγματοποιήσουμε μία άλλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία
των χριστιανών στο Πακιστάν. Η στατιστική μέθοδος δεν είναι ιδανική, αλλά ορισμένες φορές
μας επιτρέπει να προβούμε σε καλύτερη εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος. Δημοσιογράφοι
της Deutsche Welle έχουν πραγματοποιήσει ορισμένους ενδιαφέροντες υπολογισμούς σχετικά
με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των χριστιανών· έχουν υπολογίσει ότι, κατά μέσο όρο, ένας
χριστιανός μάρτυρας πεθαίνει κάθε τρία λεπτά κάπου στον κόσμο ως αποτέλεσμα των πεποιθήσεών
του. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο κυριολεκτικά μπροστά στα
μάτια μας.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Ως Ευρωπαίοι, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε
ότι όλοι στην Ευρώπη μπορούν να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, πράγμα
που τους επιτρέπει να ακολουθούν την καρδιά και τη συνείδησή τους. Εγκρίνουμε επίσης νομικούς
κανονισμούς οι οποίοι προστατεύουν τους πολίτες από διακρίσεις λόγω θρησκευτικών
πεποιθήσεων. Διδάσκουμε την ανεκτικότητα και τα ίσα δικαιώματα στα σχολεία, και επιτρέπουμε
στους μετανάστες να χρησιμοποιούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους σύμβολα. Τυχαίνει όμως
να το κάνουμε αυτό σε βάρος της θρησκείας της πλειονότητας των Ευρωπαίων. Η παράδοση και
ο πολιτισμός μας βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις χριστιανικές ρίζες τους, και υπάρχουν
περισσότεροι χριστιανοί ανάμεσά μας απ’ ό,τι οπαδοί άλλης θρησκείας. Το λέω αυτό και ως
εκπρόσωπος μιας πολιτικής Ομάδας η οποία περιέχει τη λέξη «Χριστιανοδημοκράτες» στον τίτλο
της. Δεν ασκούμε καμία επιρροή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι χριστιανοί σε
πολλές χώρες του κόσμου. Ωστόσο, μπορούμε και οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία
της θρησκείας για όλους τους Ευρωπαίους.
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Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Βρισκόμαστε αντιμέτωποι, δυστυχώς, με μία
παγκόσμια επίθεση εναντίον του χριστιανισμού. Τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους: πέρυσι, το
75% των βίαιων επιθέσεων με θρησκευτικά κίνητρα έγιναν σε βάρος χριστιανών.

Το πρόβλημα μετατρέπεται, ωστόσο, σε πολιτικό, όταν οι θρησκευτικές διαφορές
χρησιμοποιούνται ως μέσο παρεμπόδισης της μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Το μίσος που
καλλιεργείται από αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις αποσκοπεί ακριβώς στην αποσταθεροποίηση
του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος στις χώρες όπου λαμβάνει χώρα η βία. Λαμβάνοντας
υπόψη τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή του σεβασμού για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες και, πάνω απ’ όλα, λαμβάνοντας υπόψη
τις χριστιανικές καταβολές και ρίζες της, η Ένωση έχει την υποχρέωση εν προκειμένω να αντιδράσει
σθεναρά καταδικάζοντας όλες τις μορφές εξτρεμισμού και προωθώντας τον διάλογο, τη
θρησκευτική ελευθερία, τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των κοινοτήτων και την ανεκτικότητα.

Ευελπιστώ, ωστόσο, ότι η ΕΕ θα προχωρήσει παραπέρα και θα συμπεριλάβει τη ρήτρα για την
υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλες τις οικονομικές συμφωνίες που υπογράφει
με άλλες χώρες, και ότι θα επιβάλλονται κυρώσεις στις χώρες που παραβιάζουν την εν λόγω
ρήτρα.

Debora Serracchiani (S&D),    γραπτώς. – (IT) Δεν θα πρέπει να είμαστε διστακτικοί ή
σιωπηλοί όσον αφορά το καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερασπίζεται την ελευθερία
άσκησης της θρησκείας.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναμφισβήτητη επιδείνωση της βίας κατά των χριστιανών σε διάφορα
μέρη του κόσμου, η ΕΕ πρέπει να λάβει επειγόντως μια σαφή στάση έναντι κάθε παραβίασης του
δικαιώματος στην ελευθερία εκδήλωσης της θρησκευτικής πίστης. Το θέμα της θρησκευτικής
ελευθερίας πρέπει να ενσωματωθεί στις ευρωπαϊκές πολιτικές, ιδίως με τη συμπερίληψη μιας
δεσμευτικής ρήτρας για τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας στις συμφωνίες μας με άλλες
χώρες. Οι αρχές αυτές αποτελούν το λάβαρο της Ευρώπης, και δεν μπορούμε να επιτρέπουμε
εξαιρέσεις σε αυτές σε καμία περίπτωση.

Bogusław Sonik (PPE),    γραπτώς. – (PL) Οι χριστιανοί υφίστανται επί του παρόντος διώξεις
σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στη
θρησκευτική ελευθερία παραβιάζεται σε μία στις τρεις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να
συνειδητοποιεί ότι η δίωξη για θρησκευτικούς λόγους αποτελεί σοβαρή παραβίαση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας. Η συζήτηση σχετικά με τις θρησκευτικές ελευθερίες
και την κατάσταση των χριστιανών, η οποία λαμβάνει χώρα στο Κοινοβούλιο εδώ και αρκετούς
μήνες, είναι επίσης σημαντική από τυπική άποψη, καθώς η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε τη
θέση των εκκλησιών στον ευρωπαϊκό διάλογο και έχουν πλέον το δικαίωμα να είναι επίσημοι
συνομιλητές στο πλαίσιο διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το οποίο ενεργεί ως θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να βρει τρόπους
για να υπερασπιστεί τη θρησκευτική ελευθερία σε ολόκληρο τον κόσμο το ταχύτερο δυνατόν.

Έχοντας υπόψη τις πρόσφατες βιαιότητες σε βάρος των χριστιανικών μειονοτήτων σε ορισμένες
χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας, πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα να τεθεί
το ζήτημα στο επικείμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και, σε συνεργασία με την
Υπάτη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, να
καταρτιστούν ειδικά μέσα για την προστασία της χριστιανικής κοινότητας. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από τις χώρες όπου λαμβάνουν χώρα οι διώξεις να λάβουν
αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, παρά τις δυσκολίες
που υπάρχουν εν προκειμένω. Συνεπώς, θα πρέπει επίσης να αρχίσουμε να λαμβάνουμε σοβαρά
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υπόψη το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας, όταν η ΕΕ υπογράφει συμφωνίες συνεργασίας
με τρίτες χώρες.

11. Η κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή Σαχέλ (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης προς την
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφαλείας των βουλευτών Arnaud Danjean, Ιωάννη Κασουλίδη, Elmar Brok,
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek και
Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες), σχετικά με την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή Σαχέλ
(O-0180/2010 – B7-0808/2010).

Arnaud Danjean,    συντάκτης. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, το θέμα που συζητούμε
σήμερα είναι ένα θέμα που έπρεπε να μας έχει απασχολήσει εδώ και πολλούς μήνες, δεδομένου
ότι η κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή Σαχέλ επιδεινώνεται σταθερά εδώ και πάνω από
τρία χρόνια. Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, που συζητούμε το εν λόγω θέμα, θάψαμε στη Γαλλία
δύο αθώα, νεαρά θύματα της ισλαμικής τρομοκρατίας, τα οποία σκοτώθηκαν στα σύνορα
Νίγηρα-Μάλι πριν από λίγες εβδομάδες.

Πέρα από τα έντονα συναισθήματα που προκάλεσαν αυτά τα εγκλήματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε
τις πραγματικές απειλές που συγκεντρώνονται σε αυτήν την περιοχή στο κατώφλι της Ευρώπης,
καθώς η απειλή δεν προέρχεται μόνο από την τρομοκρατία, παρόλο που οι απαγωγές και οι
δολοφονίες είναι η δραματικότερη εκδήλωση της επιδεινούμενης κατάστασης στη Μαυριτανία,
το Μάλι και τον Νίγηρα. Τα εγκληματικά κυκλώματα είναι ευρύτατα διαδεδομένα. Το λαθρεμπόριο
ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων απειλεί τη σταθερότητα αυτών των χωρών, αλλά και της
ηπείρου μας. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, κατά τον ίδιο τρόπο που η πλειονότητα των θυμάτων των
τρομοκρατικών ενεργειών σε αυτήν την περιοχή είναι ευρωπαίοι πολίτες, η Ευρώπη είναι επίσης
ο προορισμός στον οποίο καταλήγει αυτό το εμπόριο.

Ενόψει αυτής της εξαιρετικά ανησυχητικής κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταρτίσει
ολοκληρωμένη, συνολική στρατηγική που θα συνδυάζει τις πολιτικές ανάπτυξης και ασφαλείας
της. Αυτό είναι απολύτως ζωτικής σημασίας. Φυσικά, υπάρχουν ήδη κάποιες πρωτοβουλίες που
εφαρμόζονται, μέσω του δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) ειδικότερα, και σχεδόν
2 δισ. ευρώ προορίζονται για αυτές τις χώρες, για την καταπολέμηση της φτώχειας, την ανάπτυξη
της οικονομίας και την εδραίωση πιο αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Ορισμένα κράτη μέλη
έχουν επίσης πολιτικές διμερούς συνεργασίας.

Ωστόσο, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Συγκεκριμένα, η δράση μας πρέπει
να είναι πολύ πιο συντονισμένη. Πρέπει να ενισχύσουμε την περιφερειακή προσέγγιση και να
ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να συνεργαστούν περισσότερο για να βρουν λύσεις στις κοινές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Πρέπει επίσης να επεκτείνουμε το φάσμα των πολιτικών που
έχει στη διάθεσή της η ΕΕ και να τις ενσωματώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στους τομείς
της ανάπτυξης, της ασφάλειας, της ενίσχυσης των θεσμικών δομών, των τελωνείων, της
δικαιοσύνης και της αστυνομίας.

Βαρόνη Ashton, είναι λίγες οι περιοχές που βρίσκονται τόσο κοντά στην Ευρώπη και ενέχουν
τόσο πολλές απειλές για την ασφάλειά μας, και είναι λίγες οι περιοχές στις οποίες η ΕΕ μπορεί
επιτέλους να θέσει σε εφαρμογή την ολοκληρωμένη προσέγγιση που προβλέπεται στη Συνθήκη
της Λισαβόνας και στην οποία βασίστηκε η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής
Δράσης, της οποίας είστε επικεφαλής σήμερα.
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Βαρόνη Ashton, μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τη
στρατηγική που σκοπεύετε να εφαρμόσετε σε αυτήν την περιοχή;

Catherine Ashton,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω
όπως ο κ. Danjean, με την τρομερή είδηση του θανάτου δύο νέων Γάλλων που απήχθησαν πριν
από 10 ημέρες στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, Niamey, και δολοφονήθηκαν λίγες ώρες αργότερα.
Καταδικάσαμε αυτό το πραγματικά αποτρόπαιο έγκλημα, και θέλω να εκφράσω εκ νέου τα
συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους, καθώς και στις οικογένειες των αστυνομικών από τον
Νίγηρα που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών που ακολούθησε. Θέλω να
εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τις γαλλικές αρχές και τις αρχές του Νίγηρα.

Φυσικά, άλλοι πέντε γάλλοι πολίτες εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στην έρημο του
βόρειου Μάλι από την Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, 10
ευρωπαίοι πολίτες απήχθησαν, και τέσσερις δολοφονήθηκαν.

Η κατάσταση της ασφάλειας στο Σαχέλ είναι ανησυχητική: κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος,
αδύναμη κρατική παρουσία στις ζώνες της ερήμου και χαμηλή ικανότητα των δυνάμεων
ασφάλειας, επιπρόσθετα στην εκτεταμένη φτώχεια, την ξηρασία και τις ελλείψεις τροφίμων.
Αυτές οι απειλές δημιουργούν σοβαρή πρόκληση στο έργο και τις προοπτικές σχετικά με την
ανάπτυξη, καθώς έχει γίνει υπερβολικά επικίνδυνο για όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη να
συνεχίσουν την εργασία τους σε αυτό το περιβάλλον.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεισφέρουν εδώ και αρκετά χρόνια στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων της ανάπτυξης και της ασφάλειας σε επιμέρους χώρες της περιοχής Σαχέλ, αλλά
οι απειλές για την ασφάλεια υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, και η μόνη δυνατή, η μόνη
αποτελεσματική απόκριση είναι μια περιφερειακή και συνολική απόκριση. Πρέπει να
καταστήσουμε τη συνεχιζόμενη ευρωπαϊκή εμπλοκή στο Σαχέλ πιο συνεκτική, πιο συντονισμένη
και πιο αποτελεσματική.

Τον περασμένο Οκτώβριο, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων μου ανέθεσε το καθήκον της
κατάρτισης, σε συνεργασία με την Επιτροπή, στρατηγικής για την περιοχή Σαχέλ για τις αρχές
του τρέχοντος έτους. Η στρατηγική αυτή θα βασιζόταν σε μια ολιστική και ολοκληρωμένη
προσέγγιση και θα αξιοποιούσε τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας με συνεκτικό
τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να προάγουμε την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη
χρηστή διακυβέρνηση στο Σαχέλ.

Πιστεύω ότι, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις περίπλοκες προκλήσεις του Σαχέλ, πρέπει
να δράσουμε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Καταρχάς, χρειαζόμαστε μια πολιτική και
διπλωματική διάσταση. Αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί ότι θα διευκολύνουμε τον
διάλογο ανάμεσα στις χώρες του Σαχέλ, που εξακολουθούν να τρέφουν αμοιβαία δυσπιστία.
Πρέπει να βασιστούμε στις εθνικές στρατηγικές που έχουμε –όπου υπάρχουν– και να
ενθαρρύνουμε τη θέσπιση περιφερειακών πρωτοβουλιών και εργαλείων για την από κοινού
αντιμετώπιση των απειλών της ασφάλειας.

Παράλληλα, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον διάλογο για την ασφάλεια στο Σαχέλ με τις χώρες του
Μαγκρέμπ, τις περιφερειακές οργανώσεις –την Αφρικανική Ένωση, την Οικονομική Κοινότητα
των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), την Κοινότητα του Σαχέλ και των Χωρών της
Σαχάρας (CEN-SAD)– καθώς και τη διεθνή κοινότητα γενικά, και τα Ηνωμένα Έθνη, τις Ηνωμένες
Πολιτείες και τον Καναδά ειδικότερα.

Δεύτερον, πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες του Σαχέλ να βελτιώσουν τις ικανότητες των τομέων
της ασφάλειας –στρατός, αστυνομία, δικαιοσύνη και συστήματα συνοριακών ελέγχων– σε κάθε
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χώρα. Πρέπει να μπορέσουν να εγκαθιδρύσουν εκ νέου το κράτος δικαίου και την ασφάλεια και
να ανασυντάξουν την κρατική εξουσία στις πιο ευαίσθητες περιοχές. Θα ενθαρρύνουμε την
περιφερειακή συνεργασία ανάμεσα στο Μάλι, τη Μαυριτανία και τον Νίγηρα σε επιχειρησιακό
επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού και πιο αποτελεσματικά την απειλή
της Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ, το οργανωμένο έγκλημα και την εγχώρια
εγκληματικότητα.

Τρίτον, μακροπρόθεσμα, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των χωρών του
Σαχέλ, προκειμένου να τις βοηθήσει να αυξήσουν τις ικανότητές τους για παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών και ανάπτυξης στον πληθυσμό. Οι επιμέρους χώρες θα συνεχίσουν να προάγουν την
εσωτερική σταθερότητα και να συμβάλλουν στην εξεύρεση τόσο κοινωνικο-οικονομικών λύσεων
όσο και λύσεων στις εθνοτικές εντάσεις.

Τέταρτον, προκειμένου να αποτρέψουμε και να καταπολεμήσουμε τον εξτρεμισμό και τη
ριζοσπαστικοποίηση, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη και νόμιμους μη κρατικούς παράγοντες
στον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών και δραστηριοτήτων, με στόχο την καταπολέμηση
της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης και την προαγωγή δημοκρατικών, ανεκτικών και μη βίαιων
οραμάτων για την κοινωνία.

Η προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί στη χρήση, με συνεκτικό τρόπο, των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να εφαρμόσουμε τις
διαφορετικές συνιστώσες αυτής της στρατηγικής. Η δέσμευση των κρατών μελών να αναπτύξουν
τη στρατηγική θα είναι, φυσικά, μέρος αυτής της προσπάθειας.

Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον Επίτροπο Piebalgs, του οποίου η συμμετοχή στην προετοιμασία
της στρατηγικής για την ασφάλεια και την ανάπτυξη είναι σημαντική, προκειμένου να
εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την εφαρμογή της.

Είμαι πεπεισμένη ότι, αν θεσπίσουμε αυτήν τη νέα ολοκληρωμένη και ολιστική στρατηγική,
συνεχίζοντας την πολιτική, διπλωματική και επιχειρησιακή πτυχή της εμπλοκής μας στο Σαχέλ,
θα δώσουμε νέα ώθηση στην αντιμετώπιση των πολλαπλών απειλών και προκλήσεων που
αντιμετωπίζει αυτή η περιοχή. Προσβλέπω στην κατάλληλη παρουσίαση αυτής της στρατηγικής
σε λίγες εβδομάδες και στη συμμετοχή των αξιότιμων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στη συζήτηση.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (ES) Κύριε
Πρόεδρε, όπως αναφέρεται στο κείμενο της προφορικής ερώτησης που καταθέσαμε, τα τελευταία
τρία χρόνια έχουμε δει κλιμάκωση της κατάστασης, που αποβαίνει επιζήμια για τα συμφέροντα
και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νότια Σαχάρα, η οποία έχει γίνει καταφύγιο για
τον ισλαμικό κλάδο της Αλ Κάιντα, με σειρά δολοφονιών, απαγωγών, εκβιασμών, λαθρεμπορίου
ναρκωτικών και εμπορίας ανθρώπων με θύματα Γερμανούς, Ιταλούς, Ισπανούς και, πιο πρόσφατα,
γάλλους πολίτες. Θέλουμε, ως εκ τούτου, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους γάλλους
συναδέλφους μας και να πούμε, βαρόνη Ashton, ότι η κατάσταση αυτή απαιτεί σθεναρή,
θαρραλέα απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει ζητήσει και ο Πρόεδρος Sarkozy.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόκριση αυτή πρέπει να καλύπτει την πολιτική, οικονομική και
αναπτυξιακή σφαίρα, και ο κ. Danjean μας υπενθύμισε τα πολύ μεγάλα κονδύλια στο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάπτυξης.

Βαρόνη Ashton, θα ήθελα να μας δώσετε την εκτίμησή σας για τη διάσκεψη κορυφής της G8
με θέμα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο –όταν
λάβατε την εντολή του Συμβουλίου– στο Μάλι, και στην οποία δεν συμμετείχε η Αλγερία. Είπατε
ότι η απόκριση πρέπει να είναι περιφερειακή. Νομίζω ότι είναι κακό σημάδι το γεγονός ότι δύο
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από τα μέρη της σύγκρουσης αυτής –το Μαρόκο και η Αλγερία– δεν συνεργάζονται μεταξύ
τους, εδικά αν λάβει κανείς υπόψη την ασταθή κατάσταση στην Τυνησία.

Τέλος, βαρόνη Ashton, θα ήθελα να μας δώσετε την εκτίμησή σας για το κέντρο κατά της
τρομοκρατίας που δημιούργησε η Αλγερία 2.000 χιλιόμετρα νότια του Αλγερίου, στο οποίο
συμμετέχουν το Μάλι, η Μαυριτανία και ο Νίγηρας, και θα ήθελα να μου πείτε αν συμμερίζεστε
την άποψη ότι σκοπός αυτού του κέντρου κατά της τρομοκρατίας είναι να εμποδίσει την παρουσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια
στην περιοχή.

Roberto Gualtieri,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, Ύπατη Εκπρόσωπε,
κυρίες και κύριοι, φαίνεται να υπάρχει θετική συμφωνία μεταξύ των παρατηρήσεων του κ. Danjean
και όσων είπατε στην ομιλία σας, βαρόνη Ashton, ως προς την ανάλυση της κατάστασης, δηλαδή
ότι η κατάσταση στο Σαχέλ είναι κρίσιμη.

Μιλάμε για μία από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου, που συνορεύει με κάποιες από τις
χώρες οι οποίες κλονίστηκαν την περασμένη εβδομάδα από την πιο επικίνδυνη αστάθεια στην
ιστορία τους. Είναι επίσης μια περιοχή όπου η τρομοκρατική διείσδυση και το λαθρεμπόριο
ναρκωτικών διασυνδέονται σε πραγματικά ανησυχητικό βαθμό. Όλα αυτά κάνουν την κατάσταση
μη βιώσιμη και συνιστούν πραγματική απειλή για την Ευρώπη.

Χρειαζόμαστε, ως εκ τούτου, ένα ποιοτικό άλμα στην πρωτοβουλία της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία
του 2009 για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής
αναποτελεσματική. Αυτό που απαιτείται είναι η νέα στρατηγική για την ασφάλεια στο Σαχέλ,
την υιοθέτηση της οποίας ζήτησε το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών και την οποία
αναμένουμε. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία που έχουν υπογραμμιστεί: πρώτον,
περιφερειακή προσέγγιση· και, δεύτερον, ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα μας δώσει τη
δυνατότητα να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διάφορα μέσα που διαθέτει η
ΕΕ με συγκεκριμένο, λειτουργικό και συντονισμένο τρόπο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε,
ωστόσο, ότι η πορεία για ενδεχόμενη αποστολή πρέπει να αξιολογηθεί πολύ προσεκτικά, διότι
οι αποστολές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι ένα από τα μέσα που έχουμε στη
διάθεσή μας, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια πολιτική στρατηγική.

Ως εκ τούτου, η Ομάδα μας προσυπογράφει πλήρως τη νέα, ανανεωμένη δέσμευση της Ευρώπης
για το Σαχέλ, και περιμένουμε εναγωνίως να δούμε τη νέα στρατηγική, να την συζητήσουμε
λεπτομερώς και να στηρίξουμε την εφαρμογή της.

Charles Goerens,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, στην περιοχή
Σαχέλ έχει σημειωθεί ανησυχητική αύξηση του είδους των περιστατικών που αναφέρονται στην
προφορική ερώτηση.

Οι άνθρωποι που πλήττονται περισσότερο από τις δραστηριότητες των εγκληματικών κυκλωμάτων
και τους τρομοκράτες είναι οι εκπατρισμένοι, πολλοί εκ των οποίων έχουν συμπεριφερθεί με
υποδειγματικό τρόπο, όπως, για παράδειγμα, οι δύο γάλλοι υπήκοοι, την τραγική μοίρα των
οποίων καταδικάζουμε. Την ίδια στιγμή, κάθε περιστατικό υπονομεύει περαιτέρω την εξουσία
των αντίστοιχων κυβερνήσεων, οι οποίες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους
προβλήματα και τα προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια και την πολιτική συνεργασία εντός
περιφερειακού συστήματος, το θεσμικό πλαίσιο του οποίου, ας μην το λησμονούμε, βασίζεται
στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Τα ζητήματα που εγείρονται σε αυτήν τη συζήτηση είναι εξαιρετικά
σημαντικά.
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Αν θέλουμε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες πρέπει, πρώτον, να
συμφωνήσουμε σε κοινή προσέγγιση για την περιοχή Σαχέλ, συγκεκριμένα, και την Οικονομική
Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), γενικότερα.

Δεύτερον, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τόσο τις άμεσες όσο και τις βαθύτερες αιτίες για την
επιδείνωση της κατάστασης σε αυτήν την περιοχή. Μία από τις βαθύτερες αιτίες είναι η έσχατη
φτώχεια αυτών των κρατών, τα οποία είναι, κατά συνέπεια, αδύναμα και ανίκανα να εκτελέσουν
τις κυρίαρχες λειτουργίες τους.

Τρίτον, πρέπει να καθορίσουμε σαφή ευρωπαϊκή στρατηγική για το θέμα αυτό, και θα ήθελα να
ευχαριστήσω τη βαρόνη Ashton για τη σχετική εξαγγελία της.

Τέταρτον, δεν πρέπει να φανούμε φειδωλοί όσον αφορά τους πόρους που απαιτούνται για να
βοηθήσουμε τα εν λόγω κράτη να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, ιδίως της κατάστασης
της ασφάλειας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω επισημαίνοντας ότι, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα
που αναφέρονται στην ερώτηση του κ. Danjean, μεριμνούμε στην πραγματικότητα για τη δική
μας ασφάλεια.

Sabine Lösing,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, τι ακριβώς αφορά
όλο αυτό; Αφορά το οργανωμένο έγκλημα ή την πολιτική και/ή θρησκευτική τρομοκρατία; Αυτό
είναι σημαντικό ερώτημα, προκειμένου να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Οι εμπειρογνώμονες
για αυτήν την περιοχή είναι της άποψης ότι έχει περισσότερη σχέση με το έγκλημα παρά με τη
θρησκευτικά υποκινούμενη διεθνή τρομοκρατία. Τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας έχουν συχνά
ολέθριες συνέπειες για την ειρήνη και τη δημοκρατία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
πρόσχημα για την προώθηση άλλων συμφερόντων.

Μπορεί επίσης να έχει σχέση με την Αφρική ως μία από τις περιοχές για τις οποίες ενδιαφέρεται
η Ευρώπη. Όπως επεσήμανε ο Gilles de Kerchove, συντονιστής της ΕΕ για την αντιτρομοκρατική
δράση, αφορά την Αφρική ως την πίσω αυλή της Ευρώπης. Είμαι αντίθετη σε πολιτικές ασφάλειας
που θα συμβάλουν στη στρατιωτικοποίηση της Αφρικής. Η περιοχή Σαχέλ μπορεί να καταστεί
ασφαλής μόνο, αν βελτιωθεί η κατάσταση του πληθυσμού. Η αύξηση των προϋπολογισμών για
την ασφάλεια και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς σε χώρες όπου ο λαός υποφέρει από σοβαρή
έλλειψη τροφίμων είναι καταστροφική κίνηση.

Τέλος, θα ήθελα να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι η απαγωγή και άλλα εγκλήματα είναι μια
υπόθεση στην οποία εμπλέκονται πολλοί άνθρωποι από ποικίλους οργανισμούς. Η
χρηματοδότηση από τη Δύση για δομές ασφάλειας θα μπορούσε να φέρει αντίθετο από το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στις προσπάθειες για την καταπολέμηση του εγκλήματος και θα
μπορούσε να συνεχίσει να θέτει σε κίνδυνο αθώους ανθρώπους στο μέλλον.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, η απαγωγή και θανάτωση των
Antoine de Lecour και Vincent Delory στον Νίγηρα μας υπενθυμίζει με οδυνηρό τρόπο την
ανάγκη εφαρμογής στρατηγικής για την προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της
χρηστής διακυβέρνησης στην περιοχή Σαχέλ. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) στήριζε στην πραγματικότητα ανέκαθεν μια τέτοια στρατηγική, και θα
ήθελα να χαιρετίσω, σε αυτό το πλαίσιο, την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παρουσίαση, στο τέλος του τρέχοντος μήνα, στρατηγικής που θα συνδυάζει τις πτυχές της
ασφάλειας και της ανάπτυξης.

Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα της ασφάλειας στο Σαχέλ σε όλες τις
διαστάσεις της, διότι ο λόγος που η τρομοκρατία μπόρεσε να ριζώσει σε αυτήν την περιοχή είναι
ότι βρήκε εκεί πολιτικές, κυρίως κοινωνικές και προφανώς οικονομικές συνθήκες πρόσφορες
για αυτήν την εξέλιξη. Μιλάμε για εξαιρετικά διαπερατά σύνορα και έλλειψη οιουδήποτε
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αποτελεσματικού κυβερνητικού ελέγχου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες διευκόλυναν προφανώς
την εξάπλωση του λαθρεμπορίου. Υπάρχουν επίσης ελλείψεις στον τομέα της ανάπτυξης.

Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο εξαιρετικά χρήσιμοι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στη
διασφάλιση της ασφάλειας της περιοχής Σαχέλ και, κατ’ επέκταση, των ευρωπαίων πολιτών.
Καταρχάς, απαιτείται μια στρατηγική σε επίπεδο Σαχέλ της Σαχάρας, η οποία θα αποσκοπεί στην
αποκατάσταση της εξουσίας των κρατών στην περιοχή επί των εγκαταλελειμμένων εδαφών καθώς
και, προφανώς, στην εδραίωση του κράτους δικαίου. Δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει να
δρομολογήσουμε κοινά προγράμματα κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης στις μεθοριακές
περιοχές, προκειμένου να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης για τους ντόπιους
πληθυσμούς.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές
διατυπώθηκαν αιτήματα για να συζητηθεί αυτό το θέμα, και κάθε φορά υιοθετήθηκαν δεσμεύσεις
για την εφαρμογή των απαιτούμενων πρωτοβουλιών στην περιοχή Σαχέλ, είτε για τη
σταθεροποίηση της περιοχής είτε για τη διασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας.

Όπως γνωρίζουμε, δεδομένης της έλλειψης συνόρων και του τεράστιου μεγέθους της περιοχής,
το Σαχέλ είναι ιδανική περιοχή διέλευσης για τους λαθρεμπόρους ναρκωτικών και τις
τρομοκρατικές ομάδες, ιδίως την Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ. Οι αδυναμίες και η αστάθεια
των κρατών αυτής της περιοχής είναι το κύριο πρόβλημα, και, όπως επισημάνθηκε, οι απειλές
επηρεάζουν άμεσα τους λαούς και τις χώρες της περιοχής, ιδίως τη Μαυριτανία, το Μάλι και
τον Νίγηρα.

Το κύριο καθήκον που καλείται να επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να καταρτίσει αξιόπιστη
στρατηγική ασφάλειας που θα βασίζεται στις διάφορες πτυχές της ενδεχόμενης ευρωπαϊκής
δράσης: πολιτική για τη συνεργασία και την ανάπτυξη, περιφερειακά προγράμματα, στρατηγικές
συντονισμού της ασφάλειας των οδικών αρτηριών και πολιτικές κατάρτισης στον τομέα της
ασφάλειας. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλώς οφείλει, αλλά πρέπει να παρέμβει το
συντομότερο δυνατό, και ως εκ τούτου αναμένουμε από την Επιτροπή να καταρτίσει συνολική
στρατηγική, όπως εξαγγείλατε, βαρόνη Ashton, αλλά και να πραγματοποιήσει δυναμική
παρέμβαση επιτόπου.

Εν κατακλείδι, το αίτημά μου είναι σαφές: πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στα όσα
συμβαίνουν νοτίως της Ευρώπης, διότι πολλά πράγματα πρόκειται να αλλάξουν, και θα ήταν
καλό να μην βρεθούμε απροετοίμαστοι. Το να είναι πιο διορατική δεν μπορεί παρά να κάνει καλό
στην ΕΕ.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας
στο Σαχέλ είναι εξαιρετικά σοβαρή. Έχει κοστίσει πολλές ζωές και απειλεί να υπονομεύσει την
πολιτική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Φυσικά, θα ήθελα επίσης να εκφράσω τη συμπάθειά μου σε όλους εκείνους που έχουν πληγεί
τόσο άσχημα από αυτήν την τρομερή βία.

Είναι ιδιαίτερα θλιβερό το γεγονός ότι οι επιθέσεις από την Αλ Κάιντα αυξάνονται στην περιοχή
Σαχέλ, όταν μειώνονται σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 25%
του παγκοσμίου εμπορίου κοκαΐνης που φτάνει στην Ευρώπη από τη Λατινική Αμερική διέρχεται
την περιοχή Σαχέλ κάθε χρόνο. Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών επιτρέπει τη χρηματοδότηση των
τρομοκρατικών δραστηριοτήτων με σταθερά εισοδήματα και καθιστά επίσης δυνατή την
απασχόληση νέων στην περιοχή και την ικανοποιητική αμοιβή τους.

Αυτή η τρομακτική εξέλιξη ανησυχεί και τους συναδέλφους μας στην περιοχή Σαχέλ και, στην
τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ τον
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Δεκέμβριο, συζητήσαμε ακριβώς το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση της ασφάλειας σε
αυτήν την περιοχή και να μειωθεί το λαθρεμπόριο. Βαρόνη Ashton, οι προσπάθειες της ΕΕ στο
θέμα αυτό πρέπει να είναι πολύ σαφείς και επίσης πρέπει να επιταχυνθούν. Μαζί με τις χώρες
στη λωρίδα Σαχέλ, πρέπει να επεκτείνουμε και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας μέσω
συνολικής περιφερειακής στρατηγικής, όπως αυτή που αναφέρατε. Η ΕΕ έχει τεράστια κοινή
ευθύνη εδώ να παράσχει συνδρομή υψηλής ποιότητας με σαφή ενίσχυση των δημοκρατικών
δυνάμεων.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ.  ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

Santiago Fisas Ayxela (PPE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, στον Νίγηρα, μία από
τις κεντρικές χώρες της περιοχής Σαχέλ, θα διεξαχθούν προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές
στο τέλος αυτού του μήνα. Νομίζω ότι η απόφαση της βαρόνης Ashton να στείλει αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις εκλογές είναι σημαντική χειρονομία στήριξης, και θέλω να
την ευχαριστήσω που σκέφτηκε να αναθέσει σε εμένα την προεδρία της αντιπροσωπείας.

Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τη θλίψη μου για την πρόσφατη δολοφονία από τρομοκράτες
δύο νεαρών Γάλλων στον Νίγηρα, χωρίς να λησμονούμε και τους νιγηριανούς στρατιώτες που
έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.

Ο πληθυσμός της περιοχής απορρίπτει απερίφραστα τη βία και την τρομοκρατία, καθώς είναι
οι πρώτοι που υποφέρουν εξ αυτών, αλλά ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί
για να τους βοηθήσει να εξαλείψουν την τρομοκρατική βία και, μεταξύ άλλων, να παράσχει όπλα
και εκπαίδευση για τις ένοπλες δυνάμεις τους, ώστε να μπορούν να απαντήσουν αποτελεσματικά
σε αυτές τις τρομοκρατικές εισβολές.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι διαθέτει μεγάλο πλούτο φυσικών πόρων, ο Νίγηρας είναι μία από
τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, ως εκ τούτου, να
εργαστεί για τη θέσπιση αποτελεσματικής στρατηγικής αναπτυξιακής συνεργασίας, προκειμένου
να βοηθήσει τον Νίγηρα και ολόκληρη την περιοχή να βγουν από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση
στην οποία βρίσκονται. Πιστεύω ότι είναι πολλά τα διακυβεύματα για εμάς σε αυτήν την περιοχή
του κόσμου, διότι δεν εξαρτάται μόνο η ευημερία της περιοχής από τη σταθερότητά της, αλλά
και η ευημερία της Ευρώπης, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η ανασφάλεια στην περιοχή Σαχέλ απαιτεί
αναπτυξιακή προσπάθεια, όπως είπε πριν από λίγες ημέρες ο Επίτροπος Piebalgs. Ωστόσο, η
ανάπτυξη, αν και είναι ουσιώδης και μακροχρόνια, δεν επαρκεί από μόνη της. Όπως είπε σήμερα
η βαρόνη Ashton, η ΕΕ χρειάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική που θα αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα
μέσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοχεύουν στη μεταρρύθμιση των τομέων ασφάλειας
των χωρών της περιοχής και στην ενίσχυση των δημοκρατικών και θεσμικών ικανοτήτων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, ωστόσο. Ας δούμε τη γειτονική
Γουινέα-Μπισάου, που έχει μετατραπεί σήμερα πρακτικά σε ναρκο-κράτος, από το οποίο η
Ευρωπαϊκή Ένωση απέσυρε πρόσφατα αποστολή της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και
άμυνας. Αυτό ήταν λάθος, διότι αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν να ενισχυθεί το μέγεθος και η
εντολή αυτής της αποστολής, ιδιαίτερα επειδή το κέντρο του οργανωμένου εγκλήματος στη
Γουινέα-Μπισάου έχει άμεσο στόχο την Ευρώπη.

Ένα άλλο παράδειγμα του πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε στο Σαχέλ
είναι ο τρόπος με τον οποίο ένιψε τας χείρας της σχετικά με την αναζήτηση λύσης στη σύγκρουση
στη Δυτική Σαχάρα. Αν συνεχίσουμε να αποστρέφουμε το βλέμμα –ιδίως σήμερα με τα ιδιαίτερα
τεταμένα γεγονότα στην Τυνησία και τις συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή– θα επιδεινώσουμε
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περαιτέρω την κατάσταση της ασφάλειας στο Σαχέλ και θα παραδώσουμε ακόμη μία ζορισμένη,
απεγνωσμένη γενιά σε εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα στο
Ισλαμικό Μαγκρέμπ, που ήδη λυμαίνονται την περιοχή.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς αυτήν τη συνεκτική στρατηγική, όπως περιέγραψε η βαρόνη
Ashton.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, το
Σαχέλ είναι μια περιοχή καίριας σημασίας που βρίσκεται μεταξύ της υποσαχάριας Αφρικής και
της Ευρώπης. Το ανησυχητικό επίπεδο ανασφάλειας στην περιοχή μας προβληματίζει όλους.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του
περασμένου έτους από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπρoσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, το οποίο
ασχολείται με αυτό ακριβώς το θέμα, και στις συστάσεις που διατυπώνει το εν λόγω ψήφισμα.

Μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική είναι προφανώς αναγκαία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα
επιτύχει τίποτα, αν λειτουργεί μόνη της. Για τον λόγο αυτόν, οι παράγοντες που έχουν ενεργή
παρουσία στην περιοχή πρέπει να εμπλακούν σε εκτεταμένη και συντονισμένη δράση. Μια
διάσκεψη κορυφής των αρχηγών κρατών των χωρών της περιοχής, οργανωμένη υπό την αιγίδα
του ΟΗΕ, της ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης, θα ήταν μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε δυναμικά
το πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις μέσω ευρείας στρατηγικής.

Προκειμένου να επιδείξουμε πραγματική πολιτική βούληση, απαιτείται σχέδιο δράσης για την
περιοχή αποτελούμενο από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα αντιμετωπίζει την άμεση, επείγουσα
κατάσταση και θα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των πόρων και των πληροφοριών που διαθέτουν
τα κράτη της περιοχής καθώς και τον συντονισμό των δράσεών τους.

Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση των ντόπιων κατοίκων σχετικά με το
πρόβλημα και την επιδίωξη πρόληψης. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε τη διόγκωση μέρα με
τη μέρα των τάξεων των τρομοκρατών ως αποτέλεσμα της απογοήτευσης και της έλλειψης
προσανατολισμού των κατοίκων της περιοχής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παρακολουθεί αμέτοχη και να μην κάνει τίποτα για την
αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα καλέσω, συνεπώς, τη βαρόνη Ashton να κάνει ό,τι είναι
απαραίτητο για να προχωρήσουν οι συζητήσεις και να εξευρεθούν συγκεκριμένες λύσεις σε αυτό
το σοβαρό πρόβλημα.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, η επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας
στην περιοχή Σαχέλ δεν αποτελεί πλέον περιφερειακό πρόβλημα. Δυστυχώς, έχει καταστεί πλέον
πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιθέσεων με θύματα
ευρωπαίους πολίτες.

Η περιοχή Σαχέλ αντιμετωπίζει, πρωτίστως, μια τρομοκρατική απειλή, η οποία αυξάνεται σταθερά
και τα θύματα της οποίας είναι κυρίως Ευρωπαίοι που απάγονται και δολοφονούνται με
τρομακτική συχνότητα. Είναι επίσης περιοχή διέλευσης για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων,
καθώς και δίαυλος για τη λαθρομετανάστευση προς την Ευρώπη. Πιστεύω ότι πρέπει να
εντατικοποιηθεί η πρακτική συνεργασία με τις αρχές της Βορείου Αφρικής, προκειμένου να
αυξηθεί η εμπλοκή των ένοπλων δυνάμεων και δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή όσον αφορά
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ομοίως, διαθέτουμε σειρά πολιτικών μέσων για την τόνωση
της περιφερειακής συνεργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή.

Ελπίζω ότι οι προσπάθειες τεχνικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εστιαστούν σε
μεγαλύτερο βαθμό στη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας, διότι δεν μπορούμε να
παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές ομάδες βρίσκουν στο Σαχέλ γόνιμο έδαφος
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στήριξης, ιδιαίτερα λόγω της φτώχειας του πληθυσμού και της εύθραυστης κατάστασης της
κυβερνητικής εξουσίας. Πιστεύω ότι η αυξημένη και δεόντως στοχοθετημένη αναπτυξιακή
βοήθεια μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη βελτίωση της κατάστασης στην περιοχή.

Dominique Vlasto (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, όλοι
συμφωνούμε ότι η κατάσταση στην περιοχή Σαχέλ έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Μια άνομη ζώνη
που επιτρέψαμε να δημιουργηθεί στο κατώφλι της Ευρώπης συνιστά απειλή που πρέπει να
καταπολεμήσουμε αποφασιστικά και άμεσα. Ο αριθμός των εξτρεμιστικών ομάδων αυξάνεται,
και απειλούν τις ζωές των πολιτών.

Καταδικάζω και εγώ την απώλεια ανθρώπινης ζωής και τις απαγωγές και ανησυχώ για τους
ευρωπαίους υπηκόους που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι σήμερα, το Μαρόκο λειτουργούσε
ως οχυρό ενάντια στις διάφορες μορφές λαθρεμπορίου από το Σαχέλ. Ωστόσο, οι διακινητές
ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων παρακάμπτουν σήμερα το Μαρόκο και περνούν από τη
Μαυριτανία και τα Κανάρια Νησιά για να φθάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι είναι
ευθύνη της ΕΕ να αναλάβει δράση και να βοηθήσει τα κράτη αυτά να θέσουν τέλος σε αυτές τις
απειλές.

Η ασφάλεια της Ευρώπης κρίνεται όχι μόνο στη δική μας επικράτεια αλλά και στις περιοχές που
είναι πολύ κοντά μας. Ήρθε ο καιρός να ενεργήσουμε, και καλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο
να εφαρμόσουν σχέδιο δράσης που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή
Σαχέλ.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, ως βουλευτής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατάγεται από τη βόρεια Γαλλία, θα συνταχθώ με τον κ. Danjean
όσον αφορά την περιγραφή όχι μόνο των έντονων συναισθημάτων που μας προκάλεσε η
δολοφονία αυτών των δύο νεαρών από τη βόρεια Γαλλία, αλλά και του αισθήματος οργής για
την αδικία της πράξης αυτής. Αποτίνω φόρο τιμής στη μνήμη τους.

Συμφωνώ με την εκτίμηση του κ. Danjean για την κατάσταση και χαιρετίζω επίσης τις αρχικές
απαντήσεις που έδωσε η βαρόνη Ashton στην έναρξη της συζήτησής μας. Ωστόσο, θα ήθελα
να θέσω μια ερώτηση στη βαρόνη Ashton: γνωρίζουμε πόσο διαπερατά είναι τα σύνορα ανάμεσα
στο Μάλι και τη νότια Αλγερία και γνωρίζουμε ότι, από την άλλη πλευρά του Σαχέλ, η Δυτική
Σαχάρα θα μπορούσε επίσης να γίνει πηγή ανασφάλειας στο μέλλον, όπως συμβαίνει σήμερα με
το Σαχέλ.

Μπορείτε, επομένως, να μας πείτε αν σχεδιάζετε καμία πρωτοβουλία, ιδιαίτερα σε απάντηση του
σχεδίου αυτονομίας που παρουσίασε το Βασίλειο του Μαρόκου στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο
πιστεύω ότι θα συμβάλει στο να καταστεί ασφαλής η περιοχή και θα θεσπίσει τον απαραίτητο
διάλογο με τις αλγερινές αρχές ειδικότερα;

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, οι δυνάμεις Salafist που
αποτελούν μέρος του παγκόσμιου δικτύου της Αλ Κάιντα βρήκαν καταφύγιο στην περιοχή
Σαχέλ, που είναι μια αχανής και απομακρυσμένη έκταση, ιδανική για σκοπούς εκπαίδευσης
τρομοκρατών, απαγωγής άτυχων αθώων ανθρώπων –και εδώ θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά
μου στις οικογένειες των δύο γάλλων πολιτών που δολοφονήθηκαν πρόσφατα– και, φυσικά,
λαθρεμπορίου ναρκωτικών και οργανωμένου εγκλήματος.

Αυτό δημιουργεί τεράστια πρόκληση για την ασφάλεια πέρα από τα παρόμοια προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε ήδη στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, στη Σομαλία και στην
Υεμένη. Η ΕΕ πρέπει τώρα να συνεργαστεί σθεναρά με τους αμερικανούς συμμάχους μας και
άλλες δημοκρατικές χώρες όπως η Ινδία και το Ισραήλ, καθώς και με γειτονικές, μετριοπαθείς
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αραβικές και αφρικανικές κυβερνήσεις, για την εξεύρεση κοινής στρατηγικής που θα εξαλείψει
αυτήν την απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια.

Κυρία Ύπατη Εκπρόσωπε, η επιχείρηση Atalanta, στ’ ανοιχτά της Σομαλίας, ήταν επιτυχημένη.
Ίσως τώρα πρέπει να εξεταστεί κάτι παρόμοιο –υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, μια αποστολή της
κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας υπό γαλλική καθοδήγηση, ή κάτι τέτοιο– για να
ανατρέψουμε αυτήν την παγκόσμια απειλή, ιδίως στην περιοχή του Μάλι, της Μαυριτανίας και
του Νίγηρα, που είναι ήδη εξαιρετικά φτωχές χώρες και χρειάζονται κάθε βοήθεια που μπορούμε
να τους προσφέρουμε.

Catherine Ashton,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη,
γιατί οι αξιότιμοι βουλευτές με διευκόλυναν πολύ προσφέροντας όχι μόνο στήριξη για το εύρος
της προσέγγισης που θα υιοθετήσουμε, αλλά και εγείροντας ειδικά ζητήματα.

Αν επιλέξω δύο από αυτά, το πρώτο θα είναι –και υπό μία έννοια η κ. Salafranca το έθιξε πρώτη–
το πώς πρέπει να στηρίξουμε τις περιφερειακές πρωτοβουλίες, οι οποίες συχνά κυριαρχούνται
από μεμονωμένες χώρες και δεν περιλαμβάνουν όλα τα μέλη της περιοχής, και ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος για να προσπαθήσουμε να παράσχουμε το είδος της στήριξης που θα
διασφαλίζει ότι εμπλεκόμαστε με όλες τις χώρες της περιοχής. Το διατυπώνω λίγο πιο γενικά
απ’ ό,τι η αξιότιμη βουλευτής, αλλά το κάνω σκοπίμως. Μία από τις προκλήσεις για εμάς είναι
η στήριξη πρωτοβουλιών που οι χώρες θα είναι σε θέση να αναλάβουν μεμονωμένα και συλλογικά,
αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικές εξασφαλίζοντας ότι είναι
περιεκτικές, είτε από την άποψη του αριθμού των χωρών είτε στην προσέγγιση που υιοθετούν.

Ένα από τα πράγματα που πρέπει να εξετάσουμε είναι το πώς θα ισορροπήσουμε τις δικές μας
δράσεις έναντι της στήριξης δράσεων από τους άμεσα θιγόμενους. Με απασχολεί πάντα πολύ
το να βρούμε τρόπους για να παρέμβουμε, μέσω της στήριξής μας και με τα μέσα που έχουμε
στη διάθεσή μας, να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε πρωτοβουλίες επιτόπου –τοπικές
πρωτοβουλίες– καθώς αυτός είναι συχνά αλλά όχι πάντα ο καλύτερος δρόμος για να
προχωρήσουμε.

Όσον αφορά τη Δυτική Σαχάρα και τις προτάσεις που υποβάλλονται, είναι πράγματα τα οποία
πρέπει να εξετάσουμε. Πρέπει να δω πού μπορούμε να παράσχουμε τη στήριξή μας με τον
καλύτερο τρόπο. Γνωρίζω από διάφορες συζητήσεις με τους αξιότιμους βουλευτές ότι τα
ζητήματα αυτά, ιδίως η Δυτική Σαχάρα, έχουν καταστεί πιο εμφανή. Πρέπει να σκεφτούμε αυτήν
την προσέγγιση με πολύ περιεκτικό τρόπο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού. Θα
συμπεριληφθεί στις συζητήσεις που έχουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά θα
επανέλθουμε και στο Κοινοβούλιο να το συζητήσουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι
έχουμε καταλήξει στη σωστή προσέγγιση.

Είναι πραγματικά σημαντικό τώρα να προχωρήσουμε σε μια στρατηγική που θα λαμβάνει
πραγματικά υπόψη τον βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα αλλά και
το εύρος του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να εμπλακούμε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως
Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή και ως σειρά κρατών μελών ικανών να συνθέσουν όλα αυτά τα στοιχεία
σε μια καλοζυγισμένη και μελετημένη στρατηγική για το μέλλον.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.
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ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

12. Η κατάσταση στη Λευκορωσία

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας, κ. Ashton, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία.

Catherine Ashton,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, τα γεγονότα
που ακολούθησαν μετά τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου στη Λευκορωσία μάς συγκλόνισαν
όλους: η βία που χρησιμοποίησαν οι αρχές κατά των πολιτών οδήγησε αμέσως στη διατύπωση
δηλώσεων ανησυχίας και δριμύτατης αποδοκιμασίας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι συνάδελφοί μου κι εγώ συναντήσαμε πολλά από τα θύματα αυτής της βίας, μεταξύ των οποίων
και μέλη του κινήματος της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών, των οικογενειών όσων
φυλακίστηκαν και του πληθυσμού γενικότερα. Είχαμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τη
συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας, αλλά και να τείνουμε ευήκοον ους. Μολαταύτα, αξιότιμοι
κύριοι βουλευτές, είναι πλέον καιρός να δράσουμε.

Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι βουλευτές του παρόντος Σώματος ήταν ήδη σε θέση να
συμβάλουν στον προβληματισμό μας σε σχέση με αυτό το ζήτημα, καθώς και το ότι ο συνάδελφός
μου, Επίτροπος κ. Füle, μπόρεσε την προηγούμενη εβδομάδα να παρουσιάσει το τρέχον σκεπτικό
μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ανυπομονώ να μελετήσω το ψήφισμα της ΕΕ, το
οποίο είναι απότοκος των συζητήσεών σας. Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης
με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι, είναι σημαντικό για όλους μας να παραμείνουμε, στο
μέτρο του δυνατού, προσηλωμένοι στο σκεπτικό μας.

Είχα τη δυνατότητα να συζητήσω με ορισμένους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και της
ευρύτερης κοινής γνώμης στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων, όπως προανέφερα, συγγενών
κρατουμένων. Επίσης, πραγματοποίησα συνάντηση και με τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Martynov.
Οι συζητήσεις αυτές μου έδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα γεγονότα που παρακολουθήσαμε
συνιστούν προσβολή της αντίληψής μας περί του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των
θεμελιωδών ελευθεριών και της δημοκρατίας. Δεν έγινε μόνο χρήση αδικαιολόγητης βίας, αλλά
υπονομεύθηκε καταφανώς και η εκλογική διαδικασία συνολικά, λόγω της κράτησης εκπροσώπων
της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η εκτίμηση
του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ.

Πολλά από τα άτομα που τέθηκαν υπό κράτηση τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αποφυλακιστεί.
Εντούτοις, μια πολυμελής ομάδα –απαρτιζόμενη από 30 άτομα– εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
κατηγορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιβολή ποινής πολυετούς φυλάκισης και, όπως
γνωρίζουν οι αξιότιμοι βουλευτές του ΕΚ, στην εν λόγω ομάδα περιλαμβάνονται και ορισμένοι
προεδρικοί υποψήφιοι.

Κύριε Πρόεδρε, έχω ήδη καταδικάσει τα κατασταλτικά μέτρα που έλαβαν οι αρχές στο Μινσκ
και έχω ζητήσει την άμεση απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνται για πολιτικούς λόγους, καθώς
και το εκ νέου άνοιγμα του γραφείου του ΟΑΣΕ στο Μινσκ. Υπογράμμισα αυτό το μήνυμα σε
κοινή δήλωση με την υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Hillary Clinton.

Κατά τη συνάντησή μου με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Martynov, τόνισα ότι η ΕΕ αναμένει
άμεση ανταπόκριση των αρχών της Λευκορωσίας στα αιτήματα της διεθνούς κοινότητας. Για να
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καθορίσουμε τα επόμενα βήματα στα οποία θα προβούμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από βασικές
αρχές.

Η πρώτη βασική αρχή είναι ότι πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ως κορυφαία προτεραιότητά
μας την ασφάλεια των ειρηνικών ακτιβιστών, περιλαμβανομένων των προεδρικών υποψηφίων.

Η δεύτερη συνίσταται στο γεγονός ότι οι Λευκορώσοι είναι γείτονες και εταίροι μας, και τα
συμφέροντά τους πρέπει να είναι εξέχουσας σημασίας. Μολονότι εκφράζουμε τις ανησυχίες μας
στις αρχές, δεν μπορούμε να απομονώσουμε τους πολίτες.

Η τρίτη αρχή είναι ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών
βρίσκεται στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και της ανατολικής εταιρικής σχέσης,
εντάσσεται δε σε μια δέσμη κοινών αξιών, τις οποίες μοιραζόμαστε με τους στενότερους εταίρους
μας. Θα συνεργαστούμε με αυτούς τους εταίρους, όπως πράξαμε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες,
προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τη δύναμη του μηνύματος που απέστειλε στη Λευκορωσία
η διεθνής κοινότητα.

Κύριε Πρόεδρε, η εκτίμησή μας οδηγεί σε ένα σαφές συμπέρασμα: πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
τους διαύλους μας για να εκφράσουμε μια σθεναρή και άμεση αντίδραση. Αυτή η αντίδραση θα
πρέπει να δώσει στις αρχές της Λευκορωσίας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις απόψεις μας, χωρίς
να απομονώσει τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών. Η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι
ισορροπημένη. Από τη μια πλευρά, πρέπει να εξετάσουμε στοχοθετημένα μέτρα κατά των αρχών
της Λευκορωσίας και να προβούμε, κατ’ εμέ, σε επανεξέταση των κυρώσεων. Από την άλλη
πλευρά, πρέπει να πραγματοποιήσουμε εκτενή διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τους
πολίτες, ο οποίος θα στοχεύει και στην υποστήριξή τους. Στην πράξη, αυτό συνεπάγεται τη
συνέχιση της παροχής συνδρομής προς τις ΜΚΟ, τα ΜΜΕ και τους σπουδαστές, ενδεχομένως
δε και μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση της κινητικότητας των πολιτών που επιθυμούν
να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η επαναφορά της ταξιδιωτικής απαγόρευσης για τον πρόεδρο
Lukashenko και η επέκταση αυτής της απαγόρευσης και για άλλα συγκεκριμένα πρόσωπα
αποτελεί αναμφίβολα επιλογή, σε περίπτωση που δεν αποφυλακιστούν οι κρατούμενοι.

Όσον αφορά την ενισχυμένη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, ζήτησα από την Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης να επεξεργαστεί, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εναλλακτικές λύσεις για
τη λήψη επειγόντων μέτρων που θα εστιάζουν στις ΜΚΟ, τα ΜΜΕ και τους σπουδαστές. Γνωρίζω
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε σπουδαστές
που αποβάλλονται από το πανεπιστήμιο, και προσβλέπω, κύριε Πρόεδρε, στη δυνατότητα
αξιοποίησης της εν λόγω διευκόλυνσης. Φυσικά, θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε πρόσθετους
πόρους και από άλλες πηγές, μεταξύ άλλων και από τα κράτη μέλη.

Αναφέρθηκα νωρίτερα στο ζήτημα της κινητικότητας και έχω ειδικότερα κατά νου την
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων: θα ήθελα να παροτρύνω τα προξενεία των κρατών μελών
στο Μινσκ να διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων ως ειδικό μέτρο προς όφελος των πολιτών
της Λευκορωσίας.

Κύριε Πρόεδρε, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που μόλις περιέγραψα θα πρέπει βεβαίως να εξεταστούν
από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 31 Ιανουαρίου, αλλά θα μπορούσαμε ήδη να
εξετάσουμε ορισμένες πιο μακροπρόθεσμες πτυχές των σχέσεών μας με τη Λευκορωσία.

Πρώτον, επεσήμανα προηγουμένως ότι πρέπει να συνεργαστούμε με άλλους διεθνείς εταίρους
επί του εν λόγω ζητήματος, και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η Λευκορωσία θα πρέπει
να συνεχίσει να συμμετέχει στο πολυμερές σχήμα που έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς και ο
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λόγος για τον οποίο πρέπει να αναλάβουμε ισχυρές δεσμεύσεις από κοινού με τις χώρες της
ανατολικής εταιρικής μας σχέσης για τη διαμόρφωση συναίνεσης εν προκειμένω.

Δεύτερον, όσον αφορά τη διμερή χρηματοδοτική βοήθεια από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας
και εταιρικής σχέσης (ENPI), πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στις ανάγκες του πληθυσμού
και στην κοινωνία των πολιτών.

Τέλος, πέρυσι καταρτίσαμε ένα κοινό προσωρινό σχέδιο, προγραμματίζοντας λεπτομερώς την
ανάπτυξη των σχέσεών μας με τη Λευκορωσία σε μεσοπρόθεσμη βάση. Πιστεύω πως πρέπει να
κάνουμε μια παύση σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει εγκατάλειψη του κοινού
προσωρινού σχεδίου, πλην όμως πρέπει να προβούμε σε περαιτέρω διαβούλευση, μεταξύ άλλων
και με την κοινωνία των πολιτών, καθώς και σε σχετική αναθεώρηση, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου εργαζόμαστε επί του παρόντος. Θα
ακούσω τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις των βουλευτών του ΕΚ.

Jacek Protasiewicz,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, τα γεγονότα δεν
άφησαν κανένα περιθώριο αμφιβολίας στους διεθνείς παρατηρητές, και δεν πρέπει να αφήσουν
κανένα περιθώριο αμφιβολίας ούτε σε εμάς. Οι πρόσφατες προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν
τον Δεκέμβριο στη Λευκορωσία δεν ήταν δίκαιες. Δεν ήταν δίκαιες και, επομένως, είναι πλέον
αδύνατη η συνέχιση της πολιτικής που ασκούμε από το 2008 έναντι των αρχών της Λευκορωσίας,
ήτοι μιας πολιτική διαλόγου και προσφοράς συνεργασίας με τη Λευκορωσία. Η παρούσα συγκυρία
δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα∙ η παρούσα συγκυρία επιτάσσει
τη λήψη νέων αποφάσεων, την άσκηση νέας πολιτικής και τη διατήρηση σκληρής στάσης στο
πλαίσιο των επαφών μας με το καθεστώς της Λευκορωσίας, και με αυτό εννοώ επίσης την επιβολή
τόσο πολιτικών κυρώσεων όσο και κυρώσεων σε σχέση με την έκδοση θεωρήσεων, χωρίς να
αποκλείονται και οι οικονομικές κυρώσεις. Θα πρέπει βεβαίως να προβούμε σε έξυπνη χρήση
αυτών των κυρώσεων και να τις στοχεύσουμε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι
δεν πλήττονται οι ζωές των μέσων πολιτών της Λευκορωσίας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να
διστάσουμε να τις επιβάλουμε, και τούτο ισχύει και για την αναστολή της ιδιότητας της
Λευκορωσίας ως μέλους της ανατολικής εταιρικής σχέσης.

Εφόσον οι εκλογές δεν ήταν δίκαιες, τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι αξιόπιστα. Συνεπώς,
μπορούμε να δηλώσουμε ψύχραιμα, και με πλήρη επίγνωση των γεγονότων, ότι η δημοκρατική
αντιπολίτευση στη Λευκορωσία δύναται να υποστηρίζει την ηθική νίκη της σε αυτές τις εκλογές.
Ως εκ τούτου, πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες της αντιπολίτευσης για την εξασφάλιση
της πολιτικής της εκπροσώπησης εδώ, στις Βρυξέλλες, ώστε να είναι σε θέση να εκπροσωπεί τόσο
τα δικά της συμφέροντα όσο και τα συμφέροντα ολόκληρης της ελεύθερης Λευκορωσίας κατά
τις επαφές της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη σε πολιτικό επίπεδο. Τέλος, θα πρέπει
να ζητήσουμε την απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων, συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών
υποψηφίων και των πολιτικών ακτιβιστών, των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, των σπουδαστών
και των καθηγητών πανεπιστημίου. Η απελευθέρωσή τους συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για
την έναρξη οιωνδήποτε περαιτέρω συνομιλιών με τους εκπροσώπους του κράτους της
Λευκορωσίας.

Kristian Vigenin,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (BG) Κύριε Πρόεδρε, λαίδη Ashton,
κυρίες και κύριοι, η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη βαθιά λύπη της για το γεγονός ότι αυτές οι προεδρικές
εκλογές μετατράπηκαν σε μία ακόμη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα ώστε να ξεκινήσει με
αποφασιστικότητα και προσήλωση τη διαδικασία του εκδημοκρατισμού της.
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Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι, κατά βάση, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εξασφάλιση της σταδιακής δέσμευσης της Λευκορωσίας επί ορισμένων προϋποθέσεων απέδωσε
κάποια αποτελέσματα, επομένως, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τις εκκλήσεις για
ριζική αλλαγή της πολιτικής μας.

Το λέω αυτό, διότι χάρη στη δική μας στράτευση σημειώθηκε εντέλει κάποια πρόοδος κατά την
προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία, και αυτός ήταν ενδεχομένως ο λόγος για τον οποίο
ο αριθμός των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Μινσκ ήταν πολύ μεγαλύτερος
από ό,τι προέβλεπαν οι διοργανωτές. Με άλλα λόγια, είχαμε δημιουργήσει πιθανώς μια
ατμόσφαιρα μεγαλύτερης ελευθερίας, την οποία οι πολίτες της Λευκορωσίας ενδέχεται να
ερμήνευσαν σωστά.

Ωστόσο, εφεξής, πρέπει να είμαστε, πάνω από όλα, αρκετά σαφείς και σταθεροί στα αιτήματά
μας προς τις αρχές της Λευκορωσίας για την απελευθέρωση των κρατουμένων και τον άμεσο
τερματισμό των διώξεων όλων όσοι συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες ή τις διοργάνωσαν με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε εν προκειμένω, και πρέπει να είμαστε
ξεκάθαροι ως προς τους στόχους μας.

Ένα άλλο, ωστόσο, στοιχείο, αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε σε μεσο-μακροπρόθεσμο
ορίζοντα. Πρώτον, πρέπει να αποφύγουμε να καταδικάσουμε εκ νέου τη χώρα στην απομόνωση,
διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και της
κοινωνίας των πολιτών, η απομόνωση της Λευκορωσίας σημαίνει και απομόνωση των πολιτών
της χώρας.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, στο πλαίσιο της πολιτικής που ήδη ασκούμε έναντι της
Λευκορωσίας, να επιχειρήσουμε να λάβουμε ορισμένα μέτρα για την προσαρμογή της πολιτικής
μας, ούτως ώστε να ωφελεί τους πολίτες της χώρας και να υποστηρίζει τα ΜΜΕ της, την κοινωνία
των πολιτών και την αντιπολίτευση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα
περιβάλλον στο οποίο θα είναι δυνατή η διεξαγωγή δίκαιων και δημοκρατικών εκλογών.

Κατά την άποψή μου, αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να εργαστούμε με τις
γειτονικές χώρες της Λευκορωσίας που δεν είναι μέλη της ΕΕ, με τη Ρωσία και την Ουκρανία και,
ως Κοινοβούλιο, να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχονται στο
πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών
Γειτόνων ώστε να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή και των άλλων πέντε χωρών της εταιρικής σχέσης
σε κοινές δραστηριότητες για τον εκδημοκρατισμό της Λευκορωσίας.

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

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι έχω στη διάθεσή μου μόνο
30 δευτερόλεπτα.

Ίσως η διερμηνεία να μην ήταν ιδιαίτερα σαφής, εν προκειμένω, κύριε Vigenin, αλλά είπατε
πράγματι ότι θεωρείτε τη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε μετά τις εκλογές ή, με άλλα λόγια,
τη διαδήλωση που έλαβε χώρα ουσιαστικά ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη νοθεία των εν λόγω
εκλογών και για όλες τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν, ως απόδειξη του γεγονότος ότι
βελτιώνονται οι εκλογές και η κατάσταση εν γένει; Διότι αυτό ακούστηκε. Δυσκολεύομαι πολύ
να αποδεχθώ ότι τα λεγόμενά σας αποδόθηκαν όντως σωστά.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Ενδέχεται να μην ήμουν ιδιαίτερα σαφής ή να μην κατέστη
δυνατή η απόδοση ορισμένων λεπτών σημείων κατά τη μετάφραση. Εκείνο που ήθελα να πω είναι
ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία έχει αλλάξει υπό την έννοια ότι ολοένα και περισσότεροι
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άνθρωποι συνειδητοποιούν την ανάγκη για δημοκρατία και την ανάγκη να αγωνιστούν για τη
δημοκρατία. Υπό αυτήν ακριβώς την έννοια ερμηνεύω ως θετικό το γεγονός ότι στην πλατεία
του Μινσκ συγκεντρώθηκαν περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Αυτό ακριβώς εννοούσα, και σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα ότι τούτο κατέστη δυνατό χάρη
στο καθεστώς της Λευκορωσίας.

Πρόεδρος.   – Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την αγγλική διερμηνεία. Υπάρχει πρόβλημα
με την αγγλική διερμηνεία; Ελέγξτε το, παρακαλώ. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα με τη διερμηνεία.
Το πρόβλημα οφείλεται στο μικρόφωνο. Είναι εντάξει τώρα;

Kristian Vigenin (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ πάντοτε να μιλώ στη γλώσσα
μου, ενίοτε όμως έχω την αίσθηση ότι δεν θα έπρεπε να το πράττω σε τόσο ευαίσθητα θέματα.

Προσπαθούσα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι η κατάσταση βελτιώνεται υπό την έννοια ότι
ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στη Λευκορωσία κατανοούν ότι η χώρα πρέπει να
εκδημοκρατιστεί και ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν ότι πρέπει να αγωνιστούν
για τον εκδημοκρατισμό της Λευκορωσίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ θετικό το
γεγονός ότι στην πλατεία του Μινσκ συγκεντρώθηκε τόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων, πολύ
μεγαλύτερος από ό,τι ανέμεναν οι διοργανωτές. Ελπίζω να διευκρινίσθηκε τι ακριβώς εννοούσα.

Kristiina Ojuland,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ομιλία της
Υπάτης Εκπροσώπου ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συμφωνούμε απολύτως με τις
παρατηρήσεις της. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόρθωσε να
αντιδράσει στην αποτυχία των προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία.

Εύχομαι να είχαμε επίσης το σθένος να επιδείξουμε την ίδια αποφασιστικότητα, αυστηρότητα
και προσήλωση στις αρχές μας και στην περίπτωση μιας χώρας που γειτνιάζει με τη Λευκορωσία,
όπου η καταπίεση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν εξίσου σύνηθες φαινόμενο.

Η υποβάθμιση της δημοκρατίας στη Ρωσία ενδέχεται επίσης να είναι ο λόγος για τον οποίο το
Κρεμλίνο αναγνώρισε ακριβώς τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία και
περιέγραψε τη βίαιη καταστολή ως «εσωτερική υπόθεση» της Λευκορωσίας. Αυτή η κατάφωρη
αδιαφορία για την αποτρόπαιη κατάσταση στη Λευκορωσία είναι ιδιαίτερα ενδεικτική των τάσεων
που επικρατούν στη Ρωσία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήρτισε ένα ισχυρό ψήφισμα, το οποίο προτείνει στοχοθετημένες
κυρώσεις όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και στοχοθετημένες οικονομικές κυρώσεις εις
βάρος του εγκληματικού καθεστώτος του Lukashenko. Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρωπαϊκή
Ένωση να παραμείνει ενωμένη εν προκειμένω και τα κράτη μέλη να πάψουν να επιδιώκουν την
ανάληψη διμερών πρωτοβουλιών με τον Lukashenko και το καθεστώς του. Πρέπει να
αναστείλουμε την ανατολική εταιρική σχέση και οιαδήποτε άλλη συνεργασία έως ότου
απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχύσουμε τη στήριξή μας
προς την κοινωνία των πολιτών, τις ΜΚΟ και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στη Λευκορωσία,
με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία τους για την αναδιάρθρωση της Λευκορωσίας μετά την
πτώση του Lukashenko, η οποία ευελπιστούμε να πραγματοποιηθεί μέσω δημοκρατικών εκλογών.

Ως εκ τούτου, Υπάτη Εκπρόσωπε, θα ήθελα να υποστηρίξετε την έκκληση για τη δημιουργία
ενός πανευρωπαϊκού φόρουμ σχετικά με το μέλλον της Λευκορωσίας.
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Heidi Hautala,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η
Ύπατη Εκπρόσωπος εκφράζει απόλυτα και τα δικά μας συναισθήματα δηλώνοντας συγκλονισμένη
από τα γεγονότα.

Πράγματι, τα γεγονότα της 19ης Δεκεμβρίου μας συγκλόνισαν, καθόσον πολλοί από εμάς
έτρεφαν ήδη ελπίδες για το σταδιακό άνοιγμα της Λευκορωσίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εκτιμώ ότι, προς το παρόν, πολλές από αυτές τις ελπίδες έχουν διαψευσθεί. Είναι πολύ
ανησυχητικό να πληροφορείται κανείς –σχεδόν ανά ώρα– για τη συνεχιζόμενη καταστολή στο
Μινσκ και σε άλλα μέρη της Λευκορωσίας.

Εχθές ακόμα, συνεχιζόταν η παρενόχληση της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Viasna»,
με εφόδους σε κατοικίες, συλλήψεις και κρατήσεις. Πρόκειται για μια οργάνωση που
υπερασπίζεται θαρραλέα τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λευκορωσία, αλλά οι αρχές δεν έχουν
επιτρέψει ακόμα την επίσημη καταχώρισή της στα μητρώα.

Η Λευκορωσική Επιτροπή για το Ελσίνκι έλαβε σχετική προειδοποίηση αφότου ήλθε σε επαφή
με την ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την ανεξαρτησία των δικαστών και των
δικηγόρων. Έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι τα άτομα που κατηγορούνται για τα εν λόγω
σοβαρά αδικήματα δεν πρόκειται να τύχουν δίκαιης δίκης.

Σήμερα λάβαμε επίσης νέα για τον πρώην προεδρικό υποψήφιο κ. Sannikov, για τη γυναίκα
του Iryna Khalip, δημοσιογράφο και ανταποκρίτρια της εφημερίδας Novaya Gazeta στο Μινσκ,
καθώς και για το παιδί τους. Πρόκειται για μια είδηση που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση.
Πληροφορηθήκαμε ότι, καθόσον οι γονείς του παιδιού τελούν υπό κράτηση, ενδέχεται να
επιτραπεί στο παιδί να μείνει με τους παππούδες του. Θα ήθελα απλώς να επιστήσω την προσοχή
στο γεγονός ότι δεν ξέρουμε ακόμα εάν πρόκειται για ευχάριστη είδηση· πρέπει να λάβουμε και
τη σχετική επιβεβαίωση, η οποία ενδέχεται να δοθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι λόγοι αυτής της βίαιης καταστολής στη Λευκορωσία; Πρέπει πραγματικά
να επιμείνουμε για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας επί των γεγονότων που έλαβαν
χώρα, ούτως ώστε να κατανοήσουμε εξ ολοκλήρου το υπόβαθρό τους και να καταλάβουμε εάν
ήταν όντως προβοκάτορες εκείνοι που υποδαύλισαν αυτήν τη βία –η οποία χαρακτηρίζεται
πλέον εγκληματική– και όχι εκείνοι που στην πραγματικότητα ζητούσαν απλώς δημοκρατία στη
Λευκορωσία. Κατά την άποψή μου, το πλέον ενδεδειγμένο όργανο για τη διεξαγωγή ανάλογης
έρευνας είναι ο ΟΑΣΕ και, εάν αποτύχει και αυτός, τα Ηνωμένα Έθνη.

Τι γίνεται με το θέμα της διοργάνωσης νέων εκλογών; Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε
να μην ζητήσουμε νέες εκλογές υπερβολικά πρόωρα, διότι πρέπει να διαφυλάξουμε τον χάρτη
πορείας προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να διαφυλάξουμε την ελευθερία του
Τύπου, του συνδικαλίζεσθαι και του συνέρχεσθαι. Εάν δεν τις διαφυλάξουμε, δεν πρόκειται να
σημειώσουμε ιδιαίτερη επιτυχία, ακόμα και αν η Λευκορωσία διεξαγάγει εκλογές σήμερα.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

Ryszard Czarnecki,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για
την κατάσταση στη Λευκορωσία, αλλά ας μην αποποιούμαστε τις ευθύνες μας. Είναι εύκολο να
εξαπολύουμε κατηγορίες εναντίον του καθεστώτος Lukashenko, οι οποίες ασφαλώς του αξίζουν,
και θα πρέπει πράγματι να το κατηγορήσουμε και να το καταγγείλουμε. Ωστόσο, μέρος της
ευθύνης θα πρέπει να αναλάβει και η Ευρώπη. Δεν αληθεύει το γεγονός ότι η επίσκεψη του ιταλού
πρωθυπουργού κ. Berlusconi χρησιμοποιήθηκε για να προσδώσει ένα είδος αξιοπιστίας στο
καθεστώς; Δεν αληθεύει το γεγονός ότι η επίσκεψη της προέδρου της Λιθουανίας,
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κ. Grybauskaitė, χρησιμοποιήθηκε για να προσδώσει αξιοπιστία στο καθεστώς; Δεν αληθεύει
το γεγονός ότι η επίσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας και της Πολωνίας,
κκ. Westerwelle και Sikorski αντίστοιχα, χρησιμοποιήθηκε για να προσδώσει αξιοπιστία στο
καθεστώς, και απέβη, μάλιστα, ιδιαίτερα επωφελής για το τελευταίο; Η αλήθεια είναι ότι πολιτικοί
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρείχαν στον κ. Lukashenko κάποια περιθώρια
πολιτικών ελιγμών, χωρίς να ζητήσουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Επί του παρόντος, καλούμαστε
να απαιτήσουμε σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και να αναλάβουμε τις ευθύνες
που μας αναλογούν.

Helmut Scholz,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton,
η Ομάδα μου δεν υποστήριξε το συμβιβαστικό ψήφισμα για τη Λευκορωσία. Ωστόσο, θα ήθελα
να καταστήσω σαφές ότι αυτό δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως αποδοχή εκ μέρους μας των
αποτελεσμάτων των εκλογών, των συλλήψεων και των αντιποίνων εις βάρος εκείνων που έχουν
διαφορετικές απόψεις. Κατά τη δική μας άποψη, οι δίκαιες, διαφανείς και δημοκρατικές εκλογές
–«η ελευθερία των διαφωνούντων» κατά τη ρήση της Ρόζα Λούξεμπουργκ– αποτελούν βασική
προϋπόθεση για την εδραίωση των σχέσεών μας με τη Λευκορωσία και με όλα τα άλλα κράτη.
Αυτό περιλαμβάνει επίσης την άμεση αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων.

Ωστόσο, αμφιβάλλω αν οι κυρώσεις αποτελούν πραγματικά αποτελεσματικό μέσο για την
επίτευξη της άμεσης αποφυλάκισης των πολιτικών κρατουμένων και ριζικών αλλαγών στο
δημοκρατικό σύστημα της Λευκορωσίας. Κατά το παρελθόν, οι κυρώσεις είχαν ελάχιστα
αποτελέσματα τόσο στη Λευκορωσία όσο και σε άλλες χώρες. Κυρίες και κύριοι, το γνωρίζετε
αυτό εξίσου καλά με εμένα. Θεωρώ καλύτερη την προσέγγιση της αντιμετώπισης των κατόχων
της πολιτικής εξουσίας στο πλαίσιο ενός πολιτικού διαλόγου –διατυπώνοντας τα επιχειρήματα
και τα αιτήματά μας, και όχι προσφέροντάς τους την ευκαιρία να απαξιώνουν τις επικρίσεις που
εκφράζουν μέλη της κοινωνίας των πολιτών, επικαλούμενοι την έξωθεν κριτική–, της θέσπισης
ενός διαφανούς πολιτικού συστήματος και του συντονισμού των προσπαθειών μας με τις
προσπάθειες όλων των εταίρων μας στον τομέα της εξωτερικής μας πολιτικής έναντι της
Λευκορωσίας. Αυτό μου φαίνεται επίσης πιο έντιμο σε σχέση με τα δικά μας επιχειρήματα, όπως
κατέδειξε σήμερα το πρωί η συζήτηση για την ουγγρική Προεδρία.

Bastiaan Belder,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι η
βίαιη καταστολή οιασδήποτε πολιτικής εναλλακτικής δυνατότητας έναντι του καθεστώτος του
προέδρου Lukashenko μετά τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 έχει περιορίσει το περιθώριο
ελιγμών του Μινσκ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Με δική της πρωτοβουλία, η Λευκορωσία
διέκοψε αιφνίδια τη διαμεσολαβητική διπλωματία που ασκούσε κατά την τελευταία τριετία
μεταξύ της Μόσχας και των Βρυξελλών. Επί του παρόντος, ο πρόεδρος Lukashenko κατορθώνει
να διατηρεί ισχυρούς πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς με το Κρεμλίνο. Αυτή ακριβώς η
σχέση εξάρτησης επιτάσσει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συστράτευση με την κοινωνία των πολιτών
της Λευκορωσίας.

Συνεπώς, συνεχίστε με κάθε μέσο να επιδιώκετε τη στρατηγική της αλλαγής νοοτροπίας ως
αναγκαίο βήμα για την αλλαγή του καθεστώτος. Εκφράστε ενεργά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
Μειώστε, για παράδειγμα, το συντομότερο δυνατόν το κόστος της έκδοσης θεωρήσεων για τους
Λευκορώσους. Εν συνεχεία, ξεκινήστε ουσιαστικές στρατηγικές διαβουλεύσεις με την πολιτική
αντιπολίτευση στη Λευκορωσία και, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, αποδώστε ιδιαίτερη
προσοχή στις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις εντός του μηχανισμού εξουσίας. Αυτό σημαίνει
ισόρροπη πολιτική. Οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τώρα το Μινσκ. Μην αφήσετε
τους Λευκορώσους να υπόκεινται στον ρωσικό ή τον κινεζικό νόμο· χαράξτε μια ανεξάρτητη
πορεία για αυτούς, επί της οδού προς την εδραίωση μιας ελεύθερης κοινωνίας και ενός
δημοκρατικού κράτους δικαίου.
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Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο Alexander Lukashenko επιβεβαίωνε
ανέκαθεν, σε κάθε ευκαιρία, τον ρόλο του ως δικτάτορα. Οι εκλογές του Δεκεμβρίου αποτέλεσαν
στην πράξη ένα τελετουργικό για τον επαναδιορισμό του. Εμείς όμως στην ΕΕ μείναμε
προσκολλημένοι στην ψευδαίσθηση ότι ο Lukashenko θα άλλαζε με κάποιον θαυματουργό
τρόπο. Πράγματι, δηλώσαμε ότι θα περιμέναμε τις εκλογές του Δεκεμβρίου. Οι εκλογές
διεξήχθησαν και ο Lukashenko παραμένει ο ίδιος, ενώ η αντιπολίτευση βρίσκεται είτε στο
νοσοκομείο είτε στη φυλακή.

Φρονώ ότι είναι καιρός η ΕΕ να αναθεωρήσει την προσέγγισή της έναντι της Λευκορωσίας. Είναι
σαφές ότι η Λευκορωσία δεν έχει καμία θέση στην ανατολική εταιρική σχέση. Η συμμετοχή της
Λευκορωσίας πρέπει να ανασταλεί. Ο μοναδικός εταίρος μας πρέπει να είναι η κοινωνία των
πολιτών. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της
31ης Ιανουαρίου, ευελπιστώ ότι τόσο η λαίδη Ashton όσο και ο Επίτροπος κ. Füle θα προτείνουν
την αναστολή της ιδιότητας του εταίρου για τη Λευκορωσία.

Τέλος, όσον αφορά τον αντίκτυπο για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων,
δεν μπορούμε πλέον να παρέχουμε στον Lukashenko το δικαίωμα της αρνησικυρίας στο πλαίσιο
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων. Η Λευκορωσία συνήθιζε να οδηγεί
σε αδιέξοδο την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων. Συνάγεται, λοιπόν, το
συμπέρασμα ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων θα πρέπει να ξεκινήσει
κατεπειγόντως.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Κύριε Πρόεδρε, Υπάτη Εκπρόσωπε, το ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του οποίου θα ψηφίσουμε αύριο θα αποστείλει ένα ισχυρό μήνυμα
στους Λευκορώσους, σε ολόκληρη την Ευρώπη και στον κόσμο. Θα πρέπει να επανέλθουμε το
συντομότερο δυνατόν στην κατάσταση που επικρατούσε τουλάχιστον πριν από την
19η Δεκεμβρίου, και να καταβάλουμε συνδυασμένες προσπάθειες ώστε να διασφαλισθεί ότι η
Λευκορωσία θα ακολουθήσει την οδό προς τη δημοκρατία και την ενίσχυση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Ο πλέον σημαντικός στόχος σήμερα είναι η αποφυλάκιση των πολιτικών
κρατουμένων και ο τερματισμός των επιθέσεων κατά της αντιπολίτευσης, των μη κυβερνητικών
οργανώσεων και της ελευθεροτυπίας. Ωστόσο, συμφωνώ με την Ύπατη Εκπρόσωπο πως όταν
στρεφόμαστε κατά του καθεστώτος, δεν πρέπει να πλήττουμε τους πολίτες της Λευκορωσίας.
Πρέπει να υπολογίσουμε με απόλυτη ακρίβεια κατά πόσον θα βλάψουμε τους Λευκορώσους,
καθώς και τους αμοιβαία επωφελείς δεσμούς με τα κράτη μέλη της ΕΕ στους τομείς της
επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του τουρισμού, οι οποίοι είναι
ουσιαστικοί για το άνοιγμα της Λευκορωσίας προς την Ευρώπη.

Η πρόσφατη πολιτική διαλόγου με τη Λευκορωσία απέδωσε ορισμένους καρπούς: σχεδόν το
ήμισυ του πληθυσμού της Λευκορωσίας τάσσεται πλέον υπέρ των στενότερων σχέσεων με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αντιδράσουμε στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Μινσκ, ούτως
ώστε αυτό το ποσοστό να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, ήδη από την επόμενη χρονιά. Αυτό θα
αποτελούσε απτό οδυνηρό πλήγμα για τους διοργανωτές της 19ης Δεκεμβρίου. Συνοψίζοντας,
θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι στο οικονομικό τείχος του Βερολίνου όσον αφορά την έκδοση
θεωρήσεων, τείχος το οποίο έχει, δυστυχώς, ανεγερθεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους
ανατολικούς της γείτονες, και το οποίο είναι σχεδόν απροσπέλαστο για τους πολίτες της
Λευκορωσίας. Είναι πλέον καιρός να κατεδαφίσουμε αυτό το τείχος και να δώσουμε τη δυνατότητα
στους μέσους ουκρανούς, λευκορώσους, γεωργιανούς και ρώσους πολίτες να έχουν πρόσβαση
στην έκδοση και την απόκτηση θεωρήσεων εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καμία δυσκολία.
Αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που εισπράττονται μέσω των ακατανόητα υψηλών τελών για την
έκδοση θεωρήσεων πραγματικά δεν αντισταθμίζονται, διότι διευρύνουν το χάσμα που μας
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κληροδότησε το παρελθόν, αυτή τη φορά μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των γειτόνων της. Ειλικρινά, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, στη ζωή, και οπωσδήποτε στην
πολιτική, η ελπίδα είναι πολύ σημαντική. Η ελπίδα γεννά την προσδοκία, η ελπίδα επιτρέπει
στους ανθρώπους να πιστεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον και η ελπίδα είναι αυτό που κατεξοχήν
απουσιάζει από τη Λευκορωσία μετά την 19η Δεκεμβρίου· η ελπίδα ότι αυτές οι εκλογές θα ήταν
πιο δημοκρατικές σε σύγκριση με τις προηγούμενες· η ελπίδα ότι η αντιπολίτευση θα είχε
καλύτερη τύχη αυτήν τη φορά και η ελπίδα ότι τα ΜΜΕ της Λευκορωσίας θα παρουσίαζαν μια
πιο αντικειμενική εικόνα στους πολίτες της Λευκορωσίας. Όλες αυτές οι ελπίδες διαψεύσθηκαν.

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ θα πρέπει να αλλάξει την πολιτική της έναντι
της Λευκορωσίας. Δυστυχώς, η πολιτική της προσέγγισης του καθεστώτος δεν λειτούργησε. Η
ΕΕ θα πρέπει να επιβάλει κυρώσεις στην ηγεσία της Λευκορωσίας. Κυρώσεις που δεν θα πλήξουν
τους πολίτες, αλλά τους ηγέτες της. Κυρώσεις όπως η αναστολή της έκδοσης θεωρήσεων για
όλους τους ηγέτες και τα μέλη των οικογενειών τους. Αυτό το τελευταίο είναι σημαντικό εάν
θέλουμε να διαρρήξουμε τους σύνθετους δεσμούς μεταξύ της πολιτικής και της οικονομικής
ισχύος στη Λευκορωσία.

Ευτυχώς, η λαίδη Ashton φαίνεται να ακολουθεί τη σωστή οδό. Επίσης, η Επιτροπή αντέδρασε
κατά τον δέοντα τρόπο, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων.
Το παρόν Σώμα θα μπορούσε εξίσου να συμβάλει εν προκειμένω, στέλνοντας το συντομότερο
δυνατόν μια αποστολή στη Λευκορωσία, αποδεικνύοντας εμπράκτως στην αντιπολίτευση, τα
ελεύθερα ΜΜΕ και τις ΜΚΟ ότι τους υποστηρίζουμε. Μόνο με τη δική τους βοήθεια, και χάρη
στις δικές τους προσπάθειες, θα είναι δυνατή η διαμόρφωση της νέας Λευκορωσίας.

Ανακεφαλαιώνοντας, η ΕΕ θα πρέπει να εμφυσήσει νέα πνοή στο πρόγραμμα γειτονίας. Μέχρι
στιγμής, το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει ανταποκριθεί διόλου ικανοποιητικά στους στόχους
του. Δεν θα πρέπει να στηρίξουμε μόνο την ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη στη Μολδαβία,
την Ουκρανία, τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Χρησιμοποιώντας την ίδια
προσέγγιση, θα μπορούσαμε επίσης να αποδείξουμε στους Λευκορώσους πόσο σημαντικό είναι
και για το μέλλον της χώρας τους να επιδιώξουν τη σύγκλιση προς την Ευρώπη. Εάν το πράξουμε
αυτό, θα διασφαλίσουμε και την αναθέρμανση της ελπίδας για τον λαό της Λευκορωσίας.

Werner Schulz (Verts/ALE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, οι ελπίδες μας ότι η
Λευκορωσία θα έκανε ένα ακόμα βήμα προς τον εκδημοκρατισμό μετά τις προεδρικές εκλογές
διαψεύσθηκαν οικτρά. Παρά τις αρνητικές μας εμπειρίες και τις επιφυλάξεις μας έναντι της
κυβέρνησης του κ. Lukashenko, η ΕΕ έτεινε τους τελευταίους μήνες χείρα συνεργασίας προς
τη Λευκορωσία. Ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη συνεργασία επρόκειτο να εξαρτηθεί από
τις εν λόγω εκλογές κατέστη απολύτως σαφής και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα φάνηκε
ότι οι εκλογές θα ήταν τουλάχιστον εν μέρει δίκαιες, ομαλές και ελεύθερες.

Ωστόσο, οι ήπιες παραχωρήσεις κλόνισαν προφανώς το καταπιεστικό καθεστώς σε τέτοιον βαθμό,
ώστε ο λευκορώσος πρόεδρος αποκάλυψε για μία ακόμα φορά το πραγματικό του πρόσωπο ως
ανηλεούς δικτάτορα. Η υποτιθέμενη εκλογή του είναι μια φρικτή επίφαση, η εξουσία του στερείται
νομιμότητας και η βία του κατά της αντιπολίτευσης συνιστά στυγνή εγκληματική πράξη. Η
εκλογική νοθεία και η καταστολή των διαδηλώσεων αποτελούν μείζον βήμα οπισθοδρόμησης
για τη Λευκορωσία. Για μία ακόμη φορά, επικρατεί κλίμα τρόμου και καταστολής στη χώρα. Οι
υπεύθυνοι της εκλογικής νοθείας ισχυρίστηκαν θρασύτατα ότι παρενέβησαν ξένες μυστικές
υπηρεσίες και διπλωμάτες, ενώ στην πραγματικότητα οι ταραχοποιοί κινητοποιήθηκαν από το
ίδιο το καθεστώς. Εξίσου εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας, που
τελούν υπό τον έλεγχο του λευκορώσου προέδρου και εξακολουθούν να αυτοαποκαλούνται
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«KGB», χρησιμοποιούν μεθόδους που ανάγονται στην εποχή του Στάλιν, προκειμένου να
τρομοκρατήσουν την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών.

Αυτή η παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέλος του Οργανισμού για
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) είναι απαράδεκτη. Το μετακομμουνιστικό
καθεστώς είναι πλέον αφόρητο. Συντάξαμε ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα το οποίο παρέχει
ικανοποιητική βάση για τις συζητήσεις μεταξύ των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών. Το ψήφισμα
εστιάζεται κατά μείζονα λόγο στην άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων, την παροχή
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους τραυματίες, την απόσυρση των παράλογων κατηγοριών
και τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας, σε συνδυασμό με στοχοθετημένες πολιτικές
και οικονομικές κυρώσεις, που θα έχουν επιπτώσεις σε όσους κατέχουν την εξουσία, όχι όμως
και στον λαό.

Τώρα πρέπει να υποστηρίξουμε τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας, τις
ελπίδες των οποίων αναπτερώσαμε, και οι οποίες προσβλέπουν στην αλλαγή της κυβέρνησης
και προσήλθαν στις κάλπες. Οραματίζονται το μέλλον της χώρας τους ως μέλους της ΕΕ και όχι
εγγύτερα κείμενης στη Ρωσία. Το γεγονός ότι οι πρώτοι ηγέτες που συνεχάρησαν τον
κ. Lukashenko για την εκλογική του νίκη ήταν ο ρώσος πρόεδρος κ. Medvedev, ο ρώσος
πρωθυπουργός κ. Putin και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κ. Yanukovych, είναι ενδεικτικό της
αντίληψής τους περί της δημοκρατίας, καθώς και των δυσοίωνων προοπτικών που ανοίγονται
για τη Λευκορωσία προς αυτήν την κατεύθυνση.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να μεταφέρω
μια ευχάριστη είδηση στην κ. Hautala. Ελπίζω να έχει ξαναφορέσει τα ακουστικά της. Λοιπόν,
κυρία Hautala, πρέπει να προσθέσουμε ακόμα ένα στοιχείο στις πληροφορίες που μας δώσατε
για την οργάνωση «Viasna». Όχι μόνο απαγορεύθηκε στην οργάνωση η επίσημη καταχώρισή
της στα μητρώα, αλλά, επιπλέον, η αστυνομία προέβη πρόσφατα σε κατάσχεση όλων των
υπολογιστών της, και τη Δευτέρα –και αυτή είναι η είδηση που θέλω να σας μεταφέρω– ξεκίνησα
τη συγκέντρωση φορητών υπολογιστών στην Πολωνία για να τους στείλω στα μέλη της
οργάνωσης.

Ας περάσουμε τώρα στο κυρίως θέμα μας, κυρία Επίτροπε. Καταρχάς, θα ήθελα να επαναλάβω
ότι, κατά τη γνώμη σας, «είναι πλέον καιρός να δράσουμε». Αυτό είναι αλήθεια. Το δεύτερο πολύ
σημαντικό στοιχείο που επισημάνατε είναι ότι δεν πρέπει να απομονώσουμε την κοινωνία της
Λευκορωσίας. Τα μέτρα που λαμβάνουμε θα πρέπει να τηρούν αυτήν την αρχή και πρέπει να
είναι πραγματικά ήπιας μορφής ή, με άλλα λόγια, μέτρα για την ανάπτυξη της κοινωνίας των
πολιτών, την υποστήριξη των ΜΜΕ και των σπουδαστών και την κατάργηση των θεωρήσεων.
Πρέπει να υποστηρίξουμε ανάλογα μέτρα και, ειδικότερα, να καταστήσουμε διαθέσιμη μεγαλύτερη
χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Συμφωνώ όμως επίσης ότι θα πρέπει να ληφθούν και
αυστηρότερα μέτρα, όπως εκείνα που πρότεινε ο κ. Protasiewicz ή η κ. Ojuland. Το παρόν
ζήτημα απαιτεί τη συνδυασμένη εφαρμογή αμφότερων των ειδών μέτρων.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ ότι είναι ορθός τόσο ο
σχεδιασμός της διάγνωσης όσο και ο προγραμματισμός της θεραπείας. Το πρόβλημα δεν έγκειται
στην έντονη διαφοροποίηση της διάγνωσης και του σχεδίου θεραπείας κατά το παρελθόν, αλλά
στα ημίμετρα που λάβαμε. Συνεπώς, θα έπρεπε ενδεχομένως να διερωτηθούμε εάν είμαστε αυτήν
τη φορά αρκετά αποφασισμένοι να ενεργήσουμε διαφορετικά.

Είναι προφανές ότι πρέπει να καταδικάσουμε τα γεγονότα και να απαιτήσουμε την απελευθέρωση
των κρατουμένων, να επιβάλουμε κυρώσεις και να εξετάσουμε την ενδεχόμενη αναστολή της
εταιρικής σχέσης· εάν όμως δεν προχωρήσουμε πέρα από τη φραστική καταδίκη και την ηθική
υποστήριξη, δεν θα επιτευχθεί κανένα απτό αποτέλεσμα από αυτήν τη δράση. Χρειαζόμαστε
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μακροπρόθεσμη στρατηγική και δράση, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικά δοκιμασία για τη νέα
εξωτερική πολιτική, επικεφαλής της οποίας είναι τώρα η λαίδη Ashton.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η Λευκορωσία. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το
ζήτημα της Λευκορωσίας θα καθορίσει την πραγματική πολιτική δυναμική ολόκληρης της
περιοχής: στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, αλλά και έναντι της Ρωσίας και άλλων χωρών. Προς
το παρόν, από γεωπολιτική σκοπιά, η εξέλιξη των γεγονότων απομακρύνει τη Λευκορωσία από
την Ευρώπη, ενώ η Ευρώπη, από την πλευρά της, οπισθοχωρεί, όπως και στην περίπτωση της
Ουκρανίας. Είναι προφανές ότι δικαίως συνιστούμε την προσέγγιση του διπλού ελέγχου: κυρώσεις
και απομόνωση του καθεστώτος, παροχή ανοικτής ενισχυμένης βοήθειας προς την κοινωνία. Θα
πρότεινα το εξής: ας αντικαταστήσουμε τις πολιτικές των επιβραβεύσεων και των κυρώσεων που
ακολουθούσαμε μέχρι στιγμής έναντι του καθεστώτος από την πολιτική των κυρώσεων έναντι
του καθεστώτος και των επιβραβεύσεων έναντι της κοινωνίας. Πολύ περισσότερο, όμως, δεν
πρέπει να λησμονούμε ότι ο εταίρος μας είναι η κοινωνία, όχι το καθεστώς.

Η λαίδη Ashton επεσήμανε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια. Πρέπει να πάψουμε
να εφαρμόζουμε τα ημίμετρα του παρελθόντος. Πράξαμε όλα όσα έπρεπε να είχαμε πράξει; Όχι,
η βοήθεια που παρείχαμε ήταν γελοιωδώς μέτρια, και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι, ενώ εμείς διεξάγουμε την
παρούσα συζήτηση, ο Alexander Lukashenko προωθεί εσπευσμένα σχέδια για την τελετή
ανάληψης καθηκόντων του την προσεχή Παρασκευή, απουσία διεθνών προσκεκλημένων, ακριβώς
διότι η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει ως ελεύθερες, δίκαιες ή διαφανείς τις εκλογές στη
Λευκορωσία. Εάν συμβεί αυτό, θα πρόκειται για μια «Μαύρη Παρασκευή», σε συνέχεια της ήδη
αποκαλούμενης «Ματωμένης Κυριακής» της 19ης Δεκεμβρίου, όταν συνελήφθησαν 700
δημοκρατικοί διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων των επτά από τους εννέα προεδρικούς
υποψηφίους στις εκλογές, ένας από τους οποίους έχει σπασμένα και τα δύο κάτω άκρα, ενώ ένας
άλλος ξυλοκοπήθηκε από τις ειδικές δυνάμεις καταστολής διαδηλώσεων τόσο άγρια ώστε υπέστη
εγκεφαλική βλάβη.

Θα ήθελα να ζητήσω από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να
υποστηρίξουν, αφενός, τις πολωνικές προτάσεις για την κατάργηση της έκδοσης θεωρήσεων
και, αφετέρου, όπως καθιστά σαφές το ψήφισμά μας, την αρχή για περαιτέρω στοχευμένες
οικονομικές κυρώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
να διατυπώσει σαφή και απλά αιτήματα για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων,
για την άρση εκ μέρους των αρχών οιασδήποτε απειλής περί απαγόρευσης ή περιορισμού της
Λευκορωσικής Επιτροπής για το Ελσίνκι, καθώς και για την ταχεία έναρξη των διαδικασιών για
τη διοργάνωση νέων εκλογών.

Για το μέλλον, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σήμερα τόσο από την Catherine
Ashton όσο και από την Ομάδα μου, ότι πρέπει δηλαδή να διατηρήσουμε ανοικτή την πολυμερή
προσέγγιση και να δώσουμε έμφαση στην κοινωνία των πολιτών και στη στήριξή της. Επισημαίνω,
εντούτοις, ότι δεν πρόκειται απλώς για μια κρίσιμη καμπή στον τομέα της δημοκρατίας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία: πρόκειται και για μια δοκιμασία όσον αφορά την
πολιτική γειτονίας της ίδιας της ΕΕ. Είναι αλήθεια ότι επιδιώκουμε την ανάπτυξη σαφούς και
στενότερης συνεργασίας και εταιρικής σχέσης με τους γείτονές μας, με στόχο την προώθηση
της ενισχυμένης διαδικασίας σύγκλισης με τις όμορες χώρες με τις οποίες δεσμευόμαστε από
κοινού να το πράξουμε. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα είναι εφικτό χωρίς τη λήψη μέτρων σε περίπτωση
που ελλείπει η αμοιβαία δέσμευση και τα πράγματα λαμβάνουν άσχημη τροπή.
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Οι επώδυνες επιπτώσεις που θα πρέπει να μας ανησυχούν στην παρούσα συζήτηση δεν είναι οι
σκόπιμες επώδυνες επιπτώσεις των προτεινόμενων έξυπνων κυρώσεων της Ευρώπης εις βάρος
της Λευκορωσίας, αλλά οι σωματικές επώδυνες επιπτώσεις των ξυλοδαρμών που υφίστανται
κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ασπάζονται τη δέσμευση της Ευρώπης για τη δημοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, και οι οποίοι χρειάζονται τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας,
προκειμένου να τεθεί τέρμα σε αυτήν τη μακροχρόνια επώδυνη περίοδο της Λευκορωσίας.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, θα ήθελα να
σας ευχαριστήσω για την ταχεία σας ανταπόκριση στα γεγονότα στο Μινσκ. Θαυμάζω επίσης το
σκεπτικό της προσέγγισης που διαμορφώσατε. Επιτυγχάνει ορθή εξισορρόπηση μεταξύ των
κυρώσεων εις βάρος των υπευθύνων για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των μέτρων στήριξης για τον λαό της Λευκορωσίας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο, η οποία ακύρωσε
την πρόσκληση προς τον κ. Lukashenko. Η ενέργεια αυτή απέστειλε σαφές μήνυμα ότι οι
δικτάτορες δεν έχουν καμία θέση στις διεθνείς επιτροπές και ότι δεν θα πρέπει να τους παρέχεται
αναγνώριση προσκαλώντας τους να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις τους.

Η διεθνής αναγνώριση ενός αυτοαναγορευθέντος προέδρου αποδυναμώνει την αντιπολίτευση
στη χώρα του, ενδέχεται δε να θεωρηθεί και ως διεθνής αναγνώριση των μη δημοκρατικών
εκλογών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήταν ορθό το μέτρο που έλαβε η Διάσκεψη για την
Ασφάλεια.

Γνωρίζουμε ότι θα είναι μακρά η αναμονή μας ενόψει οιωνδήποτε πολιτικών αλλαγών στην εν
λόγω χώρα. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο κ. Lukashenko βρίσκεται επί μακρόν στην εξουσία και η
αντίδρασή του είναι τυπική. Ωστόσο, δεν μπορούμε να περιμένουμε όταν εξετάζουμε την
ανθρωπιστική κατάσταση στη Λευκορωσία, βαρόνη Ashton. Πρέπει να αντιδράσουμε ταχύτατα
και να διασφαλίσουμε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, την επιστροφή των γονέων
στα παιδιά τους και των παιδιών στους γονείς τους. Δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να
διαδηλώσουν υποστηρίζοντας τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και εκφράζοντας απερίφραστα
τα αισθήματά τους στους δρόμους. Η αντίδραση στις ενέργειές τους ήταν αδικαιολόγητη.

Βαρόνη Ashton, σας καλώ να δράσετε τάχιστα και να ξεκαθαρίσετε σε όλους τους τόνους ότι
πρόκειται για πολιτικούς κρατούμενους και όχι για εγκληματίες. Θα ήθελα να απευθύνω τους
χαιρετισμούς μου στον Andrei Sannikov και στους άλλους κρατούμενους. Θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι τους εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Κύριε Πρόεδρε, τον προηγούμενο μήνα, το απολυταρχικό
καθεστώς της Κούβας απαγόρευσε στον τιμηθέντα με το βραβείο Ζαχάρωφ Guillermo Farinas
να μεταβεί στο Στρασβούργο. Λίγες ημέρες αργότερα, υπήρξαμε μάρτυρες μιας σειράς διώξεων
που πραγματοποιήθηκαν μετά τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία. Ουδείς αμφιβάλλει,
ενδεχομένως, ότι το καθεστώς Lukashenko είναι ένα αυταρχικό καθεστώς· είναι, όμως, και
ολοκληρωτικό καθεστώς, όπως ακριβώς και το καθεστώς Κάστρο στην Κούβα.

Διεξάγουμε σήμερα μια συζήτηση σχετικά με το εάν θα πρέπει να απαγορεύσουμε την είσοδο
υψηλόβαθμων εκπροσώπων του καθεστώτος Lukashenko στην ΕΕ. Τάσσομαι υπέρ της
διατήρησης εκ μέρους μας πιο ανοικτής στάσης προς τους απλούς πολίτες της Λευκορωσίας,
οι οποίοι ουδέποτε γνώρισαν πώς είναι η ελευθερία και η δημοκρατία. Οιαδήποτε μορφή πολιτικής
απομόνωσης θα αποβεί αποκλειστικά προς όφελος του Lukashenko. Οι πολίτες της Λευκορωσίας
θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι στην Ένωση. Αντιθέτως, θα πρέπει να τηρήσουμε ψυχρή στάση
έναντι των εκπροσώπων του ολοκληρωτικού καθεστώτος του Lukashenko και να είμαστε πολύ
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σκληροί απέναντί τους. Όσοι δεν σέβονται τις δημοκρατικές αξίες δεν έχουν καμία απολύτως
θέση σε αξιοπρεπείς κοινωνίες.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική που ακολούθησαν έναντι
της Λευκορωσίας ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσφάτως, συμπεριλαμβανομένης,
δυστυχώς, της κυβέρνησης της γενέτειράς μου, της Πολωνίας, κατέληξε σε πραγματικό όλεθρο.
Ο κ. Lukashenko, ο τελευταίος δικτάτορας στην Ευρώπη, μας περιγελά και, αναθαρρώντας από
την απάθειά μας, προβαίνει σε διώξεις των πολιτικών του αντιπάλων, τους οποίους και φυλακίζει.
Η πολιτική συναίνεσης και ανοχής δεν μπορεί να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για μία
ακόμα φορά, αποδείχθηκε ότι οι διαπραγματευτικές συνομιλίες μας με τη δικτατορία
ερμηνεύθηκαν στη Λευκορωσία ως παροχή στήριξης προς τον κ. Lukashenko, και οι
ψευδαισθήσεις μας διαλύθηκαν τον Δεκέμβριο, με τους βίαιους ξυλοδαρμούς, τις επιθέσεις και
τις συλλήψεις εκατοντάδων ακτιβιστών της αντιπολίτευσης.

Είναι ζωτικής σημασίας να αποστείλουμε εμείς, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
σαφές μήνυμα στη Λευκορωσία. Η Ευρώπη δεν θα ανεχθεί την καταπάτηση της ελευθερίας από
τη δικτατορία της Λευκορωσίας. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι άρτια στοχευμένες και να πλήττουν
τους εκπροσώπους του καθεστώτος, όχι τους απλούς πολίτες. Οι τελευταίοι χρειάζονται,
απεναντίας, την βοήθειά μας, όπως την χρειάζονται και οι οργανώσεις σε επίπεδο κοινοτήτων,
τα ανεξάρτητα ΜΜΕ και η αντιπολίτευση. Μπορούμε να παράσχουμε πραγματική βοήθεια όσον
αφορά την εκπαίδευση και τις διευκολύνσεις σε θέματα έκδοσης θεωρήσεων. Στην περίπτωση
της Λευκορωσίας, η ανατολική εταιρική σχέση πρέπει είτε να ανασταλεί είτε να καταστεί
αυστηρότερη, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι το καθεστώς δεν θα λάβει πλέον ούτε ένα ευρώ.
Όσο εντονότερη είναι η παρουσία της Ευρώπης στη Λευκορωσία, τόσο ταχύτερα θα επέλθει και
η πτώση του τελευταίου δικτάτορα στην ήπειρό μας.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, φρονώ ότι μία από τις μείζονες εξελίξεις στον
σύγχρονο κόσμο είναι η μετάβαση των ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών από τον ολοκληρωτισμό
στη δημοκρατία. Η Ουγγαρία, την Προεδρία-ορόσημο της οποίας συζητήσαμε σήμερα το πρωί,
αποτελεί παράδειγμα εν προκειμένω, ενώ λαμπρό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης είναι και ο
ίδιος ο Πρόεδρός μας, ο κ. Buzek.

Ωστόσο, η εν λόγω μετάβαση δεν ήταν το ίδιο ομαλή σε άλλες χώρες. Δυστυχώς, η Λευκορωσία
συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών των χωρών, και η λαίδη Ashton συγκεκριμένα συνόψισε τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Στην καλύτερη περίπτωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χώρα ασπάστηκε τη δημοκρατία
κάνοντας δύο βήματα εμπρός και ένα βήμα πίσω. Στις πρόσφατες εκλογές, έκανε πιθανόν τρία
βήματα πίσω και κανένα βήμα εμπρός, νομίζω όμως πως ορθώς επισημαίνει η κ. Ashton ότι
πρέπει να συνεργαστούμε με την κοινωνία των πολιτών, τις ΜΚΟ και τους διεθνείς μας εταίρους,
ούτως ώστε να ασκήσουμε πιέσεις στον πρόεδρο Lukashenko για τον τερματισμό του
καταπιεστικού καθεστώτος και της δικτατορίας του.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, αυτό που συνέβη στη Λευκορωσία στις 19
Δεκεμβρίου ήταν η παραβίαση της ελευθερίας και των δημοκρατικών ελευθεριών. Δεν αξίζει καν
να σχολιάσουμε τη σύλληψη των 700 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων όλων των προεδρικών
υποψηφίων. Οι εκλογές δεν ήταν δίκαιες. Το ζήτημα αυτό αποτελεί πλέον δοκιμασία για την ΕΕ,
αλλά και για τις χώρες με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί προνομιακές σχέσεις, με τη Ρωσία, για
παράδειγμα, η οποία αναγνώρισε τα αποτελέσματα των εκλογών.

Πρέπει να στηρίξουμε την αντιπολίτευση και να αποστείλουμε σαφές μήνυμα ότι οι κρατούμενοι
πρέπει να απελευθερωθούν πριν από την έναρξη οιασδήποτε συζήτησης στο πλαίσιο των σχέσεών
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μας με τη Λευκορωσία, ειδικότερα δε με την κυβέρνηση της χώρας. Ωστόσο, η επιβολή τυχόν
περιορισμών δεν πρέπει να πλήξει τους πολίτες της Λευκορωσίας. Πρέπει να ακολουθήσουμε
κατά πόδας την Πολωνία και να χαλαρώσουμε το καθεστώς χορήγησης θεωρήσεων. Θα πρέπει
να παράσχουμε βοήθεια σε όσους έχασαν τη δουλειά τους και να επιτρέψουμε στους
αποβληθέντες σπουδαστές να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια άλλων χωρών. Τα ανεξάρτητα μέσα
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφωνικών σταθμών και του τηλεοπτικού σταθμού
Belsat, χρειάζονται την υποστήριξή μας. Αυτό δεν αποτελεί μόνο καθήκον της Λιθουανίας και
της Πολωνίας, αλλά και των άλλων κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Θα
ήθελα να το ζητήσω αυτό με τον πλέον δυνατό επιτακτικό τρόπο.

Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D).   – Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι στη Λευκορωσία τα
πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ άσχημα για τις δικές μας αρχές και τα δικά μας πιστεύω. Ο
Λουκασένκο είναι στην ηγεσία της χώρας και η αντιπολίτευση ευρίσκεται στη φυλακή. Άρα
αναμένει κανείς από εμάς να κινηθούμε προς την κοινωνία των πολιτών, στην οποία, όπως ορθά
αναπτύχθηκε προηγούμενα, χαίρει εκτίμησης η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές της, να ζητήσουμε
την ελευθερία του Τύπου, την απελευθέρωση των φυλακισμένων αρχηγών της αντιπολίτευσης
και πολύ περισσότερο να οικοδομήσουμε μια τέτοια πολιτική, αυτήν που αναφέρθηκε από την
κυρία Ashton, η οποία με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε νέες
συνθήκες για να ξαναπλησιάσουμε τη Λευκορωσία.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι εκλογές για την προεδρία στη Λευκορωσία
αποδείχθηκαν εξόχως απογοητευτικές για όσους εξ ημών παρακολουθούμε επί σειρά ετών τις
εξελίξεις στη χώρα. Είχα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρέσβη της Λευκορωσίας στο
Λονδίνο, ο οποίος με είχε διαβεβαιώσει ότι, αυτήν τη φορά, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά,
ότι θα τηρούνταν τα διεθνή πρότυπα και ότι ο ΟΑΣΕ θα ήταν σε θέση να αποφανθεί πως οι
εκλογές θα ήταν δίκαιες και ελεύθερες.

Δυστυχώς, τα ένστικτα του Homo Sovieticus που χαρακτηρίζουν τον Lukashenko απέβησαν
ισχυρότερα από οτιδήποτε άλλο. Η ανορθόδοξη συμπεριφορά του δεν προβλέφθηκε ούτε από
τους δικούς του ανώτερους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων των πρέσβεων. Συντάσσομαι
πλέον και εγώ με την έκκληση για την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων
και για την επανάληψη των εκλογών παρουσία αποστολής παρατηρητών της ΕΕ με μακροχρόνια
εντολή, και κατόπιν της ρητής επιβεβαίωσης του ΟΑΣΕ ότι πληρούνται όλα τα πρότυπα για την
κατ’ ουσίαν διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.

Κατά πάσα πιθανότητα, το Μινσκ δεν θα συμφωνήσει, τουλάχιστον όμως πρέπει να
προσπαθήσουμε. Ειδάλλως, απαιτείται άμεσα η εκ νέου επιβολή ενισχυμένων, στοχοθετημένων
κυρώσεων, δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του κ. Lukashenko –εάν μπορέσουμε να τα
εντοπίσουμε– και ταξιδιωτική απαγόρευση έναντι τόσο του ιδίου όσο και όλων των ανώτερων
αξιωματούχων του.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Κύριε Πρόεδρε, από την πλευρά μου, θα ήθελα να
υποστηρίξω την έκθεση της κ. Ashton για τη μετρημένη στάση που τηρεί έναντι των γεγονότων
στη Λευκορωσία. Πολύ συχνά καταφεύγουμε σε αμιγώς συναισθηματικές εκτιμήσεις, τις οποίες
βασίζουμε φυσικά στα συναισθήματά μας. Μιλούμε για πολιτικούς κρατούμενους που πρέπει
να απελευθερωθούν. Πλην όμως, πρέπει προηγουμένως να προσαχθούν σε δίκη. Δεν γνωρίζουμε
ακόμα ποια θα είναι η ετυμηγορία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητώ και πάλι από τους
συναδέλφους βουλευτές να υιοθετήσουν απολύτως μετρημένη στάση εν προκειμένω. Το ίδιο
συνέβη και προ διετίας στη Λεττονία – σε κανέναν δεν απαγορευόταν το δικαίωμα του
συνέρχεσθαι, έως ότου διοργανώθηκε η πρώτη συγκέντρωση. Έτσι, μόλις συγκεντρώθηκε ο
όχλος, υποκινούμενος σαφώς από κάποιον προβοκάτορα, και άρχισε να καταστρέφει το κτίριο
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του κοινοβουλίου, επενέβη η αστυνομία. Το ίδιο και στη Λευκορωσία. Επιθυμώ διακαώς να μάθω
(και ολοκληρώνω αμέσως) από πού προέρχονται τα χρήματα που συντηρούν την αντιπολίτευση
στη Λευκορωσία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να συνδράμουμε. Σας
ευχαριστώ.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, διαβάζουμε επανειλημμένως στα ΜΜΕ ότι η
επαναφορά των κυρώσεων κατά του λευκορώσου προέδρου Lukashenko, οι οποίες είχαν
χαλαρώσει πριν από δύο και πλέον χρόνια, θα ισοδυναμούσαν με παραδοχή της αποτυχίας των
μακροχρόνιων προσπαθειών μας για προσέγγιση.

Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι προσπάθειες είχαν ήδη αποτύχει, αν μη τι άλλο, κατά την περίοδο
των προεδρικών εκλογών ή όταν έκλεισαν τα γραφεία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στο Μινσκ.

Η συμπεριφορά του τελευταίου δικτάτορα στην Ευρώπη αναδεικνύει για μία ακόμη φορά το
πρόβλημα της ΕΕ όταν τίθεται θέμα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το σκάνδαλο
των πτήσεων της CIA ή η αντιφατική προσέγγιση στη διαμάχη μεταξύ της εδαφικής ακεραιότητας
των κρατών και του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών τους, για παράδειγμα, στα Βαλκάνια,
έβλαψαν την εικόνα της ΕΕ ως κορυφαίου υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλάπτεται
όμως και η αξιοπιστία της Ένωσης όταν η τελευταία δεν τηρεί τις αξιοθαύμαστες αρχές της
Κοπεγχάγης και διεξάγει προενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, μια χώρα με φτωχές
επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μολαταύτα, ο κύβος ερρίφθη στη Λευκορωσία, αναμφίβολα δε με τη βοήθεια του ίδιου του
κ. Lukashenko.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, λαμβανομένων υπόψη των εντεινόμενων
μέτρων καταστολής που εφαρμόζει το καθεστώς Lukashenko, αποτελεί καθήκον μας η έκφραση
αλληλεγγύης προς τον λαό της Λευκορωσίας. Η βοήθειά μας θα πρέπει να έχει στόχο την
υποστήριξη των ανεξάρτητων ΜΜΕ, επιτρέποντάς τους, μεταξύ άλλων, να λειτουργούν στην
επικράτεια της ΕΕ. Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί, εν προκειμένω, ο τηλεοπτικός σταθμός
Belsat στην Πολωνία. Οι υποτροφίες σε σπουδαστές και μαθητές συνιστούν εξίσου ικανοποιητικό
μέσο παροχής στήριξης, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός νέων έχουν αποβληθεί από
πανεπιστημιακά και σχολικά ιδρύματα, με την αιτιολογία των αποκαλούμενων «αντιπολιτευτικών
δραστηριοτήτων». Το ίδιο ισχύει και για την έκδοση θεωρήσεων, οι οποία είναι υπερβολικά
δαπανηρές επί του παρόντος για τους Λευκορώσους, και το πρόβλημα αυτό πρέπει να επιλυθεί
χωρίς καθυστέρηση. Οι πολίτες της Λευκορωσίας θα πρέπει να έχουν πλήρη ελευθερία να
ταξιδεύουν στην ΕΕ, εξαιρουμένων, ασφαλώς, των εκπροσώπων του καθεστώτος. Η υποστήριξη
της κοινωνίας των πολιτών συνιστά απόλυτη προτεραιότητα, διότι μόνο μια πραγματική κοινωνία
των πολιτών θα επιφέρει αλλαγές στη Λευκορωσία και θα διασφαλίσει καλύτερο μέλλον για
ολόκληρη τη χώρα.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, οι προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου
σηματοδότησαν ένα βήμα οπισθοδρόμησης όσον αφορά τόσο τον εκδημοκρατισμό στη
Λευκορωσία όσο και τις σχέσεις της με την ΕΕ. Η χρήση βίας και η σύλληψη εκπροσώπων της
αντιπολίτευσης δεν προσφέρουν απολύτως κανένα μέσο για την επίλυση πολιτικών διενέξεων.
Τουναντίον, η άρνηση του δικαιώματος της αντιπολίτευσης να εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο
οξύνει τις κοινωνικές εντάσεις.

Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρώ ότι το αυταρχικό καθεστώς στο Μινσκ δεν δικαιούται να
απολαμβάνει τα οφέλη που απορρέουν από την ανατολική εταιρική σχέση. Επιπλέον, η
Λευκορωσία δεν έχει επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής όπως
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έπραξαν άλλες χώρες στην περιοχή, ιδιαίτερα η Γεωργία και η Δημοκρατία της Μολδαβίας.
Πράγματι, η αναστολή της συμμετοχής της Λευκορωσίας στην ανατολική εταιρική σχέση θα
αποτελούσε άμεση, απτή κύρωση έναντι της κυβέρνησης. Ελπίζω ότι το προσεχές Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων θα αναφέρει, από την πλευρά του, στην κοινή του θέση ανάλογες κυρώσεις.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ashton, θα ήθελα να υποβάλω στην
κ. Ashton μια ελαφρώς αδιάκριτη ερώτηση. Γνωρίζετε τι συνήθιζε να κάνει ο Jerzy Buzek τα
απογεύματα του 1982; Ή τι συνήθιζε να κάνει ο Janusz Lewandowski ή ο Donald Tusk;
Συντόνιζαν όλοι τα ραδιόφωνά τους στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού Ράδιο Ελεύθερη
Ευρώπη («Radio Free Europe») ή Η Φωνή της Αμερικής («Voice of America») ή του BBC,
προκειμένου να μάθουν την αλήθεια σχετικά με τις εξελίξεις στην Πολωνία. Θα ήθελα να σας
θέσω ακόμα μία σημαντική ερώτηση: πώς θα μπορούσε να επιβιώσει ο Lech Wałęsa και πώς θα
μπορούσε να επιβιώσει οιοσδήποτε ακτιβιστής της αντιπολίτευσης αφότου τους απέλυσε από
τις δουλειές τους το πολωνικό κομμουνιστικό καθεστώς; Όλοι επιβίωσαν χάρη στη χρηματική
βοήθεια που τους έστελναν μέλη αμερικανικών συνδικαλιστικών ενώσεων. Οι ακροατές δε των
ραδιοφωνικών σταθμών μπορούσαν να συντονίζονται στη συχνότητά τους χάρη στην στήριξη
και τη χρηματοδότηση που παρεχόταν στους εν λόγω σταθμούς. Σήμερα, εναπόκειται σε εμάς
η ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι η αλήθεια φθάνει στους Λευκορώσους και ότι η χρηματοδοτική
βοήθεια φθάνει στην αντιπολίτευση της Λευκορωσίας.

Peter Šťastný (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως με τους συναδέλφους
βουλευτές που προτείνουν κυρώσεις κατά των ανώτατων αξιωματούχων που είναι στενοί φίλοι
του Lukashenko, καθώς και την παροχή στήριξης και βοήθειας προς την αντιπολίτευση, τις
ΜΚΟ και τους πολίτες της Λευκορωσίας.

Η κοινή πρόταση ψηφίσματος αναφέρει την πιθανή διεξαγωγή του παγκόσμιου πρωταθλήματος
χόκεϊ επί πάγου το 2014 σε άλλη χώρα, εάν δεν απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι.
Πρόκειται για εύλογο και άκρως αποτελεσματικό μέτρο. Ο κ. Lukashenko είναι φανατικός
οπαδός του χόκεϊ, όπως και οι πολίτες της Λευκορωσίας. Μια τέτοια κίνηση ασφαλώς θα
προσελκύσει την προσοχή και θα τεθούν πολλά ερωτήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Το αρμόδιο όργανο για τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χόκεϊ.
Θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για τη βελτίωση της αμαυρωμένης της εικόνας, η οποία
δημιουργήθηκε όταν έκανε δεκτή τη συμμετοχή στο συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Χόκεϊ ενός πρώην υψηλόβαθμου αξιωματικού της KGB και κομμουνιστή κατασκόπου στις ΗΠΑ
και ενός ατόμου που συνέβαλε στην υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων από εκατοντάδες
χιλιάδες πολίτες. Ελπίζω ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χόκεϊ θα προβεί, την κατάλληλη στιγμή,
στη λήψη της σωστής απόφασης.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό το γεγονός ότι αρκετοί εξ ημών στο
παρόν Σώμα παραδέχθηκαν ανοικτά την αποτυχία της λεγόμενης πολιτικής διαλόγου της ΕΕ και
πολλών κρατών μελών. Ο Lukashenko, ο οποίος είναι ένας έξυπνος πολιτικός παίκτης, κατόρθωσε
να εκμεταλλευθεί το προεκλογικό του πρόγραμμα, αποκόμισε όλα τα πολιτικά και οικονομικά
οφέλη και, ταυτόχρονα, συνέχισε να επιδεικνύει περιφρόνηση για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Κατόρθωσε ακόμα και να σαγηνεύσει μερικούς πολιτικούς εδώ, όπως τον κ. Rubiks,
του οποίου η μεγαλύτερη ανησυχία για την παρούσα κατάσταση φαίνεται να είναι το εάν η
αντιπολίτευση θα λάβει βοήθεια από το εξωτερικό.

Οι κυρώσεις που απαιτούνται στο ψήφισμα πρέπει οπωσδήποτε να επιβληθούν κατά της πολιτικής
ηγεσίας. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φθάσει στους μέσους
πολίτες, οι οποίοι έχουν χάσει τις δουλειές τους και τη σπουδαστική τους ιδιότητα, ενώ
ευελπιστούσαν να κατισχύσει η δημοκρατία. Τώρα είναι πραγματικά η τελευταία ευκαιρία για
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την ΕΕ να αναδείξει εμπράκτως τα πραγματικά πιστεύω της και να αποδείξει ότι υποστηρίζουμε
τον λαό της Λευκορωσίας στον αγώνα του για δημοκρατία, καθώς και ότι θέλουμε την αποχώρηση
του τελευταίου δικτάτορα της Ευρώπης.

Πρόεδρος.   – Κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι, σε γενικές γραμμές, θα
εκτιμάτο ιδιαίτερα εάν παρίσταντο καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης όσοι ζητούν να λάβουν
τον λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας των έκτακτων παρεμβάσεων. Η παρουσία τους θα
διευκόλυνε πολύ περισσότερο τη διεξαγωγή αυτής της ζωηρής συζήτησης.

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είναι η στιγμή της αλήθειας για εμάς όσον
αφορά το ζήτημα της αλληλεγγύης προς τη Λευκορωσία. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Λευκορωσία
αποτελεί την τελευταία δικτατορία στην Ευρώπη, και θα πρέπει να εκφράσουμε την απόλυτη
αλληλεγγύη μας. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ παρέχουν περιορισμένους μόνο πόρους
σε αυτόν τον τομέα, και η πρόταση που θα θέλαμε να καταθέσουμε σήμερα αφορά ένα ιδιαίτερα
σημαντικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, με στόχο την υποστήριξη τόσο της αντιπολίτευσης
όσο και των μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, πρωτίστως όμως, της
ελίτ των νέων. Εν προκειμένω, αναφέρομαι κατεξοχήν στους εκατοντάδες ή και χιλιάδες
λευκορώσους σπουδαστές που αδυνατούν επί του παρόντος να συνεχίσουν τις σπουδές τους,
θα ήθελα δε να υποβάλω μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, ήτοι τη δημιουργία ειδικού
προγράμματος Erasmus στο πλαίσιο του ήδη λειτουργούντος προγράμματος Erasmus, το
οποίο θα αφορά αποκλειστικά τους λευκορώσους σπουδαστές. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να
διασφαλίσουμε μείζονα εξοικονόμηση πόρων με τη χρήση αυτού του προγράμματος, καθώς και
ότι δεν θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια. Η διαμόρφωση, όμως, ενός νέου εκσυγχρονισμένου
μέλλοντος για ένα δημοκρατικό κράτος μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα, και θα ήθελα να ζητήσω από την κ. Επίτροπο να μεριμνήσει για την επίτευξη αυτού
του στόχου.

Catherine Ashton,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου τόσο σε εσάς όσο και σε όλους τους αξιότιμους βουλευτές
του ΕΚ που συμμετείχαν σήμερα σε αυτήν την εξαιρετικά σημαντική, στοχοθετημένη και
τεκμηριωμένη συζήτηση. Θα μελετήσω βεβαίως το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με το
εν λόγω σημαντικό και γεμάτο προκλήσεις ζήτημα.

Έχει παρέλθει μόνον ένας μήνας αφότου ξεκίνησε η κρίση και τα γεγονότα εξελίσσονται ταχύτατα.
Η ελπίδα μου είναι βέβαια ότι θα ακολουθήσουμε τώρα θετική οδό, σύμφωνα με τους στόχους
που όλοι μας ασπαζόμαστε. Οι κρατούμενοι πρέπει να απελευθερωθούν και η Λευκορωσία πρέπει
να θέσει τα θεμέλια για την έναρξη ολοκληρωμένης μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. Υπογραμμίζω
την ελπίδα μου ότι η κοινοβουλευτική συνεργασία θα εξακολουθήσει να κατέχει σημαντική θέση
στην εν λόγω διαδικασία.

Πολλοί αξιότιμοι βουλευτές υποστήριξαν τις ιδέες που εξέθεσα στην αρχή: την ανάγκη να είμαστε
απολύτως σαφείς ως προς το γεγονός πώς θεωρούμε απαράδεκτα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα,
πως είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε συναφώς μέτρα και πως έχουμε την πρόθεση να
υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, τους νέους ανθρώπους, τα ΜΜΕ και τους σπουδαστές
– τις κατηγορίες στις οποίες αναφέρθηκαν πολλοί αξιότιμοι βουλευτές.

Τα σχόλια που διατυπώθηκαν θα με οπλίσουν με θάρρος. Τώρα θα προχωρήσουμε περαιτέρω
ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας.

Τέλος, κατά τις συναντήσεις μου τις οικογένειες και τους ηγέτες της αντιπολίτευσης που
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου, ήμουν απολύτως σαφής μαζί τους ως προς την προσδοκία
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μας για την αποφυλάκιση των κρατουμένων και για την εξέλιξη της Λευκορωσία προς την
επιθυμητή κατεύθυνση, προς τον πραγματικό εκδημοκρατισμό.

Μίλησα επίσης χωρίς περιστροφές στον υπουργό Εξωτερικών. Εναπόκειται στους ιδίους να
αντιστρέψουν τη θέση τους και να πράξουν αυτό που ξέρουν ότι πρέπει να πράξουν. Σε αντίθετη
περίπτωση, η διεθνής κοινότητα σκοπεύει και πρέπει να αναλάβει δράση.

Πρόεδρος.   – Έχω λάβει 6 προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο
110, παράγραφος 2.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011.

– Κυρία Αντιπρόεδρε/Υπάτη Εκπρόσωπε, αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκεστε στην Αίθουσα από τις
15.00, και η ώρα είναι πλέον 18.15. Μήπως θα θέλατε να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα
για να ξεκουραστείτε; Από εσάς εξαρτάται, ειδάλλως μπορούμε να συνεχίσουμε.

Catherine Ashton,    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να
αποχωρήσω, διότι θα ταξιδέψω στην Τουρκία για τη διεξαγωγή συζητήσεων με το Ιράν. Ως εκ
τούτου, το τελευταίο σκέλος της παρούσας συζήτησης θα αναλάβει ο αγαπητός μου συνάδελφος
και φίλος, Stefan Füle.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Indrek Tarand (Verts/ALE),    γραπτώς. – (FR) Η κατάσταση στη Λευκορωσία είναι εξόχως
ανησυχητική και η ΕΕ πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Εν προκειμένω, θα ήθελα να σας
μιλήσω σχετικά με μια θεωρία συνομωσίας που κυκλοφορεί, την οποία μου ανέφερε εχθές ένας
λευκορώσος επιχειρηματίας.

Ισχυρίστηκε ότι η παρούσα κατάσταση δεν είναι εκείνη στην οποία προσέβλεπε ο ίδιος ο πρόεδρος
Lukashenko μετά τις εκλογές, αλλά ότι ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των μυστικών
υπηρεσιών της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, με στόχο την υπονόμευση οιασδήποτε προσπάθειας
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Λευκορωσίας.

Βέβαια, είναι αδύνατον να αποδειχθούν τέτοιου είδους θεωρίες, αλλά, θα πρέπει να εξετάσουμε
το γεγονός ότι, με την επιβολή κυρώσεων κατά των υπευθύνων στη Λευκορωσία, ενδέχεται να
βλάψουμε και τους λευκορώσους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών κ.ο.κ. Λαμβάνοντας υπόψη
την πιθανή, αν και σιωπηρή, εμπλοκή της Ρωσίας στην εν λόγω κατάσταση, θα ήθελα να επαναλάβω
κάτι που έχω ήδη δηλώσει και κατά το παρελθόν ενώπιον του Σώματος: Ceterum censeo, η Γαλλία
αποφάσισε να πουλήσει ένα πολεμικό πλοίο τύπου «Mistral» στη Ρωσία, και είμαι πεπεισμένος
ότι θα μετανιώσει για την πράξη της.

13. Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης

Πρόεδρος.   – Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση της Ana Gomes, εξ ονόματος της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων, με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης (A7-0368/2010)
[2010/2268(INI)].

Ana Gomes,    εισηγήτρια. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η Λιβύη κατέχει στρατηγική θέση όσον
αφορά τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, επιπλέον των σημαντικών
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ενεργειακών πόρων και των μειζόνων δυνατοτήτων της ως γείτονος χώρας και εταίρου στην
περιοχή του Μαγκρέμπ.

Μερικά κράτη μέλη διατηρούν στενές σχέσεις με τη Λιβύη, ωστόσο, είναι σημαντικό να
διασφαλισθεί ότι οι σχέσεις αυτές εδράζονται, όπως αρμόζει, στις θεμελιώδεις αξίες και τα
συμφέροντα της Ένωσης. Συνεπώς, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των σχέσεων με τη Λιβύη μέσω
της θέσπισης συμφωνίας πλαισίου, η οποία θα καλύπτει διάφορους τομείς συνεργασίας, με στόχο
την προώθηση ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου.

Μολαταύτα, δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ότι η Λιβύη κυβερνάται από ένα δικτατορικό
καθεστώς με ιστορικό σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρομοκρατικών
επιθέσεων, καθώς και παρεμβάσεων έναντι άλλων χωρών, παρά το γεγονός ότι, κατά τα τελευταία
έτη, παρουσιάζει ενδείξεις προθυμίας να αλλάξει ριζικά τη στάση της. Κατά συνέπεια, η συμφωνία
πλαίσιο με τη Λιβύη δεν μπορεί να λάβει τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρά
μόνον εφόσον πληρούνται ορισμένοι όροι. Ένας όρος εκ των ων ουκ άνευ είναι να επιτρέψει η
Λιβύη στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) να
λειτουργήσει εκ νέου στη χώρα με διευρυμένη εντολή. Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής:
απουσία UNHCR, δεν υπογράφεται καμία συμφωνία.

Η Λιβύη πρέπει να πειστεί να κυρώσει τη σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες. Δεδομένου
ότι είναι ήδη συμβαλλόμενο μέρος της αφρικανικής σύμβασης για τους πρόσφυγες, δύσκολα
γίνεται κατανοητός ο λόγος για τον οποίο η εσωτερική της έννομη τάξη δεν αναγνωρίζει το
καθεστώς του πρόσφυγα.

Ενδεχόμενη συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης πρέπει να
αποκλείει όσους ισχυρίζονται ότι είναι αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες ή άτομα χρήζοντα διεθνούς
προστασίας, και πρέπει να εφαρμοστεί τηρουμένης πλήρως της αρχής της μη επαναπροώθησης.
Δεν πρέπει να επαναληφθούν στο μέλλον κρίσιμες καταστάσεις όπως η περίπτωση των 400
Ερυθραίων, οι οποίοι κινδύνευσαν με μαζική απέλαση από τη Λιβύη πέρυσι το καλοκαίρι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τη Λιβύη να εξεύρει νομικές και κοινωνικές λύσεις,
οι οποίες θα βελτιώσουν τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των σχεδόν 2 εκατομμυρίων
μεταναστών –περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού– που εργάζονται στη Λιβύη. Οι μετανάστες
αυτοί χρήζουν νομικής προστασίας και δεν μπορεί να συνεχιστεί η μεταχείρισή τους ως abeed,
ήτοι σκλάβων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει σε κοινά προγράμματα για την
καταπολέμηση της εντεινόμενης εμπορίας ανθρώπων, η οποία έχει ολέθριες επιπτώσεις, ιδιαίτερα
για τις γυναίκες και τα παιδιά. Η στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης και σε όλες τις οργανώσεις που βοηθούν διερχόμενους μετανάστες στη Λιβύη
πρέπει να ενισχυθεί, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών που
κρατούνται εσώκλειστοι σε κέντρα κράτησης, τα οποία αρχίζουν και πάλι να γεμίζουν, παρόλο
που εκκενώθηκαν ξαφνικά στα μέσα του προηγούμενου έτους.

Η Ένωση δεν μπορεί να απέχει από τις προσπάθειες ενθάρρυνσης της Λιβύης να δεσμευθεί με
ένα μορατόριουμ για τη θανατική ποινή, είναι δε ουσιώδες να απαιτήσει από τις λιβυκές αρχές
να κοινοποιήσουν την ταυτότητα των λιβύων υπηκόων και των αλλοδαπών πολιτών που έχουν
εκτελεστεί. Η Ένωση οφείλει να εμμείνει στη θέση της υπέρ της κύρωσης του Καταστατικού της
Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από τη Λιβύη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους,
η Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν τις κοινωνικές, πολιτικές
και δικαστικές δομές, εξασφαλίζουν το άνοιγμα της χώρας προς τον κόσμο, επιτρέπουν την
απρόσκοπτη ροή πληροφοριών στη χώρα, προάγουν την ανεξαρτησία των ΜΜΕ και επενδύουν
στην ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων στο πλαίσιο εταιρικών και εργατικών ενώσεων, καθώς και
λοιπών οργανώσεων, οι οποίες εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Η επανάσταση Bouazizi
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στην Τυνησία θα έχει ασφαλώς αντίκτυπο στη γειτονική Λιβύη· ακόμα και το καθεστώς Gaddafi
μπορεί να το αντιληφθεί αυτό.

Πρέπει να ενισχύσουμε τη στήριξη που παρέχεται στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης στη
Λιβύη μέσω του σχεδίου δράσης για τη Βεγγάζη, επεκτείνοντάς το σε άλλα ιατρικά κέντρα και
άλλες απαιτήσεις δημόσιας υγείας. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Λιβύης βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, μολονότι
έχουν ανακύψει ορισμένες δυσκολίες στους τομείς της εμπορικής και της ενεργειακής
συνεργασίας.

Κατά την άποψή μας, θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί σύντομα ένα γραφείο της ΕΕ στην
Τρίπολη, με στόχο τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων και την παρακολούθηση των εξελίξεων
στη Λιβύη.

Κύριε Επίτροπε, με τις παρούσες συστάσεις, ζητούμε από την Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με τις γραμμές του προϋπολογισμού που χρησιμοποιούνται και προβλέπονται στο
πλαίσιο της συνεργασίας με τη Λιβύη. Ελπίζω ότι θα είστε σύντομα σε θέση να μας παράσχετε
αυτές τις πληροφορίες.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι στο Κοινοβούλιο δόθηκε μόλις πρόσφατα η δυνατότητα να
συναινέσει επί της συναφούς διαπραγματευτικής εντολής του Συμβουλίου. Αυτό είναι απαράδεκτο
και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη συνεργασία
όλων των σκιωδών εισηγητών, το έργο των οποίων ήταν ουσιώδες για την επίτευξη ευρείας
συναίνεσης επί αυτού του εξαιρετικά επίμαχου δυνητικά ζητήματος.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου παρέχετε
τη δυνατότητα να ενημερώσω το Σώμα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης.

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζονται ήδη στενά επί του ζητήματος της
Λιβύης. Έχουμε κοινό συμφέρον να διασφαλίσουμε τη θετική εξέλιξη των σχέσεών μας με τη
Λιβύη, η οποία αποτελεί σημαντικό μας γείτονα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να συγχαρώ
ιδιαιτέρως την αντιπροσωπεία σας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ όσον αφορά τη
συμφωνία που επετεύχθη κατά την επίσκεψη στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται
πράγματι η τακτική διαβούλευση με το λιβυκό κοινοβούλιο.

Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω τη συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών
μας οργάνων. Ειδικότερα, σκοπεύω να τηρώ τακτικά ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά
με τις νεότερες εξελίξεις επί των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου.
Γνωρίζω ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής μας σας ενημερώνει μετά από κάθε γύρο
διαπραγματεύσεων.

Επιτρέψτε μου να σας δώσω ορισμένα στοιχεία επί των τελευταίων εξελίξεων. Στα μέσα Νοεμβρίου,
ολοκληρώσαμε στην Τρίπολη τον ένατο γύρο διαπραγματεύσεων. Ο επόμενος γύρος έχει
προγραμματιστεί για τις 24-26 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική
πρόοδο αφότου ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις πριν από δύο και πλέον χρόνια. Συγκεκριμένα,
έχουμε συμφωνήσει προσωρινά επί του προοιμίου, καθώς και επί των έξι από τους δέκα τίτλους
της εν λόγω συμφωνίας. Ειδικότερα, καταλήξαμε σε προσωρινή συμφωνία επί του τίτλου σχετικά
με τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές αναφορές στον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εξάλειψη των όπλων μαζικής καταστροφής, την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας κ.λπ. Η Λιβύη συμφώνησε να καθιερώσει τη διεξαγωγή τακτικού διαλόγου
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, στοιχείο που αποτελούσε βασικό
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στόχο για εμάς. Στην πραγματικότητα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα που
επετεύχθη επί του συγκεκριμένου τίτλου.

Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, υπάρχουν ορισμένα εκκρεμή ζητήματα, ήτοι τα ζητήματα της
ενέργειας και του εμπορίου. Η ενέργεια αποτελεί τον κορμό της λιβυκής οικονομίας – πράγματι,
αντιπροσωπεύει το 70% του ΑΕγχΠ της Λιβύης. Είναι κατανοητή, συνεπώς, η προσοχή και η
επιφύλαξη που επιδεικνύει η Λιβύη εν προκειμένω. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, η Λιβύη διαθέτει
περιορισμένη εμπειρία στη διαπραγμάτευση σύνθετων εμπορικών συμφωνιών. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα.
Εμπειρογνώμονες αμφότερων των μερών πραγματοποιούν τακτικότατες συναντήσεις ώστε να
διασφαλισθεί ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατόν σε συμφωνία επί
των εν λόγω δύο ζητημάτων, αλλά εγείρονται, βέβαια, ακανθώδη πολιτικά ζητήματα.

Ένα από αυτά είναι το ζήτημα του Καταστατικού της Ρώμης. Η Λιβύη αρνείται κατηγορηματικά
να κάνει ρητή αναφορά στο Καταστατικό της Ρώμης. Ωστόσο, είναι διατεθειμένη να δεσμευθεί
υπέρ της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πάταξη της ατιμωρησίας, ιδίως όσον
αφορά τα εγκλήματα που καθορίζονται στο Καταστατικό της Ρώμης.

Δυσκολίες ανακύπτουν και στον τομέα της μετανάστευσης, κυρίως επειδή η Λιβύη απορρίπτει
την επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών. Έχω λάβει υπόψη τη σύσταση που διατύπωσε το παρόν
Σώμα σχετικά με αυτήν την ιδιαίτερη πτυχή των διαπραγματεύσεων, και θα προβώ οπωσδήποτε
σε συναφείς συζητήσεις με τα κράτη μέλη.

Εξίσου σε σχέση με τη μετανάστευση, μπορώ να διαβεβαιώσω το παρόν Σώμα πως έχουμε
δεσμευθεί να διασφαλίσουμε την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων εκ μέρους της Λιβύης όσον
αφορά την αρχή της μη επαναπροώθησης. Το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εξίσου σημαντική θεωρούμε και την υποχρέωση της Λιβύης να προσχωρήσει το
συντομότερο δυνατόν στη σύμβαση της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες, καθώς και στο
πρωτόκολλό της του 1967. Ωστόσο, δέον είναι να σημειωθεί πως η Λιβύη έχει επισημάνει ότι
δεν προτίθεται να προσχωρήσει στην εν λόγω σύμβαση.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις μεταξύ
της Λιβύης και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR),
με την ελπίδα εξεύρεσης ικανοποιητικής λύσης, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η δυνατότητα της
UNHCR να επιτελέσει πλήρως την αποστολή της, και τούτο σε περιβάλλον νομικής ασφάλειας.

Γενικότερα, τον Οκτώβριο καταλήξαμε σε συμφωνία με στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας
με τη Λιβύη σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της μετανάστευσης, περιλαμβανομένων των
ζητημάτων της διεθνούς προστασίας, της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης για τους μετανάστες
στη Λιβύη, της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, καθώς και των συνοριακών ελέγχων.
Πρόκειται για θετική εξέλιξη, διότι πρέπει να εργασθούμε από κοινού με τη Λιβύη, ούτως ώστε
να αντεπεξέλθουμε σε όλες τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα στον τομέα
της μετανάστευσης.

Τέλος, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με το ζήτημα των διαπραγματευτικών οδηγιών, στις οποίες
το Σώμα έχει ζητήσει επανειλημμένως πρόσβαση. Έχω πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το άρθρο 218 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Όπως γνωρίζετε, οι οδηγίες
διαπραγμάτευσης συνιστούν διαβαθμισμένο έγγραφο του Συμβουλίου. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο το Συμβούλιο έπρεπε να εξετάσει το αίτημά σας με οριζόντιο τρόπο. Βρίσκομαι στην
ευχάριστη θέση να σας δηλώσω ότι η σχετική συζήτηση περατώθηκε και, όπως θα γνωρίζετε
πιθανότατα, το Συμβούλιο παρείχε πρόσβαση στις οδηγίες διαπραγμάτευσης επί της συμφωνίας
πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης σε σχέση με τις συμπεφωνημένες
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διαδικασίες και τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο ενημέρωσε
συναφώς τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ιωάννης Κασουλίδης,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο
του Ιουνίου του 2009 συνέστησε να δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των συμφωνιών
επανεισδοχής με τη Λιβύη και την Τουρκία, που θεωρούνται μείζονες πύλες της παράνομης
μετανάστευσης στην Ευρώπη.

Η πύλη της Λιβύης αφορά κυρίως τη Μάλτα και την Ιταλία. Η μαζική παράνομη μετανάστευση
στη Μάλτα δημιουργεί κινδύνους αλλοίωσης της δημογραφικής σύνθεσης της χώρας. Μολονότι
η από κοινού ευθύνη αναγνωρίζεται από όλους, ελάχιστα γίνονται στην πράξη για την αναχαίτιση
αυτής της εξέλιξης. Ο αριθμός των αφίξεων στη Μάλτα παρουσίασε μείωση μόνον όταν η Ιταλία,
η οποία πλήττεται εξίσου από το φαινόμενο, σύναψε διμερή συμφωνία με τη Λιβύη, βάσει της
οποίας η Λιβύη ανέλαβε την ευθύνη να περιπολεί στις ακτές και τα λιμάνια της.

Εκείνο που χρειάζεται είναι μια συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ και της Λιβύης με βάση
τη συμφωνία πλαίσιο. Οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες, αλλά υποστηρίζουμε τις προσπάθειες
της Επιτροπής και την ενθαρρύνουμε να συνεχίσει έως ότου επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος.

Επικροτούμε τη συμφωνία για τη μετανάστευση και τη συνεργασία που συνήφθη μεταξύ της
Επιτροπής και της Λιβύης τον προηγούμενο Οκτώβριο. Είναι ουσιώδες να προετοιμάσουμε τη
Λιβύη σε σχέση με ζητήματα όπως το καθεστώς προστασίας για τους αιτούντες άσυλο, η
διαχείριση των χερσαίων συνόρων, η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την αφρικανική σύμβαση
για τους πρόσφυγες και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Έχουμε επίγνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της έλλειψης ανεξαρτησίας
της δικαστικής εξουσίας, των συνθηκών κράτησης, των βασανιστηρίων και της θανατικής ποινής
στη Λιβύη. Ωστόσο, η συμφωνία επανεισδοχής κρίνεται απαραίτητη. Η εν λόγω συμφωνία
αποκλείει άτομα που δικαιούνται άσυλο, χρήζουν πολιτικής προστασίας ή διατρέχουν κίνδυνο
κακομεταχείρισης στη Λιβύη, ενώ διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης
για όλους.

Pier Antonio Panzeri,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι, το έργο που επιτέλεσε η κ. Gomes συμβάλλει σημαντικά, κατά την άποψή μου, στις
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί η Επιτροπή για τη διαμόρφωση της συμφωνίας πλαισίου.

Η Λιβύη διαδραματίζει αναμφισβήτητα αποφασιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, στην ειρήνη και στην ασφάλεια στην Αφρική, στην πάταξη της παράνομης
μετανάστευσης στη Μεσόγειο, καθώς και στον ενεργειακό τομέα. Κατά συνέπεια, ο στόχος μας
στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνίσταται στην οριστική
ενσωμάτωση της Λιβύης σε ένα διεθνές πολιτικό και οικονομικό σύστημα, το οποίο θα βασίζεται
σε κοινούς κανόνες.

Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να επιβληθούν στη Λιβύη ορισμένοι όροι, και αυτό ακριβώς
ζητείται με την παρούσα σύσταση. Όσον αφορά, καταρχάς, το ζήτημα της μετανάστευσης, η
Λιβύη αποτελεί σαφώς χώρα διέλευσης. Πρόκειται για ζήτημα υψίστης σημασίας, πλην όμως,
δεν είναι δυνατόν να εξετάζεται μόνο από τη σκοπιά της ασφάλειας, της παρεμπόδισης της
μετανάστευσης και της επαναπροώθησης.

Το ζήτημα αφορά την ανάγκη ύπαρξης μιας κυβέρνησης που διέπεται από λογικές οικονομικών
και κοινωνικών πολιτικών, οι οποίες ανταποκρίνονται επάξια στην πρόκληση της μετανάστευσης
και στα ζητήματα της αναγνώρισης των πολιτικών προσφύγων, στην επικύρωση της σύμβασης
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της Γενεύης από τη Λιβύη και, τέλος, στο πρόβλημα της επανεισδοχής μεταναστών βάσει απτών
εγγυήσεων για τη διαφύλαξη των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών.

Επίσης, εγείρεται και το ζήτημα της έναρξης οικονομικών και δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων
ενόψει των αποφασιστικών προσπαθειών για τον εκδημοκρατισμό αυτής της σημαντικής χώρας.
Όπως καταδεικνύουν τα γεγονότα στη γειτονική Τυνησία, οφείλουμε να λάβουμε ακόμα
σοβαρότερα υπόψη το εν λόγω ζήτημα.

Τέλος, η παρούσα σύσταση ζητεί την εξέταση του θέματος των διμερών συμφωνιών. Συμφωνίες
αυτού του είδους μπορούν ασφαλώς να συμβάλουν ουσιαστικά στον προσδιορισμό και την
επίλυση προβλημάτων, αλλά δεν συνιστούν την τελική απάντηση. Για παράδειγμα, το πρόβλημα
που αντιμετωπίζουμε με τα ιταλικά αλιευτικά σκάφη καταδεικνύει ότι η επιλογή της διμερούς
συμφωνίας δεν επιλύει αυτά τα προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, όμως, η αναθεώρηση των
πολιτικών εταιρικής σχέσης και γειτονίας περιλαμβάνει εξίσου την έκκληση για την επανεξέταση
του λιβυκού ζητήματος υπό νέο πρίσμα, πράγμα που σημαίνει και τη συμμετοχή του
Κοινοβουλίου.

Πολλοί βουλευτές του ΕΚ ζήτησαν την κοινοποίηση της εντολής του Συμβουλίου για τη συμφωνία
πλαίσιο. Εν προκειμένω, κύριε Επίτροπε, κρίνεται αναγκαία η αλλαγή πλεύσης και η αυξανόμενη
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χάραξη νέων πολιτικών για τις χώρες που
βρίσκονται στα νότια σύνορα της Ευρώπης.

Kristiina Ojuland,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. –(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα
ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έξοχο έργο που επιτέλεσε επιχειρώντας να εδραιώσει
τις θέσεις όλων των Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά την παρούσα έκθεση, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της αντιμετώπισης
της κατάστασης των μεταναστών που διέρχονται από τη Λιβύη στην προσπάθειά τους να
διασχίσουν τη Μεσόγειο. Συμμερίζομαι πλήρως τις ανησυχίες των νότιων κρατών μελών σχετικά
με τη ροή των παράνομων μεταναστών και την επιβάρυνση που συνεπάγεται για τους
προϋπολογισμούς τους, αλλά και για την κοινωνία εν γένει.

Ωστόσο, μολονότι λαμβάνουμε μέριμνα για τα συμφέροντα των κρατών μελών, δεν μπορούμε
να παραβλέψουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Δεν επιτρέπεται στην ΕΕ να έχει βαμμένα τα χέρια της
με το αίμα κανενός αιτούντος άσυλο ή πρόσφυγα. Καμία συμφωνία της ΕΕ και των κρατών μελών
της με τη Λιβύη δεν πρέπει να οδηγήσει σε απάνθρωπη μεταχείριση, βασανισμό ή εκτέλεση
ανθρώπων. Για τον λόγο αυτόν, ήταν ενθαρρυντική η δήλωση του κ. Επιτρόπου ότι έχει
διαπιστώσει πρόοδο στις σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Λιβύης.

Franziska Katharina Brantner,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε,
στην Τυνησία παρακολουθήσαμε την εξέγερση του λαού εναντίον ενός καταπιεστικού και σκαιού
καθεστώτος που του στερούσε επί χρόνια βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αποτελεί μέγα όνειδος
για την ΕΕ το γεγονός ότι υποστηρίξαμε επί μακρόν αυτήν τη δικτατορία. Επιδεινώνοντας την
ήδη δεινή θέση της, η ΕΕ κινδυνεύει να διαπράξει τα ίδια σφάλματα και με τη γείτονα χώρα της
Τυνησίας, τη Λιβύη.

Εάν η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν αλλάξουν στάση, θα συνεχιστεί η παροχή στήριξης προς
έναν ακόμα δικτάτορα στην περιοχή εν ονόματι της σταθερότητας, καθώς και των συνοριακών
ελέγχων και της μετανάστευσης. Επί σειρά ετών, το καθεστώς του Gaddafi, ο οποίος
συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων φίλων του Ben Ali –όπως διαπιστώσαμε και πάλι
προσφάτως–, παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών του και ιδιαίτερα
των μεταναστών εργαζομένων. Παρά ταύτα, η ΕΕ και αρκετά από τα κράτη μέλη της συσφίγγουν
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ολοένα περισσότερο τις σχέσεις τους με τη Λιβύη, και η ΕΕ έχει φθάσει πλέον στο σημείο να
διαπραγματεύεται επί του παρόντος την εν λόγω συμφωνία πλαίσιο.

Συνεπώς, παροτρύνω το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν τα δυσοίωνα σημάδια
και να διασφαλίσουν ότι πληρούνται στο ακέραιο οι προϋποθέσεις που παραθέτω ακολούθως,
πριν από τη σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας με τη Λιβύη.

Καταρχάς, η Λιβύη πρέπει να επικυρώσει και να θέσει σε ισχύ τη σύμβαση του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες και να εξασφαλίσει στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
πλήρη πρόσβαση στη χώρα· δεύτερον, πρέπει να εγγυηθεί τη δέουσα προστασία και τα δικαιώματα
των μεταναστών, καθώς και να εγκρίνει νομοθεσία για το άσυλο, περιλαμβανομένης της αρχής
της μη επαναπροώθησης· τρίτον, δεν μπορεί να συναφθεί καμία συμφωνία επανεισδοχής με τη
Λιβύη εάν δεν εξαλειφθεί προηγουμένως ο υψηλός κίνδυνος απάνθρωπης και εξευτελιστικής
μεταχείρισης που διατρέχουν οι μετανάστες στη Λιβύη.

Σε αυτό δε το πλαίσιο, επειδή εκτιμώ ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα, εύχομαι πραγματικά
να ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις της Επιτροπής για τη συμφωνία επανεισδοχής.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τηρείται πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια της
διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Οι Πράσινοι αντιτίθενται σθεναρά στη σύναψη οιασδήποτε «βρώμικης» συμφωνίας με έναν
δικτάτορα όπως ο Gaddafi εις βάρος των μεταναστών και των πολιτών της Λιβύης. Η συνεχιζόμενη
παροχή στήριξης από την ΕΕ προς αυτό το καταπιεστικό καθεστώς ούτε συνάδει με τις αξίες και
τις νομικές δεσμεύσεις της ΕΕ, ούτε εξυπηρετεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της στην περιοχή.
Όπως μόλις αποδείχθηκε με τόσο ανάγλυφο τρόπο στην Τυνησία, μόνο μια δημοκρατική και
ελεύθερη χώρα μπορεί να είναι πραγματικά σταθερή και ευημερούσα.

Ας βεβαιωθούμε ότι η ΕΕ δεν θα διαπράξει δεύτερη φορά το ίδιο σφάλμα.

Charles Tannock,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. –(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Λιβύη είναι μια
χώρα στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται συστηματικά και η δημοκρατία είναι
ανύπαρκτη. Ο συνταγματάρχης Gaddafi ουδέποτε κατήλθε σε εκλογές αφότου ανέλαβε την
εξουσία πριν από 41 χρόνια. Πράγματι, απαγορεύεται στη χώρα η σύσταση πολιτικών κομμάτων.

Ο Gaddafi είναι ο Φιντέλ Κάστρο της Αφρικής. Προσπαθεί να προβάλλεται ως καλοκάγαθος
πατέρας για τον ίδιο του τον λαό, φθάνοντας μάλιστα σε σημείο να ισχυρίζεται ότι δεν
διαδραματίζει κανέναν επίσημο ρόλο στην κρατική ιεραρχία. Στη γενέτειρά μου, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τον γνωρίζουμε με διαφορετικό πρόσωπο, ως πρώην χορηγό της τρομοκρατίας,
ιδιαίτερα της βομβιστικής επίθεσης στο Lockerbie το 1988.

Προκειμένου να εξωραΐσει τη διεθνή του εικόνα, και τούτο είναι προς τιμήν του, υποθέτω,
αποζημίωσε τις πενθούσες οικογένειες, στην πραγματικότητα όμως, ο ανορθόδοξος Gaddafi
θα είχε εξοστρακιστεί διά παντός από τη Δύση εάν δεν υπήρχαν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου
και φυσικού αερίου της Λιβύης. Τούτο επιτρέπει στον Gaddafi να ασκεί πιέσεις στην ΕΕ.
Συγκεκριμένα δε, επιδιώκει να διχάσει το Συμβούλιο προσεταιριζόμενος την ηγεσία ορισμένων
κρατών μελών.

Παρά ταύτα, αναγνωρίζω, για πραγματιστικούς λόγους, την ανάγκη διατήρησης στενών εμπορικών
και διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Λιβύης βάσει συμφωνίας πλαισίου. Φοβούμαι
όμως ότι δεν κάνουμε τίποτα άλλο ουσιαστικά από το να εδραιώνουμε την εξουσία του Gaddafi,
η οποία, εν ευθέτω χρόνο, θα περάσει αναπόφευκτα σε έναν από τους γιους του, στο πλαίσιο
μιας δυναστικής διαδοχής όμοιας με εκείνη της Βόρειας Κορέας.
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Τάκης Χατζηγεωργίου,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Θα ήθελα κατ’ αρχήν να
ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την δουλειά που έκανε, καθώς και τον κύριο Füle για την
παρουσία του εδώ. Θεωρούμε πως στην ευαίσθητη από κάθε άποψη περιοχή της Μεσογείου θα
πρέπει να γίνονται συνεχείς προσπάθειες για ανάπτυξη της κατανόησης και της συνεργασίας·
μιας συνεργασίας σε ισότιμη βάση που να λαμβάνει υπόψη τις ασυμμετρίες και ανισομέρειες
που υφίστανται στους διάφορους τομείς ανάπτυξης ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου και
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτνιάζουσες σε αυτή χώρες της περιοχής· μιας
συνεργασίας που να στοχεύει στην επικράτηση της ειρήνης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάλογο
στη βάση του αλληλοσεβασμού και πρέπει, ως εκ τούτου, να είμαστε ανοικτοί στην
αλληλεπίδραση. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε υπέρ της ενδυνάμωσης των σχέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τη Λιβύη.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα ευαίσθητα θέματα τα οποία πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα στη
διαδικασία ανάπτυξης αυτών των σχέσεων. Θα σταθώ κυρίως στο θέμα των προσφύγων, των
μεταναστών και της συμφωνίας επανεισδοχής. Επιδιώκεται να υπάρξει συμφωνία επανεισδοχής
με τη Λιβύη ως μέρος της συμφωνίας πλαίσιο που συζητείται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Λιβύης. Η ενδεχόμενη υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας, χωρίς παράλληλα να υπάρξουν
μεταρρυθμίσεις που να βελτιώνουν την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα των μεταναστών,
θα προσθέσει στη συνέχιση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με αυτόν τον
τρόπο θα συνηγορήσουμε στην εξαναγκαστική επιστροφή των μεταναστών σε συνθήκες που δεν
εγγυώνται την ασφάλειά τους, ούτε διασφαλίζουν τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα διαβίωσης.

Θα πρέπει να ζητηθεί από τις λιβυκές αρχές όπως αναγνωρίσουν νομίμως την παρουσία της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Θα πρέπει επίσης να σταθούμε στο ευαίσθητο
θέμα της θανατικής ποινής. Θα ήταν ορθό να επιδιωχθεί συμφωνία αναστολής της εφαρμογής
της στη Λιβύη με απώτερο σκοπό την κατάργησή της.

Fiorello Provera,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
τάσσομαι υπέρ της σύναψης συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης,
διότι, σε σύγκριση με το παρελθόν, αποτελεί βήμα προόδου επί σημαντικών ζητημάτων, όπως
η μετανάστευση, η συνεργασία στους τομείς της οικονομίας και της υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά
την καταπολέμηση του AIDS, και, έως κάποιον βαθμό, το ενεργειακό πρόγραμμα.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ο έλεγχος που ασκεί η Λιβύη επί της τρομοκρατικής δράσης,
όχι μόνο στην εθνική της επικράτεια, αλλά και στα νότια σύνορα της χώρας. Πρόοδος σημειώθηκε
εν προκειμένω με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και της λιβυκής κυβέρνησης,
μεταξύ άλλων, σχετικά με ορισμένες γενικές αρχές όπως το Καταστατικό της Ρώμης και η σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Απαιτείται να καταβληθούν ακόμα μείζονες
προσπάθειες –αυτό είναι προφανές–, αλλά είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τη
συμφωνία που βρίσκεται ήδη υπό διαπραγμάτευση, χωρίς να χρειαστεί να την θέσουμε εκ νέου
σε συζήτηση, κινδυνεύοντας να ακυρώσουμε τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Ελπίζω ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης θα αποφέρει τα ίδια
αποτελέσματα που απέφερε και το σύμφωνο φιλίας μεταξύ της Λιβύης και της Ιταλίας, με το
οποίο διευθετήθηκε, μεταξύ άλλων, η μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με το αποικιακό παρελθόν
της χώρας. Δεν μπορούμε να επιλέγουμε τον συνομιλητή μας όταν καλούμαστε να
διαπραγματευθούμε συγκεκριμένα ζητήματα με κυβερνήσεις και χώρες.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε στη Λιβύη –ένα
κράτος ταραξία– και στον δικτάτορά της, τον Gaddafi, ένα νέο εξαγώγιμο προϊόν. Η παραγωγή
πετρελαίου δεν αποτελεί σήμερα τη μοναδική πηγή πλουτισμού της Λιβύης· η χώρα θησαυρίζει
επίσης εκβιάζοντας την Ευρώπη. Ο δικτάτορας Gaddafi θα ενθυλακώσει 60 εκατομμύρια ευρώ
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από τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων ως αντάλλαγμα για την αναχαίτιση των
Αφρικανών που επιχειρούν να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Αυτά τα 60
εκατομμύρια ευρώ είναι μόνον η αρχή, διότι ο κ. Gaddafi απαιτεί τώρα την αύξηση του εν λόγω
ποσού σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, πλαισιώνοντας τις απαιτήσεις του με απειλές. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επέτρεψε να παραπλανηθεί από το γόητρο του κ. Gaddafi, αλλά
εγώ δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο.

Έχω φέρει μερικά άρθρα από εφημερίδες των τελευταίων ετών: ο Gaddafi απαιτεί δισεκατομμύρια
από την ΕΕ· η Λιβύη ασκεί πιέσεις στο Λονδίνο και το Εδιμβούργο· ο Gaddafi θέλει περισσότερα
χρήματα, ειδάλλως θα παραδώσει την Ευρώπη στην πλημμυρίδα των αφρικανών μεταναστών· ο
Gaddafi δηλώνει: «Το Ισλάμ πρέπει να γίνει η θρησκεία της Ευρώπης»· ο Gaddafi θυσιάζει τη
δημοκρατία στον βωμό της αυστηρής τήρησης του νόμου της σαρία· ο Gaddafi χρησιμοποιεί
ως διαπραγματευτικό ατού 30 εκατομμύρια Αφρικανούς που θέλουν να μεταβούν στην Ευρώπη·
ο Gaddafi θέλει να ξεκινήσει ιερό πόλεμο κατά της Ελβετίας.

Αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν πρέπει να προσφέρουμε ανταλλάγματα
σε αυτόν τον παλιάνθρωπο, τον Gaddafi. Αντιθέτως, πρέπει να τον τιμωρήσουμε εάν η Λιβύη
συνεχίσει να επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση τόσο μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Ευρώπη.
Ούτε πρέπει, όμως, να εκχωρούμε στους πρόσφυγες ευρωπαϊκό καθεστώς πρόσφυγα ή μόνιμη
παραμονή. Πρέπει να τους αποστέλλουμε κατευθείαν πίσω στην Αφρική. Εάν παρέχουμε στους
πρόσφυγες ευρωπαϊκό καθεστώς πρόσφυγα, προνόμια και προγράμματα κατάρτισης, θα
επιβαρυνθούμε με ακόμα μεγαλύτερη ροή αιτούντων άσυλο, με μεγάλο αριθμό πνιγμών στην
προσπάθεια των τελευταίων να καταφέρουν να φθάσουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η πραγματική
αιτία για την τεράστια εισροή αιτούντων άσυλο είναι η γενναιόδωρη και ενδοτική πολιτική
ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η Λιβύη είναι πολύ καλή στην επικύρωση διεθνών
συμφωνιών, φαίνεται όμως ότι είναι εξίσου καλή και στην κωλυσιεργία όταν πρόκειται να θέσει
σε εφαρμογή αυτές τις συμφωνίες. Είναι επαίσχυντο το γεγονός ότι η Λιβύη διαθέτει έδρα και
ψήφο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Το ίδιο ισχύει,
παρεμπιπτόντως, και για τη Σαουδική Αραβία. Μέσω της άσκησης ισχυρών πιέσεων εκ μέρους
του μεγαλύτερου εμπορικού της εταίρου, της ΕΕ, η Λιβύη πρέπει πραγματικά να αναγκαστεί να
εστιάσει την προσοχή της στην έννοια του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών,
καθώς και των απορρεουσών υποχρεώσεων.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι σχέσεις της ΕΕ με τη Λιβύη αφορούν διάφορες πτυχές της προσήκουσας
μεταχείρισης των προσφύγων. Εάν το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν κατορθώσουν να πείσουν
τη Λιβύη να επιτρέψει τη νόμιμη διαμονή του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες στη χώρα, είναι απολύτως αδύνατον να εμπιστευθούμε τον τρόπο μεταχείρισης των
προσφύγων στη Λιβύη.

Ο ηγέτης της Λιβύης είναι αριστοτέχνης της παρορμητικότητας και της αναξιοπιστίας. Η ΕΕ
ετοιμάζεται πλέον να συνάψει συμφωνία πλαίσιο μαζί του. Μου είναι αδύνατον να μην αναρωτηθώ
τι σημαίνει ο όρος «πλαίσιο» για ένα καθεστώς όπως το καθεστώς του συνταγματάρχη Gaddafi,
το οποίο επιδεικνύει κατάφωρη περιφρόνηση έναντι των ζητημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Γνωρίζουμε ότι στη Λιβύη ασκούνται ευρέως πρακτικές διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εις βάρος
των μεταναστών εργαζομένων, καθώς και ότι υφίστανται φυλετικές διώξεις κατά αφρικανών
μεταναστών εργαζομένων.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι σημαντικότερη από τα χρήματα. Ως εκ τούτου, ο σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών πρέπει να είναι, ουσιαστικά, τόσο σημαντικός ώστε
να μας αποτρέπει από την παράδοση ανθρώπων σε ένα κράτος στο οποίο ασκούνται πρακτικές
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βασανιστηρίων και άλλων μορφών απάνθρωπης μεταχείρισης. Παρεμπιπτόντως, αυτό απαιτείται
και από τους καταστατικούς χάρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, η Λιβύη είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής
πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ένωση αποτελεί τον βασικό
εμπορικό εταίρος της Λιβύης, αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον τα δύο τρίτα των συνολικών
εμπορικών συναλλαγών της εν λόγω χώρας. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την πρόοδο που
έχουν σημειώσει οι αρχές στην Τρίπολη, οι οποίες κατόρθωσαν να άρουν την κατάσταση
απομόνωσης και εμπάργκο υπό την οποία τελούσε η χώρα και να την μετατρέψουν σε μια ανοικτή
και δυναμική, από οικονομικής και διπλωματικής πλευράς, χώρα.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μόνο κοινότητα οικονομικών συμφερόντων, αλλά
βασίζεται σε μια δέσμη αξιών, τις οποίες δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε προς χάριν του
πραγματισμού. Ομολογουμένως, η Λιβύη δεν παρέχει πλέον οικονομική στήριξη στην
τρομοκρατία, έχει εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, συμφώνησε να καταβάλει
αποζημίωση στις οικογένειες των θυμάτων τρομοκρατικής επίθεσης, απελευθέρωσε τις βουλγάρες
νοσοκόμες που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για μετάδοση του HIV, ενώ έχει συνάψει και
συμφωνίες με μερικά ευρωπαϊκά κράτη. Φρονώ ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτήν την πρόοδο,
αλλά η εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης πρέπει να ερείδεται σε
ισχυρή ηθική βάση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση της κ. Gomes –την οποία θα ήθελα να συγχαρώ για το έργο που
επιτέλεσε– υπογραμμίζει τις σοβαρές ελλείψεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ελλείψεις που έχουμε καθήκον να αντιμετωπίσουμε. Πέρυσι, εγκρίναμε ένα ψήφισμα με οποίο
ζητούσαμε από τη Λιβύη να καταργήσει τη θανατική ποινή. Πιστεύω ότι κρίνεται σκόπιμο να
επαναλάβουμε αυτό το αίτημα, το οποίο όμως θα υποστηρίζεται από το αίτημα συμμόρφωσης
προς τις διεθνείς διατάξεις περί της δίκαιης νομικής μεταχείρισης, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη
το γεγονός ότι οι αλλοδαποί είναι θύματα κακομεταχείρισης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πρόβλημα των μεταναστών και των προσφύγων, τόσο
εκείνων που εκδίδονται από τη Λιβύη στις χώρες καταγωγής τους –όπου κινδυνεύει σοβαρά η
ζωή τους– όσο και εκείνων που επαναπροωθούνται από την Ιταλία στη Λιβύη, όπου υφίστανται
κατά πάσα πιθανότητα σκληρά αντίποινα. Από την άλλη πλευρά, απαιτείται άσκηση πιέσεων
ώστε η Λιβύη να εγκρίνει νομοθεσία για το άσυλο, καθώς και συμφωνίες για το άνοιγμα του
Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το οποίο τηρούσε αρχείο στη
Λιβύη για σχεδόν 13.000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Όσον αφορά τη συμφωνία επανεισδοχής ως σκέλους της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της ΕΕ και
της Λιβύης, απευθύνω έκκληση στο Συμβούλιο να εγκαταλείψει αυτό το σχέδιο, διότι θα
συνεπαγόταν τον επαναπατρισμό προς μια χώρα όπου παραβιάζονται συστηματικά τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Η πολιτική της κυβέρνησης Berlusconi δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως παράδειγμα
προς μίμηση. Η ιταλική εξαίρεση δεν πρέπει να αποτελέσει τον ευρωπαϊκό κανόνα.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα εξακολουθούν να επιθυμούν τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου με μια δικτατορία
όπως αυτή της Λιβύης στερείται αξιοπιστίας.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δηλώνουμε ότι η Λιβύη διατηρεί πολύ σημαντικές εμπορικές
σχέσεις με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι λειτουργεί ως εταίρος για την
Ευρωπαϊκή Ένωση στη λεκάνη της Μεσογείου, κα να θέτουμε σε δεύτερη μοίρα το ζήτημα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Η πρωταρχική προϋπόθεση για την έναρξη αξιόπιστου διαλόγου μεταξύ ημών και της Λιβύης
είναι η επικύρωση της σύμβαση της Γενεύης από την εν λόγω χώρα. Δεν μπορούμε να
ανταλλάσσουμε οικονομικά συμφέροντα με ανθρώπινες ζωές: όχι μόνο τις ζωές των λιβύων
πολιτών, αλλά και ανθρώπων από άλλες χώρες, οι οποίοι, διερχόμενοι από τη Λιβύη προς
αναζήτηση καταφυγίου από εμφύλιους πολέμους και θρησκευτικές διώξεις, καταλήγουν εντέλει
στον θάνατο ή σε φρικτά βασανιστήρια.

Έχουμε χρέος να μη λησμονούμε τις χιλιάδες εκκλήσεις βοήθειας από ανθρώπους που κρατούνται
στις λιβυκές φυλακές. Δεν μπορούμε να λησμονήσουμε τη φρίκη που μας αποκάλυψε η φυλακή
της Gandufa.

Οι λίβυοι πολίτες στερούνται πολλά πολιτικά και ατομικά δικαιώματα, όπως την ελευθερία της
έκφρασης, του συνέχερσθαι και του συνδικαλίζεσθαι. Η προφορική τροπολογία που κατέθεσε
η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και αποσκοπεί στην
αντικατάσταση του όρου «συνθήκη» της αιτιολογικής σκέψης B από τη φράση «συμφωνίες μεταξύ
της Ιταλίας και της Λιβύης για τις κοινές παράκτιες περιπολίες» είναι εντελώς απαράδεκτη, και
η ιταλική αντιπροσωπεία του κόμματος Italia dei Valori θα την καταψηφίσει.

Η συμφωνία μεταξύ της Ιταλίας και της Λιβύης είναι μακράν πιο σύνθετη: πρόκειται για μια
συμφωνία με ακριβείς όρους επί περισσότερο σύνθετων ζητημάτων από τις κοινές παράκτιες
περιπολίες. Για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πει τα
πράγματα με το όνομά τους, έστω και αν αυτό ενδέχεται να προκαλέσει αμηχανία.

Ξεχωριστό θέμα συζήτησης πρέπει να αποτελέσει το ζήτημα της UNHCR, της Ύπατης Αρμοστείας
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η οποία αδυνατεί να επιτελέσει το έργο της στη Λιβύη
και κατηγορείται από το λιβυκό καθεστώς για αδιανόητες παραβιάσεις και εγκλήματα. Αυτή
είναι η βάση για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών; Δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε ούτε
με τρομοκράτες ούτε με δικτάτορες. Είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι το διοικητικό
συμβούλιο ενός οικονομικού κολοσσού.

Hélène Flautre (Verts/ALE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Gomes
που μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια διαπραγματευτική εντολή που είναι αναμφίβολα
ακανθώδης, όπως ακανθώδες είναι και το περιεχόμενο αυτό καθαυτό των διαπραγματεύσεων.
Το παράδειγμα της Τυνησίας θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση για την ιδιαίτερη
επιφυλακτικότητα που πρέπει πλέον να επιδεικνύουμε, ειδικότερα όσον αφορά τον τρόπο με τον
οποίο ενημερώνουμε για τις διαπραγματεύσεις.

Δεν μπορούμε να καταγράφουμε απλώς επιτυχίες καθώς εξετάζουμε τις εν εξελίξει
διαπραγματεύσεις και να πανηγυρίζουμε επειδή ένα καθεστώς όπως το καθεστώς Gaddafi
ενδεχομένως συμφώνησε, για παράδειγμα, επί ορισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το
συγκεκριμένο καθεστώς είναι ευρέως γνωστό για τις μείζονες παραβιάσεις που διαπράττει κατά
όλων ανεξαιρέτως των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιπροσθέτως, όλοι οι μετανάστες που
καταφθάνουν στις ακτές μας –παρότι ο αριθμός τους μειώνεται συνεχώς– δηλώνουν εν ολίγοις
ότι θα προτιμούσαν να πνιγούν κατά τη διάρκεια τους ταξιδιού τους προς την Ευρώπη παρά να
επιστρέψουν στη Λιβύη, και τούτο λόγω των βιασμών, των βασανιστηρίων, της κακομεταχείρισης,
των αναγκαστικών επαναπατρισμών, των μαζικών απελάσεων και των ρατσιστικών πρακτικών.
Έχει ήδη αναφερθεί και θα το επαναλάβω: είναι μακρύς ο κατάλογος των κατάφωρων, μαζικών
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών στη Λιβύη.

Όντως, λοιπόν, θεωρώ απολύτως επιτακτική την ανάγκη να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
από την πλευρά μας για τη βελτίωση της κατάστασης αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι καθήκον
του Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες· δικό μας όμως καθήκον είναι να μεριμνήσουμε για
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την επανεγκατάσταση των ατόμων που ταυτοποιούνται από την Ύπατη Αρμοστεία για τους
Πρόσφυγες. Αυτό είναι εξίσου καθήκον των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο
κοινοτήτων, οι οποίες είναι επί του παρόντος σχεδόν ανίσχυρες στην πράξη και πρέπει να
ενισχυθούν με όλα τα δυνατά μέσα.

Πιστεύω ότι, εφόσον επιθυμούμε πραγματικά να τηρήσουμε τους στόχους που έχουμε καθορίσει
στις Συνθήκες στον τομέα της εξωτερικής μας πολιτικής, έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο μπροστά
μας έως ότου μπορέσουμε να στείλουμε πίσω στη Λιβύη τους μετανάστες που διαμένουν
παράνομα στην ΕΕ.

David Campbell Bannerman (EFD).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το 2007, ο πρόεδρος Sarkozy
διέψευσε οιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της απελευθέρωσης πέντε βουλγάρων νοσοκόμων από τη
Λιβύη και της λιβυκής παραγγελίας γαλλικών πυραύλων αξίας 240 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτά τα όπλα πουλήθηκαν σε μια χώρα που θεωρείται υπεύθυνη για τη βομβιστική επίθεση στο
Lockerbie, καθώς και για την προμήθεια τρομοκρατικών όπλων. Ωστόσο, ακόμα και ο γιος του
Gaddafi υπαινίχθηκε ότι υπήρχε σύνδεση μεταξύ των δύο συμφωνιών. Επρόκειτο για συμφωνία
προμήθειας όπλων με αντάλλαγμα φυλακισμένους.

Το 2004, η ΕΕ ήρε το εμπάργκο όπλων εις βάρος της Λιβύης σε αντάλλαγμα της άσκησης
μεταναστευτικών ελέγχων. Επρόκειτο για συμφωνία προμήθειας όπλων με αντάλλαγμα τη φύλαξη
των συνόρων.

Επί του παρόντος, η εφημερίδα London Times αναφέρει ότι η βαρόνη Ashton εκφράζει αίφνης
της επιθυμία να άρει το εμπάργκο όπλων της ΕΕ εις βάρος της Κίνας, το οποίο επιβλήθηκε μετά
τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen, δηλώνοντας ότι προβάλλει «μείζον πρόσκομμα στην
ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας».

Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι προβάλλει μείζον πρόσκομμα στη διάσωση του ευρώ, έτσι δεν
είναι; Όπως ακριβώς και στην περίπτωση της συμφωνίας με τη Λιβύη, φαίνεται ότι η ΕΕ καταβάλλει
πλέον τόσο απεγνωσμένες προσπάθειες να διασώσει το ευρώ, ώστε είναι διατεθειμένη ακόμα και
να θέσει σε κίνδυνο τη συλλογική μας ασφάλεια, καθόσον μόνον οι Κινέζοι διαθέτουν αρκετά
χρήματα για να σώσουν το ευρώ. Πρόκειται για συμφωνία προμήθειας όπλων με αντάλλαγμα
την αγορά ομολόγων. Τα κινεζικά συναλλαγματικά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των 2,9
τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η Κίνα έχει ήδη αγοράσει ελληνικά, ισπανικά και πορτογαλικά
ομόλογα. Εντούτοις, πρόκειται για την ίδια χώρα που απαγορεύει την εμφάνιση της λέξης
«δημοκρατία» στις μηχανές αναζήτησής του Διαδικτύου και εκτελεί κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα.

Θέτω, επομένως, με πάσα ειλικρίνεια το εξής ερώτημα: πόσο χαμηλά θα πέσει ακόμα η ΕΕ για να
διασώσει το ευρώ;

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η ανατροπή της κυβέρνησης της Τυνησίας
προκάλεσε αλυσιδωτές αναταραχές σε γείτονες, δικτατορικές κατά βάση, χώρες της περιοχής
του Μαγκρέμπ, καθώς και στη Λιβύη. Μια ριζική αλλαγή αυτού του είδους αποτελεί ασφαλώς
και ευκαιρία εκδημοκρατισμού, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν γίνεται αντικείμενο
εκμετάλλευσης ισλαμιστών ταραχοποιών.

Είναι βέβαιο ότι οι αναταραχές αυτές θα έχουν επιπτώσεις στην εισροή προσφύγων. Κατά συνέπεια,
είναι σημαντικό να συνεργαστούμε στενότερα με τις αφρικανικές χώρες επί του προβλήματος
των προσφύγων. Ωστόσο, η έκκληση του συνταγματάρχη Gaddafi προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
να καταβάλλει ετησίως στην Αφρική ελάχιστο ποσό ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης αποτελεί αναμφισβήτητα εσφαλμένη κίνηση. Οι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλουν ήδη δισεκατομμύρια ευρώ υπό τη μορφή

19-01-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL250



αναπτυξιακής βοήθειας. Κατά την άποψή μου, το καθεστώς χρηματοδοτικής βοήθειας πρέπει
να αναθεωρηθεί επειγόντως, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι η βοήθεια αυτή δεν ωφελεί πλέον
δικτάτορες και διεφθαρμένα καθεστώτα, αλλά, αντιθέτως, καταλήγει στους ανθρώπους που
πραγματικά την έχουν ανάγκη.

Επιπλέον, πρέπει να δοθεί, στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, μεγαλύτερη
προτεραιότητα στις δοκιμασίες που υφίστανται οι χριστιανοί στις ισλαμικές χώρες.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Füle, φέρουμε ευθύνη για
όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη επειδή
κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτή η ευθύνη απορρέει, αφενός, από τις ηθικές αξίες που αντιπροσωπεύει
πλέον η Ευρώπη και από την προσωπική ιστορική διαδρομή πολλών Ευρωπαίων –η οποία συχνά
λησμονείται σε αυτό το πλαίσιο– και, αφετέρου, από τις νομικές εγγυήσεις που παρέχονται
δυνάμει διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Εφόσον αναλαμβάνουμε ευθύνες, θα πρέπει να είμαστε εξίσου διατεθειμένοι να αναλάβουμε και
τη συνακόλουθη επιβάρυνση. Αυτό σημαίνει ισότιμο καταμερισμό μεταξύ των κρατών μελών.
Ασφαλώς δεν σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε να επωμίζονται την ευθύνη μόνο μερικές χώρες, τα
σύνορα των οποίων τυγχάνει να συμπίπτουν με τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ούτε –και αυτό
είναι κάτι απολύτως κατακριτέο που αδυνατώ να παραβλέψω– ότι θα πληρώνουμε καθεστώτα
όπως αυτό του συνταγματάρχη Gaddafi ώστε να μετριασθεί η δική μας επιβάρυνση.

Ας μην επιτρέψουμε καμία παρανόηση. Είναι θετικό να μπορούμε να αποτρέπουμε ανθρώπους
από το να επιχειρούν ένα επικίνδυνο ταξίδι που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Πλην
όμως, ο συνταγματάρχης Gaddafi και το καθεστώς του ουδόλως ενδιαφέρονται να σώσουν ζωές
ή να προστατεύσουν ανθρώπους. Ενδιαφέρονται μόνο για στυγνά οικονομικά στοιχεία. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσέξει ώστε να μην γίνει συνένοχος ενός καθεστώτος που
περιφρονεί τελείως τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Έχω επισκεφθεί τους καταυλισμούς προσφύγων στη Λιβύη και έχω δει τι συμβαίνει εκεί. Είχαμε
την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους υπευθύνους. Δεν ενδιαφέρονται ούτε για τα ανθρώπινα
δικαιώματα ούτε για την παροχή καταφυγίου στους ανθρώπους. Διατύπωσαν παράπονα επειδή
δεν τους παρείχαμε κανονιοφόρους ώστε να είναι σε θέση να προστατεύουν αποτελεσματικότερα
τα σύνορά τους. Ορθώς δεν εφοδιάσαμε τον συνταγματάρχη Gaddafi με τέτοια σκάφη, διότι θα
μπορούσαν να αποβούν μέσα διττής χρήσης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό το στοιχείο.
Δεν πρέπει να προδώσουμε τις αξίες μας απλώς και μόνο επειδή προσβλέπουμε σε οικονομικά
οφέλη ή σε μια συμφωνία επανεισδοχής. Είμαι επίσης της άποψης ότι θα πρέπει να εξετάσουμε
τη διαπραγματευτική εντολή όλων των μελών του παρόντος Σώματος και όχι μόνον ορισμένων.
Η μυστική διπλωματία δεν πρόκειται να μας οδηγήσει σε περαιτέρω πρόοδο, ιδίως εάν
παραβλέψουμε την προηγούμενη εμπειρία που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το καθεστώς
του συνταγματάρχη Gaddafi, στο οποίο, μάλιστα, δεν μπορούμε να προσδώσουμε κανέναν άλλο
χαρακτηρισμό. Αυτό είναι άλλο ένα ζήτημα που δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε, και σας καλώ
να μεριμνήσετε συναφώς. Η κ. Gomes ανέφερε όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται σε
περίπτωση που φθάσουμε κάποτε στο στάδιο της σύναψης συμφωνίας.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Κύριε Πρόεδρε, όσοι τάσσονται κατά της συμφωνίας με τη
Λιβύη θα πρέπει να εκτιμήσουν το γεγονός ότι πρόκειται για γείτονα χώρα! Δεν μπορούμε να
αγνοούμε τους γείτονές μας. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αρμονικής συμβίωσης με τις
γείτονες χώρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα συμφωνούμε με τις πρακτικές τους.

Δεν είναι δύσκολο για τους συναδέλφους βουλευτές που δεν προέρχονται από χώρες άμεσης
γειτνίασης με τη Λιβύη να επικρίνουν την εν λόγω συμφωνία, είναι όμως μακράν δυσκολότερο
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για τις μεσογειακές χώρες που γειτνιάζουν άμεσα με τη Λιβύη να βρουν κάποιον τρόπο
συνεργασίας με τη συγκεκριμένη χώρα.

Είναι αλήθεια ότι στη συμφωνία θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ένα κεφάλαιο για τη
μετανάστευση, καθώς και μια συμφωνία επανεισδοχής. Αναμφίβολα, η τελευταία θα πρέπει να
σέβεται εξίσου το δικαίωμα όλων των αιτούντων άσυλο σε διεθνή προστασία.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα συζήτηση για τη Λιβύη
πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία συμβαίνουν πολύ σημαντικές αλλαγές σε
κάποια άλλη γειτονική μεσογειακή χώρα: στην Τυνησία.

Ανέκαθεν πίστευα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλει στην προώθηση μειζόνων
μεταρρυθμίσεων στη Μεσόγειο, προκειμένου να αποτελέσει η τελευταία περιοχή ελευθερίας και
ευημερίας. Αναφέρομαι στις ομιλίες μου ενώπιον του Σώματος κατά τα τελευταία χρόνια, στο
πλαίσιο των οποίων έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι η πολιτική της Ένωσης δεν μπορεί να
επικεντρώνεται απλώς στη διατήρηση της καθεστηκυίας τάξης.

Δεν είναι, όμως, αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα που συζητείται σήμερα· το θέμα της σημερινής
συζήτησης είναι η συμφωνία πλαίσιο με τη Λιβύη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη
συνεργασίας με τη Λιβύη ενόψει της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, περιλαμβανομένης
μιας συμφωνίας για την επανεισδοχή παράνομων μεταναστών, μεταξύ άλλων, και υπηκόων τρίτων
χωρών, όπως συμβαίνει με όλες τις συμφωνίες επανεισδοχής που συνάπτει η Ένωση.

Τυχόν υποχώρηση έναντι των θέσεων της Λιβύης που αντίκεινται στην εν λόγω συμφωνία θα έχει
ολέθριες συνέπειες, λόγω της σημαντικής θέσης που κατέχει η Λιβύη ως χώρα διέλευσης, ενώ
θα αποτελούσε επίσης αρνητικότατο μήνυμα για τις διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο και την
Αλγερία σχετικά με τις συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και πολλά
χρόνια.

Ωστόσο, θα πρέπει να επιμείνουμε εξίσου επί του σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων
από τις λιβυκές αρχές, συμπεριλαμβανομένης –όπως προαναφέρθηκε– της αρχής της μη
επαναπροώθησης.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι χώρες του Μαγκρέμπ
βιώνουν δύσκολους καιρούς. Οι αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων ημερών στην Τυνησία
το αποδεικνύουν περίτρανα.

Στην παρούσα φάση της ιστορίας, θα ήταν μέγα σφάλμα εκ μέρους μας να μην αναγνωρίσουμε
την επείγουσα και καθοριστική ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεών μας με τη Λιβύη, η οποία βρίσκεται
στην καρδιά της Μεσογείου και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάσχεση και τη ρύθμιση των
μεταναστευτικών ροών. Παρά τις αντιφάσεις που παρουσιάζει ως χώρα –επισκέφθηκα τη Λιβύη
μαζί με την κ. Gomes–, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σύναψη συμφωνίας πλαισίου θα συμβάλει
οπωσδήποτε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στις θεμελιώδεις ελευθερίες και στο
ενεργειακό ζήτημα. Αγνοώντας τη Λιβύη και τις χώρες του Μαγκρέμπ, υποπίπτουμε σε μέγα
σφάλμα.

Σημείο αναφοράς αποτελεί το σύμφωνο φιλίας με την Ιταλία, η εφαρμογή του οποίου θα
μπορούσε να διασφαλίσει ότι η εν λόγω συμφωνία πλαίσιο θα ερείδεται πραγματικά σε σταθερές
βάσεις.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους βουλευτές του
Κοινοβουλίου για τις παρατηρήσεις τους. Θα διαβιβάσω στην εισηγήτρια κ. Gomes περαιτέρω
στοιχεία σχετικά με τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα για τα έτη 2011-2013, βάσει των οποίων
πρόκειται να διατεθούν 60 εκατομμύρια ευρώ για τα προγράμματά μας στη Λιβύη.
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Έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι ορισμένα θέματα είναι προβληματικά στο πλαίσιο των
σχέσεών μας με τη Λιβύη. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε να αναπτύξει περαιτέρω τις
σχέσεις της με τη Λιβύη ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα με διαλλακτικό
και εποικοδομητικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων λίαν ευαίσθητων ζητημάτων, όπως τα
ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών και τα δικαιώματα των
μεταναστών.

Πέρυσι, επισκεφθήκαμε με τη Cecilia Malmström το κέντρο κράτησης που βρίσκεται στην έρημο
της Λιβύης. Δεν τρέφω καμία απολύτως ψευδαίσθηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.
Είχα επίσης την ευκαιρία να αντιληφθώ ποιες είναι οι εναλλακτικές μας επιλογές σε σχέση με τη
δράση μας στον τομέα της μετανάστευσης.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω μια τρίτη, προσωπική παρατήρηση: δεν επιβραβεύουμε κανέναν με
αυτές τις διαπραγματεύσεις· μεριμνούμε για τα συμφέροντά μας σύμφωνα με τις αξίες στις οποίες
πιστεύουμε. Η Λιβύη εξέφρασε την ισχυρή της βούληση να συσφίξει τις σχέσεις της με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να συνεχίσει να ακολουθεί την πολιτική της δέσμευσης. Προσωπικά, δεσμεύομαι, φυσικά, να
διασφαλίσω ότι τούτο θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. László TŐKÉS
Αντιπροέδρου

Ana Gomes,    εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
συναδέλφους βουλευτές που συμμετείχαν στην παρούσα συζήτηση.

Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση αναδεικνύει τα διλήμματα με τα οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι.
Από τη δική μου επίσκεψη στη Λιβύη, όπου μετέβην τον Νοέμβριο του 2010 ως μέλος της
αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον συνάδελφο βουλευτή κ. Panzeri, κατέληξα στο συμπέρασμα
ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή της δέσμευσης. Αναγνωρίζουμε ότι καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο συνομιλητή, θα ήταν όμως ασυνείδητο εκ μέρους μας να μην
ακολουθήσουμε αυτήν τη γραμμή, διότι εγείρονται ανθρωπιστικές υποχρεώσεις έναντι των
ανθρώπων που δοκιμάζονται τόσο πολύ στη Λιβύη, ιδιαίτερα των μεταναστών που διέρχονται
από τη Λιβύη και υπομένουν την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

Πιστεύω ότι πολλές από τις δυσκολίες οφείλονται στο γεγονός ότι το λιβυκό καθεστώς είναι
απομονωμένο. Παρά τις δυσκολίες, και παρά το γεγονός ότι ουδόλως τρέφουμε αυταπάτες ότι
θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία ή ότι θα εκπληρωθούν όλοι οι όροι που προτείνουμε, οφείλουμε
να ακολουθήσουμε αυτήν τη γραμμή. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι σαφές.

Πράγματι, υπό αυτήν την έννοια, η εγκατάσταση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Τρίπολη είναι
άκρως σημαντική, διότι φρονώ πως –όπως δήλωσαν πολλοί σήμερα– οι εξελίξεις στην Τυνησία
αναμένεται να έχουν αντίκτυπο και στη Λιβύη, παρά τις διαφορές που υπάρχουν. Στη Λιβύη,
δεν αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση, εν πολλοίς λόγω της απόλυτης εξάρτησης του λαού
από το πετρελαϊκό εισόδημα.

Παρά ταύτα, νομίζω ότι το μήνυμα συνίσταται στη δέσμευσή μας να παρακολουθούμε εκ του
σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις της Επιτροπής, παρά τις διαφορετικές αντιλήψεις μας στο παρόν
στάδιο. Είμαι ευγνώμων για τις ενημερωτικές συναντήσεις τις οποίες πραγματοποιήσαμε, και οι
οποίες απέβησαν χρήσιμες. Θα τις παρακολουθούμε με προσοχή και θα μπορούμε να
διατυπώνουμε συστάσεις ανά πάσα στιγμή.
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Εκτιμώ ότι, μέσω της ευρύτατης συναίνεσης που επετεύχθη με τη συνεργασία των σκιωδών
εισηγητών μου και όλων των βουλευτών, αποστέλλουμε στο Συμβούλιο και την Επιτροπή –η
οποία έχει αναλάβει το καθήκον των διαπραγματεύσεων–, αλλά και στους λίβυους συνομιλητές
μας, ένα σαφέστατο μήνυμα σχετικά τους όρους που κρίνουμε απολύτως ουσιώδες να πληρούνται,
εφόσον θέλουμε να επέλθουν οι επιδιωκόμενες βελτιώσεις στις διμερείς μας σχέσεις, καθώς και
σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη. Αυτό το
μήνυμα είναι ξεκάθαρο.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Επικροτώ την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της
ΕΕ και της Λιβύης ως πρωτοβουλία για την ανάπτυξη νέων σχέσεων της ΕΕ με την περιοχή της
Μεσογείου και με την Αφρική. Θεωρώ επίσης χρήσιμη τη συνεργασία με τη Λιβύη χρήσιμη,
προκειμένου να εξετασθούν ζητήματα όπως η ασφάλεια και η σταθερότητα, η μετανάστευση, η
δημόσια υγεία, η ανάπτυξη, το εμπόριο, η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια και ο πολιτισμός.

Ωστόσο, παροτρύνω το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συστήσουν με έμφαση στη Λιβύη να
κυρώσει τη σύμβαση της Γενεύης του 1951 για τους πρόσφυγες και το πρωτόκολλό της του
1967, και να συνεργασθεί πλήρως με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες ούτως ώστε να εγγυηθεί τη δέουσα προστασία και τα δικαιώματα των μεταναστών,
καθώς και να εγκρίνει νομοθεσία για το άσυλο που θα αναγνωρίζει το καθεστώς των προσφύγων
και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ιδίως την απαγόρευση των ομαδικών απελάσεων και την
αρχή της μη επαναπροώθησης.

Υπενθυμίζω εξίσου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την
πλήρη συμμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
ιδιαίτερα το άρθρο 19, που απαγορεύει τις μαζικές απελάσεις και αναγνωρίζει την αρχή της μη
επαναπροώθησης. Παροτρύνω το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ζητήσουν από τις αρχές της
Λιβύης να υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης που θα παρέχει στην Ύπατη Αρμοστεία των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες νομική παρουσία στη χώρα, με εντολή για πλήρη πρόσβαση
και άσκηση των δραστηριοτήτων προστασίας της.

14. Το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα κράτη μέλη (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Gomes. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα
διεξαχθεί αύριο, στις 12.00. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της τελευταίας έκθεσης
της ημέρας, πιο συγκεκριμένα, την προφορική ερώτηση που υποβλήθηκε προς το Συμβούλιο
και την Επιτροπή με θέμα το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα κράτη
μέλη. Καταρχάς, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στη συντάκτρια, την κ. Nadja Hirsch. Έχετε στη
διάθεσή σας δύο λεπτά.

- Προφορική ερώτηση των Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel,
Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck και Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας
της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, προς το Συμβούλιο, με θέμα τη
διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου
στα κράτη μέλη (O-0169/2010 – B7-0662/2010),

- προφορική ερώτηση των Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel,
Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck και Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας
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της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, προς την Επιτροπή, με θέμα τη
διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με το οικονομικό κόστος της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου
στα κράτη μέλη (O-0170/2010 – B7-0663/2010),

- προφορική ερώτηση των Monika Hohlmeier και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας
τoυ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), προς το Συμβούλιο, με θέμα τη
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το κόστος που συνεπάγεται η εξέταση των αιτήσεων παροχής
ασύλου στα κράτη μέλη (O-0175/2010 – B7-0664/2010),

- προφορική ερώτηση των Monika Hohlmeier και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας
τoυ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), προς την Επιτροπή, με θέμα τη
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το κόστος που συνεπάγεται η εξέταση των αιτήσεων παροχής
ασύλου στα κράτη μέλη (O-0176/2010 – B7-0665/2010),

- προφορική ερώτηση των Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume,
Carmen Romero López και Antonio Masip Hidalgo, εξ ονόματος της Ομάδας της
Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς
το Συμβούλιο, με θέμα την πρόοδο των εργασιών όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής
σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για τις διαδικασίες (O-0179/2010 – B7-0003/2011),

- προφορική ερώτηση της Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας τωv Πρασίνων/Ευρωπαϊκή
Ελεύθερη Συμμαχία, προς το Συμβούλιο, με θέμα τη σημερινή κατάσταση σχετικά με την οδηγία
που αφορά τις διαδικασίες για τη χορήγηση ασύλου (O-0210/2010 – B7-0004/2011),

- προφορική ερώτηση των Κυριάκου Τριανταφυλλίδη, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst και
Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, προς το Συμβούλιο, με θέμα τη
διαβίβαση πληροφοριών προς το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με εκκρεμούντα θέματα
στο Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία για τις διαδικασίες στον τομέα του ασύλου
(O-0177/2010 – B7-0002/2011).

Nadja Hirsch,    συντάκτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ότι επιθυμούμε τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου έως το έτος 2012.
Αυτό συνεπάγεται και την καθιέρωση κοινών ή παρεμφερών συνθηκών σε όλα τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, έχει προβληθεί αντίσταση στην εφαρμογή του συστήματος και αυτό οφείλεται πρωτίστως
στο γεγονός ότι, κατά τις συζητήσεις επί της δέσμης μέτρων για το άσυλο, λαμβάναμε ελλιπείς,
ενίοτε δε και καθόλου πληροφορίες ή ακόμα και αντιφατικές πληροφορίες. Είχαμε στη διάθεσή
μας ελάχιστα στοιχεία ως βάση για τις οικονομικές εκτιμήσεις σχετικά με την οδηγία για τις
διαδικασίες και το κόστος στα κράτη μέλη. Στόχος μας είναι να ζητήσουμε από την Επιτροπή
να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο σχετική μελέτη ή τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι τελευταίες
αφορούν τομείς όπως οι υπηρεσίες διερμηνείας, αλλά και η νομική αρωγή. Δεν είναι σαφές τι
είδους επιπτώσεις θα έχουν ουσιαστικά τα κράτη μέλη.

Από την άλλη πλευρά, κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας για τις διαδικασίες, κατέστη
σαφές ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε μια ταχεία διαδικασία υψηλής ποιότητας, η οποία θα
είναι επωφελής για αμφότερες τις πλευρές, διότι συνδράμει στην ταχύτερη λήψη των αποφάσεων
προκειμένου να είναι η κατάσταση σαφής για τους ενδιαφερόμενους και να επιτυγχάνεται χαμηλό
ποσοστό σφάλματος. Στόχος των Φιλελευθέρων είναι να παράσχουμε πλήρη στήριξη στα σχέδια
της Επιτροπής. Πλην όμως, χρειαζόμαστε επιχειρήματα, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των
διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, τα οποία θα αναδείξουν τον αντίκτυπο της αναθεώρησης της
εν λόγω δέσμης μέτρων για το άσυλο και, ειδικότερα, της οδηγίας για τις διαδικασίες. Για τον
λόγο αυτόν, ζητούμε από την Επιτροπή να μας παράσχει πραγματική στήριξη, ώστε να
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διασφαλιστεί ότι αυτή η δέσμη μέτρων για το άσυλο θα εφαρμοστεί στην πράξη έως το 2012
και να μπορέσουμε, συνεπώς, να θεσπίσουμε κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.

Monika Hohlmeier,    συντάκτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό η ΕΕ να εγκύψει
στα προβλήματα της μετανάστευσης και στο δικαίωμα ασύλου. Η Επιτροπή έχει υποβάλει
προτάσεις στον εν λόγω τομέα. Εντούτοις, επί του παρόντος δεν υπάρχει ακριβής ανάλυση της
εφαρμογής των ισχυουσών νομικών διατάξεων, ;όπως δεν υπάρχουν και λεπτομερείς εκτιμήσεις
και αναλύσεις επί των νέων προτάσεων. Η Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) τάσσεται ένθερμα υπέρ του δικαιώματος ασύλου και του δικαιώματος
προστασίας για τους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.

Μολαταύτα, εξετάζοντας την παρούσα κατάσταση, καθίσταται, δυστυχώς, προφανές ότι ορισμένα
άτομα υποβάλλουν αίτηση χορήγησης ασύλου για πολύ διαφορετικούς λόγους, ακόμα δε και
καταχρώμενοι συστηματικά το σχετικό καθεστώς. Το δικαίωμα ασύλου και η επικουρική
προστασία δεν αποτελούν μέσο γενικής μετανάστευσης προς τα 27 κράτη μέλη. Οφείλουμε να
μεριμνήσουμε ώστε οι οργανωμένοι διακινητές λαθρομεταναστών να μην έχουν τη δυνατότητα
να κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ εκμεταλλευόμενοι την τύχη των ανθρώπων συνεπεία του
δικαιώματος ασύλου που παρέχουμε.

Οι διαδικασίες ασύλου πρέπει να είναι κατάλληλες για τον σκοπό αυτόν και πρέπει να
εφαρμόζονται με ιδιαίτερη επιμέλεια. Η χορήγηση ασύλου στην ΕΕ πρέπει να είναι εγγυημένη
για τα θύματα διώξεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διατυπώνονται στα νέα σχέδια οι
υποχρεώσεις της Επιτροπής εν προκειμένω. Θεωρώ ότι πολλές από αυτές είναι ενδεδειγμένες,
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης διερμηνέων, της παροχής υγειονομικής περίθαλψης και
της συνεκτίμησης των αναγκών ειδικής προστασίας.

Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω και τα ζητήματα που είναι, κατά την κρίση μου, προβληματικά.
Στις αρχές των κρατών μελών παρέχονται αναμφίβολα ελάχιστες δυνατότητες για την πρόληψη
των καταχρήσεων. Η επιλογή της ταχείας διαδικασίας και η διαδικασία στα σύνορα θα πρέπει να
υπόκεινται σε περιορισμούς, μέσω της επιβολής χρεώσεων. Αν ένας αιτών παραβεί κατάφωρα
το καθήκον του να συνεργαστεί, υπάρχουν ελάχιστες δυνατότητες επιβολής κυρώσεων. Αντιθέτως,
σε περίπτωση εξαφάνισης κάποιου αιτούντος άσυλο, το ενεχόμενο κράτος μέλος δεν δύναται
να περατώσει τη διαδικασία καταλήγοντας σε αρνητική απόφαση. Σε περίπτωση επανεμφάνισής
του, του παρέχεται ευρύ φάσμα διαδικαστικών επιλογών. Ακόμα και αν μια αίτηση είναι εμφανώς
αβάσιμη, η χρήση της ταχείας διαδικασίας είναι δυνατή μόνο μετά την υποβολή μεταγενέστερης
αίτησης. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους.

Το παρόν σχέδιο της Επιτροπής ορίζει ότι η δωρεάν νομική συνδρομή θα παρέχεται από δικηγόρο,
διάταξη η οποία οδηγεί και σε σημαντική αύξηση του κόστους στα κράτη μέλη. Θα επιθυμούσα
απλώς η Επιτροπή να επανεξετάσει τις πρακτικές επιπτώσεις των προτάσεών της, τον οικονομικό
αντίκτυπο και τα προβλήματα που συνεπάγονται για τις αρχές των κρατών μελών. Προσβλέπουμε
στην καθιέρωση ενός συστήματος υψηλών προδιαγραφών, αλλά το σύστημα αυτό πρέπει να
είναι εφαρμόσιμο δεν θα πρέπει να επιφορτίζει τα ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα κράτη μέλη με
εντελώς ανέφικτες υποχρεώσεις.

Sylvie Guillaume,    συντάκτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω
ότι θεωρώ πως ένα από τα θέματα της παρούσας συζήτησης είναι η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου έως το 2012, το οποίο θα μας επιτρέψει επιτέλους να θέσουμε τέλος στη
συνεχιζόμενη άσκηση των πλέον ακατάλληλων εθνικών πρακτικών στον τομέα του ασύλου.

Ας μην το παραβλέπουμε αυτό, διότι σημαίνει ότι πρέπει να προσανατολιστούμε προς την
περαιτέρω εναρμόνιση, βάσει κοινών κανόνων. Πράγματι, πιστεύω ότι η πρακτική συνεργασία
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από μόνη της δεν πρόκειται να επιλύσει τις υφιστάμενες αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών
συστημάτων ασύλου.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με την παρούσα κατάσταση του
κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, λόγω της έντονης κωλυσιεργίας στο πλαίσιο του
Συμβουλίου. Το μέλλον αυτού του σύνθετου εγχειρήματος δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Αρκεί
να εξετάσουμε την προσπάθεια της Επιτροπής να σώσει την κατάσταση με την επικείμενη πρότασή
της για την αναδιατύπωση δύο οδηγιών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, πρέπει να συζητήσουμε το κόστος, διότι αυτό ακριβώς είναι το
κεντρικό θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Αυτό που ακούμε είναι ότι οι αυστηρότερες
διαδικαστικές εγγυήσεις θα αυξήσουν σημαντικά το οικονομικό βάρος για τα κράτη μέλη κατά
την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου, επιβάρυνση που θα θεωρηθεί εκ μέρους τους
ακόμα πιο επαχθής, δεδομένης της κατάστασης των προϋπολογισμών τους εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης.

Εντούτοις, επαναλαμβάνω, οι ανεπαρκείς, πρόχειρες διαδικασίες είναι εκείνες που συνεπάγονται
μεγαλύτερες δαπάνες για τα κράτη μέλη. Εκτιμώ ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που
επικεντρώνεται στην αρχή της διαδικασίας (front-loading), όπως υποστηρίζει η Επιτροπή στην
πρότασή της για την αναδιατύπωση, με άλλα λόγια, η βελτίωση των πρωτοβάθμιων διαδικασιών,
θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε πραγματικές οικονομίες κλίμακας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Για ποιον λόγο; Διότι ευθύς εξαρχής, οι εν λόγω εναρμονισμένες διαδικασίες θα διευκολύνουν
τις αρχές στην αναγνώριση των καταχρηστικών αιτήσεων και θα παρέχουν σαφέστερες
κατευθυντήριες γραμμές για το σκεπτικό των αποφάσεων. Αυτό θα καταστήσει δυνατή τη λήψη
ορθών αποφάσεων, και, μάλιστα, την ταχύτερη λήψη τους, επιτρέποντας, συνεπώς, τη μείωση
τόσο της διάρκειας της διαδικασίας όσο και του αριθμού των αποφάσεων κατά των οποίων
ασκούνται προσφυγές και εκδίδονται ακυρωτικές αποφάσεις από τα δικαστήρια, περιορίζοντας,
κατά τον τρόπο αυτόν, τις δαπάνες κράτησης και, εντέλει, το συνολικό κόστος.

Επιπλέον, εάν θέλουμε να συζητήσουμε το ζήτημα του κόστους, γιατί να μην μιλήσουμε και για
το σύστημα Eurodac της σύμβασης του Δουβλίνου; Για ποιον λόγο δεν έχει τολμήσει κανένα
κράτος μέλος να ζητήσει έκθεση κόστους/ωφέλειας επί της εφαρμογής του εν λόγω συστήματος;
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ορισμένες ειδεχθείς επιπτώσεις σε ανθρώπινο επίπεδο δεν
προβλέπονται από καμία αξιολόγηση βάσει πειστικών τεκμηρίων, τόσο όσον αφορά στις
πραγματικές μεταφορές των αιτούντων όσο και στην πρόληψη δευτερογενών μεταναστευτικών
κινήσεων ή πολλαπλών αιτήσεων, μολονότι πρόκειται ακριβώς για τους λόγους για τους οποίους
δημιουργήθηκε το καθεστώς του Δουβλίνου. Ας συζητήσουμε, λοιπόν, για το κόστος, εφόσον
πρέπει να το πράξουμε, αλλά ας εξετάσουμε το σύστημα συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των
δαπανών στο πλαίσιο του καθεστώτος τους Δουβλίνου.

Κατά την εκτίμησή μου ως εισηγήτριας για την οδηγία σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, το
επίπεδο εναρμόνισης ως έχει είναι ανεπαρκές και επιζήμιο για την ποιότητα και την αποδοτικότητα
της διαδικασίας. Οι εν λόγω ελλείψεις έχουν επιπτώσεις τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τα
θύματα διώξεων. Εξακολουθούμε να στοχεύουμε στο έτος 2012, αλλά δεν πρέπει να πιστεύουμε
ότι οφείλουμε να επισπεύσουμε την έγκριση ενός κειμένου που βασίζεται στους χαμηλότερους
κοινούς παρονομαστές απλώς και μόνον προς χάριν της αυστηρής τήρησης των προθεσμιών.
Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι δίκαιες, προσβάσιμες και αποτελεσματικές διαδικασίες, και αυτός
θα εξακολουθήσει να είναι, εν πάση περιπτώσει, τόσο ο δικός μου στόχος όσο και ο στόχος της
πολιτικής μου Ομάδας στην παρούσα συζήτηση.
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Hélène Flautre,    συντάκτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, φρονώ ότι ο στόχος της παρούσας
συζήτησης είναι να πείσουμε το Συμβούλιο να αποκαλύψει επιτέλους τις προθέσεις του, διότι
οφείλω να ομολογήσω ότι, δεδομένης αυτής της φιλόδοξης, και οπωσδήποτε απαραίτητης,
δέσμης μεταρρυθμιστικών μέτρων για το άσυλο, είναι αδιανόητο να λαμβάνουμε ψήγματα
πληροφοριών, ορισμένες από τις οποίες είναι ενδεχομένως αντιφατικές, ως προς τη θέση του
Συμβουλίου έναντι των εν λόγω προτάσεων, οι οποίες βρίσκονται στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων εδώ και πολύ καιρό.

Λαμβάνουμε αόριστες πληροφορίες ότι το Συμβούλιο ή τα κράτη μέλη καθυστερούν ενδεχομένως
σκόπιμα λόγω του κόστους, αλλά δεν καθίσταται σαφές ούτε τι ακριβώς εννοούν με αυτό.
Αναφέρονται στο ανθρώπινο κόστος, στο πολιτικό κόστος ή στο οικονομικό κόστος; Εν πάση
περιπτώσει, αυτοί οι διαφορετικοί τύποι κόστους ενίοτε συνδέονται μεταξύ τους.

Ένα πράγμα είναι βέβαιο: επί του παρόντος, στην Ευρώπη υπάρχουν περιπτώσεις μη
ικανοποιητικών πρακτικών και πλημμελούς προστασίας. Κατά πρώτον, δεν αληθεύει ο ισχυρισμός
ότι η Ευρώπη επωμίζεται όλα τα προβλήματα του πλανήτη. Το 2007, για παράδειγμα, νομίζω
ότι η Ευρώπη υποδέχθηκε μόνο το 14% των προσφύγων σε παγκόσμια κλίμακα. Κατά δεύτερον,
ορισμένες από τις υφιστάμενες πρακτικές είναι απολύτως απαράδεκτες. Αναφέρομαι σε
περιπτώσεις όπως η φαλλομετρική μέθοδος εξέτασης στην Τσεχική Δημοκρατία, εδώ, στην
Ευρώπη, ή στα έγγραφα της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, τα οποία έφεραν στο
φως πολλές υποθέσεις, όπως ο αναγκαστικός επαναπατρισμός χωρίς το δικαίωμα προσφυγής ή
βάσει εσπευσμένων διαδικασιών.

Φρονώ ότι μπορούμε ασφαλώς να συζητήσουμε το κόστος· για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να
συζητήσουμε το κόστος της απέλασης μεταναστών, η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή: η γαλλική
γερουσία δηλώνει ότι κοστίζει 20.000 ευρώ για κάθε άτομο που απελαύνεται. Πάνω απ’ όλα,
μπορούμε να συζητήσουμε τον τρόπο με το οποίο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση.
Εγείρονται, βεβαίως, ερωτήματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε την
πρωτοβάθμια διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως το έπραξε η κ. Guillaume στην έκθεσή της,
δεδομένου ότι περίπου το 50% των πρωτοβάθμιων αποφάσεων ακυρώνονται κατόπιν προσφυγής.
Αναμφίβολα, υπάρχουν περιθώρια σημαντικής εξοικονόμησης από πλευράς οικονομικού,
ανθρώπινου και πολιτικού κόστους.

Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να επανεξετάσουμε τις παρεκκλίσεις της σύμβασης του Δουβλίνου
και θεωρώ ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να εγκύψει σε αυτό το θέμα, διότι συνεπάγεται εξίσου
υψηλό κόστος τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Τέλος, και θα ολοκληρώσω με αυτό, εξαιρετικά δαπανηρή είναι η κράτηση, όπως επιβεβαιώνεται
και στην κοινοβουλευτική μελέτη. Το κόστος της κράτησης αιτούντων άσυλο είναι απαγορευτικό.
Πρέπει να επισημανθεί αυτό, πρέπει να γίνει γνωστό στην κοινή γνώμη και πρέπει να συζητηθεί
στο Συμβούλιο. Πρόκειται για επιτακτική ανάγκη.

Cornelis de Jong,    συντάκτης. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ορισμένες φορές πέφτουμε θύματα
των ίδιων των μεθόδων εργασίας μας. Εάν είχαμε μόνο μία οδηγία για το άσυλο, η οποία θα
ρύθμιζε τις διαδικασίες, τα κριτήρια αξιολόγησης και την υποδοχή, θα είχαμε στη διάθεσή μας
μόνο δύο επιλογές: είτε να εγκρίνουμε την οδηγία, με ή χωρίς τροποποιήσεις, είτε να αποτύχουμε
στις διαπραγματεύσεις. Αυτή η εκδοχή θα επέτρεπε σε εμάς, τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, να απορρίψουμε την ενδεχόμενη κοινή πολιτική για το άσυλο, καθώς και τη
θέσπιση ενός συστήματος που θα διαμορφωνόταν βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου.

Μολαταύτα, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Έχουμε στη διάθεσή μας ευρύ φάσμα οδηγιών.
Το Συμβούλιο έχει την εναλλακτική δυνατότητα να δώσει προτεραιότητα σε κάποια οδηγία,
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θεωρώντας κάποια άλλη αμφιλεγόμενη. Σύντομα θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση στην οποία
θα είμαστε όντως σε θέση να διαπραγματευθούμε έναν νέο κανονισμό του Δουβλίνου, αλλά θα
εξακολουθεί να εκκρεμεί η επίτευξη συμφωνίας επί των διαδικασιών ασύλου ή επί της υποδοχής,
για παράδειγμα. Ας αναλογιστούμε ποιες θα είναι ενδεχομένως οι επιπτώσεις αυτής της
κατάστασης. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να καταστήσουμε τα κράτη μέλη
υπεύθυνα για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου, χωρίς καμία απολύτως εγγύηση
για την ορθή εξέταση των εν λόγω αιτήσεων ή για την ανθρώπινη μεταχείριση των αιτούντων
άσυλο. Θεωρώ ότι αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη η παρούσα κατάσταση.

Θα ήθελα, συνεπώς, να υποβάλω μια ερώτηση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή: με ποιον τρόπο
προτίθεστε να διασφαλίσετε τη διάσωση της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου από την
αποτελμάτωση χωρίς να θυσιάσετε την ποιότητα; Σύντομα θα λάβετε από το Κοινοβούλιο μια
σειρά προτάσεων σχετικά με τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της οδηγίας. Θα προσπαθήσετε
να μεταφέρετε στα κράτη μέλη το σαφές μήνυμα που έχουν στείλει οι βουλευτές του ΕΚ και
προτίθεστε να εμμείνετε πεισματικά σε αυτό, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη επιμείνουν υπέρ
της προσέγγισης ελεύθερης επιλογής;

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να αποσαφηνίσω ένα ζήτημα. Στην ερώτησή μου, δεν έκανα καμία
αναφορά στο κόστος της διαδικασίας ασύλου. Δεν το παρέλειψα επειδή δεν γνώριζα το θέμα,
αλλά επειδή η ανθρώπινη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο είναι κεφαλαιώδους σημασίας για
εμένα. Η μεταχείριση αυτή απαιτεί μεθοδική διαδικασία και κατάλληλες ρυθμίσεις υποδοχής.
Εάν αποτύχουμε να ρυθμίσουμε κατάλληλα αυτό το ζήτημα, τότε δεν θα έχω καμία επιθυμία να
εργαστώ επί των άλλων επιμέρους πρωτοβουλιών. Ελπίζω να έχω την πλήρη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί αυτού του θέματος ειδικά..

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
για τα καλά σας λόγια. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θα ήθελα
να ευχαριστήσω το Σώμα για τη δυνατότητα που μου παρέχει σήμερα το βράδυ να μιλήσω σχετικά
με το σημαντικότατο ζήτημα των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων ασύλου.

Το Κοινοβούλιο υπέβαλε στο Συμβούλιο πέντε ερωτήσεις, και δεδομένου ότι όλες αφορούν την
πρόταση της Επιτροπής περί της αναδιατύπωσης της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, προτείνω
να συζητήσουμε αυτές τις πέντε ερωτήσεις ως μία ενιαία ερώτηση.

Στις ερωτήσεις σας αναφερθήκατε στην έκθεση της Επιτροπής του Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά
με την εφαρμογή της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου. Η εν λόγω έκθεση επιβεβαιώνει ότι
εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις
διαδικασίες ασύλου και τις διαδικαστικές εγγυήσεις. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συμφωνούν ότι αυτή η κατάσταση δεν συνάδει με τον αμοιβαία αποδεκτό στόχο μας για τη
δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Τον Οκτώβριο του 2008, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο ενέκρινε το ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, στο οποίο
υπογραμμίζεται ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να χειρίζονται τις προκλήσεις και τις
ευκαιρίες που παρουσιάζουν η μετανάστευση και το άσυλο με δίκαιο, αποτελεσματικό και
συνεκτικό τρόπο.

Μεταξύ άλλων, το σύμφωνο περιλαμβάνει μια ειδική δέσμευση για την ανάληψη των απαραίτητων
πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ως
εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη θέσπιση
ενιαίας διαδικασίας ασύλου, η οποία θα περιέχει κοινούς κανόνες.

Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ορίζει επίσης με σαφήνεια ότι, στο πλαίσιο της δημιουργίας
ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, η ενισχυμένη εναρμόνιση πρέπει να παραμείνει
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μεταξύ των θεμελιωδών στόχων πολιτικής της ΕΕ. Μετά, λοιπόν, την πολιτική ώθηση που έδωσε
στη διαδικασία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή υπέβαλε, τόσο το 2008 όσο και το 2009,
πολλαπλές προτάσεις στον τομέα της πολιτικής για το άσυλο: το σύστημα Eurodac, όπως
αναφέρατε νωρίτερα κατά τις εναρκτήριες ομιλίες, την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού
του Δουβλίνου ή την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής· επίσης,
την πρόταση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο· και, τέλος, την
πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου και της οδηγίας για την
αναγνώριση.

Μόλις παρέλαβε τις εν λόγω προτάσεις από την Επιτροπή, το Συμβούλιο ξεκίνησε αμέσως τις
εργασίες. Σε αυτό το στάδιο, το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα υπέβαλαν
όλες τις προτάσεις σε εντατική και ενδελεχή εξέταση. Μέχρι στιγμής, η μοναδική πρόταση που
κατόρθωσαν να εγκρίνουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήταν ο κανονισμός για την ίδρυση
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και είμαι ευτυχής που θα ξεκινήσει σύντομα
η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας. Πέρυσι, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν
επίσης επί της τροποποίησης της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες, η οποία θα δώσει,
κατά την άποψή μου, σημαντική ώθηση στις μελλοντικές εργασίες επί του κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου.

Δυστυχώς, και δικαίως διαμαρτύρεστε, η επίτευξη προόδου σε άλλους τομείς απέβη δυσκολότερη.
Είμαι βέβαιη ότι έχετε πλήρη επίγνωση της πολιτικής ευαισθησίας και των τεχνικών δυσκολιών
του εν λόγω ζητήματος. Εν προκειμένω, φρονώ ότι όλοι, τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο
Κοινοβούλιο, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε στις
υποβληθείσες ερωτήσεις, η πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου
περιέχει εξαιρετικά μεγάλο αριθμό δυσεπίλυτων ζητημάτων. Και το Κοινοβούλιο βρίσκεται στο
στάδιο διαμόρφωσης της θέσης του, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη του σύνθετου χαρακτήρα
της διαδικασίας. Είναι προφανές ότι, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, εξακολουθούν να εγείρονται
σοβαρές ανησυχίες επί αρκετών ζητημάτων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη πρόταση. Τα
ζητήματα αυτά αφορούν ιδιαίτερα το θέμα των δυνητικών επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων
στο κόστος των εθνικών διαδικασιών ασύλου και την αποτελεσματικότητα ανάλογων διαδικασιών.
Εσείς οι ίδιοι αναφέρατε νωρίτερα σήμερα το βράδυ ότι πρέπει πράγματι να αποδώσουμε ιδιαίτερη
προσοχή στην αποτελεσματικότητα και στο κόστος. Τα κράτη μέλη τάσσονται ένθερμα υπέρ
των στόχων εναρμόνισης ενόψει της επίτευξης συμφωνίας επί ορισμένων κοινών στοιχειωδών
κανόνων και αξιών, καθώς και ενιαίων κριτηρίων προστασίας. Με αυτήν την προοπτική, τα κράτη
μέλη δεσμεύονται για τον απόλυτο σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των αιτούντων άσυλο.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη επιθυμούν να καταστήσουν τα συστήματά τους βιώσιμα, λαμβανομένης
ιδίως υπόψη της τρέχουσας δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Προς τον σκοπό αυτόν,
επιβάλλεται η εξισορρόπηση των παρεχόμενων εγγυήσεων στους αιτούντες άσυλο και των
κανόνων, οι οποίοι πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και εφαρμοστέοι, χωρίς να οδηγούν σε
αυξημένες διοικητικές ή οικονομικές επιβαρύνσεις. Εν γένει, το Συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι
εάν δεν κατορθώσουμε να επιτύχουμε κατάλληλη ισορροπία σε αυτό το θέμα, εκείνοι που
ουδόλως χρήζουν προστασίας, όπως ήδη ανέφερε η κ. Hohlmeier, θα έχουν περισσότερα κίνητρα
ώστε να προβαίνουν σε κατάχρηση του συστήματος ασύλου. Η κατάχρηση αυτού του είδους
ενδέχεται να είναι επιζήμια για τους αιτούντες άσυλο που έχουν πραγματική ανάγκη προστασίας
και θα μπορούσε, μακροπρόθεσμα, να υπονομεύσει το ζήτημα του ασύλου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η εξαγγελία της πρόθεσης της Επιτροπής για την υποβολή
τροποποιημένης πρότασης έχει κερδίσει ευρεία υποστήριξη από το Συμβούλιο, όπως θα εξηγήσει
νομίζω αναλυτικά σε λίγο και ο κ. Επίτροπος.
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Έχω την πεποίθηση ότι αυτή η νέα πρόταση θα δώσει νέα ώθηση στη συζήτηση στο πλαίσιο του
Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την αποτύπωση των απόψεων αμφότερων του Συμβουλίου και
του Κοινοβουλίου στην εν λόγω νέα πρόταση. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορέσουμε να
σημειώσουμε πρόοδο επί της πρότασης για τις διαδικασίες ασύλου, οι οποίες αποτελούν –όπως
ορθώς επισημάνατε στις υποβληθείσες ερωτήσεις– σημαντικό στοιχείο της δέσμης μέτρων για
το άσυλο. Σε αυτό το σημείο, οφείλω να προσθέσω, σε συνέχεια της εξαγγελίας της Επιτροπής,
ότι τα κράτη μέλη έχουν εκφράσει σθεναρά την προθυμία τους να παράσχουν τη συνδρομή τους
στην Επιτροπή κατά την κατάρτιση της νέας πρότασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω μία ακόμα πτυχή. Θα μπορούσαμε να
διευκολύνουμε την ακριβέστερη αξιολόγηση του κόστους εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτήσεων
εάν είχαμε στη διάθεσή μας μια εκτίμηση η οποία θα μας επέτρεπε να διεξαγάγουμε μια κατάλληλη
συζήτηση στο Συμβούλιο. Δυστυχώς, οφείλω να σας ενημερώσω ότι δεν έχουμε στη διάθεσή
μας κανένα τέτοιο στοιχείο. Δυνάμει των Συνθηκών, η εξέταση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Η συλλογή και η απαίτηση παροχής
πληροφοριών σχετικά με το κόστος εξέτασης των αιτήσεων χορήγησης ασύλου δεν συνιστούν
καθήκον που ανατίθεται βάσει των Συνθηκών στο Συμβούλιο. Κατά συνέπεια, ως εκπρόσωπος
του Συμβουλίου, δεν δύναμαι να αναλάβω δεσμεύσεις στην παρούσα συζήτηση, ούτε προσωπικά
ούτε εξ ονόματος του Συμβουλίου, για τη διάθεση των εν λόγω πληροφοριών. Παρά ταύτα, το
Συμβούλιο εμμένει, ασφαλώς, στη δέσμευσή του για τη συνέχιση των εργασιών του επί της
πρότασης τροποποίησης της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για το έργο που έχετε επιτελέσει μέχρι στιγμής. Είμαι δε πεπεισμένη ότι η Επιτροπή θα ενσωματώσει
τις παρατηρήσεις που έχετε διατυπώσει έως τώρα σχετικά με τη νέα πρόταση.

Υπολογίζουμε στη συστράτευση και την εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η
ουγγρική Προεδρία έχει τη βεβαιότητα ότι, χάρη στην κατάλληλη συνεργασία, θα είμαστε σε
θέση να σημειώσουμε πρόοδο και σε αυτόν τον τομέα. Επιτρέψτε μου να σας επισημάνω ότι
αυτός είναι ο στόχος της ουγγρικής Προεδρίας: να ετοιμάσει το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα
ασύλου, η δημιουργία του οποίου προβλέπεται για το έτος 2012. Και εσείς αναφέρατε σήμερα
αρκετά νομοθετήματα επί των οποίων επιθυμούμε οπωσδήποτε να καταγράψουμε πρόοδο.
Σκοπός μας είναι να επιτύχουμε πολιτική συμφωνία κατά τη συζήτηση σχετικά με την οδηγία
για την αναγνώριση, καθώς και σχετικά με τον κανονισμό του Δουβλίνου, πριν από τη λήξη της
ουγγρικής Προεδρίας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
μας, ούτως ώστε να εναρμονισθούν περαιτέρω οι θέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και σε θέματα επί της διαδικασίας.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου
αποτελεί βασικό στοιχείο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Στόχος της Επιτροπής
είναι η θέσπιση ενός συστήματος το οποίο θα είναι ισορροπημένο, δίκαιο, αποτελεσματικό και
οικονομικά αποδοτικό. Ο οικονομικός αντίκτυπος αποτελεί καίρια πτυχή κάθε πρότασης της
Επιτροπής και υποβάλλεται σε ενδελεχή αξιολόγηση.

Η Επιτροπή διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα κατά την περίοδο κατάρτισης της οδηγίας για τις
διαδικασίες ασύλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί της εκτίμησης επιπτώσεων. Η εκτίμηση των
οικονομικών επιπτώσεων βασίστηκε κατά κύριο λόγο σε στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που
ελήφθησαν από τα κράτη μέλη μέσω των εμπεριστατωμένων ερωτηματολογίων που απέστειλε η
Επιτροπή.

Μόνο μερικά κράτη μέλη ήταν σε θέση να προσδιορίσουν το πλήρες κόστος των διαδικασιών
ασύλου. Κάποια άλλα προσκόμισαν ορισμένα στοιχεία, κυρίως σχετικά με το κόστος της νομικής
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συνδρομής και της διερμηνείας. Η Επιτροπή αξιολόγησε τις οικονομικές επιπτώσεις βάσει των
διαθέσιμων πληροφοριών.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του στόχου της μείωσης
του κόστους, θα ήταν προτιμότερη η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που επικεντρώνεται στην αρχή
της διαδικασίας (front-loading), επενδύοντας, δηλαδή, πόρους στα πρώιμα στάδια της διαδικασίας
ασύλου, προκειμένου να καταστεί ταχύτερη, αποδοτικότερη και πιο δίκαιη. Πρόσθετες επενδύσεις
στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ασύλου.
Τέτοιες επενδύσεις είναι αντισταθμιστικές, λόγω της εξοικονόμησης κόστους στα στάδια
προσφυγής και της μείωσης του κόστους υποδοχής συνολικά.

Η επιλογή αυτής της προσέγγισης στηρίχθηκε πλήρως από τα αποτελέσματα ενός πρόσφατου
προγράμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, του αποκαλούμενου «Πιλοτικού προγράμματος Solihull»,
το οποίο παρουσιάστηκε στην υπουργική διάσκεψη του 2010 για το άσυλο. Το εν λόγω
πρόγραμμα επιβεβαίωσε την υπόθεση ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που επικεντρώνεται
στην αρχή της διαδικασίας (front-loading) ασύλου –παρέχοντας, ειδικότερα, πρόσβαση σε
αρμόζουσα νομική συνδρομή για τους αιτούντες άσυλο κατά την έναρξη της διαδικασίας και
επιτρέποντας τη συνεργασία των νομικών εκπροσώπων με τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων–
επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα των πρωτοβάθμιων αποφάσεων.

Τούτο οδήγησε στη σαφώς ταχύτερη λήψη αποφάσεων και σε υψηλότερο ποσοστό θετικών
αποφάσεων σε πρώτο βαθμό, σε μικρότερο αριθμό προσφυγών και σε μεγαλύτερο ποσοστό
απομάκρυνσης προς τις χώρες καταγωγής. Κατέστη δυνατή η αισθητή μείωση των δαπανών στο
πλαίσιο των προσφυγών, καθώς και της στέγασης και της καλής διαβίωσης. Η εξοικονόμηση
αυτών των δαπανών αντιστάθμισε σημαντικά το επιπρόσθετο κόστος της νομικής αρωγής.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω επίσης την πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά με το κόστος υποδοχής των αιτούντων άσυλο που επωμίζονται τα κράτη
μέλη, η οποία που παρέχει μια ανάλυση του κόστους των διαδικασιών ασύλου και υποδοχής,
συμπεριλαμβανομένης της νομικής αρωγής.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή έχει εστιάσει ιδιαιτέρως την προσοχή της στο στοιχείο του κόστους
στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων. Τα συμπεράσματα επιβεβαιώθηκαν από εμπειρικά
αποδεικτικά στοιχεία, ενώ οι πληροφορίες συμπληρώθηκαν και από τη μελέτη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν προτίθεται να εκπονήσει περαιτέρω μελέτη σχετικά
με το κόστος. Εντούτοις, κατά τα προσεχή στάδια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την οδηγία
για τις διαδικασίες ασύλου, η Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει μέριμνα για τις πτυχές που
αφορούν το κόστος.

Simon Busuttil,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το μοναδικό ζήτημα
που τίθεται επί του παρόντος είναι αναμφίβολα η εμπλοκή της δέσμης μέτρων για το άσυλο, και
αυτό είναι λυπηρό. Πρόκειται για θλιβερή κατάσταση και θα πρέπει να καταβάλουμε όλοι κάθε
δυνατή προσπάθεια για την απεμπλοκή της.

Μπορώ να σκεφθώ πολλούς λόγους στους οποίους οφείλεται η εμπλοκή της κατάστασης.
Καταρχάς, φαίνεται να εστιάζουμε την προσοχή μας σε νέες προτάσεις, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι
τα κράτη μέλη πασχίζουν ήδη να εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία – και τούτο έχει
δημιουργήσει ένα αίσθημα αμηχανίας μεταξύ των κρατών μελών, διότι είναι σαφές ότι δεν είναι
προετοιμασμένα να προχωρήσουν σε νέα νομοθετήματα όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τα
ήδη ισχύοντα.

Δεύτερον, οι νέες προτάσεις αναδεικνύουν και προβλέπουν νέες και πολύ μεγαλύτερες
υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις οι οποίες είναι, ενίοτε, μη ρεαλιστικές, ιδίως στην παρούσα
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συγκυρία, και οι οποίες θα μπορούσαν εξίσου, όπως έχει ήδη επισημανθεί, να οδηγήσουν σε
καταχρήσεις που θα έπρεπε να αποφευχθούν.

Τρίτον, υπάρχει πράγματι έλλειψη μιας οικονομικής εκτίμησης, μιας μελέτης για τον
προσδιορισμό του κόστους, και φοβάμαι ότι πρέπει να διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Επίτροπε: δεν
θεωρώ ότι η μελέτη που εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον καταμερισμό των
επιβαρύνσεων αφορά το κόστος των εν λόγω προτάσεων. Εν πάση περιπτώσει, είναι καθήκον της
Επιτροπής να μελετήσει τις οικονομικές επιπτώσεις των δικών της προτάσεων.

Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία πρόταση για την καθιέρωση ενός κατάλληλου, νομικά δεσμευτικού
μηχανισμού καταμερισμού των επιβαρύνσεων και αυτό εγείρει επίσης δυσκολίες για πολλά κράτη
μέλη, αλλά και για το Κοινοβούλιο.

Τέλος, το Συμβούλιο εξακολουθεί να κωλυσιεργεί επί προτάσεων όπως η αναθεώρηση του
κανονισμού του Δουβλίνου. Πληροφορούμαι με χαρά ότι το Συμβούλιο δηλώνει πως η Προεδρία
θα εστιάσει ιδιαιτέρως την προσοχή της σε αυτό το θέμα και ότι θα εντείνει τις προσπάθειες για
την εξεύρεση λύσης επί του φακέλου του Δουβλίνου.

Υπάρχουν δυσκολίες. Έχουμε περιέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση από την οποία πρέπει να
βγούμε. Η Ομάδα PPE παραμένει σαφέστατα ανοικτή στη συνεργασία με το Συμβούλιο και, το
σημαντικότερο, με άλλες Ομάδες του Σώματος, προκειμένου να καταβληθούν προσπάθειες ώστε
να επιτευχθεί συμβιβαστική λύση αποδεκτή για όλους.

Cecilia Wikström,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, όλα τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ έχουν προθεσμία έως το 2012 για την προετοιμασία του κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου. Οφείλω να ομολογήσω ότι διακατέχομαι από ανάμεικτα αισθήματα ελπίδας
και απόγνωσης γι’ αυτό το θέμα. Θα κατορθώσουμε να το υλοποιήσουμε ή όχι; Βασίζεται σε ένα
κοινό σύστημα για την υποδοχή αιτούντων άσυλο, την εξέταση των αιτήσεων και τις αποφάσεις
σχετικά με το μέλλον αυτών των ανθρώπων. Αμέσως μετά τη θέσπισή του, το εν λόγω σύστημα
θα είναι το ίδιο για όλες τις χώρες, κάτι που δεν ισχύει επί του παρόντος. Προς το παρόν, υπάρχουν
τεράστιες διαφορές ως προς τον τρόπο υποδοχής των ατόμων στα επιμέρους κράτη μέλη μας.

Από την έκθεση στην οποία μόλις αναφέρθηκε ο Επίτροπος κ. Füle, γνωρίζουμε πως αληθεύει
το γεγονός ότι υπάρχουν μείζονες αποκλίσεις στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη υποδέχονται
τους αιτούντες άσυλο. Γνωρίζουμε επίσης ότι το κόστος μειώνεται όταν ενισχύουμε την ποιότητα
των πρωτοβάθμιων αποφάσεων. Επί του παρόντος, εργαζόμαστε επί της τροποποίησης της
οδηγίας για τις διαδικασίες, και θα ήταν, συνεπώς, εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, στο
Κοινοβούλιο, να λάβουμε γνώση του ειδικού κόστους της διαδικασίας ασύλου για τα διάφορα
κράτη μέλη.

Εκτιμώ ότι, προβαίνοντας σε επισταμένη εξέταση των αιτήσεων, θα περιορίσουμε τον κίνδυνο
δημιουργίας σφαλμάτων και πρόκλησης προβλημάτων για τα ενδιαφερόμενα άτομα. Θα έχει
ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσον η Επιτροπή μπορεί να καταλήξει σε μια πιο διεξοδική διαδικασία
και να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε το κόστος υποδοχής των
αιτούντων άσυλο.

Τελικά, αυτό ενδέχεται να είναι το καθοριστικό επιχείρημα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Busuttil,
με άλλα λόγια, το στοιχείο που θα επιτρέψει την απεμπλοκή της κατάστασης έναντι των
αδιάλλακτων θέσεων που βλέπουμε να τηρεί το Συμβούλιο. Με λυπεί βαθιά το γεγονός ότι το
Συμβούλιο παρουσιάζεται τόσο επιφυλακτικό στην παρούσα διαδικασία.

Σήμερα δεχθήκαμε την επίσκεψη του ούγγρου πρωθυπουργού, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα
της Προεδρίας του Συμβουλίου και θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την ουγγρική Προεδρία να
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συνεχίσει το θετικό έργο που ξεκίνησε με τη θητεία της βελγικής Προεδρίας. Θα ήταν λυπηρό
να διακοπεί αυτή η διαδικασία. Από κοινού, μπορούμε πράγματι να αναπτύξουμε ένα λειτουργικό
σύστημα ασύλου, οι βασικές έννοιες του οποίου θα είναι ο ανθρωπισμός και η μέριμνα για τον
συνάνθρωπό μας, και αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε έως το έτος 2012. Ας διατηρήσουμε
την αισιοδοξία μας και ας εργαστούμε για την πραγμάτωση αυτού του στόχου.

Rui Tavares,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτές
οι συζητήσεις εμπεριέχουν πάντα την απορρέουσα πτυχή του δαπανηρού ανθρώπινου κόστους,
οπότε δεν αναλαμβάνουμε ανθρωπιστική δράση διότι είναι δαπανηρή, αλλά αυτή η πτυχή
παρουσιάζει επίσης έναν ενδιαφέροντα συσχετισμό: θα αναλαμβάναμε ανθρωπιστική δράση εάν
δεν ήταν δαπανηρή. Η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ανθρωπιστική πολιτική
συνιστά φθηνότερη πολιτική. Μια πρόσφατη μελέτη της βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων
αποδεικνύει ακριβώς αυτή τη διαπίστωση: ένα σύστημα που επιτρέπει την ταχεία ανταπόκριση
στους αιτούντες άσυλο είναι μακράν φθηνότερη, ενώ οι καθυστερήσεις και η αναγκαστική
απομάκρυνση των οικογενειών είναι, απεναντίας, μακράν δαπανηρότερη.

Συζητούμε αποκλειστικά για το διοικητικό κόστος, χωρίς να συνυπολογίζουμε το κόστος για
τους ίδιους τους αιτούντες άσυλο, τόσο για εκείνους που δικαιούνται πράγματι άσυλο όσο και
για εκείνους των οποίων οι αιτήσεις εντέλει απορρίπτονται, είτε για τους σωστούς είτε για τους
λάθος λόγους.

Το ερώτημα, επομένως, είναι το εξής: εφόσον μπορούμε να αναλάβουμε ανθρωπιστική δράση,
να εκπληρώσουμε τα ηθικά μας καθήκοντα και να το πράξουμε με φθηνότερο τρόπο, για ποιον
λόγο δεν το κάνουμε; Η ΕΕ δεν διαθέτει ούτε συντονισμένο ούτε κοινό σχέδιο δράσης και λαμβάνω
το θάρρος εν προκειμένω να διαφωνήσω με τον κ. Busuttil: αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι
η ισχύουσα νομοθεσία είναι δαπανηρή για τα κράτη μέλη, αλλά στο γεγονός ότι η εν λόγω
εφαρμογή είναι μεροληπτική και πλημμελής. Επί του παρόντος, έχουμε στη διάθεσή μας μόνο
μια αποτρεπτική πολιτική, η οποία καταλήγει να είναι άδικη για τους αιτούντες άσυλο, για τις
αρχές και, εντέλει, όπως πλέον ανακαλύπτουμε, και για τους ευρωπαίους φορολογούμενους.

Θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να μας παράσχει επικαιροποιημένη πληροφόρηση και
να απαντήσει στις εν λόγω ερωτήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε τελικά να σημειώσουμε πρόοδο
στην καθιέρωση μιας συνεκτικής και συντονισμένης πολιτικής.

Gerard Batten,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα συζήτηση
είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του κοινού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου που
κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Τα κράτη μέλη χάνουν ακόμα περισσότερο τον
έλεγχο της ίδιας τους της τύχης, ενώ καλούνται να πληρώσουν το –άγνωστο ακόμα– τίμημα
αυτού του προνομίου.

Το καθεστώς ασύλου της Βρετανίας βρίσκεται ήδη σε αδιέξοδο, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες
υποθέσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα και οι αιτούντες άσυλο απλώς χάνονται
και περνούν στην παρανομία. Ολόκληρο το σύστημα λειτουργεί ουσιαστικά ως μέσο
εκμετάλλευσης για όσους δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο της νόμιμης
μετανάστευσης. Συνειδητοποιώ ότι μιλώ επί ματαίω γι’ αυτό το ζήτημα εδώ, διότι οι περισσότεροι
εξ υμών ουδόλως ενδιαφέρεστε για τη διατήρηση των δημοκρατικών εξουσιών των εθνικών
κρατών. Οι περισσότεροι γοητεύεστε από την τραγελαφική αυταπάτη ενός κόσμου ατέρμονης
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θυμίζοντας πρόσωπα από κάποιον πίνακα του Ιερώνυμου Μπος,
αλλά οι βρετανοί πολίτες θα καταστήσουν κάποια μέρα υπόλογους τους προδότες και επίβουλους
πολιτικούς της Βρετανίας, οι οποίοι επέτρεψαν να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση, αρνούμενοι
τη διοργάνωση δημοψηφίσματος επί της Συνθήκης της Λισαβόνας.
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Franz Obermayr (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο στόχος είναι η τυποποίηση του δικαιώματος
ασύλου στο εσωτερικό της ΕΕ έως το 2012. Ωστόσο, δεν είναι σαφές κατά πόσον θα είμαστε σε
θέση να κάνουμε χρήση της ταχείας απέλασης σε ζώνες διέλευσης, για παράδειγμα, η οποία έχει
αποδείξει τη χρησιμότητά της στη Γερμανία.

Η Επιτροπή απέρριψε το σχέδιο κατάργησης αυτού του κανονισμού για τους αερολιμένες, ο
οποίος περιέχει αινιγματικές δηλώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι θα εξακολουθεί να είναι
δυνατή στο μέλλον η απομάκρυνση αιτούντων άσυλο στα σύνορα, εφόσον προέρχονται από
ασφαλή χώρα.

Όλοι έχουμε την εμπειρία της συζήτησης σχετικά με τον προσδιορισμό μιας ασφαλούς χώρας
και οι απόψεις διαφοροποιούνται σημαντικά στο εσωτερικό της Ευρώπης. Το σχέδιο προβλέπει
επίσης το δικαίωμα διαμονής σε αδέλφια, διάταξη που εφαρμοζόταν κατά το παρελθόν μόνο
για γονείς και παντρεμένα ζευγάρια, καθώς και την επέκταση του δικαιώματος στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν θέλω καν να ξεκινήσω να συζητώ τις προτάσεις σύμφωνα
με τις οποίες οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να υπάγονται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
της αρμόδιας χώρας.

Ως εκ τούτου, διατηρώ έντονες αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα μείωσης του κόστους της
διαδικασίας βάσει των εν λόγω προτάσεων. Αμφιβολίες διατηρώ επίσης ως προς τον περιορισμό
της γραφειοκρατίας. Εκτιμώ ότι θα αυξηθούν οι επιβαρύνσεις για τα κράτη μέλη και ότι θα
χαλαρώσει η νομοθεσία για το άσυλο, γεγονός που θα οδηγήσει εντέλει σε αύξηση των
μεταναστευτικών ροών. Δυστυχώς, αυτή δεν είναι θετική εξέλιξη για την Ευρώπη.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία ότι η εν λόγω οδηγία για τις διαδικασίες είναι εξαιρετικής σημασίας. Η αυστηρή
διακρίβωση του καθεστώτος πρόσφυγα συνεπάγεται, αμέσως μετά, την ταχεία και ομαλή
διαδικασία αναγνώρισης, και, ειλικρινά, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Ενώ η δέσμη μέτρων για το άσυλο –η οποία θα έπρεπε να καθορίζει ένα νέο, πιο επικαιροποιημένο
πλαίσιο αναφοράς– είναι καθηλωμένη στο Συμβούλιο, έχει αναδυθεί μια διαφορετική άποψη
στα κράτη μέλη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ασύλου βάσει των ήδη
ισχυόντων κανόνων. Δηλώνω στον κ. Επίτροπο και στην ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου
το εξής: δεν μπορείτε να επικαλείστε την κρίση για τη μείωση της χρηματοδότησης που είναι
απαραίτητη για μια σημαντική διαδικασία ή άλλα, ουδόλως πειστικά κατ’ εμέ, επιχειρήματα
σχετικά με μια διαδικασία που καθυστερεί σκοπίμως επί του παρόντος.

Είναι δίκαιο να παρέχεται σε ανθρώπους που αδυνατούν να παραμείνουν στην ίδια τους τη χώρα,
για τεκμηριωμένους πολιτικούς, θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, το δικαίωμα υποδοχής τους
στα κράτη μέλη, όπως είναι εξίσου δίκαιο να απορρίπτεται το δικαίωμα υποδοχής κάποιου
ανθρώπου ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι πρόσφυγας, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Είναι
αλήθεια ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ορίζει ρητώς αυτήν την αρχή: κατά την τελευταία
διετία έχουν υποβληθεί 250.000 αιτήσεις, πρόκειται δηλαδή για μεγάλο αριθμό αιτήσεων, αν
και είναι μικρότερος κατά το τελευταίο έτος αναφοράς. Εκείνο που χρειάζεται είναι η παροχή
συμβουλών, πιθανότατα υπηρεσίες διερμηνείας, χαμηλότερο κόστος και ισορροπημένος
καταμερισμός των επιβαρύνσεων.

Εκείνο που χρειάζεται είναι ίσως η εκτέλεση καλύτερου και εντατικότερου έργου από τις υπηρεσίες
υποστήριξης –υπολογίζουμε στο έργο που επιτελεί η Μάλτα– και η πραγματική επιθυμία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβεί σε ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός, να διασφαλίζει στους
πρόσφυγες τα δικαιώματά τους, αλλά να επιτρέπει, ταυτόχρονα, την είσοδο στα κράτη μέλη της
ΕΕ μόνο σε όσους δικαιούνται πραγματικά να υπάγονται στο καθεστώς του πρόσφυγα.
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Claude Moraes (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως επεσήμανε και η συνάδελφος βουλευτής
κ. Guillaume, πρόκειται για κρίσιμη καμπή στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.
Έχουμε σημειώσει κάποια σημαντική πρόοδο σε ορισμένες ενότητες της δέσμης μέτρων –μεταξύ
άλλων, κατά τη θητεία της βελγικής Προεδρίας, η δική μου έκθεση σχετικά με τους δικαιούχους
διεθνούς προστασίας–, αλλά πρόκειται, προφανώς, για δευτερεύοντα στοιχεία της δέσμης μέτρων
για το άσυλο. Πρέπει να υπογραμμισθεί σήμερα ότι η αναδιατύπωση των διαδικασιών αποτελεί
τον κεντρικό άξονα της δέσμης μέτρων.

Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να δώσουμε περαιτέρω συνέχεια στην εν λόγω αναδιατύπωση
ενόψει της επικείμενης προθεσμίας του 2012 για τη δημιουργία του κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου. Μία από τις επαναλαμβανόμενες επικρίσεις που διατυπώνουν τα κράτη
μέλη επί της προτεινόμενης αναδιατύπωσης των διαδικασιών συνίσταται στην επιβολή περιττής
οικονομικής επιβάρυνσης, αλλά υπάρχει ένα σύνολο σημαντικών ενδείξεων –και επικροτώ τις
παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα Solihull στο Ηνωμένο Βασίλειο– ότι η
προσέγγιση που επικεντρώνεται στην αρχή των διαδικασιών (front-loading) ασύλου οδηγεί στη
λήψη καλύτερων αποφάσεων σε πρώτο βαθμό· η λήψη ποιοτικών αποφάσεων αποτελεί βασικό
στοιχείο που δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Για τον λόγο αυτόν, θέλουμε τα κράτη μέλη να
παρέχουν περισσότερες πληροφορίες προς επίρρωση των ισχυρισμών τους.

Μολαταύτα, θα ήθελα να τονίσω ότι η παρούσα συζήτηση δεν θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά
το κόστος. Όπως επεσήμανε ο κ. de Jong, το ζητούμενο στην αναδιατύπωση των διαδικασιών
είναι η αύξηση του επιπέδου προδιαγραφών σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι σαφές ότι οι προδιαγραφές
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο χρήζει
αναθεώρησης. Γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση
αναδιατύπωσης κατά τους προσεχείς μήνες, σε συνέχεια της αντίθεσης που εξέφρασε το
Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατηρήσει σθεναρή στάση επί του εν λόγω ζητήματος,
ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή δεν θα μετριάσει την αρχική της πρόταση.

Δικαίωμα σε νομική συνδρομή, εγγύηση προσωπικής συνέντευξης, περιορισμοί επί της χρήσης
των ταχέων διαδικασιών – όλες αυτές οι διασφαλίσεις είναι ουσιώδεις για την καθιέρωση ενός
δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος ασύλου. Αυτός ο στόχος της επίτευξης ενός κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου δεν συνιστά στόχο που έχει θέσει το Κοινοβούλιο· όλοι
θυμόμαστε ότι τους στόχους αυτούς τους έθεσε το Συμβούλιο το 1999, στο Τάμπερε, και ότι
τους έθεσε εκ νέου στη Χάγη και στη Στοκχόλμη· ας επανεξετάσουμε, λοιπόν, την ιστορία μας
και ας συνειδητοποιήσουμε ότι εξαρτόμαστε από το Συμβούλιο για την απεμπλοκή του
συστήματος. Θα συνεργαστούμε δε με την ουγγρική Προεδρία στο πλαίσιο των προσπαθειών
μας για τη διατήρηση της ώθησης που έδωσε η βελγική Προεδρία.

Σε αυτό ακριβώς προσβλέπουν πολλοί βουλευτές από ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών
κομμάτων· μπορεί να προσδοκούμε διαφορετικά αποτελέσματα, αλλά σκοπεύουμε να
συνεργαστούμε. Και ας εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στην ουγγρική Προεδρία για την καταγραφή
πραγματικής προόδου.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κρίνεται επιτακτική
η ανάγκη να διαθέτουμε κοινή πολιτική ασύλου το έτος 2012. Η έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή
στις 8 Σεπτεμβρίου επισημαίνει τους πολυάριθμους φραγμούς με τους οποίους βρίσκονται
αντιμέτωπα τα κράτη μέλη κατά την επιδίωξη των στόχων της οδηγίας 2005/85/ΕΚ.

Το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο σε νομική αρωγή παρουσιάζει διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής.
Πολλά κράτη μέλη επικαλούνται την οδηγία για την παροχή νομικής συνδρομής στο στάδιο της
προσφυγής, ενώ άλλα εκχωρούν το εν λόγω δικαίωμα τόσο στη διαδικασία υποβολής αίτησης
και όσο και στις δευτεροβάθμιες διαδικασίες.

19-01-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL266



Ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν την προσκόμιση δικαιολογητικών προκειμένου να αποφανθούν
εάν πρέπει να χορηγηθεί νομική συνδρομή στο στάδιο της προσφυγής. Στην πλειονότητα των
υποθέσεων, υπάρχουν μείζονες διαφορές ως προς τις προθεσμίες προσφυγής, ενώ δυσκολίες
παρουσιάζει και η δυνατότητα εφαρμογής της αυτόματης αναστολής της ισχύος αρνητικών
αποφάσεων, καθώς εφαρμόζεται μόνο σε έξι κράτη μέλη.

Οι διαφορές αυτές καταδεικνύουν την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας. Κατά την αναθεώρησή
της, η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη επικέντρωσης των προσπαθειών στην αρχική φάση της
διαδικασίας, ούτως ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη ως προς τη διαφοροποίηση των
ατόμων που δικαιούνται προστασία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτό το μέτρο θα συμβάλει στην
εξοικονόμηση σημαντικών δαπανών διερμηνείας και νομικής συνδρομής στις δευτεροβάθμιες
διαδικασίες.

Παρόλ’ αυτά, η πρόταση δεν συνοδεύεται από αναλυτική μελέτη του ενδεχόμενου κόστους της
διερμηνείας και της νομικής συνδρομής στις πρωτοβάθμιες διαδικασίες, ούτε του κόστους που
πρόκειται να επωμιστούν πραγματικά τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας.

Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή πρέπει να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πραγματικό
κόστος που συνδέεται με την πρότασή της για την επικέντρωση των προσπαθειών στον
προαναφερθέντα στόχο και δεν θεωρώ αποδεκτή την άρνηση που μόλις εξέφρασε η Επιτροπή.
Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτή η απόφαση είναι απαράδεκτη και ότι χρήζει επανεξέτασης ή
επαναξιολόγησης.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, καλωσορίσατε στο
Σώμα, στο οποίο ανήκατε και εσείς, και φρονούμε πως, μολονότι το υπό συζήτηση θέμα δεν
εμπίπτει στο πεδίο των δικών σας γνώσεων, εκδηλώνετε ενδιαφέρον για την εν λόγω δέσμη μέτρων
για το άσυλο, την οποία προωθούσε ουσιαστικά η βελγική Προεδρία ώστε να λάβει εν συνεχεία
τη σκυτάλη η ουγγρική Προεδρία. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες από τις αρμοδιότητές σας
δεν ανταποκρίνονται σε αυτές που αναφέρθηκαν εδώ, η Προεδρία μπορεί να ενεργήσει κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της όλες τις πληροφορίες
που χρειάζεται επί του συγκεκριμένου θέματος.

Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών που παρουσιάζει η συλλογή αυτών των στοιχείων για την
Επιτροπή και το Συμβούλιο, διότι ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να τα παράσχουν,
ενδεχομένως επειδή δεν έχουν εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις της βελτίωσης των
διαδικασιών για τη λήψη απόφασης επί της χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα ή διεθνούς
προστασίας. Ίσως τα κράτη μέλη δεν θεωρούν ότι η τυποποίηση των εν λόγω διαδικασιών θα
μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της πρώτης περιόδου –όπως επισημάνθηκε σήμερα εδώ–
και να μειώσει τον αριθμό των προσφυγών που κατατίθενται επί του παρόντος και τις οποίες
καλούνται να διαχειριστούν τα κράτη μέλη που δέχονται σήμερα αιτήσεις χορήγησης ασύλου.

Μπορεί αυτό το σημείο να μην υπογραμμίσθηκε επαρκώς. Το διαφοροποιημένο φάσμα
διαδικασιών έχει ως συνέπεια ορισμένα κράτη μέλη να χειρίζονται καλύτερα από κάποια άλλα
τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Μέσω της βελτίωσης αυτών των διαδικασιών, η πρόταση της
Επιτροπής θα μπορούσε να αποφύγει τη χρήση σημαντικού αριθμού πόρων και δευτερογενών
κινήσεων και, συνεπώς, θα μπορούσε να μειωθεί το κόστος του κοινού συστήματος ασύλου,
χάρη στην τυποποίηση των διαδικασιών και την αποφυγή των δαπανών υποδοχής.

Το θέμα της συζήτησής μας δεν είναι μόνο το κόστος των εν λόγω διαδικασιών, αλλά, ακόμα
σημαντικότερο και ουσιώδες, το θέμα του κόστους του να μην διαθέτουμε κοινό σύστημα
ασύλου. Επί του παρόντος, καταμετρούμε αρκετές χιλιάδες αιτούντες άσυλο στα σύνορα της
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Ευρώπης από τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, καθώς και από κράτη τα οποία έχουν
καταρρεύσει ή στα οποία η κατάσταση έχει τεθεί εκτός ελέγχου, όπως η Σομαλία ή το Σουδάν.
Όταν συζητούμε το αντίστοιχο κόστος, δεν λαμβάνουμε υπόψη το ανθρώπινο κόστος της
κράτησης των αιτούντων σε κέντρα κράτησης επί αρκετούς μήνες, χωρίς τις απαραίτητες
εγγυήσεις, ακόμα δε και χωρίς τις εγγυήσεις που παρέχονται στους εγκληματίες στις χώρες μας,
και απουσία παροχής οιασδήποτε μορφής συνδρομής, ενώ οι επιτροπές προσφύγων αποφασίζουν
εάν θα τους χορηγηθεί ή όχι καθεστώς πρόσφυγα και υπό ποία μορφή. Ομοίως, δεν λαμβάνουμε
υπόψη ούτε το ανθρώπινο κόστος για τα άτομα που τελούν υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας
επί σειρά ετών και παραμένουν στους καταυλισμούς –ενώ το μοναδικό έγκλημα που διέπραξαν
είναι το γεγονός ότι διέφυγαν από εμπόλεμες καταστάσεις και έφθασαν στην Ευρώπη με πλοιάρια–
και αναγκάζονται να δίνουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Το έγκλημα που διέπραξαν είναι
ότι δεν είχαν τα χρήματα να αγοράσουν αεροπορικό εισιτήριο και να παρουσιάσουν τα έγγραφά
τους στο αεροδρόμιο.

Έχει αναλογιστεί το Συμβούλιο ότι η επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών δεν θα απέτρεπε μόνο
ανάλογες τραγωδίες, αλλά και το κόστος της διατήρησης αυτής της κατάστασης για ορισμένα
κράτη μέλη;

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω απευθύνοντας τα
συγχαρητήριά μου στους συντάκτες της υπό συζήτησης ερώτησης, ειδικότερα δε στη συνάδελφο
βουλευτή κ. Hohlmeier, και συμφωνώ ιδιαιτέρως με τις παρατηρήσεις που μόλις διατύπωσε ο
κ. Díaz de Mera. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται μόνο για το ένα από τα πέντε μέσα που αφορούν τις
βάσεις του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Άπτεται δε των ελάχιστων προδιαγραφών που
ισχύουν για τις διαδικασίες ασύλου.

Εντούτοις, η έκθεση που μας υπέβαλε πέρυσι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν
υιοθετήσει αποκλίνουσες πρακτικές και ότι υφίσταται σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των
διαδικαστικών εγγυήσεων που παρέχει έκαστο κράτος μέλος. Υπάρχουν μείζονες διαφορές
μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες ποικίλουν από τις διατάξεις σχετικά με τις ταχείες διαδικασίες
έως τις διατάξεις που διέπουν τις προσωπικές συνεντεύξεις, τη συνδρομή και την πρόσβαση σε
μια αποτελεσματική διαδικασία προσφυγής.

Ας είμαστε σαφείς: ορισμένα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την οδηγία με εσφαλμένο ή πλημμελή
τρόπο, ενώ κάποια άλλα απλώς δεν την εφαρμόζουν με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Έχουμε δύο
επιλογές: είτε να εγκαταλείψουμε την ιδέα καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
είτε να εξαλείψουμε αυτές τις διαδικαστικές διαφορές. Πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις, δηλαδή
τις βελτιώσεις που είναι απαραίτητες, ενισχύοντας, ειδικότερα, την ποιότητα της εξέτασης των
αιτήσεων, η οποία είναι γνωστή και ως προσέγγιση που επικεντρώνεται στην αρχή της διαδικασίας
(front-loading). Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση που ζητούμε από την Επιτροπή είναι απαραίτητη.
Είναι απαραίτητη προκειμένου να προσδιορίσουμε πού και τι είναι δυνατόν να βελτιωθεί και να
αποσοβήσουμε τις εν λόγω διαφορές. Γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή χρειάζεται τη συνεργασία των
κρατών μελών, ιδίως για τη διασφάλιση της αναγκαίας κατάρτισης, μεταξύ άλλων, αλλά όχι
αποκλειστικά, ως προς το κόστος.

Ας είμαστε, λοιπόν, σαφείς: τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει να
συνεργασθούν επί αυτού του στόχου. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε τον ίδιο στόχο: την
υλοποίηση του κοινού συστήματος ασύλου μέχρι το 2012.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE).   – Κύριε Πρόεδρε, σήμερα μόλις η Γερμανική Κυβέρνηση
ανακοίνωσε την απόφασή της να σταματήσει να επαναπροωθεί πρόσφυγες στην Ελλάδα για τους
επόμενους δώδεκα μήνες. Ανάλογες αποφάσεις έχουν ληφθεί από τη Σουηδία, τη Μεγάλη
Βρετανία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Ωστόσο, μόλις πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο
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Νοέμβριο, το Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης δεν δέχθηκε τη συμπερίληψη ενός
μηχανισμού αναστολής μεταφοράς των αιτούντων άσυλο στον αναθεωρημένο κανονισμό
«Δουβλίνο ΙΙ», όπως είχε προτείνει η Επιτροπή από το 2008, και θεώρησε ότι το «Δουβλίνο ΙΙ»
έχει καλώς και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Την ίδια στιγμή επιθυμούμε –και καλώς κάνουμε και αυτό οφείλουμε να πράξουμε με την οδηγία
που σήμερα συζητούμε– την παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης προς τους αιτούντες άσυλο
στον πρώτο βαθμό εξέτασης του αιτήματός τους. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά –και αναφέρθηκε
προηγουμένως αυτό και από την κυρία Hohlmeier– ότι αυτές τις διαδικασίες πολλές φορές τις
καταχρώνται οι αιτούντες προκειμένου, ενώ δεν το δικαιούνται, να παρατείνουν όσο μπορούν
με νομικά τερτίπια τη διαμονή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και όλα αυτά χωρίς να έχουμε σαφή
αξιολόγηση για το κόστος ενός τέτοιου μέτρου και το κατά πόσο αυτό θα υπονομεύσει στη
συνέχεια την υλοποίησή του.

Διερωτώμαι τελικά, αγαπητοί συνάδελφοι, με τέτοιες αντιφατικές αποφάσεις πώς θα μπορέσουμε
να ολοκληρώσουμε ένα βιώσιμο κοινό σύστημα ασύλου έως το 2012, όταν εμείς οι ίδιοι άλλα
αποφασίζουμε, άλλα προτείνουμε και τελικά άλλες ενέργειες κάνουμε και άλλα αποτελέσματα
έχουμε στην πράξη. Αυτό συμβαίνει για λόγους αδυναμίας, λόγω ελλείμματος αλληλεγγύης ή
για κάποιον άλλον λόγο για τον οποίο ενδεχομένως μπορεί να μας διαφωτίσει το Συμβούλιο και
η Επιτροπή;

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν θα ήθελα να αποτελέσω
παραφωνία, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι ο συσχετισμός, και από σημασιολογικής άποψης, που
άκουσα από διάφορες Ομάδες, δηλαδή η σχέση μεταξύ της εξοικονόμησης κόστους και του
δικαιώματος ασύλου είναι, κατά τη γνώμη μου, αρνητικός συσχετισμός.

Αν και έχω στη διάθεσή μου μόνο μερικά δευτερόλεπτα, επιτρέψτε μου να γίνω σαφέστερος: έχω
τη βαθιά πεποίθηση ότι, ακόμα και αν μειωθούν οι διοικητικές δαπάνες, το κόστος θα είναι
πλασματικό. Το πραγματικό ζήτημα είναι η εναρμόνιση· δεν πρόκειται όμως για ιδεολογικό
ζήτημα, αλλά για ζήτημα νοοτροπίας. Δυστυχώς, επί του εν λόγω ζητήματος υφίστανται,
επαναλαμβάνω, προσεγγίσεις βάσει νοοτροπίας και όχι ιδεολογικές προσεγγίσεις. Αυτό είναι το
ζήτημα που πρέπει να επιλύσουμε.

Οι πλέον εκτεθειμένες χώρες είναι τα μεσογειακά κράτη, τα οποία έχουν πολύ ισχυρότερη
νοοτροπία υποδοχής ατόμων από ό,τι άλλες χώρες, διότι συνδέονται σε μεγαλύτερο βαθμό με
αυτό το ζήτημα. Ενώ οι συναφείς δαπάνες έχουν αυξηθεί στην Ιταλία –καθώς ανέρχονται πλέον
σε 30 εκατομμύρια ευρώ– άλλες χώρες θέλουν να τις μειώσουν. Δεν το πιστεύω αυτό.

Πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε ιδιαιτέρως ώστε να διατεθεί το ένα πέμπτο αυτών των δαπανών
–εφόσον συζητούμε γι’ αυτά τα θέματα– σε ζητήματα αναπηρίας, διότι οι πολιτικοί πρόσφυγες
πολύ συχνά έχουν αναπηρίες λόγω των βασανιστηρίων που έχουν υποστεί· και πρέπει να
συζητήσουμε επίσης για την προστασία και τα προστατευόμενα άτομα, τα οποία συνιστούν μεν
διαφορετικό ζήτημα, αλλά υπάγονται σε μια ομάδα που χρήζει υποδοχής. Δεν άκουσα να γίνεται
λόγος για την προστασία αυτών των ατόμων που πρέπει να τύχουν υποδοχής.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Ευρώπη των ελευθεριών, η Ευρώπη της προστασίας
των δικαιωμάτων ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ και εγώ σημαντική την αναδιατύπωση
της οδηγίας 2005/85/ΕΚ, διότι η διαδικασία θέσπισης ελάχιστων προδιαγραφών για τις
διαδικασίες ασύλου πρέπει να είναι πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική. Σκοπός της πρότασης
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τροποποίησης είναι η απλοποίηση και η ενίσχυση των διαδικασιών σε επίπεδο ΕΕ. Οι
προβλεπόμενες προδιαγραφές πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές που εντοπίζονται
σε ολόκληρη την ΕΕ.

Παρότι όλα τα κράτη μέλη εκχωρούν επισήμως το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου,
ανακύπτουν προβλήματα με τα εθνικά συστήματα πρόσβασης. Ποικίλουν σε σημαντικό βαθμό
ως προς την τρέχουσα μορφή τους από τη μια χώρα στην άλλη. Αυτό οδηγεί σε πολλά διοικητικά
προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν με τη χρήση μιας κοινής προσέγγισης. Θα ήθελα επίσης
να ζητήσω από το Συμβούλιο να παράσχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την υφιστάμενη κατάσταση στα κράτη μέλη. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε εκ νέου τις
διαπραγματεύσεις επί αυτού του φακέλου και να επιτύχουμε αποτελέσματα έως την
προκαθορισμένη προθεσμία.

Monika Hohlmeier,    συντάκτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά που μου
επιτρέπετε να λάβω και πάλι τον λόγο για λίγο. Θα ήθελα να σας υποβάλω ένα αίτημα, κύριε
Füle. Θα ήθελα να ξεκινήσω επισημαίνοντας ότι εσφαλμένες υποθέσεις οδηγούν σε εσφαλμένες
εκτιμήσεις κόστους. Επί του παρόντος, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο δεν παρουσιάζει πτώση,
αλλά αισθητή άνοδο. Αυτό οφείλεται στην απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, επί
παραδείγματι, για τη Σερβία και τη Μακεδονία. Παρατηρούμε επίσης επί του παρόντος μια
μαζική αύξηση των καταχρήσεων του συστήματος ασύλου κατά τις απόπειρες εισόδου σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ξεκινώντας με εσφαλμένες υποθέσεις, ότι, δηλαδή, η διεξοδική εξέταση των πρωτοβάθμιων
διαδικασιών θα περιορίσει τις δαπάνες στα επακόλουθα στάδια, δημιουργείται αυτομάτως η
εντύπωση ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν ελλιπείς πρωτοβάθμιες διαδικασίες. Αυτό όμως δεν
αληθεύει. Αν αυξηθούν τα συνολικά πρότυπα, η συνέπεια θα είναι η αύξηση του κόστους. Η
βελτίωση των προδιαγραφών ποιότητας για όλους και η ενίσχυση του σύνθετου χαρακτήρα των
διαδικασιών θα επιφέρει, στην πραγματικότητα, αυξημένες δαπάνες. Είμαι απολύτως πρόθυμη
να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να σας ζητήσω συγκεκριμένα να λάβετε
σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κρατών, διότι ορισμένες εκθέσεις χωρών επί της πρακτικής
εφαρμογής έχουν ήδη ολοκληρωθεί και πρόκειται να διανεμηθούν.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή τις απόψεις
που εξέφρασαν οι βουλευτές του Σώματος.

Η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου αποτελεί βασικό στοιχείο του κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου, το οποίο πρέπει να καθιερωθεί πριν από το τέλος του έτους 2012.

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να
προβεί στις διαπραγματεύσεις επί της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου. Όσον αφορά στις
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η Επιτροπή εκτιμά τη δέσμευση των κρατών
μελών να συζητήσουν την πρόταση με διαλλακτικό και εποικοδομητικό τρόπο.

Μολαταύτα, αρκετά στοιχεία της πρότασης αποδείχθηκαν πράγματι δύσκολα. Ως εκ τούτου,
για να διευκολύνει την έγκριση της οδηγίας, η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει μια τροποποιημένη
πρόταση πριν από την έναρξη της πολωνικής Προεδρίας.

Ο συνολικός στόχος της Επιτροπής στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας είναι η περαιτέρω προώθηση
της κοινής διαδικασίας και η διευκόλυνση της συνεκτικότερης και αποτελεσματικότερης
εφαρμογής των διαδικαστικών προδιαγραφών. Η τροποποιημένη πρόταση θα εξακολουθήσει
να προάγει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη λήψη αποφάσεων υψηλής ποιότητας
σε πρώτο βαθμό, γεγονός που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση αξιόπιστων αποφάσεων και στην
ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών, διασφαλίζοντας έτσι τη μείωση του κόστους.
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Στην τροποποιημένη πρόταση, η Επιτροπή θα θέσει ως στόχο την απλοποίηση ορισμένων
διατάξεων με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει
φιλόπονες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ορθή ισορροπία μεταξύ του δίκαιου και
αποτελεσματικού χαρακτήρα των διαδικασιών.

Όσον αφορά ειδικότερα στις οικονομικές επιπτώσεις, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται πλήρως τη
σημασία που αποδίδεται στα στοιχεία της πρότασης που σχετίζονται με το κόστος και θα συνεχίσει
να λαμβάνει μέριμνα για τις πτυχές του κόστους κατά τα επόμενα στάδια των διαπραγματεύσεων.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω υπογραμμίζοντας ότι η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
συνιστά, ασφαλώς, βασικό σημείο αναφοράς, το οποίο θα επιτρέψει στην Επιτροπή να λάβει
υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την κατάρτιση της τροποποιημένης πρότασης. Θα
συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να σημειωθεί
πρόοδος επί της παρούσας πρότασης στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμης μέτρων για το άσυλο.

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε,
κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή χρήσιμη συζήτηση. Σας ευχαριστώ
επίσης που μας παρέχετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε απτά γεγονότα και είμαι πεπεισμένη
ότι τούτο θα συμβάλει στη συνεκτίμηση αυτών των προβληματισμών στην πρόταση της Επιτροπής.
Συζητήσαμε την καθιέρωση ελάχιστων κοινών κριτηρίων, την εξάλειψη των μη ενδεδειγμένων
πρακτικών μέσω ενός ενιαίου συστήματος, την αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική δράση
μας, καθώς και την πρόληψη των περιπτώσεων κατάχρησης. Φρονώ ότι όλες αυτές οι ιδέες είναι
πολύ σημαντικές, επί των οποίων θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού.

Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να εκφράσω μια τελευταία σκέψη. Είμαστε όλοι υπερήφανοι που
ανήκουμε σε μια κοινότητα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατατάσσει την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια μεταξύ των σημαντικότερων αξιών της. Και η πολιτική για το άσυλο
αποτελεί ένα ζήτημα στο οποίο η υπεροχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας συνιστά την κατεξοχήν
κατευθυντήρια αρχή μας. Η ουγγρική Προεδρία θεωρεί τον ανθρώπινο παράγοντα ως το
σημαντικότερο μέλημα όλων των πολιτικών της ΕΕ. Ο πρωθυπουργός κ. Orbán δήλωσε σήμερα
το πρωί ότι, αν και η υφιστάμενη κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτάσσει διαύγεια
πνεύματος και ψυχραιμία, πρέπει να αποδείξουμε επίσης ότι είμαστε φιλεύσπλαχνοι. Αυτή η
δήλωσή του αφορούσε την πολιτική για τους Ρομά. Εκτιμώ ότι το ίδιο πρέπει να διατρανώσουμε
και στο πλαίσιο της πολιτικής για το άσυλο: ναι, η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι
διαθέτει και φιλευσπλαχνία.

Η ουγγρική Προεδρία θα συνεχίσει το έργο της απελθούσης βελγικής Προεδρίας. Στη σελίδα 25
του προγράμματός μας, αυτού του πράσινου φυλλαδίου που έλαβαν εχθές ταχυδρομικώς όλοι
οι βουλευτές, θα παρατηρήσετε ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων μας σε σχέση με το Συμβούλιο
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων συμπεριλαμβάνεται το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα
ασύλου. Κατά την εναρκτήρια ομιλία μου σήμερα, εξήγησα επίσης, διεξοδικότερα από ό,τι
περιγράφεται στο φυλλάδιο, ότι έχουμε την πρόθεση να καταλήξουμε σε συμφωνία με το
Συμβούλιο τόσο επί του κανονισμού του Δουβλίνου όσο και επί της οδηγίας για την αναγνώριση.
Κατά συνέπεια, είμαι βέβαιη ότι, βάση των προαναφερθέντων, θα αναγνωρίσετε πως η ουγγρική
Προεδρία αντιμετωπίζει πράγματι ως προτεραιότητα το εν λόγω ζήτημα και υπολογίζουμε εφεξής
στη συνεργασία σας.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

15. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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16. Λήξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση λήγει στις 20.15)
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