
ŚRODA, 19 STYCZNIA 2011

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05)

2. Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji):
patrz protokół

3. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): patrz protokół

4. Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniu 16 i 17 grudnia (debata)

Przewodniczący   – Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady
Europejskiej i Komisji Europejskiej dotyczące konkluzji Rady Europejskiej z posiedzenia
w dniach 16 i 17 grudnia. Zgodnie z Traktatem takie sprawozdanie i taką prezentację
przedstawi przewodniczący Rady Europejskiej, pan Herman Van Rompuy.

Herman Van Rompuy,    przewodniczący Rady Europejskiej – Na wstępie chciałbym złożyć
Państwu życzenia szczęśliwego Nowego Roku! Tak po prostu. Życzę Państwu szczęścia
w życiu osobistym i życzę szczęścia naszej Unii w tych trudnych czasach. Ponieważ od
ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej minął już miesiąc, pozwolę sobie przypomnieć
wszystkim, że po każdym szczycie Rady Europejskiej w ciągu zaledwie kilku godzin po
zakończeniu, składam szczegółowe sprawozdanie z jego wyników Konferencji
Przewodniczących.

W pierwszym dniu grudniowego szczytu Rady Europejskiej skoncentrowaliśmy się na
sprawach gospodarczych, w drugim – na polityce zagranicznej. W sprawach polityki
gospodarczej doszliśmy do kilku ważnych konkluzji. Po pierwsze, podjęliśmy decyzję w
sprawie propozycji wprowadzenia niewielkiej zmiany w Traktacie, która jest niezbędna
dla ustanowienia stałego mechanizmu służącego zapewnieniu stabilizacji finansowej w
całej strefie euro. Po osiągnięciu podczas październikowego posiedzenia zasadniczego
porozumienia w naszym gronie co do tego, że taka zmiana Traktatu jest potrzebna,
przeprowadziłem konsultacje z członkami Rady Europejskiej na temat ewentualnej treści
i sposobu sformułowania tej zmiany. Uzgodniłem z nimi tekst składający się z dwóch
zdań, które zostaną dodane do art. 136 Traktatu. Brzmi on następująco:

„Państwa członkowskie, których walutą jest euro, mogą ustanowić mechanizm stabilności
uruchamiany, jeżeli będzie to niezbędne do ochrony stabilności strefy euro jako całości.
Udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy finansowej w ramach takiego mechanizmu będzie
podlegało rygorystycznym warunkom”.

Jest to zasadniczy element w naszych działaniach mających na celu zapewnienie Europie
większej odporności na kryzys. Taka zmiana jest konieczna nie tylko ze względu na
pewność prawa, ale także z uwagi na wiarygodność rynku. Ponieważ zmiana ta nie
spowoduje zwiększenia kompetencji Unii, wszyscy członkowie Rady Europejskiej uznali
za właściwe zastosowanie uproszczonej procedury zmiany. Niezbędna jest więc teraz
opinia Parlamentu Europejskiego, a także Komisji Europejskiej i Banku Centralnego. Mamy
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nadzieję, że uzyskamy Państwa zgodę. Nie muszę rzecz jasna przypominać, że w tej sprawie
ogromne znaczenie ma szybkie i sprawne działanie, w czasie gdy niestabilność rynku
wciąż stanowi problem.

Wiem, że Państwo i komisje merytorycznie odpowiedzialne uważnie śledzą tę sprawę i
przyglądały się jej nie tylko w czasie trwania prac grupy zadaniowej ds. zarządzania
gospodarczego pod moim przewodnictwem, w związku z czym odbyłem spotkania z
siedmioma przewodniczącymi najbardziej zaangażowanych komisji parlamentarnych.
Chciałbym podziękować Panu Przewodniczącemu Buzkowi za jego wkład w tę sprawę na
forum Rady Europejskiej i za poinformowanie nas o gotowości Parlamentu do szybkiego
jej rozpatrzenia.

Dzięki Państwa opinii Rada Europejska będzie mogła przekształcić ten projekt decyzji w
pełną decyzję na swoim marcowym posiedzeniu. Następnie zmiana Traktatu będzie
wymagać zatwierdzenia w każdym państwie członkowskim. Chodzi o to, żeby weszła ona
w życie 1 stycznia 2013 r., a stały mechanizm mógłby zacząć funkcjonować w czerwcu
2013 roku.

Rada Europejska przeanalizowała także ewentualne podstawowe cechy przyszłego
mechanizmu. Już w październiku zwróciliśmy się do Komisji z prośbą o podjęcie prac
przygotowawczych. W związku z tym w dniu 28 listopada ministrowie finansów Eurogrupy
wydali oświadczenie, które zostało w pełni zatwierdzone na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Przewiduje ono, że przyszły europejski mechanizm stabilizacji finansowej zostanie
zaprojektowany na podstawie obecnego mechanizmu w celu uwzględnienia zaangażowania
MFW. UE będzie w dalszym ciągu ściśle przestrzegać standardu MFW i praktyk
międzynarodowych. Decyzje co do roli sektora prywatnego będą podejmowane odrębnie
dla każdego przypadku, a więc zaangażowanie sektora prywatnego nie będzie warunkiem
wstępnym do uzyskania wsparcia w ramach przyszłego mechanizmu stabilizacji.

I wreszcie, Rada Europejska przeprowadziła również wiele bardzo owocnych i
wszechstronnych dyskusji, które były okazją do wymiany poglądów na temat ostatnio
zachodzących zmian w sytuacji gospodarczej i sposobów radzenia sobie z wyzwaniami,
krótko- i długoterminowymi, stojącymi przed gospodarką wszystkich państw europejskich.
Na posiedzeniu obecny był również prezes Banku Centralnego, a oświadczenie szefów
państw i rządów strefy euro oraz uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli instytucji
UE zostało z zadowoleniem przyjęte przez Radę Europejską. Ta dyskusja potwierdziła
sens determinacji i jedności wśród państw członkowskich oraz instytucji. Wszyscy
zgromadzeni wokół stołu wspólnie przeprowadzili podstawowe analizy. Podkreślam:
zgodę wyrazili wszyscy – 27 państw – chociaż analiza dotyczyła w głównej mierze 17
państw obecnie należących do strefy euro. Łączy nas więc wspólna wola, żeby bardziej
uodpornić gospodarki naszych państw na kryzysy i zwiększyć strukturalny wzrost
gospodarczy w Europie.

Pozwolę sobie wymienić elementy tego wspólnego podejścia, które są odzwierciedleniem
przyjętego oświadczenia. Trzy punkty dotyczą prac, które mają wykonać rządy krajowe:
po pierwsze, w zakresie odpowiedzialności podatkowej, po drugie – w związku ze
stymulowaniem wzrostu i po trzecie, dwa państwa korzystające z programów muszą
obowiązkowo wdrożyć niezbędne środki; wszyscy z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki
rządów tych dwóch państw, czyli Grecji i Irlandii, oraz ich obywateli.

Pozostałe dwa punkty dotyczą prac, które mają być wykonane wspólnie przez państwa
członkowskie i instytucje Unii Europejskiej. Po pierwsze, Rada Europejska zwraca się z
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prośbą do innych instytucji, nie tylko do Parlamentu, o dopilnowanie, żeby porozumienia
zawarte w październiku, dzięki staraniom grupy zadaniowej, której przewodniczyłem,
dotyczące paktu na rzecz stabilności oraz nadzoru makroekonomicznego, zostały
wprowadzone w życie latem. To jest nasz wspólny obowiązek. Po drugie, zgadzamy się
na przeprowadzenie nowego testu stresu w sektorze bankowym w celu zapewnienia pełnej
przejrzystości w szerszym kontekście rocznego przedsięwzięcia UE.

Nasza determinacja jest oczywista. Szefowie państw i rządów strefy euro i instytucji UE
oświadczyli, że „są gotowi zrobić wszystko, co trzeba, by zapewnić stabilność w całej
strefie euro”. Trwają prace nad dopracowaniem tych elementów i ukształtowaniem całego
podejścia.

W drugim dniu posiedzenia skupiliśmy się na naszych stosunkach z partnerami
strategicznymi. Cathy Ashton przedstawiła sprawozdania z postępu prac, które dotyczyło
sposobów postępowania z partnerami strategicznymi, a ja poinformowałem koleżanki i
kolegów o pozytywnych wynikach z trzech ostatnich spotkań na szczycie, a mianowicie:
z prezydentem Obamą, podczas którego daliśmy początek nowym perspektywom
współpracy na rzecz wzrostu, zatrudnienia i bezpieczeństwa, na przykład w zakresie
ekologicznego wzrostu i bezpieczeństwa informatycznego, podczas spotkania na szczycie
z prezydentem Miedwiediewem osiągnęliśmy porozumienie w kwestii rosyjskiego
przystąpienia do WTO – jest to ważny krok naprzód, a spotkanie z premierem Singhiem
z Indii dowiodło, że został osiągnięty znaczny postęp w sprawie ambitnej i zrównoważonej
umowy o wolnym handlu. Miejmy nadzieję, że dojdzie ona do skutku w pierwszym
półroczu tego roku. To spotkanie zaowocowało także wspólną deklaracją w sprawie
międzynarodowego terroryzmu.

Te wszystkie spotkania dowiodły, że Unia Europejska dla swoich partnerów jest nie tylko
unią gospodarczą i blokiem handlowym, ale również partnerem geopolitycznym.

Rada Europejska postanowiła przyznać Czarnogórze status kraju kandydującego. Jest to
dowód panującego w Radzie Europejskiej przekonania, że kraje Bałkanów Zachodnich
skłaniają się ku Europie.

I wreszcie, uzgodniliśmy nasze stanowisko w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej i jest
ono spójne ze stanowiskiem zajętym kilka dni wcześniej przez Ministrów Spraw
Zagranicznych. Wysłaliśmy tym samym wyraźny sygnał o konieczności uznania wyników
demokratycznych wyborów.

Jak Państwu wiadomo, Rada Europejska na posiedzeniu w dniu 4 lutego będzie zajmować
się głównie sprawą naszego programu na rzecz wzrostu gospodarczego. Innowacje i
energetyka – zwłaszcza bezpieczeństwo energetyczne – mają tu najważniejsze znaczenie.
W marcu rozpocznie się nasze pierwsze przedsięwzięcie zwane europejskim semestrem.
Nie musi to być biurokratyczny proces, ale prawdziwa okazja do wszechstronnej dyskusji
na temat aktualnego stanu naszej gospodarki i działań, które należy podjąć.

Koleżanki i Koledzy! Wiemy, rzecz jasna, że musimy wzmocnić i zintensyfikować
koordynację oraz konwergencję gospodarczą wewnątrz strefy euro. Będziemy dokładać
wszelkich możliwych starań, by podejmować działania kompleksowe, i jestem przekonany,
że znajdziemy niezbędny konsensus.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji – Panie Przewodniczący! W ubiegłym roku
Unia Europejska została poddana wielu poważnym próbom, a Rada Europejska obradująca
w grudniu dowiodła, z jaką determinacją staramy się podejmować wszelkie decyzje
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niezbędne do ochrony naszych osiągnięć. W szczególności poprzez wyrażenie zgody na
ustanowienie europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej i wprowadzenie związanej
z nim zmiany w Traktacie, wykazaliśmy pełne zaangażowanie na rzecz wspierania strefy
euro i państw członkowskich, które na tym korzystają dla dobra całej UE.

Komisja przyjmie formalną opinię w sprawie treści zmiany Traktatu przed wiosennym
szczytem Rady Europejskiej. Z całą pewnością odegramy swoją rolę w wyjaśnieniu
obywatelom Europy, dlaczego ta niewielka zmiana zasługuje na poparcie. Porozumienie
w tej kwestii pozwala nam przyspieszyć bieg spraw, a Komisja będzie ściśle współpracować
z ministrami finansów w celu dopracowania w szczegółach stałego mechanizmu stabilizacji
przed wiosennym posiedzeniem Rady Europejskiej. Chociaż będzie to mechanizm
międzyrządowy – była to jedyna opcja, którą państwa członkowskie mogły wziąć pod
uwagę – ważne jest, by został on wprowadzony w sposób w pełni zgodny z Traktatem i
żeby przyczynił się do wzmocnienia przepisów dotyczących stabilności, zgodnie z zasadami
i instrumentami nadzoru budżetowego.

Te decyzje związane są z szerszym zakresem działań, które podejmujemy w ramach
naszego podejścia do rozwiązywania problemów, zarówno wynikających z kryzysu
gospodarczego, jak i związanych jego konsekwencjami, i w związku z potrzebą tworzenia
większej liczby miejsc pracy. Rada Europejska uznała, że szefowie państw i rządów strefy
euro i instytucji europejskich również stwierdzili wyraźnie, że są gotowi zrobić wszystko,
co trzeba, by zapewnić stabilność w całej strefie euro. W szczególności szefowie wezwali
do zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia
finansowego przy wykorzystaniu Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej do
czasu wejścia w życie stałego mechanizmu. Takie były konkluzje z ostatniego posiedzenia
Rady Europejskiej.

Rada Europejska wezwała również do przyspieszenia przyjęcia, do czerwca, wniosków
Komisji dotyczących zarządzania gospodarczego z września ubiegłego roku. Uznała ona
ważną rolę strategii Europa 2020 w przywracaniu Europy na drogę zrównoważonego
rozwoju. Semestr Unii Europejskiej, który został zapoczątkowany w ubiegłym tygodniu,
wraz z roczną wizją wzrostu gospodarczego łączy razem te wszystkie zamierzenia.
Uważam, że otwierają się nowe możliwości zdecydowanej poprawy sposobu, w jaki
zarządzamy w Unii Europejskiej naszymi współzależnymi gospodarkami i je koordynujemy.
Wprowadzamy prawdziwy europejski ład gospodarczy. To jest nasz nowy ład gospodarczy
– zarządzanie, które powinno być kompleksową reakcją na kryzys.

Komisja zasygnalizowała to bardzo wyraźnie w rocznej wizji wzrostu gospodarczego.
Skoncentruję się przede wszystkim na tej sprawie, ponieważ uważam, również na podstawie
bardzo istotnych konkluzji z grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej, że teraz należy
przede wszystkim zastanowić się nad kolejnymi krokami. Uważam, że pojawia się nowa
rzeczywistość. W polityce zarządzania gospodarczego i koordynacji gospodarczej zaszły
zmiany i to nie to tylko dlatego, że chcieli ich tzw. federaliści. Chcą ich także rynki. Chcą
ich nasi międzynarodowi partnerzy. Jest to też kwestia zdrowego rozsądku, a więc my po
prostu je wprowadzamy i w dalszym ciągu będziemy to robić.

W nowym europejskim semestrze wprowadza się ściślejsze zasady fiskalne, poprzez
wzmocnienie paktu na rzecz stabilności i wzrostu w połączeniu z efektywną koordynacją
gospodarczą. Przewidziana została koordynacja ex-ante, to znaczy, że wspólnie
przeprowadzamy dyskusje na temat polityki naszych państw, gospodarczej i fiskalnej,
zanim zostanie ona przyjęta. Nie zajmujemy się już analizowaniem przeszłości, ale
wybiegamy w przyszłość.
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Takie podejście ex-ante jest kwintesencją tego historycznego kroku dla Unii Europejskiej.
W rezultacie skutecznie wprowadzamy rzeczywisty wymiar europejski do procesu
tworzenia krajowej polityki budżetowej i gospodarczej. Począwszy od teraz będziemy
zawczasu pomagać w kształtowaniu polityki, zamiast później ją oceniać i próbować
korygować.

Ostateczne decyzje w sprawie budżetów krajowych będą oczywiście podejmować
parlamenty narodowe. Taki tryb postępowania jest słuszny i dobry, ale ta nowa forma
zarządzania gospodarczego jest odzwierciedleniem racjonalnej reakcji na nową
rzeczywistość. Przy obecnym poziomie współzależności w strefie euro i całej Unii
Europejskiej każde państwo powinno mieć możliwość podejmowania decyzji, wiedząc,
co zamierzają zrobić jego sąsiedzi. Dzięki takiej wymianie informacji parlamenty narodowe
zyskają większą siłę i potencjał, bez podważania ich autorytetu.

Roczna wizja wzrostu gospodarczego zapoczątkowuje ten proces, a główne postulaty są
jasne: przywrócić stabilność, nie zwlekać dłużej z przeprowadzeniem reform strukturalnych
i przyspieszyć działania na rzecz wzrostu gospodarczego. Po pierwsze, musimy przywrócić
stabilność poprzez konsolidację finansów publicznych. Jeżeli nie zbilansujemy sald w
księgach rachunkowych, nie zdołamy odbudować zaufania do gospodarki europejskiej.
Jeśli nie odbudujemy zaufania, staniemy w obliczu zagrożenia stagnacją gospodarczą i
wszystkich negatywnych konsekwencji społecznych, które z niej wynikają, szczególnie
dla zatrudnienia.

Ale musimy podejść do tego w sposób racjonalny i dobrze przemyślany. Konsolidacja
fiskalna nie oznacza redukcji długu za pomocą cięć budżetowych. Polega ona przede
wszystkim na wyznaczaniu priorytetów, a niektóre obszary – innowacje, edukacja, nowe
formy energii – to dobre propozycje do takiego priorytetowego traktowania.

Drugim kluczowym przesłaniem rocznej wizji wzrostu gospodarczego jest osiągnięcie
postępów w reformach strukturalnych, żebyśmy mogli tworzyć nowe miejsca pracy.
Wybór jest prosty: zależy nam na wzroście bezrobocia czy na wzroście zatrudnienia? Jeśli
na tym drugim, to mamy kilka rzeczy do zrobienia. Musimy skłonić państwa członkowskie
do koncentrowania się w tym roku na reformie rynku pracy, żeby można było
wyeliminować przeszkody dla wyższego poziomu zatrudnienia. Musimy pomóc ludziom
w powrocie do pracy lub znalezieniu nowych miejsc pracy poprzez uatrakcyjnienie pracy.
Musimy zreformować systemy emerytalne i zapewnić, by nie nastąpiło pogorszenie sytuacji
osób bezrobotnych po znalezieniu pracy.

Powiem wprost: reforma strukturalna nie jest równoznaczna ze zmniejszeniem poziomu
ochrony socjalnej, ale oznacza wprowadzenie na rynek pracy tych, którzy są obecnie z
niego wyłączeni, zwłaszcza ludzi młodych. Bezrobocie wśród młodzieży w niektórych
państwach członkowskich, nawet w dobrych czasach, utrzymuje się na skandalicznym
poziomie. Każdy, komu naprawdę zależy na socjalnej Europie wie, że taki stan rzeczy nie
może trwać dalej. W obliczu rosnącej konkurencji międzynarodowej naszą społeczną
gospodarkę rynkową możemy utrzymać jedynie, jeśli się dostosujemy.

Trzecim kluczowym przesłaniem rocznej wizji wzrostu gospodarczego jest podjęcie i
przyspieszenie działań na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego. Zasadnicze znaczenie
ma tu nasz program Europa 2020. Musimy skoncentrować się na środkach, które przynoszą
wyraźne korzyści ekonomiczne w perspektywie krótko- i średniookresowej oraz nadają
się do stosunkowo szybkiego przyjęcia. Wiąże się to z koniecznością inwestowania w
obszary, które przyczyniają się do wzrostu, uwolnienia pełnego potencjału naszego
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jednolitego rynku, zwiększenia inwestycji w energetykę, transport i infrastrukturę
technologii informacyjnej – częściowo poprzez innowacyjne finansowanie, między innymi,
naszym zdaniem, unijne obligacje projektowe – i dążeniem w dalszym ciągu do zakończenia
rundy dauhańskiej, a jednocześnie osiągnięciem postępów w negocjacji umów o wolnym
handlu z najważniejszymi partnerami. Wszystkie te działania powinny znaleźć
odzwierciedlenie we wniosku dotyczącym kolejnych wieloletnich ram finansowych.
Następny budżet Europy musi być budżetem pod znakiem wzrostu gospodarczego.

Panie i Panowie! Zmiany w gospodarkach naszych państw zaczynają zmierzać we
właściwym kierunku. Znaleźliśmy się na drodze przywracania koniunktury, która ma
obecnie miejsce w realnej gospodarce. W tym roku powinniśmy osiągnąć wzrost PKB o
około 1,5 % i dojść do 2 % PKB w 2012 roku. W ciągu ostatnich miesięcy nastąpiła znaczna
poprawa w europejskim sektorze produkcji. Powinniśmy również zauważyć stałą poprawę
możliwości zatrudnienia i zaczynamy dostrzegać zmniejszenie poziomu deficytu finansów
publicznych, głównie dzięki już podjętym środkom konsolidacyjnym, któremu towarzyszy
w pewnych przypadkach ponowny wzrost. Oczekujemy zmniejszenia deficytu
budżetowego Unii Europejskiej z 6,8 % w tym roku średnio do 4,2 % PKB w roku 2012.

Ale odetchnięcie z ulgą i powrót do złych nawyków byłyby poważnym błędem. Świat się
zmienił. Nie możemy wrócić do dawnych sposobów postępowania. Jeśli teraz, w obliczu
największego kryzysu od początku integracji europejskiej, nie będziemy działać, to kiedy
państwa członkowskie będą gotowe do podjęcia realnych kroków w kierunku polityki
gospodarczej zgodnej z celami, które sobie postawiły? Jeśli nie my, na szczeblu europejskim,
kto będzie je zachęcać do podjęcia tych decyzji, kto to zrobi? Tylko poprzez rozwiązanie
problemu naszego zadłużenia i stabilizację finansów możemy przejść od zarządzania
kryzysowego do wspierania wzrostu – nie każdego rodzaju wzrostu rzecz jasna, ale wzrostu
zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Oznacza to reformy strukturalne, za którymi opowiadamy się od kilku lat – reformy, które
są wyzwaniem dla wszystkich struktur, ale służą obniżeniu cen i zwiększeniu możliwości
tworzenia nowych miejsc pracy oraz stosowania innowacyjnych sposobów działania.
Naprawdę jestem przekonany, że wobec naszych obywateli mamy obowiązek wyboru
drogi prowadzącej do wzrostu zatrudnienia. Roczna wizja wzrostu gospodarczego tę
drogę wskazuje.

W związku z tym zaangażujmy się poważnie w działania na rzecz właściwej koordynacji
polityki gospodarczej i prawdziwego wspólnego europejskiego zarządzania gospodarczego
dla dobra wszystkich naszych obywateli. Dziękuję za uwagę.

[Oklaski]

Joseph Daul,    w imieniu grupy PPE – (FR) Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący
Van Rompuy, Panie Przewodniczący Barroso! Ostatnie posiedzenie Rady Europejskiej
było wyraźnym dowodem, że waluta euro jest podstawowym filarem integracji europejskiej.
Należy więc dołożyć wszelkich możliwych starań, by tę walutę ustabilizować i wzmocnić.

Szefowie naszych państw i rządów od tego czasu potwierdzili swoje głębokie przywiązanie
do europejskiej waluty, a przystąpienie Estonii do strefy euro na początku tego roku jest
kolejnym sygnałem, który o tym świadczy, a także – dla państw, które tego nie robią –
bardzo dobrym przykładem przestrzegania norm.

Nikt nie umniejsza znaczenia tego, co przeżywa Europa pod względem gospodarczym i
społecznym w obrębie strefy euro. W 2011 roku trzeba w miarę możliwości zrobić
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wszystko, żeby rozwiązać te problemy i uspokoić sytuację na rynkach, ale nie
powierzchownie, lecz strukturalnie, to znaczy poprzez stworzenie odpowiednich
warunków dla wzrostu i zatrudnienia w perspektywie długoterminowej. Myślę, że w tej
sprawie mówimy tym samym językiem.

Po pierwsze, oznacza to konieczność uzdrowienia krajowych finansów publicznych.
Dołóżmy w tej dziedzinie wszelkich starań, nie rezygnujmy! Po drugie, oznacza to, że
państwa członkowskie muszą doprowadzić do większej wzajemnej zbieżności polityki
fiskalnej, a także polityki podatkowej i społecznej.

Oznacza to również, że musimy dojść do szybkiego porozumienia w sprawie funduszu
pomocy finansowej dla strefy euro i zrozumieć, że fundusz ten ma sens tylko wtedy, gdy
towarzyszy mu ścisłe egzekwowanie przepisów dotyczących dyscypliny podatkowej. Nasi
obywatele muszą wiedzieć, że państwa, którym okazują pomoc w trudnej sytuacji, sprawują
bardzo silną kontrolę nad swoimi rachunkami publicznymi, w przeciwnym razie przestaną
się oni godzić na wykładanie własnych pieniędzy, jeśli mogę to ująć w taki sposób.

I wreszcie, jak już powiedziałem, musimy stworzyć warunki dla wzrostu i zwiększenia
liczby miejsc pracy. Wiąże się to również z zakończeniem budowania europejskiego rynku
wewnętrznego, ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na badania i innowacje oraz
z nauką przez całe życie i szkoleniem. Moja grupa chce, żeby propagowanie tego unijnego
podejścia we wszystkich tych obszarach odbywało się na szczeblu międzyrządowym, po
prostu dlatego, że taki sposób jest o wiele bardziej efektywny i zrównoważony.

Panie Przewodniczący Van Rompuy! Apeluję do Pana o dopilnowanie, żeby reforma
Traktatu, zatwierdzona na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej, została
przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie i w miarę możliwości sprawnie.

Debata budżetowa dopiero się rozpoczyna. Moja grupa będzie w dalszym ciągu apelować
o dokonanie w najbliższych latach szczegółowego przeglądu europejskich finansów
publicznych w celu stworzenia ponownie warunków dla wzrostu gospodarczego i
zwiększenia liczby miejsc pracy w Europie.

Panie Przewodniczący Barroso! Sprawujmy kontrolę nad wszystkim, nie bójmy się, i – jak
już kilka razy mówiłem – weźmy dwa lub trzy różne przykładowe budżety: jak możemy
wyciągnąć Europę z jej obecnej sytuacji przy 1 %, 2 % lub 5 %? Nie zdołamy tego zrobić,
ograniczając zasoby. Jeśli chcemy tworzyć miejsca pracy, potrzebujemy więcej środków
europejskich, a to przecież nie oznacza, że państwa członkowskie muszą wydawać więcej
pieniędzy.

Nie bójmy się, Panie Przewodniczący Van Rompuy i Panie Przewodniczący Barroso!
Przedstawcie nam takie propozycje, a my, szefowie państw i rządów, a także Parlament
Europejski, będziemy musieli znaleźć właściwe rozwiązanie – ale miejmy co najmniej kilka
wariantów do wyboru.

Stephen Hughes,    w imieniu grupy S&D – Panie Przewodniczący! Rada Europejska
obradująca w grudniu wyraziła przynajmniej polityczną zgodę na stały mechanizm
kryzysowy, ale – z uwagi na reakcję rynków po Bożym Narodzeniu, charakteryzującą się
nowymi obawami o wypłacalność Portugalii, Hiszpanii i Belgii – musimy zadać sobie
pytanie, czy znowu był to przypadek typu „za mało i zbyt późno”. Zaproponowany
europejski mechanizm stabilizacji wzbudził nowe pytania na temat rynków finansowych,
a istniejący mechanizm stabilności finansowej należy obecnie uznać za niewystarczający.
Szanse znowu zostały więc zaprzepaszczone.
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W grudniu Parlament wysłał wyraźny sygnał Radzie w sprawie euroobligacji, ale ani ze
strony Rady, ani ze strony Komisji nie uzyskał konstruktywnej odpowiedzi. Od 2008 roku
mamy do czynienia z wciąż powtarzającym się wahaniem i wewnętrznymi sporami między
państwami członkowskimi a instytucjami, i za każdym razem są trudności z uzyskaniem
odpowiedzi, która w końcu przychodzi zbyt późno i nie spełnia oczekiwań.

Najbardziej wyrazistym przykładem jest to, że w obliczu współczesnych wyzwań
gospodarczych i walutowych nie mamy potrzebnych narzędzi. Są niewłaściwe lub wcale
ich nie ma. Nasze instytucjonalne procesy decyzyjne są skomplikowane i brakuje w nich
demokracji, a nasza strategia w zakresie polityki gospodarczej jest niespójna i nieskuteczna.

Rynki finansowe wywierają na nas presję nie tylko ze względu na wysoki poziom długu i
deficytu, Panie Przewodniczący Barroso, ale również dlatego, że domagają się rekompensaty
za ryzyko pożyczania pieniędzy na projekt, który wydaje się niezdolny do osiągnięcia
dojrzałości lub sprostania wyznaczonym celom.

Strefę euro trzyma dziś w całości nie tyle marzenie ojców założycieli, ile przerażająca wizja
alternatywnego scenariusza: całkowitego załamania systemu. Przejawem skrajnej
niezdolności do radzenia sobie z kryzysem jest spychanie projektu europejskiego w sferę
impasu politycznego. Jakie są dzisiaj szanse, właśnie teraz, na silniejsze i bardziej
demokratyczne instytucje, które miały być wynikiem zmienionego Traktatu?

Inteligentne apele o integrację polityczną, takie jak te, które wygłaszał w ubiegłym tygodniu
prezes niemieckiego Bundesbanku, naprawdę nie mają szans. W tej sytuacji jestem
zaskoczony, Panie Przewodniczący Barroso, frontalnym atakiem Komisji w boju o
europejski model społeczny i ingerencję w krajowe rynki pracy, na przykład w przypadku
Irlandii. Roczna wizja wzrostu gospodarczego jest w istocie frontalnym atakiem na
ugruntowane i niezwykle ważne społecznie i ekonomicznie prawa pracowników oraz na
samą ideę układów zbiorowych.

Jeśli zostanie ona zatwierdzona przez Radę Europejską, będzie strategią moim zdaniem
najgorszą, jaką można sobie wyobrazić w obecnej sytuacji. Nie tylko stanie się ona
gospodarczym szaleństwem, ale też wyrządzi dotkliwe szkody projektowi europejskiemu.

Wielkie koncepcje mogą zakończyć się niepowodzeniem, Panie Przewodniczący, i naprawdę
martwię się o projekt europejski. Historia mówi nam, że ludzie do ostatniej chwili nie
dopuszczają do świadomości ewentualnego niepowodzenia. Uznajmy jednak, że może
się to zdarzyć.

Pan poseł Farage kiwa głową. Bezczynność, Panie Przewodniczący Van Rompuy, Panie
Przewodniczący Barroso, jest amunicją dla oręża pana posła Farage’a i jego sojuszników.
Zacznijmy działać, na litość boską!

Sylvie Goulard,    w imieniu grupy ALDE – (FR) Panie Przewodniczący, Panie
Przewodniczący Van Rompuy, Panie Przewodniczący Barroso! Mam dwie uwagi na temat
konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w grudniu ubiegłego roku.

Po pierwsze, chcę przypomnieć Państwu, że kryzys ma największy wpływ na Unię z jednego
prostego powodu: od samego początku jesteśmy prawnie ustanowioną wspólnotą, w
prawnie ustanowionej wspólnocie prawo ma szczególnie ważne znaczenie. To nie jest
kwestia podważania zgodności z prawem, ale gdy mamy do czynienia z takim poważnym
kryzysem – na co zwraca się uwagę w rocznej wizji wzrostu gospodarczego, którą właśnie
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opublikowaliście, Panowie Przewodniczący – jest pora na działanie, a nie na rozważania
na temat legalizmu.

Mówicie nam, że ta zmiana traktatów jest niezbędna dla uspokojenia rynków. Pozwolę
sobie na nieco arogancji i powiem, że odnoszę wrażenie, że posiedzenia po zakończeniu
szczytu Rady Europejskiej w październiku nie były szczególnie uspokajające. Dlatego też
dołóżcie większych starań, jeżeli macie zamiar uspokoić rynki. Zastanówcie się
przynajmniej, jakie konsekwencje może mieć niepowodzenie tej zmiany.

Pochodzę z państwa, które ma dojmujące doświadczenia w związku z negatywnym
wynikiem referendum bez planu B. Był Pan tam już, Panie Przewodniczący Barroso. Czasami
musimy się zastanowić, co się dzieje, gdy przykazujemy rynkom komunikat: „Musimy
wprowadzić zmiany do Traktatów, musi to wszystko zrobić do tego dnia”, a potem mieć
nadzieję, że zostanie to zrobione. Z pewnością dlatego wybieracie uproszczoną procedurę,
licząc, że tak się właśnie stanie. A jeśli do tego dojdzie, owszem, może uda się wam uspokoić
rynki, ale na pewno nie ludzi.

I w tym miejscu następuje moja druga uwaga: wiele hałasu o nic. Zmieniacie traktaty z
powodów prawnych. Nie zmieniacie ich w celu zapewnienia obywatelom reakcji, na którą
czekają. Jest nas sześcioro sprawozdawców pracujących nad pakietem dotyczącym
„zarządzania gospodarczego”, który Komisja opracowała bez konieczności zmiany
traktatów. Zgodziliśmy się zająć nimi bez konieczności zmiany traktatów, ale w trakcie
prac powiedziano nam: „Zamierzamy wprowadzić zmiany do traktatów”. Wygląda na to,
że mówimy ludziom, że możemy zmienić traktaty, że możemy posunąć się tak daleko
wśród tych wszystkich biurokratycznych meandrów prawnych, ale gdy tak naprawdę
przychodzi co do czego, nie robimy nic, żeby strategia 2020 była traktowana poważnie,
ani dla nich, żeby doprowadzić do wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc
pracy.

Na dodatek następnie, w grudniu, Rada Europejska wzywa nas do przyspieszenia prac.
Bardzo dobrze, pospieszymy się! Chciałabym, żeby to Rada się pospieszyła, Panie
Przewodniczący Van Rompuy. Parlament już przedstawił swoje sprawozdania. Jest bardzo
prosty sposób na przyspieszenie: zbliżcie się do naszego stanowiska, a my przestaniemy
myśleć o procedurze współdecydowania, w ramach której Rada decyduje, Parlament
koryguje.

Rebecca Harms,    w imieniu grupy Verts/ALE – (DE) Panie Przewodniczący, Panie
Przewodniczący Van Rompuy! To, co przede wszystkim pamiętam z ostatniego posiedzenia
Rady, nie znalazło odzwierciedlenia w pańskim podsumowaniu, a zatem chciałabym to
posiedzenie podsumować w inny sposób. Jeśli spojrzeć z dzisiejszej perspektywy,
najważniejszą rzeczą, którą zapamiętałam, jest to, że podczas szczytu szefów państw i
rządów w Brukseli agencja ratingowa Moody’s obniżyła rating kredytowy Irlandii.

Był to moment, w którym wszyscy uświadomiliśmy sobie skalę porażki w rozwiązywaniu
problemu kryzysu, z którym wciąż jeszcze musimy dziś walczyć. Każdy, kto porównuje
najważniejsze dane liczbowe dotyczące kryzysu zadłużenia z różnych krajów może być
zaskoczony skalą sukcesu spekulacji walutą euro. Jednocześnie kraj, który ma znacznie
większe problemy niż Portugalia i Hiszpania, a mianowicie Stany Zjednoczone, pozostaje
całkowicie poza zasięgiem wojny, jaką spekulanci toczą w związku z walutą euro. Tak
wygląda obecny stan rzeczy.
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Zaczął się nowy rok i borykamy się z nowymi problemami. Powinniśmy tu i teraz zajmować
się problemem, który przewidzieliśmy w trakcie posiedzenia, to znaczy, że decyzje podjęte
w czasie jego trwania nie wystarczą. Przypuszczam, że do tej pory wszyscy zdaliśmy sobie
już sprawę, że wiele państw europejskich znajduje się w trudnej sytuacji. Borykają się one
z ogromnym ciężarem zadłużenia zarówno z tytułu zadłużenia prywatnego, jak i
niedopuszczalnego poziomu długu publicznego. Wiele państw członkowskich Unii
Europejskiej nie zdoła rozwiązać swoich problemów bez pomocy.

Jaki powinien być nasz następny krok? W naszym przekonaniu samo zmniejszenie
zadłużenia krajowego, czyli to, co zaczyna robić wiele państw, przy zachęcie ze strony
Unii Europejskiej i jej wspólnych rezolucji, nie wystarczy, podobnie jak i to, że na pewne
państwa wywiera się nacisk sięgający dopuszczalnych granic. Należy osiągnąć nowe
porozumienie dotyczące dopuszczalnego sposobu wykonania tej pracy. Uważam, że
sytuacja, taka jak na przykład na Węgrzech, jest sygnałem ostrzegawczym, który pokazuje,
co się dzieje, gdy podział dóbr w państwach Unii Europejskiej jest zbyt niesprawiedliwy,
a dysproporcje są zbyt duże. W procesie zmniejszania długu publicznego musimy zwrócić
większą uwagę niż do tej pory na uczciwość.

Ponadto naszym zdaniem, i chciałbym to wyraźnie podkreślić, należy konieczne dokonać
restrukturyzacji sektora bankowego. Nie jesteśmy przekonani o zasadności dalszego
zwiększenia zadłużenia w celu ratowania „chodzących trupów”. Chciałabym wyrazić pełne
poparcie dla słów Pani Poseł Goulard. Potrzebne jest podejście, które pozwoli nam
przygotować Europejczyków na przyszłość w kontekście zielonego nowego ładu i określić
nowy kierunek w warunkach tego kryzysu. Chciałabym jeszcze raz podkreślić, że Europa
jest cudownym miejscem do życia i mamy wiele do zrobienia, by zapewnić, żeby takim
pozostała.

Timothy Kirkhope,    w imieniu grupy ECR – Panie Przewodniczący! Rada Europejska
podjęła ważne decyzje dotyczące zarządzania kryzysami w przyszłości, ale zgadzam się
z Panem Przewodniczącym Barroso, że podstawowe problemy pozostają: konieczność
powrotu do dyscypliny fiskalnej i niechęć niektórych państw członkowskich do
przeprowadzenia poważnych reform gospodarczych.

Powiedziano nam, że przy jednolitej walucie państwa członkowskie nie będą już mogły
deprecjonować metod pokonywania problemów, będą musiały natomiast reformować
swoje gospodarki, żeby stały się bardziej konkurencyjne. Chociaż na pozór jest to atrakcyjna
propozycja, wielu z nas postąpiło słusznie, nie dając się zwieść, ponieważ okazała się ona
zwodnicza. Niektóre państwa członkowskie zdołały znaleźć inne rozwiązania, by sztucznie
wzmocnić gospodarkę: częściowo poprzez obniżenie cen aktywów w drodze niskiego
oprocentowania i odmowę podjęcia inny działań naprawczych, lub poprzez zastrzyk
pożyczonych środków publicznych na nieproporcjonalną skalę i, w niektórych
przypadkach, w celu ukrycia rozmiaru wynikającego stąd deficytu fiskalnego.

Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że musimy znaleźć rozwiązania dla bezpośrednich
skutków tej polityki, a oszczędności budżetowe są niezbędne, musimy uznać, że równie
ważne jest nasze zobowiązanie do przeprowadzenia reform gospodarczych: zwiększenia
elastyczności rynku pracy, tworzenia miejsc pracy, otwarcia rynków i eliminowania barier
handlowych oraz stymulowania prywatnych inwestycji, byśmy mogli wypełnić pustkę
powstałą wskutek zmniejszenia wydatków sektora publicznego.

Z powodu kryzysu finansowego i gospodarczego poważne interwencje rządowe w
gospodarkę są nieuniknione – nie wolno nam jednak mylić opieki paliatywnej z leczeniem.
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Długoterminowym rozwiązaniem jest nie silniejszy rząd, lecz wzrost gospodarczy
generowany przez dobrze prosperujące przedsiębiorstwa działające na konkurencyjnych
rynkach oraz przedsiębiorców zdolnych do dostarczenia wartość konsumentom i tworzenia
miejsc pracy dla naszych obywateli.

Dlatego na przykład strategia Europa 2020, Akt o jednolitym rynku i projekt Unia innowacji
są tak istotne i należy im poświęcać uwagę, na jaką zasługują. Stawka jest wysoka. Podczas
gdy my borykamy się z bezpośrednimi problemami tego kryzysu, inne kraje na całym
świecie – a niektóre z nich cenią wartości polityczne jak się zdaje bardzo odmienne od
naszych – rozwijają się dynamicznie. Jeśli nie wyjdziemy z tego kryzysu i nie obierzemy
drogi prowadzącej do stopniowych reform, będziemy skazani na nieuchronną porażkę z
konsekwencjami, które w największym stopniu będą odczuwalne w sferze propagowania
naszych wartości, a mogą też okazać się zgubne dla przyszłości naszej planety.

Joe Higgins,    w imieniu grupy GUE/NGL – Panie Przewodniczący! Stały mechanizm
stabilizacji finansowej jest w praktyce niczym więcej niż tylko kolejnym narzędziem
służącym do ochrony największych banków europejskich przed skutkami ich
lekkomyślnych spekulacji na rynkach finansowych. Jest to mechanizm, który ma służyć
do zmuszenia ludzi pracy w całej Europie, by ponosili koszty kryzysu spowodowanego
przez zrujnowany system finansowego i napędzanego kryzysem europejskiego kapitalizmu.

Panowie Przewodniczący Barroso i Van Rompuy! Proszę mi dziś rano powiedzieć –
ponieważ jeszcze tego nie zrobiliście – o moralnych aspektach przeniesienia dziesiątków
miliardów euro na pokrycie złych długów prywatnych spekulantów i bankowców, którzy
przepuścili beztrosko pieniądze na irlandzkim rynku nieruchomości, na barki Irlandczyków,
którzy nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności. Mająca niewiele wspólnego z pomocą
finansową interwencja MFW i UE w Irlandii jest mechanizmem, który z irlandzkich
podatników robi wasali europejskich banków. Doprowadzacie do wyniszczenia naszego
sektora usług i degradacji poziomu życia naszych obywateli. Nazywacie się demokratami,
ale doprowadzacie do zniewolenia ludzi pracy w Europie na rynkach, na rynkach
finansowych, które wodzą was za nos.

Wasz mechanizm stabilizacji finansowej jest zwodniczym orężem narzuconym przez
rynki, które pozornie wydaje się nieszkodliwe. My, politycy lewego skrzydła w Irlandii,
będziemy zabiegać o przeprowadzenie referendum w Irlandii, zanim ten mechanizm
zostanie przyjęty.

Nigel Farage,    w imieniu grupy EFD – Panie Przewodniczący! Jakie słowo jest najczęściej
używane w związku z walutą euro? Nie, nie jest nim „porażka” – choć i je można by
wymienić. Tym słowem jest „stabilność”. Czy nie mam racji? Dziesięć lat temu wszyscy
mówili, że z chwilą wprowadzenia waluty euro osiągniemy stabilność. No cóż, po dziesięciu
latach chciałbym zasugerować wniosek, że przyniosła nam ona chaos, niezgodę i niedolę
za cenę milionów, a przecież słowo „stabilność” wciąż się dziś rano powtarza. Pan
Przewodniczący Barroso go użył, wypowiadał je też Pan Przewodniczący Van Rompuy:
„stabilność”.

Poklepujemy się nawzajem po plecach, ponieważ sprzedaż obligacji w Portugalii przebiegła
w ubiegłym tygodniu pomyślnie, chociaż w rzeczywistości Europejski Bank Centralny za
pomocą pieniędzy podatników dokonał wykupu własnego zadłużenia. Wasze zapewnienia,
że wszystko jest w porządku, są bez pokrycia.
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Panie Przewodniczący Van Rompuy! Z kogo, według Pana, stroicie sobie żarty? Wczoraj
rentowność obligacji w Portugalii wzrosła do blisko 7 %. Obywatele w całej Unii przestali
popierać walutę, a bój o Hiszpanię nawet się nie rozpoczął. Już sam model się nie sprawdził,
a wy chcecie jeszcze podwoić fundusz pomocy finansowej. Chcecie nawet zwiększyć
zakres funduszu pomocy, żeby wraz z EBC też mieć jeszcze większą możliwość wykupu
własnego zadłużenia.

Wykorzystujecie kryzys, żeby doprowadzić do narzucenia nam unii fiskalnej. Jeśli się wam
to uda, trzeba będzie zmienić nazwę: zrezygnować z „Unii Europejskiej” i nazwać ją „Unią
Zadłużenia”. Jeśli przedsięwzięcie się wam powiedzie, zamknięcie te państwa południowe
w więzieniu gospodarczym, w którym niedola ludzi będzie nieopisana, a państwa północne
będą już zawsze płacić ogromne rachunki i odsetki, zbyt wysokie dla ich gospodarek.
Doszliśmy do punktu, w którym w gruncie rzeczy nie ma znaczenia to, co każdy z was
mówi. Nikt wam nie wierzy. Obywatele was nie popierają. Mam nadzieję, że rynki
doprowadzą as do upadku i o to się modlę.

Barry Madlener (NI)   – (NL) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Na podstawie
wszystkich gładkich i pustych słów Pana Przewodniczącego Barroso mogę w zasadzie
sformułować tylko jedną tezę, a mianowicie, że zadaniem bogatych państw członkowskich
jest płacenie za biedne państwa członkowskie, ponieważ tak się w rzeczywistości mają
sprawy. Wygląda na to, że taka sytuacja utrzyma się przez pewien czas. Wciąż słyszymy,
że musimy pomagać innym państwom, ale nikt ani słowem nie wspomniał, jak w
rzeczywistości mamy to robić. Krótko mówiąc, chodzi o to, że w gruncie rzeczy obywatele
Holandii mają sięgnąć do swoich portfeli i zapłacić rachunek słabych państw
członkowskich, z których część przystąpiła do strefy euro nieuczciwą drogą.

Pan Przewodniczący José Manuel Barroso mówi: „wybierzmy zrównoważony rozwój”.
To są tylko puste słowa, nie powiedział bowiem, w jaki sposób mamy to zrobić. A jeśli nic
z tego nie będzie? Dlaczego nie możemy opracować scenariusza, który pozwoliłby
państwom takim jak Grecja na powrót do własnej waluty? Wydaje się, że nie jest to możliwe
i że nie jesteście przygotowani do opracowania tego rodzaju scenariuszy, choć wielu
ekonomistów uważa, że w istocie mogą one działać bardzo dobrze i być naszym najlepszym
rozwiązaniem.

Przejdę teraz do tworzenia warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W jaki
sposób mamy to robić? Ogólnie rzecz biorąc, słyszę, że należy ten cel realizować poprzez
ograniczenie wydatków publicznych i właśnie to w Holandii robimy. A co robi Unia
Europejska? Nagradza Holandię, wydając jeszcze więcej. Pamiętacie, jak wystąpiliście z
wnioskiem o zwiększenie budżetu UE o 6 %? Oczywiście to w głównej mierze holenderscy
obywatele mieli pokryć koszty z tym związane, a więc także w tej kwestii brak wam
wiarygodności.

Krótko mówiąc, uważam, że Holandia płaci za biedne państwa, a w konsekwencji następuje
spadek wzrostu gospodarczego w kraju. Obywatele holenderscy są narażeni na ryzyko o
wartości 27 miliardów euro i ta kwota, jak się zdaje, tylko rośnie. Każdego roku wpłacamy
na rzecz UE 4,5 miliarda netto, z których większość przekazuje się słabym państwom
członkowskim, wydatki UE rosną, a my musimy wprowadzać ograniczenia i wartość euro
wciąż spada, w wyniku czego koszty dla obywateli rosną. Panie Przewodniczący! UE nie
można ufać.

Olle Schmidt (ALDE)   – (Pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki na mocy art.
149 ust. 8, skierowane do Nigela Farage’a) Panie Przewodniczący! Na ogół – a w każdym
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razie czasami – zabawnie jest słuchać pana posła Farage’a, ponieważ zna on odpowiedzi
na wszystkie pytania, a te wszystkie pytania zadaje sam sobie.

Ale, Panie Pośle Farage, czy posiadanie 16, 17 czy faktycznie 20 różnych walut – które
mieliśmy w latach 90., kiedy doszło do załamania funta szterlinga – byłoby lepszą opcją?
Czy gdyby tak było, obecna sytuacja w Europie wyglądałaby lepiej? Żaden ekonomista nie
zgodziłby się z Panem, Panie Pośle Farage. Nie można po prostu powiedzieć, że żyjemy w
przeszłości. Mamy teraz do czynienia z problemami, które dzisiaj dotyczą Europy. Nigdy
nie odpowiedział Pan na pytanie, jak sobie poradzić z tą obecną sytuacją i z przyszłością.
Jest Pan populistą i zbyt łatwo przychodzą Panu odpowiedzi na te wszystkie pańskie
pytania.

Nigel Farage (EFD)   – Panie Przewodniczący! Dziesięć lat temu powiedziałem, że nie
można włączać Grecji i Niemiec razem do tej samej unii walutowej i że taka unia nie będzie
działać. Jeśli spojrzeć wstecz, można zauważyć, że kiedy ludzie znajdą się razem w sztucznie
stworzonych uniach walutowych, a rządy myślą, że wiedzą lepiej niż rynki, zawsze
przegrywają rządy.

Pyta mnie Pan, jakie dzisiaj mam rozwiązanie. Jest ono jasne jak słońce. Grecja, Portugalia
i Irlandia nie pasują do strefy euro. Co powinniśmy robić, co powinien zrobić Pan
Przewodniczący Van Rompuy, żeby okazać się prawdziwym przywódcą? Otóż wprowadzić
plan B i pozwolić tym państwom powrócić do własnej waluty, umożliwić im dokonanie
konkurencyjnej dewaluacji i dać im szansę, ponieważ prowadzoną polityką tylko je
wykańczamy.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE)   – (ES) Panie Przewodniczący! Każdy, kto
dziś czyta gazety, dowie się o dwóch rzeczach: że znajdujemy się w kluczowym punkcie
kryzysu długu suwerennego i że europejska reakcja przybiera formę serii odrębnych
przepisów pozbawionych wewnętrznej spójności.

Nawet teraz mamy przed sobą semestr europejski, pakiet zarządzania gospodarczego,
tymczasową i stałą strategię naprawy gospodarczej, tak zwane „euroobligacje” na pokrycie
części długu suwerennego, który jest uznawany za bezpieczny, a także plan działania
opierający się na Europejskim Banku Inwestycyjnym i obligacjach pod konkretne projekty;
te koncepcje znajdują się we wniosku w sprawie rynku wewnętrznego, który Komisja
skierowała do nas.

Sprawozdawcy starają się, po pierwsze, połączyć te wszystkie koncepcje i stworzyć pełny
projekt, ostateczny obraz, który zostanie przedstawiony obywatelom. Po drugie, ten projekt
musi być projektem europejskim, który nie dzieli Europy na dwie części – ale nie dajmy
się zepchnąć na drogę prowadzącą do Europy dwóch prędkości – i osiągnąć dwa cele o
jednakowym znaczeniu: dyscyplinę budżetową – na tyle, na ile jest ona konieczna – i
wzrost gospodarczy, który umożliwi nam wydostanie się z obecnego kryzysu.

Mam jedną uwagę dotyczącą mechanizmu naprawy gospodarczej, do którego nawiązywał
urzędujący przewodniczący Rady. W swoim pierwszym oświadczeniu powiedział, że
prywatni inwestorzy będą uczestniczyć w planach naprawy gospodarczej, co wywołało
głębokie poruszenie i doprowadziło do protestu prezesa Europejskiego Banku Centralnego.
Wyjaśniono, uczynił to właśnie teraz Pan Przewodniczący Van Rompuy, że po pierwsze,
będzie to miało miejsce w poszczególnych przypadkach – kto o nich decyduje i na
podstawie jakich kryteriów? – a po drugie, że będzie odbywać się zgodnie z kryteriami i
polityką Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jedynym państwem, w którym
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Międzynarodowy Fundusz Walutowy zastosował tego typu plan naprawy gospodarczej,
była Argentyna w 2003 roku; doprowadził on do pogrążenia tego kraju w chaosie, z
którego do tej pory się nie wydźwignął, a zadłużenie wobec prywatnych posiadaczy
obligacji jeszcze nie zostało spłacone.

W sprawie euroobligacji zostało dziś poruszonych wiele kwestii. Chciałbym w uzupełnieniu
powiedzieć o dwóch sprawach dodatkowych. Euroobligacje doprowadziłyby do stworzenia
rynku o płynności podobnej do rynku Stanów Zjednoczonych i byłby to impuls dla euro
jako waluty rezerwowej, dzięki czemu banki centralne i suwerenne fundusze mogłyby
tutaj inwestować swoje rezerwy.

I ostatnia moja uwaga: musi w tym przedsięwzięciu uczestniczyć Europejski Bank
Inwestycyjny i należy w uzupełnieniu wprowadzić obligacje odpowiednio dostosowane
do potrzeb wzrostu.

Pervenche Berès (S&D)   – (FR) Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący
Van Rompuy! Zgodził się Pan przewodniczyć tak zwanemu panelowi wybitnych
osobistości. W jego skład weszli ministrowie finansów państw zagrożonych obniżeniem
długu suwerennego. Czy potrafili oni stworzyć zespół wybitnych osobistości? Spory
dominują w obecnej debacie między panami Trichetem i Barroso oraz panią kanclerz
Merkel, podobnie jak zawirowania na rynkach, i są dla nas dowodem, że nie był to zespół
wybitnych osobistości.

Zwrócono się do Pana z prośbą o zarządzanie kryzysem waluty euro. Musimy zarządzać
walutą euro w sposób służący obywatelom, a nie spekulantom. Aby tak się stało, wyraził
Pan zgodę na zmianę Traktatu dla wygody, pomimo że nasza Konferencja
Przewodniczących wyraziła opinię, że taka zmiana jest zupełnie niepotrzebna – potwierdził
to zresztą prezes Eurogrupy.

Mimo to, Panie Przewodniczący Van Rompuy, podejmuje Pan ryzyko, zachęcając nas do
obrania drogi, którą możemy podążać, osiągając „za mało i zbyt późno”. Nadejdzie jednak
dzień, kiedy przyda się Panu mądrość tego Parlamentu, gdy zaistnieje potrzeba osiągnięcia
porozumienia w sprawie zmiany Traktatu, żebyśmy mogli w przyszłości wprowadzić
harmonizację polityki podatkowej, skarb europejski, kredyty na potrzeby wzajemnego
zarządzania zadłużeniem oraz odtworzenia miejsc pracy w ramach naszej polityki
gospodarczej.

Jeśli nie chce Pan zmiany Traktatu, proszę wziąć byka za rogi i zapewnić większą współpracę
w strefie euro w celu zarządzania problemami i obowiązkami państw członkowskich
należących do tej strefy, a nie pozwalać tej walucie dryfować wtedy i tam, dokąd poniosą
ją rynki.

Martin Callanan (ECR)   – Panie Przewodniczący! Ponieważ jest to sprawa o tak dużym
znaczeniu dla całej gospodarki europejskiej, chociaż (na szczęście) mój kraj nie należy do
strefy euro, z zadowoleniem przyjmuję przynajmniej niektóre ze środków uzgodnionych
przez Radę w odniesieniu do strefy euro, a w szczególności ustalenia, że państwa strefy
euro powinny same ponosić odpowiedzialność za rozwiązywanie własnych problemów.

Jestem również zadowolony z uznania przez Radę, wprawdzie z pewnym opóźnieniem,
że art. 122 Traktatu jest zupełnie nieodpowiedni jeśli chodzi o wspieranie mechanizmu
pomocy finansowej. To nie są klęski żywiołowe ani nadzwyczajne okoliczności pozostające
poza kontrolą państw członkowskich. Niemniej jednak, przygotowując podstawę dla tego
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mechanizmu, który ma wejść w życie prawdopodobnie w 2013 roku, nie powinniśmy
zapominać, że w dalszym ciągu bardzo głęboko tkwimy teraz w kryzysie.

Sytuacja nadal jest bardzo trudna w wielu państwach członkowskich: Portugalia niemal z
całą pewnością będzie miała problemy, przypuszczalnie również Hiszpania i być może
Belgia. Mnie jednak szczególnie niepokoją konsekwencje dla naturalnej demokracji w tych
państwach. Państwa te stają się w rzeczywistości gospodarczymi protektoratami pod
przewodnictwem panów Barroso, Van Rompuya i innych. Decyzje krajowych wyborców
w tych państwach, dotyczące priorytetów w wydatkach i realizowanej polityce
gospodarczej, odnoszą obecnie bardzo niewielki skutek. Są one pod kontrolą Brukseli i
pod kontrolą międzynarodowych instytucji finansowych.

Gdy pokonamy ten kryzys, musimy naprawdę zwrócić uwagę na przywrócenie demokracji
w tych państwach i odbudowanie woli ich krajowych wyborców do sprawowania kontroli
nad krajową polityką gospodarczą własnego państwa.

Miguel Portas (GUE/NGL)   – (PT) Panie Przewodniczący! W polityce wyróżnia się środki
uzasadnione, środki nieuzasadnione i środki niewłaściwe. Dla Europy emisja europejskiego
długu publicznego jest środkiem uzasadnionym, chociaż pani kanclerz Merkel się z tym
nie zgadza. Uzasadnionym rozwiązaniem dla nas w Europie jest możliwość uwspólnienia
części naszego długu suwerennego, pomimo że pani kanclerz Merkel się z tym nie zgadza.
Niewłaściwe jest natomiast to, że została upubliczniona informacja, że europejski
mechanizm stabilizacji i Międzynarodowy Fundusz Walutowy mogą doprowadzić do
uwspólnienia części zadłużenia banków prywatnych na poziomie 6 % lub 7 % stopy
procentowej, w przypadku Portugalii, po tym jak te same banki zapewniły sobie
finansowanie na poziomie stopy procentowej w wysokości 1 % z Europejskiego Banku
Centralnego.

Panie Przewodniczący Van Rompuy! Moje pytanie jest następujące: jak długo będzie się
oczekiwać od Europy, że będzie cudotwórcą kapitału finansowego? Jak długo jeszcze
będziemy godzić się na przekształcanie zadłużenia prywatnego w dług publiczny? Jak
długo jeszcze będziemy zmuszać europejskich podatników, pracowników i emerytów do
spłacania długów wygenerowanych przez sektor banków prywatnych, które nas atakują?

Na tym polega dziś prawdziwy problem.

Mario Borghezio (EFD)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! W Stanach
Zjednoczonych została uchwalona ustawa wymagająca od Rezerwy Federalnej podawania
szczegółowych informacji o tym, ile środków finansowych z pakietu ratunkowego o
wartości 3 300 miliardów dolarów zostało przekazanych bankom i którym.

Zastanawiam się, czy niestosownością byłoby prosić was o przyjęcie takich samych
kryteriów przejrzystości, jeżeli nie zablokuje ich superlobby finansowe i bankowe.
Rozważmy następującą sytuację: jaka przyszłość rysuje się dla tej wymuszonej Unii wolnych
państw, która opiera się na zasadzie finansowania przez państwa silniejsze państw
słabszych?

Czy w kategoriach technicznych jesteśmy gotowi przyznać, że w rzeczywistości euro jest
praktycznie waluta upadłą? Jak możemy więc w ogóle myśleć o zmuszaniu państw o słabej
gospodarce do jej stosowania? Czy scentralizowana polityka monetarna jest do przyjęcia
dla państw, które mają tak zdecydowanie różne stopy procentowe?
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Sam pan prezes Trichet zaprzeczył, że istnieje niebezpieczeństwo niewypłacalności
Europejskiego Banku Centralnego, przyznając jednak, że jedną z przyczyn zwiększenia
kapitału zakładowego tego banku jest zabezpieczenie się przed ryzykiem kredytowym,
innymi słowy, brakiem pokrycia dla zakupionych obligacji. Jest to również czas na nowe
testy stresu w największych bankach i przywiązywanie większej wagi do zadłużenia banków
wysokiego ryzyka, czego domaga się minister gospodarki.

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Ioannis Kasoulides (PPE)   – Panie Przewodniczący! Przesłanie polityczne z ostatnich
decyzji Rady skierowane do spekulantów, mediów i rynków jest takie, że państwa
członkowskie UE będą robić wszystko, aby chronić strefę euro i bronić waluty euro.
Niezależnie od toczących się dyskusji wewnętrznych o tym, czy trzeba będzie podwoić
kapitał instrumentu finansowego i o prawie do nabywania obligacji, o tym, czy mechanizm
stabilizacji finansowej po 2013 roku będzie uwzględniać możliwość ograniczenia zysków
czy też otrzyma polecenie sprzedaży euroobligacji, są to koncepcje, których nie wyklucza
żadne państwo. Przedmiotem dyskusji jest tylko czas: czy jest potrzebny i kiedy oraz w
jaki sposób ma być wykorzystywany. Niech media i analitycy nie mają żadnych złudzeń.
UE wprowadzi wszystkie rozwiązania, które są potrzebne i wtedy, kiedy są potrzebne.

W odniesieniu do mechanizmu stabilizacji finansowej w decyzji Rady stwierdza się, że
mechanizm ten „będzie uruchamiany, jeżeli okaże się to niezbędne do ochrony stabilności
strefy euro jako całości”. Jako poseł z małego państwa członkowskiego, chciałbym prosić
o zapewnienie, że państwa członkowskie, takie jak Malta, Cypr, Estonia czy Słowenia,
zostaną uwzględnione, ponieważ jeśli znajdą się w tarapatach, mogą nie być niezbędne
do ochrony stabilności strefy euro jako całości.

Anni Podimata (S&D)   – (EL) Panie Przewodniczący! Musimy przyznać, że chociaż
Europa była zupełnie nieprzygotowana pod względem instytucjonalnym i politycznym,
od samego początku podjęła poważne kroki w celu rozwiązania kryzysu. Począwszy od
zastosowania pakietu wsparcia dla Grecji prawie rok temu, po decyzję podjętą przez Radę
Europejską, dotyczącą utworzenia stałego mechanizmu stabilizacji, zostały podjęte ważne
działania. Niemniej jednak wciąż trwająca i nasilająca się presja ze strony rynków,
wywierana już nie tylko na państwa strefy euro o najsłabszych gospodarkach, dowodzi,
że nasze decyzje są fragmentaryczne i niewystarczające, pod względem zapewnienia
zintegrowanej reakcji na kryzys.

Dlatego też potrzebna jest nam zintegrowana europejska reakcja na kryzys, która nie
zastąpi ani nie zwolni państw członkowskich z obowiązku dotrzymania słowa i
przeprowadzenia restrukturyzacji finansów publicznych, lecz która zapewni ochronę ich
gospodarek przed atakami ze strony rynku i pomoże zagwarantować powodzenie ich
starań.

Panie Przewodniczący! Kilka dni temu Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą
Komisję Europejską do niezwłocznego przeprowadzenia studium wykonalności na temat
emisji euroobligacji.

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL)   – (PT) Panie Przewodniczący! Zakończył się Europejski Rok
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Czy Rada podsumowała swoje
dokonania? Nie.
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Gdyby takie podsumowanie powstało, musiałoby się kończyć wnioskiem, że nigdy dotąd
nie nastąpił tak gwałtowny wzrost ubóstwa, że liczba osób żyjących w biedzie w tej bogatej
Europie przekroczyła już 100 milionów i że podjęte decyzje będą jedynie przyczyniać się
do narastania problemu bezrobocia, nierówności i wykluczenia społecznego. Tymczasem
zyski grup gospodarczych i finansowych rosną, tak jak spekulacyjne zyski z tytułu długu
suwerennego, przy wsparciu uwzględnionym w wytycznych Europejskiego Banku
Centralnego i wskutek polityki Rady i Komisji.

Czy na tym polega cel strefy euro?

Państwa o słabszych gospodarkach w dalszym ciągu znajdują się pod presją i są
szantażowane, a rządy wobec protestów i walki ludzi pracy uciekają się do represji i
przemocy w stosunku do związków zawodowych i pracowników, tak jak miało to miejsce
wczoraj w Portugalii.

Powodem naszego protestu, naszego oburzenia i zdecydowanego przekonania jest to, że
chcemy innej Europy: opartej na postępie społecznym, takiej, w której szanuje się tych,
którzy pracują i walczą o swoje prawa. Zapewniam, że staniemy ramię w ramię z ludźmi
pracy w ich walce o położenie kresu waszej polityce.

Tunne Kelam (PPE)   – Panie Przewodniczący! Jestem zadowolony, że dzisiaj jest 19.
dzień przynależności Estonii do strefy euro, ale Estonia przygotowywała się do niej od
czasu przystąpienia do UE. Nawet projekt estońskiej monety euro został uzgodniony w
głosowaniu powszechnym sześć lat temu. Jednakże przystąpienie do strefy euro jest kwestią
nie tylko indywidualnego wyboru, ale też większej solidarności, przyjmowania wspólnej
odpowiedzialności i aktywnego przyczyniania się do stabilności całego kontynentu.

W czasie kryzysu gospodarczego wartości moralne i zasady etyczne stały się ważniejsze.
Dostrzegamy, że potencjał gospodarczy jako taki nie jest wystarczający. Istotne jest to,
czy danemu państwu można faktycznie zawierzyć, że ma wolę i jest zdolne do wypełnienia
zobowiązań we właściwym czasie i jest gotowe zaangażować się w poważne reformy
strukturalne.

Jestem zadowolony, że Rada doszła do porozumienia w sprawie europejskiego mechanizmu
stabilizacji, ale w praktyce drogą do wzrostu gospodarczego i stabilności jest przede
wszystkim dokończenie tworzenia jednolitego rynku, a w szczególności europejskiego
jednolitego rynku cyfrowego. Działania związane z przedsięwzięciem wymienionym w
drugiej kolejności powinny być uwzględnione w „mapie drogowej” europejskiego
jednolitego rynku i w europejskiej agendzie cyfrowej.

Mogłaby to być realna szansa na zwiększenie konkurencyjności Europy w świecie.
Obywatele Europy oczekują od nas ułatwień w prowadzeniu działalności w sferze cyfrowej,
w której zasady dokonywania operacji, takich jak płatności elektroniczne i e-identyfikacja,
powinny być spójne i zrozumiałe. Jednolity rynek cyfrowy wymaga również
zdecydowanych działań związanych z rozwojem rynku usług.

Jean-Pierre Audy (PPE)   – (FR) Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący
Van Rompuy, Panie Przewodniczący Barroso! Chciałbym podzielić się dwoma
spostrzeżeniami.

Pierwsze dotyczy zakresu stałego mechanizmu zarządzania kryzysowego. Państwa
członkowskie nienależące do strefy euro w rzeczywistości dzielą się na dwie kategorie:
Wielka Brytania i Szwecja, które nie są zobowiązane do przyjęcia euro, i pozostałe państwa,
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których wraz z przynależącymi do tej strefy jest 25. Moim zdaniem te państwa, które
posługują się walutą euro, powinny korzystać z przywileju szczególnego traktowania w
ramach tego mechanizmu, a w tym zakresie nie ma obecnie żadnych przepisów.

Po drugie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na parlamenty narodowe. Parlamenty
narodowe nie biorą udziału w procedurze uproszczonej, chyba że jest ona częścią procedur
ratyfikacyjnych. Proponuję, żeby parlamenty narodowe zostały włączone do procesu
konsultacji na zasadzie dobrowolności, nasuwa się bowiem pytanie, kto będzie zapewniać
kontrolę polityczną w ramach przyszłego mechanizmu. Czy będzie to Parlament Europejski,
czy parlamenty narodowe? Ponieważ jednak w strefie euro nie ma wymiaru
parlamentarnego, nie wiemy, jak zapewnić kontrolę polityczną tego mechanizmu. Z tym
pytaniem zwracam się do Państwa.

Roberto Gualtieri (S&D)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący
Van Rompuy, Panie i Panowie! Dostrzegam dwa główne problemy związane z
proponowaną zmianą art. 136; jeden dotyczy kwestii instytucjonalnej, drugi – politycznej.

Problem instytucjonalny jest następujący: art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej stanowi, że polityka pieniężna w odniesieniu do państw, których walutą jest
euro, należy do wyłącznych kompetencji Unii, natomiast art. 2 przewiduje, że państwa
członkowskie mogą wykonywać wyłączną kompetencję jedynie z upoważnienia Unii.
Trudno jest zrozumieć, dlaczego stosowanie przepisu jasno określonego w Traktacie
wymaga reformy Traktatu.

Jest także problem polityczny: wybierając wariant dotyczący reformy Traktatu, a nie
polegający na zastosowaniu art. 2 lub art. 352 i 136, uzależnia się europejski mechanizm
stabilizacji, a w związku z tym i przyszłość waluty euro, od 27 procesów ratyfikacyjnych.

Czy ludzie zdają sobie sprawę, że gdyby tylko jeden z tych 27 procesów ratyfikacyjnych
zakończył się niepowodzeniem, wówczas trudno byłoby znaleźć plan B dla waluty euro?
Czy Rada Europejska ma świadomość, że wybierając tę drogę, naraża przyszłość euro na
duże ryzyko?

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)   – (HU) Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący
Van Rompuy, Panie Przewodniczący Barroso! Stabilizacja waluty euro i utworzenie
mechanizmu zarządzania kryzysowego to nasze najważniejsze zadania operacyjne mające
na celu pobudzenia wzrostu gospodarczego, dzięki któremu powstaną nowe miejsca pracy
i który jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia długu publicznego państw
członkowskich, z tym zgadzają się wszystkie państwa członkowskie. Jednakże, ze względu
na realizację tych zadań, nie możemy pozwolić sobie na odłożenie na bok innych spraw,
dyskusji o sprawach strategicznych, takich jak innowacje, która już miała miejsce w grudniu.
Kolejny szczyt w lutym będzie odpowiednią okazją do podjęcia strategicznych decyzji w
ważnych kwestiach, takich jak energetyka. W czasie prezydencji Węgier rozpoczęły się
przygotowania do szczytu energetycznego. Najważniejsze zasady zostały już ustanowione
w ubiegłym roku. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego
weszło w życie. Panie Przewodniczący! Proszę mnie uspokoić, że troska o stabilizację strefy
euro nie przyczyni się do zaniedbania szczytu energetycznego.

Nikolaos Salavrakos (EFD)   – (EL) Panie Przewodniczący! Wszystkim wiadomo, że rząd
Stanów Zjednoczonych był zmuszony, po raz drugi w czasie obecnego kryzysu
kredytowego, podjąć poważną interwencję polegającą na udzieleniu wsparcia dwóm
dużym bankom, które ogłosiły upadłość i towarzystwu ubezpieczeniowemu ING. W
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związku z tym zasilono system bankowy kwotą pomocy finansowej w wysokości 700
miliardów dolarów. Mimo tych działań gospodarka Stanów Zjednoczonych w dalszym
ciągu potrzebowała pomocy, a rząd, nie myśląc o oszczędnościach, niedawno przekazał
kolejne środki, w wysokości 600 miliardów dolarów, żeby wydobyć gospodarkę z recesji.
Oczywiście Stany Zjednoczone Ameryki Północnej drukują nowe pieniądze.

W przeciwieństwie do gospodarki Stanów Zjednoczonych, w strefie euro zasady dyscypliny
budżetowej i ścisłej kontroli polityki pieniężnej pozostały nienaruszone, a tym samym
powstało miejsce dla różnych przedsiębiorstw spekulacyjnych na spekulacje kosztem
państw mniej odpornych na presję. Panie Przewodniczący! Proponuję, żeby rozważyć
ewentualność zastosowania ilościowego rozluźnienia polityki pieniężnej w strefie euro;
może to okazać się jajkiem Kolumba.

Liisa Jaakonsaari (S&D)   – (FI) Panie Przewodniczący! Nie ulega wątpliwości, że nad
Europą wisi obusieczny miecz Damoklesa – to znaczy kryzys gospodarczy i wzrost
nacjonalizmu – zaś oba te zjawiska łącznie działają ze zdwojoną siłą.

Pan poseł Hughes zapytał w imieniu grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów
w Parlamencie Europejskim, czy strefę euro trzyma dziś w całości marzenie ojców
założycieli czy przerażająca wizja całkowitego załamania systemu. Niestety obecnie
przeważa przerażająca wizja całkowitego załamania systemu. Chciałabym zatem wyrazić
nadzieję, że Komisja wykaże większe zdecydowanie w zakresie zagadnień związanych z
Europą socjalną. Jest bardzo dziwne, że w tych sprawach wykazuje się taką słabość. Obecnie
nie ma się nawet co zastanawiać, czy polityką rządzą rynki, czy sama polityka: polityka
wychodzi na ulice. Ewoluuje w kierunku demonstracji i dostaje się w ręce różnych grup
ekstremistycznych i skrajnej prawicy. Komisja powinna zatem ustalić priorytetową
kolejność kwestii związanych z Europą socjalną. Niestety w tej sprawie nic się jednak nie
dzieje.

Seán Kelly (PPE)   – Panie Przewodniczący! W przeciwieństwie do wielu mówców,
chciałbym pogratulować Panom Przewodniczącym, Van Rompuyowi i Barroso, w każdym
razie aktywnej postawy w obliczu obecnego kryzysu i wprowadzenia środków, które,
mam nadzieję, odniosą sukces w przyszłości. Na tym etapie nie możemy rozstrzygać, czy
tak się stanie, czy nie. Jeśli tak, obaj panowie zostaną uznani za bohaterów. Jeśli nie,
przypuszczalnie będą postrzegani jako złoczyńcy, ale trzeba im zawierzyć, jeśli taka wiara
jest konieczna. Na szczęście struktura nadzoru pozwoli zapewnić, żeby wiele błędów,
które doprowadziły do obecnej sytuacji, nie powtórzyło się w przyszłości.

Niestety w moim państwie musieliśmy skorzystać z pomocy finansowej i to przede
wszystkim ze względu na lekkomyślność naszych banków i niewłaściwe zarządzanie. W
ciągu kilku miesięcy będziemy mieć nowy rząd i mam nadzieję, że zapewni on stabilność
polityczną, ale chciałbym zwrócić się z apelem do Panów Przewodniczących, Van Rompuya
i José Manuela Barroso, o podjęcie próby obniżenia stopy procentowej dla pomocy
finansowej, ponieważ jest zbyt wysoka i może doprowadzić do paraliżu państwa.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji – Panie Przewodniczący! Po pierwsze, ta
debata wskazała, jak złożony charakter ma kryzys i jak skomplikowaną reakcję wywołuje.
O jednym chcę Państwu powiedzieć – ogromna większość zdecydowanie podziela wspólne
europejskie ideały i uznaje potrzebę europejskiej reakcji – a mianowicie, że nie powinniśmy
ulec rozdźwiękom w sprawach, które nie są najważniejsze.
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Niektórzy z Państwa słusznie zwracali uwagę, że obecnie stoimy wobec prawdziwego
wyzwania – czasem zagrożenia – dla integracji europejskiej. Takie zagrożenie dało się
odczuć w tej dzisiejszej debacie. Usłyszałem kilka opinii nacechowanych nacjonalizmem,
opinii tendencyjnych – i muszę szczerze przyznać, że nie jestem przyzwyczajony do
wysłuchiwania tego rodzaju wystąpień w Parlamencie Europejskim.

Było ich wprawdzie niewiele, ale zostały wygłoszone, i traktuję to jako próbę pogłębienia
podziałów między Europejczykami, na tak zwanych bogatych i tak zwanych biednych.
Tych z Państwa, którzy wyrazili takie opinie – jestem tymi opiniami zdumiony – występując
przeciwko solidarności europejskiej, próbując pogłębić podziały między bogatymi i
biednymi, pytam: gdzie byliście, kiedy Europa po wojnie finansowała wasze rolnictwo,
żebyście mogli wyżywić swych obywateli? Gdzie byliście, kiedy Europa finansowała wasze
infrastruktury, które umożliwiły rozwój i konkurencyjność waszych państw? Gdzie byliście,
gdy Europa zapewniła rynek wewnętrzny, na którym mogliście sprzedawać swoje usługi
i produkty? Gdzie byliście, gdy Europa stworzyła wam podstawy dla wzrostu gospodarczego
i dobrobytu waszych państw po wojnie?

Tylko ktoś o egoistycznych poglądach, krótkowzroczny i myślący krótkoterminowo może
przedstawiać tego rodzaju argumentację przeciwko jedności europejskiej. Moim zdaniem
jest to poważny problem i kilkoro z Państwa zwróciło na niego uwagę. Mój apel, który
kieruję do wszystkich tych, którzy podzielają europejskie ideały jest następujący:
powinniśmy być zjednoczeni w dążeniu do wypracowania kompleksowej reakcji w sprawie,
która, jak trzeba przyznać – mówię to poważnie – wymaga budowania konsensusu. Czasami
nie jest to łatwe w Unii Europejskiej składającej się z 27 państw członkowskich, w strefie
euro, do której należy obecnie 17 państw członkowskich – witam serdecznie w niej Estonię
jako nowego członka – i w której proces decyzyjny nie zawsze jest prosty, po części dlatego,
że opieramy się na zasadach demokracji. Mamy nie tylko instytucje europejskie, mamy
27 demokratycznych państw.

Mamy przed sobą niezwykle trudne zadanie. Dlatego chciałbym zaapelować do wszystkich,
którzy podzielają idee europejskie, żeby nie pozwolili się nam rozproszyć z powodu
pewnych różnic poglądów na temat kierunku polityki.

Panie Pośle Hughes! Bardzo cenię sobie Pańską troskę o Europę socjalną, ale nie
pozostawiajmy w tej sprawie żadnych niejasności. Jak najlepiej wspierać rządy, na przykład
rząd grecki, rząd hiszpański, rząd portugalski, którymi kierują bardzo szanowani
członkowie naszej politycznej rodziny; czy rzecz polega na wspieraniu reform, które
odważnie podejmują, czy na tym, żeby po prostu przyznać, że te reformy są wbrew
europejskim wartościom?

W Europie potrzebne są reformy strukturalne, również w sektorze pracy. Taka jest
rzeczywistość. Jeśli zapyta Pan premiera Papandreu, premiera Zapatero, premiera Sócratesa,
odpowiedzą, że właśnie tym się zajmują lub mają zamiar przeprowadzić je w jeszcze dalej
idący sposób. Uważam, że najlepszą metodą wspierania tych odważnych wysiłków, które
w Europie wszyscy staramy się podejmować w różnym tempie, jest mówienie językiem
prawdy.

W dzisiejszym świecie konkurencji, przy obecnej presji ze strony niektórych silniejszych
gospodarek wschodzących albo się dostosujemy albo narazimy na zagrożenie naszą
społeczną gospodarkę rynkową. Musimy się dostosować i to zrobimy, jak sądzę, bez
naruszania praw pracowniczych. Chcę powtórzyć jeszcze raz – nie zapomniałem o tym
pytaniu, za chwilę na nie odpowiem – uważam, że jest niezwykle ważne, że przestrzegamy
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zasad dialogu społecznego. Powiedziałem to wczoraj i dzisiaj ponownie potwierdzam.
Ale jeśli w rzeczywistości nie dokona się tego rodzaju konsolidacji finansów publicznych
i nie przeprowadzi się reform społecznych, nie wzbudzimy zaufania, a bez zaufania nie
osiągniemy wzrostu, bez niego natomiast nie zdołamy zapewnić miejsc pracy naszym
obywatelom.

Zwracając się do szanownych posłów tego Parlamentu, którzy pochodzą z Irlandii i zadali
pytanie, w którym sugerują, że problemy Irlandii zostały stworzone przez Europę, pozwolę
sobie powiedzieć, że do problemów Irlandii przyczyniły się nieodpowiedzialne zachowania
na rynkach finansowych niektórych instytucji irlandzkich i brak nadzoru na rynku
irlandzkim. Europa współdziała teraz z Irlandią w celu znalezienia rozwiązań, stara się ją
wspierać. Ale to nie Europa doprowadziła do tej nieodpowiedzialnej sytuacji fiskalnej i
nieodpowiedzialnych zachowań finansowych.

Europa stara się wspierać Irlandię, ponieważ ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie leży
odpowiedzialność. Dlatego istotne znaczenia ma to, by ci z nas – a jest nas zdecydowana
większość – którzy wierzą w europejskie ideały, byli przekonani, że najbardziej możemy
skorzystać na wspólnej reakcji.

Inna poruszona przez niektórych z Państwa kwestia zawiera się w pytaniu: jakie mamy
ambicje? Po raz kolejny pozwolę sobie wyjaśnić stanowisko Komisji. Opowiadamy się za
największymi ambicjami w zintegrowanej reakcji. Dlatego też Komisja będzie gotowa
wesprzeć pewne działania, które niektórzy z Państwa już zaproponowali. Ale w obecnej
sytuacji, w czasie kryzysu, z którym mamy do czynienia, w czasie niestabilności rynku,
uważamy, że niezwykle ważne jest osiągnięcie konsensusu dotyczącego państw
członkowskich, i w rzeczywistości, wystąpiły pewne różnice zdań w sprawie metod
rozwiązania tego kryzysu.

Zmiana Traktatu: znają Państwo stanowisko Komisji. Mówiliśmy od początku, że naszym
zdaniem istnieje możliwość ustanowienia stałego mechanizmu bez zmiany Traktatu. Ale
przynajmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej – w tych sprawach
wymagana jest jednomyślność – stwierdziło wyraźnie, że zmiana Traktatu jest potrzebna.
Ponieważ jesteśmy przekonani o konieczności posiadania stałego mechanizmu stabilizacji,
Komisja działała w sposób konstruktywny i poparła tę niewielką zmianę Traktatu. W
związku z tym uważam, że podziały w tej sprawie byłyby teraz ogromnym błędem,
ponieważ zależy nam na większej stabilizacji, i moim zdaniem powinniśmy wyrazić zgodę
na tę niewielką zmianę Traktatu.

Niektórzy z nas chcieliby pójść jeszcze dalej. Ja sam chciałbym pójść dalej pod względem
struktury i pogłębienia podejścia wspólnotowego. Ale w tym bardzo szczególnym
momencie musimy wykazać się odpowiedzialnością i starać się znaleźć największy wspólny
mianownik na najbardziej ambitnym poziomie, a nie szukać najmniejszego. Dlatego
chciałbym raz jeszcze podkreślić, że niektóre przedstawione przez Państwa propozycje
są rzeczywiście interesujące, ale w obecnej chwili nie pomogą w wypracowaniu niezbędnego
konsensusu, a Komisja musi bardzo zwracać uwagę na wkład, jaki wnosi w wypracowanie
tego konsensusu.

I wreszcie chcę powiedzieć, że moim zdaniem każdy musi wnieść wkład. Nie podobają
mi się te podziały na bogatych i biednych, nowych i starych czy znajdujących się w centrum
bądź na peryferiach. W Europie wszystkie państwa mają taką samą rangę i te przejawy
dyskryminacji państw członkowskich są w rzeczywistości bardzo niebezpieczne dla
projektu europejskiego. A więc jak mamy to wszystko przeprowadzić? Powinniśmy
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poprosić wszystkie państwa członkowskie, które znajdują się w trudniejszej sytuacji, by
zrobiły wszystko to, co trzeba, żeby przywrócić zaufanie do ich gospodarek, w drodze
zapewnienia odpowiedniej stabilności makroekonomicznej, konsolidacji fiskalnej, reform
strukturalnych; jest to w tym momencie niezwykle ważne. Nie pomagamy im, sugerując,
że mogą uniknąć tej drogi; wcale im nie pomagamy.

Jednocześnie solidarność powinny okazać im te państwa, które są obecnie w lepszej sytuacji.
Moim zdaniem jest niezwykle ważne, żebyśmy podjęli zdecydowane działania w celu
osiągnięcia stabilności strefy euro, żebyśmy nie znaleźli się poza wydarzeniami, jak zdarzało
się to w przeszłości, ale je wyprzedzali, żebyśmy podjęli kompleksową reakcję, która
przywróci zaufanie w strefie euro i w całej Unii Europejskiej, nie tylko w deklaracjach, ale
w działaniu. To jest ważna sprawa, jest to kwestia wiarygodności. Deklaracje są ważne, ale
same nie wystarczą, liczą się działania i dla nas wszystkich zaangażowanie na rzecz lepszego
zarządzania w strefie euro i w Unii Europejskiej. Tego w istocie domagają się od nas rynki.

Jest to kwestia percepcji i sposobu, w jaki możemy podejmować decyzje i jak możemy te
decyzje wprowadzać w życie. Potrzebne są nam: silniejsze zarządzanie w strefie euro,
silniejsza koordynacja polityki gospodarczej w całej Unii Europejskiej, a zwłaszcza
zobowiązanie nas wszystkich do przestrzegania zasad solidarności i odpowiedzialności.
Nie chodzi wyłącznie o odpowiedzialność, lecz także o solidarność. Nie jest to tylko kwestia
solidarności, ale również kwestia odpowiedzialności. Tylko w taki sposób możemy osiągnąć
stabilność, a stabilność jest podstawą dla przyszłego dobrobytu.

Herman Van Rompuy,    Przewodniczący Rady Europejskiej – (FR) Panie Przewodniczący,
Panie i Panowie! Zacznę od przedstawienia kilku pozytywnych faktów. Przepraszam, że
czasami staram się podchodzić w sposób pozytywny.

Po pierwsze, teraz okazuje się, że wzrost gospodarczy jest znacznie większy niż się
spodziewaliśmy przed kilkoma tygodniami lub miesiącami. W niektórych krajach
bezrobocie się zmniejsza. Kto by przypuszczał, w roku 2008 czy 2009, że tak będzie? W
całej Unii Europejskiej, od lat 2010-2011, ogólnie zatrudnienie ponownie wzrośnie po
największym od 70 lat kryzysie. Powtórzę jeszcze raz: nie spodziewaliśmy się tego jeszcze
kilka miesięcy temu – a jednak tak się dzieje.

Po drugie, oczywiście jest kryzys, ale nasza wspólna waluta – wspólna waluta 27 państw,
w każdym razie – jest stabilna, jej kurs wobec dolara wynosi teraz 1,30. Kiedyś, dawno
temu, wynosił on 0,85. Wtedy nikt nie mówił, że euro jest zagrożone. W porównaniu z
innymi kontynentami i innymi głównymi walutami mamy stabilną równowagę płatniczą
i, w porównaniu do innych dużych państw, mamy deficyt budżetowy praktycznie na
poziomie połowy ich deficytów. Wyjaśnia to, dlaczego, pomimo wszystkich naszych
problemów, euro jest walutą stabilną. Chciałem to podkreślić, zanim przejdę do innych
spraw.

Oczywiście jesteśmy w pełni świadomi, że musimy posunąć się naprzód, ale naprawdę
musimy pamiętać, tak jak już powiedziałem, kiedy byłem tu ostatnio, że w strefie euro
znaleźliśmy się w tym kryzysie – raczej zresztą w kryzysie strefy euro niż waluty euro –
bez odpowiednich instrumentów. Praktycznie musieliśmy je tworzyć na bieżąco. Jest to
nasza wspólna odpowiedzialność, ale także sposób wyjaśnienia, dlaczego nie posuwaliśmy
się tak szybko, jak zdawało się na początku, ani tak szybko, jak wymagały okoliczności.

Nie mieliśmy więc nic. Był wprawdzie pakt na rzecz stabilności i wzrostu, ale go nie
przestrzegano. Nie było nadzoru makroekonomicznego. Nie było mechanizmu
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kryzysowego – ani tymczasowego, ani stałego, i nie było silnych instytucji, które
sprawowałyby nadzór finansowy. Musieliśmy tworzyć wszystko na bieżąco, w czasie
kryzysu, i na tym polega nasza wspólna odpowiedzialność. Niektórzy z Państwa powiedzieli:
„za mało i zbyt późno”. No cóż, ponieważ mieliśmy bardzo niewiele instrumentów albo
nie mieliśmy żadnych, nie jesteśmy w sytuacji, którą można określić stwierdzeniem „za
mało i zbyt późno”, ale takiej, w której działamy „krok po kroku”. Warto sobie to wyjaśnić.

Druga moja uwaga dotyczy wypowiedzi, którą słyszałem od niektórych z Państwa: „Tak,
ale kryzys nie jest pod kontrolą. Spójrzmy na rozwój sytuacji na rynkach”. Jednocześnie i
jednym tchem inni – czasem nawet te same osoby – mówią: „Nie można pozwolić, żeby
rynki dyktowały sposób działania”. Padają takie czy inne argumenty, ale nie zawsze są one
zbyt spójne.

Co do podejmowanych działań: oczywiście, są reformy, które należy podjąć w państwach
członkowskich, nie tylko w państwach borykających się z problemami, ale we wszystkich
państwach członkowskich: reformy w celu uwolnienia potencjału zatrudnienia i uwolnienia
potencjału wzrostu. Nie ulega wątpliwości, że reformy są często bolesne. Bezsprzecznie
trzeba wykonać ogrom pracy, żeby rozłożyć w sposób sprawiedliwy to, o co zostaną
poproszeni ludzie.

Chciałbym jednak przypomnieć Państwu, że niektóre duże państwa, które teraz szybciej
wychodzą z kryzysu gospodarczego, podjęły działania cztery, pięć, a nawet sześć lat temu,
bardzo trudne działania u siebie, które wówczas spotkały się z bardzo silnym oporem
społecznym. Okazały się one jednak skuteczne pod względem wzrostu gospodarczego i
wzrostu zatrudnienia. Musimy przejść przez trudne czasy, ale też dołożyć więcej starań,
żeby obciążenie rozłożyć sprawiedliwie. Nasza Unia może dać wiele wymownych
przykładów, by pokazać, że jest to właściwe podejście.

Reformy są konieczne na szczeblu państw członkowskich i oczywiście są niezbędne na
szczeblu samej Unii, a strefy euro w szczególności. Dlatego bardzo ważne jest, by możliwie
najszybciej wprowadzić zarządzanie gospodarcze, w sprawie którego podjęła decyzję
grupa zadaniowa, po rozpatrzeniu sześciu propozycji Komisji przedstawionych
Parlamentowi Europejskiemu, i doprowadzić do porozumienia wszystkich zaangażowanych
w procedurę współdecyzji. Jest to sprawa bardzo pilna.

Trzeba to przeprowadzić, jeśli mamy pójść jeszcze dalej pod względem zbieżności wzrostu
gospodarczego i polityki gospodarczej w ramach strefy euro. Jeżeli uda się nam to osiągnąć
w drodze porozumienia między państwami strefy euro, nie wolno nam myśleć jedynie o
tym, ale poprzez pracę dążyć w kierunku osiągnięcia porozumienia w ciągu najbliższych
kilku tygodni i najbliższych kilku miesięcy. Być może jednak musimy iść dalej w strefie
euro niż zdecydowano w grupie zadaniowej pracującej nad propozycjami Komisji,
ponieważ tak naprawdę, kiedy jest wspólna waluta, istnieje większa potrzeba prowadzenia
wspólnej polityki gospodarczej i równolegle postępującego rozwoju gospodarczego
wszystkich członków strefy euro.

Czy strukturalny wzrost gospodarczy poszedł w zapomnienie? Nie! Dlatego też w samym
środku kryzysu, w marcu, zdecydowaliśmy się na strategię Europa 2020. Dlatego za kilku
dni, na posiedzeniu Rady w lutym, będziemy rozmawiać na temat innowacji i polityki
energetycznej. Wśród wszystkich problemów, z jakimi z powodu kryzysu musimy się
borykać, nie wolno nam tracić z oczu długookresowej perspektywy, strukturalnej
perspektywy wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ponadto w bardzo krótkim czasie,
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przygotowujemy się do stworzenia globalnego podejścia do udoskonalenia instrumentów
stworzonych w 2010 roku w celu przezwyciężenia kryzysu.

Istnieje agenda – jasno określona agenda. Czy możemy szybciej posuwać się naprzód?
Owszem, tak! Jak już powiedziałem, istnieją dwie przeszkody. Pierwsza wynika stąd, że
musieliśmy robić wszystko na bieżąco, druga natomiast z potrzeby – postępujemy przecież
zgodnie z zasadami demokracji – osiągnięcia konsensusu wśród 27 państw członkowskich,
naszych 27 demokracji.

Panie i Panowie! Tych, którzy popierają projekt europejski jest w Parlamencie większość.
Nie ulegajmy próbom udowodnienia sobie nawzajem, kto jest najbardziej europejski. Mam
wrażenie, że pogłębia się przepaść między tymi, którzy popierają projekt europejski, a
tymi, którzy go nie popierają, ale mimo wszystkich naszych problemów, ważne jest, by
nie zbaczać z kursu, by utrzymać kierunek i na nim się koncentrować. To jest o wiele
ważniejsze niż postęp osiągany oddzielnie. Liczy się wspólna wola działania na rzecz
podążania w tym samym kierunku w związku z projektem europejskim, wielokrotnie
mówiło się o tym na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu.

Będziemy tam zmierzać stopniowo, stosując etapowe podejście. Jestem przekonany, że
podążamy we właściwym kierunku. Jestem przekonany o istnieniu wspólnej woli. Jestem
przekonany, że w końcu osiągniemy cel.

(Oklaski)

Przewodniczący   – Dziękuję za sprawozdanie, Panie Przewodniczący. Następne
posiedzenie Rady Europejskiej odbędzie się w dniu 4 lutego, a potem, również w lutym,
Pan Przewodniczący Van Rompuy przedstawi następne sprawozdanie.

Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Bastiaan Belder (EFD),    na piśmie – (NL) Rada Europejska ma zamiar stworzyć stały
fundusz kryzysowy dla strefy euro. Może on być niezbędny, jeśli chcemy odzyskać zaufanie
rynków finansowych do obligacji skarbowych wyemitowanych przez słabe państwa strefy
euro. Nasuwa się jednak w związku z tym pytanie o podstawy naszej unii gospodarczej i
walutowej. Ci, którym powierzono zadanie ustanowienia tego funduszu nie mają, jak się
zdaje pewności, że państwa członkowskie ostrożnie ustalają budżety lub przestrzegają
zasad paktu na rzecz stabilności i wzrostu. Zależałoby mi na tym, żeby Rada Europejska
powiedziała więcej na temat znacznych różnic w obrębie strefy euro, jak również na temat
zróżnicowanych pozycji konkurencyjnych państw członkowskich.

Czy zróżnicowanie w ramach unii walutowej nie wydaje się zbyt duże, żeby można było
przyjąć jednolitą stopę procentową? Czy istnieją odpowiednie rozwiązania w związku z
różnym poziomem konkurencyjności, budżetami, strukturą społeczną i gospodarczą w
poszczególnych państwach członkowskich?

Dlatego też wszelkim dodatkowym gwarancjom dla tymczasowego funduszu kryzysowego
powinny towarzyszyć konkretne zobowiązania słabych państw strefy euro do
wprowadzania dalszych ograniczeń i osiągania postępu w reformach strukturalnych.
Chciałbym, żeby państwa członkowskie w ramach Rady wykazały się mądrością w tej
sprawie! Nasze cele powinny być zgodne z porozumieniami i powinniśmy dopilnować,
żeby sprawy znów nie poszły za daleko. Dlatego też zarówno na państwach członkowskich,
jak i na Komisji Europejskiej spoczywa wielka odpowiedzialność
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João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Charakter i cele procesu europejskiej
kapitalistycznej integracji stają się coraz bardziej widoczne, ponieważ skutki kryzysu
kapitalizmu w UE się pogłębiają, a w konsekwencji pogarsza się sytuacja gospodarcza i
społeczna w wielu państwach członkowskich i pogłębiają się nierówności. Wyraźnym i
kolejnym dowodem na to jest ostatnie posiedzenie Rady Europejskiej. Nie zostało
wypowiedziane ani jedno słowo na temat sytuacji społecznej w UE, na temat bezrobocia,
ubóstwa i wykluczenia społecznego, czyli zjawisk, które nasiliły się w roku 2010,
ogłoszonym Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Ani jedno słowo
nie zostało wypowiedziane na temat ich przyczyn. Nie powiedziano nic o opodatkowaniu
transakcji finansowych ani o likwidacji rajów podatkowych. Teraz proponuje się zmiany
w Traktacie, który miał obowiązywać przez całe pokolenie. Mają one być wprowadzone
z zastosowaniem uproszczonej procedury, na żądanie obecnych władz władzy w UE, w
celu stworzenia mechanizmu, który ich zdaniem jest „w pełni zgodny z polityką
[Międzynarodowego Funduszu Walutowego]”. W przyszłości chcą one jeszcze mocniej
zawiązać kaftan bezpieczeństwa takim państwom jak Portugalia, i stosować wobec nich
jeszcze większe upokarzające naciski, szantaż i groźby związane z kapitałem finansowym,
przy aktywnym współudziale UE. Wszystko to dzieje się równolegle ze stosowaniem
zakrojonych na coraz większą skalę środków antyspołecznych i antydemokratycznych,
w związku z tzw. zarządzaniem gospodarczym, i domaganiem się „reform strukturalnych”.

Niki Tzavela (EFD),    na piśmie – (EL) W swojej ostatniej książce były premier Anglii,
Gordon Brown, stwierdza, że w wyniku opóźnień ze strony UE w podejmowaniu decyzji
w sprawie kryzysu gospodarczego w Grecji, kwota pożyczki, którą Grecja musiała
zaciągnąć, wzrosła o 90 miliardów euro. Obstrukcja parlamentarna Niemiec w sprawie
przyspieszenia procedury zwiększenia i restrukturyzacji funduszu pożyczkowego
przyczyniła się do efektu domina w gospodarce Grecji i Irlandii. Zwracam się z pytaniem
do Komisji: w jaki sposób członkowie Unii, którzy ponieśli szkody w wyniku spóźnionych
decyzji Rady, mogą uzyskać rekompensatę? Czy Komisja udzieli wsparcia Grecji w ustaleniu,
dlaczego zadłużenie tego państwa wzrosło od czasu ogłoszenia greckiego kryzysu?

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka minut)

5. Program prac węgierskiej prezydencji w Radzie (debata)

Przewodniczący   – Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i
Komisji dotyczące programu prac węgierskiej prezydencji w Radzie.

Następuje rotacyjna zmiana prezydencji. Węgry pełnią prezydencję po raz pierwszy w
historii. Jest to zawsze ważne wydarzenie w Unii Europejskiej. W czasie prezydencji
belgijskiej rozwinęliśmy nowe formy współpracy z prezydencją, z Radą, spotkania na
szczeblu administracji, Komisji, ministrów i przewodniczących, czyli prezydencji i
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Będziemy kontynuować te formy współpracy
także w czasie prezydencji węgierskiej, co już ustaliłem z panem premierem Orbánem.
Dzisiaj będziemy dyskutować nad programem prac węgierskiej prezydencji. Witam pana
premiera Viktora Orbána w Parlamencie Europejskim. Cieszymy się, że będziemy mogli
przedyskutować gruntownie wiele spraw dotyczących tego półrocza i naszej współpracy.

Viktor Orbán,    urzędujący przewodniczący Rady – (HU) Panie Przewodniczący, Panie i
Panowie! Cieszę się, że nasza obecność spowodowała tak wielkie zainteresowanie w
Parlamencie… (Przewodniczący zabiera głos).
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Przewodniczący   – Koledzy, rozumiemy, że chodzi tu o demonstrację i osiągnęliście ten
cel, ale teraz proszę, abyście przestali. Musimy kontynuować debatę.

Viktor Orbán,    urzędujący przewodniczący Rady – (HU) Panie Przewodniczący! Cieszę się,
że posiedzenia Parlamentu Europejskiego są nie mniej ożywione i pełne występów niż
sesje parlamentu węgierskiego – czuję się tu jak w domu.

Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam niniejszym szanownych posłów i posłanki
do Parlamentu oraz pana przewodniczącego Barroso, jak również mojego dobrego
przyjaciela przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Panie i Panowie! Po pierwsze, pragnę powiedzieć, że zaszczytem dla mnie jest przemawiać
tutaj dziś w roli urzędującego przewodniczącego Rady. Państwo mają z tym oczywiście
do czynienia co sześć miesięcy. Co pół roku widzą Państwo tutaj premiera
przedstawiającego program swojej prezydencji. Z naszego punktu widzenia – z punktu
widzenia Węgrów – jest to jednak coś znacznie ważniejszego niż rutynowy
sześciomiesięczny cykl. Dla nas fakt, że możemy dziś tutaj stanąć, jest aktem
sprawiedliwości historycznej. Pragnę Państwu przypomnieć, że to właśnie Węgry zapłaciły
najwyższą cenę w ofiarach śmiertelnych i krwi w imię wolności oraz demokracji po II
wojnie światowej – podczas rewolucji 1956 roku i późniejszych represji. To my zadaliśmy
pierwszy cios reżimowi komunistycznemu, chwyciliśmy za broń przeciw imperium
sowieckiemu i udowodniliśmy światu, że doktryna komunistyczna nie jest nieszkodliwą
ideologią, lecz wielkim zagrożeniem dla cywilizacji zachodniej. To my wyjęliśmy pierwszą
cegłę z komunistycznego muru, a podmuch wiatru możliwy dzięki otwartemu przez nas
wyłomowi wywiał cały ustrój komunistyczny.

Panie i Panowie, z tego powodu mam poczucie, że my, Węgrzy, możemy słusznie twierdzić,
iż w wielkim stopniu przyczyniliśmy się do ponownego zjednoczenia Europy. Z punktu
widzenia Węgrów jest zatem pewnym wyrazem historycznej sprawiedliwości, że premier
Węgier może przemawiać tutaj jako urzędujący przewodniczący Rady. Pragnę zapewnić
Państwa, że podążamy śladami rewolucjonistów z 1956 roku i zamierzamy służyć sprawie
europejskiej jedności, wierni ich ideałom.

Panie i Panowie! My, mieszkańcy Europy Środkowej, w tym Węgrzy, byliśmy i nieodmiennie
pozostajemy zainteresowani zjednoczeniem Europy. Tworzenie i utrzymywanie jedności
europejskiej wymaga wszakże też siły. Dwadzieścia lat temu Europie udało się zebrać siły,
by przezwyciężyć podziały i zjednoczyć się. Zdawano sobie wówczas sprawę, że nadeszła
historyczna chwila, którą trzeba pochwycić, by ponownie zjednoczyć kontynent. Tę siłę
przywołuje motto prezydencji węgierskiej: „Silna Europa”.

Panie i Panowie! Dziś czeka nas wyzwanie o podobnej skali, jak dwadzieścia lat temu,
dlatego też przesadą nie jest chyba stwierdzenie, że Unia Europejska stoi przed
najtrudniejszym okresem od dwudziestu lat. Dziś musimy oprzeć się burzom
ogólnoświatowego kryzysu oraz odnaleźć miejsce Europy w globalnej gospodarce, która
przechodzi dogłębną transformację i przebudowę. Jestem zdania, że aby utrzymać swoją
pozycję, Europa musi pozostać zjednoczona, a nawet dziś jedność wymaga siły. Żywię
przekonanie, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym moja ojczyzna,
mogą stać się silne i odnieść sukces jedynie pod obecność silnej Unii. Jeżeli Unia będzie
silna, pomyślnie zmierzy się z wyzwaniem globalnej konkurencyjności, jak też z
wyzwaniami demograficznymi, środowiskowymi, klimatycznymi i związanymi z
bezpieczeństwem. Jedynym pytaniem jest, skąd Europa może wziąć taką siłę. Na pytanie
to uda się odpowiedzieć, jeżeli zadamy sobie inne pytanie: co osłabia teraz Europę? Co
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hamuje dzisiaj konkurencyjność całej naszej cywilizacji? Co oczywiste, nie zagrażają nam
inne kontynenty, nie chodzi też o obcą ideologię. Wręcz przeciwnie – nasz prawdziwy
problem ma naturę bardzo praktyczną. Jest jedno krótkie i proste słowo, które go opisuje;
brzmi ono „dług”. Dziś siłę Europie odbiera i podcina jej skrzydła ogromne nagromadzenie
długu. W nowej konkurencji w pokryzysowym świecie dług będzie największym
utrudnieniem i zagrożeniem dla świata zachodniego, w tym również Europy.

Panie i Panowie! Prezydencja węgierska jest przekonana, że istnieje tylko jeden sposób
walki z długiem, i jest nim praca. My, Węgrzy, zdajemy sobie z tego sprawę aż nazbyt
dobrze, gdyż bolączki gospodarki węgierskiej powoduje fakt, iż mamy najniższą stopę
zatrudnienia w całej Europie, w całej Unii Europejskiej. Aż wstyd powiedzieć to głośno,
ale wynosi ona tylko 55%. Gdzie nie ma zaś pracy i miejsc pracy, nie ma też pieniędzy, a
za tym idą dług i kredyty. Panie i Panowie! Nasze prawdziwe bogactwo na przyszłość leży
w tradycyjnej europejskiej mentalności, w której ceni się pracę. To właśnie europejska
tradycja poszanowania pracy zapewniła sukces naszej cywilizacji. Mamy europejski kodeks
postępowania, jeden z kamieni węgielnych którego stanowi odwieczna zasada
ekonomicznej ostrożności mówiąca, że nie wolno wydawać więcej, niż potrafi się
wytworzyć. Kolejną fundamentalną wartością europejską jest zakaz przekazywania długów
dzieciom i wnukom. Jestem przekonany, że szacunek do pracy wiąże się z pewną koncepcją
i pewną mentalnością: możemy coś uzyskać tylko wtedy, jeżeli najpierw na to zapracujemy.
Jeżeli moglibyśmy z wyprzedzeniem uzyskać wszystko, co w przeciwnym razie musiałoby
być owocem lat pracy, podawałoby to w wątpliwość samo znaczenie naszej pracy; to
znaczenie jest coraz częściej redefiniowane jako spłata rosnącego nieustannie długu, co
zmienia całe nasze podejście do pracy. Przed takim właśnie kryzysem wszyscy stoimy.

Panie i Panowie! Wszyscy zgadzają się co do diagnozy długu. Dla nas, dyskutujących o
nim polityków europejskich, jest on jak choroba. Wszyscy zgadzają się co do diagnozy,
ale toczy się mnóstwo dyskusji dotyczących lekarstwa. Jest to wszakże choroba
niebezpieczna i nie mamy wiele czasu. Jestem zatem zdania, że nie powinniśmy zbyt długo
debatować, szczególnie nad tym, czy należy automatycznie odrzucić pewne terapie, które
wydają się niezwykłe lub nowe – z tego właśnie powodu, że są niezwykłe lub nowe.
Potrzebujemy odwagi i otwartości, aby rządy oraz parlamenty poszczególnych państw
narodowych mogły przezwyciężyć swój kryzys zadłużenia. Jestem jednak przekonany,
że tego właśnie oczekują od nas obywatele Europy. Oczekują oni miejsc pracy, wzrostu i
bezpieczeństwa; dlatego też, Panie i Panowie, prezydencja węgierska, dokładny program
prac której znajdą Państwo również w tej książeczce, skupi się na sprawach gospodarczych,
a na sam szczyt listy jej priorytetów trafią właśnie zagadnienia związane z kryzysem
gospodarczym i zadłużenia.

Panie i Panowie! Zdaniem prezydencji węgierskiej kierunek wytyczony przez Radę, czyli
kierunek zarządzania kryzysem, jest właściwy, wymagane będą jednak dalsze wysiłki, w
związku z czym jesteśmy przekonani, że niezbędna będzie zmiana traktatu i trzeba stworzyć
podstawę prawną dla obecnego tymczasowego mechanizmu kryzysowego, który ma
zostać od 2013 roku zastąpiony stałym mechanizmem stabilności. Prezydencja węgierska
uczyni w tym celu wszystko, co w jej mocy. Ponadto kluczowymi sprawami dla prezydencji
węgierskiej będą usprawnienie koordynacji polityki gospodarczej, przyczynienie się do
wzrostu gospodarczego i działania na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego, który
pozwoli stworzyć miejsca pracy. Jest to zatem szczególny cel naszej prezydencji i pragnę
poprosić również o Państwa współpracę – o uchwalenie sześciu aktów, które ułatwią
osiągnięcie tego celu, a więc koordynacji polityki gospodarczej. Pragnę prosić o
zaangażowaną współpracę w tej kwestii. Prezydencja węgierska będzie przyjazna
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Parlamentowi i proszę, aby uczynili Państwo wszystko w celu zagwarantowania jak
najszybszego przyjęcia tych sześciu aktów we współpracy z nami.

Prezydencja węgierska wyraża przekonanie, że reformy strukturalne w państwach
członkowskich trzeba wdrażać w bardziej konsekwentny sposób i koordynować je ściślej
niż dotąd. Rozpoczął się europejski semestr i jest to coś nowego dla nas wszystkich – nie
tylko dla Węgrów, ale też i dla Państwa, gdyż jest to zupełnie nowy program Unii
Europejskiej. Semestr został zapoczątkowany rocznym sprawozdaniem Komisji na temat
wzrostu makroekonomicznego i pragnę pogratulować panu przewodniczącemu Barroso
tego doskonałego dokumentu, który może posłużyć za pierwszy krok i wskazuje kierunki
oraz kwestie, które staną się podstawą debat prowadzonych w różnych konfiguracjach
Rady podczas naszej prezydencji.

Panie i Panowie! Gdy proponuje się wspólną politykę gospodarczą dla Europy, ważna jest
oczywiście również wiarygodność danego kraju. Pragnę Państwa poinformować, że jest
prawdopodobne, iż moja ojczyzna, która od dłuższego czasu znajdowała się w Unii
Europejskiej na cenzurowanym z racji zastosowania wobec niej procedury nadmiernego
deficytu, zyskała obecnie realną szansę wyjścia z tej sytuacji. W 2011 roku deficyt
budżetowy Węgier spadnie poniżej 3% i będziemy jednym z dwóch państw członkowskich
UE, których dług państwowy zmaleje w tym roku. Będzie to kluczowe z punktu widzenia
wiarygodności programu naszej prezydencji.

Panie i Panowie! Prezydencja węgierska za szczególnie ważny cel uznaje wzmocnienie
jednolitego rynku. Uważamy, iż usprawnienie tego rynku stanowi jedno z potencjalnych
źródeł wzrostu gospodarczego. Naszym zamiarem jest likwidacja istniejących barier,
deregulacja oraz rozszerzenie jednolitego rynku na nowe obszary takie jak cyfryzacja.
Popieramy tworzenie korzystnego otoczenia biznesowego dla małych i średnich
przedsiębiorstw.

Wśród priorytetowych tematów prezydencji węgierskiej znajdą się polityka energetyczna
oraz innowacje, co będziemy omawiać podczas wspólnego szczytu 4 lutego. Pragnę
poinformować Państwa, że Węgry są zdania, iż trzeba usunąć wszelkie istniejące bariery
regulacyjne w dziedzinie polityki energetycznej oraz zbudować brakujące połączenia
infrastrukturalne w celu stworzenia w Europie realnego, interoperacyjnego rynku energii.
Równie ważnym celem prezydencji węgierskiej jest zagwarantowanie, aby Europa zyskała
zdywersyfikowane dostawy energii. Europejska polityka energetyczna staje przed
przełomem; państwa członkowskie zawarły umowy – sam będę w przyszłym tygodniu
podpisywać umowę słowacko-węgierską z premierem Słowacji – umożliwiające
uruchomienie pierwszej sieci dystrybucyjnej gazu rozciągającej się z północy na południe
– od Bałtyku po Adriatyk i od Rumunii po Morze Czarne – dzięki czemu uzyskamy
kompletny rurociąg międzysystemowy. Ponieważ przez ostatnich 40 lat myśleliśmy w
kategoriach wschodu i zachodu, brakowało połączenia północ-południe, i pod tym właśnie
względem uważam podpisywane porozumienia za przełom.

Panie i Panowie! Strategia dotycząca Romów jest priorytetowym aspektem prezydencji
węgierskiej, cóż bowiem nam przyjdzie z inteligentnej Europy, jeżeli zabraknie jej serca?
Europa zyska jednak serce tylko wówczas, gdy stworzy możliwości włączenia społecznego
dla grup społecznych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Nie ma tu
czasu, by omówić strategię dotyczącą Romów, pragnę zatem jedynie wskazać, jako
przywódca kraju skupionego na tym zagadnieniu, że wszyscy igramy z ogniem i jeżeli nie
uda nam się wprowadzić tej strategii na szczeblu europejskim, społeczności romskie, które
już się osiedliły oraz w pewnym stopniu też zintegrowały, ponownie wybiorą wędrowny
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styl życia w Europie, przez co problem przeniesie się z krajów, które dziś mają z nim do
czynienia, również do innych. Stanowi to podstawę przedstawienia strategicznej
odpowiedzi Europy na zagadnienie Romów, które w przeciwnym razie podlegałoby
kompetencjom krajowym. Osobiście będę bardzo dumny, jeżeli uda nam się wspólnie
przyjąć europejską strategię dotyczącą Romów przed zakończeniem prezydencji węgierskiej
w czerwcu.

Panie i Panowie! Muszę również poruszyć kwestię rozszerzenia, choć zdaję sobie sprawę,
że w Europie, co zrozumiałe, panuje strach przed nim. Z trudem radzimy sobie z
problemami wewnętrznymi, więc w takich warunkach przedstawianie coraz to nowych
koncepcji rozszerzenia jest niezwykle ryzykowne. Prezydencja węgierska z radością
powitałaby jednak powrót optymistycznego podejścia do rozszerzenia w Europie.
Ucieszyłoby nas, gdyby Unia Europejska stwierdziła, że nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego,
co było do zrobienia, gdyż nie wszystkie narody europejskie, które mogą się zintegrować
ze Wspólnotą, wchodzą obecnie w skład Unii Europejskiej. Ponadto osobiście uważam za
niesprawiedliwe, że na przykład Chorwacja, która w poprzednich latach radziła sobie lepiej
od będących państwem członkowskim UE Węgier, pozostaje nadal na zewnątrz i nie
pozwala jej się zostać państwem członkowskim. W związku z tym prezydencja węgierska
chciałaby nadzorować negocjacje akcesyjne Chorwacji aż do chwili ich zakończenia, czyli
podpisania traktatu.

Mam świadomość, że rozszerzenie strefy Schengen jest kwestią kontrowersyjną. Chodzi
tu o Rumunię i Bułgarię. Znając ten region dobrze i mieszkając w graniczącym z nim kraju
wiem jednak z całą pewnością, że kraje te są gotowe i choć zdaję sobie sprawę, iż
prezydencja węgierska musi się spodziewać debat, osobiście będę zawsze bronić włączenia
Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen najszybciej, jak jest to możliwe, a więc niezwłocznie.

Panie i Panowie! Wśród programów prezydencji węgierskiej znalazła się również strategia
na rzecz Dunaju. Kieruje nami ponadto przekonanie, że Unia Europejska musi nadal
odgrywać czołową rolę w globalnej walce ze zmianą klimatu; z tego powodu bardzo nas
ucieszy, jeżeli uda się rozpocząć fazę wdrożenia wyników szczytu, który odbył się w
Cancún w grudniu 2010 roku, i będziemy mogli kontynuować negocjacje w celu
zagwarantowania, że do końca 2011 roku zostaną podjęte wiążące prawnie decyzje.

Panie i Panowie! Ponieważ czas mojego wystąpienia zaczyna zakrawać na nieuprzejmość,
nadmienię jedynie krótko, że wśród tematów prezydencji węgierskiej znajdzie się także
dyskusja nad polityką rodzinną i sytuacją demograficzną; ucieszyłoby mnie też, gdyby
Węgry mogły – nie prowokując debat między instytucjami – przyczynić się do zajęcia
przez Unię Europejską jasnego i stanowczego stanowiska w sprawie wolności religii oraz
podjęcia działań przeciwko prześladowaniom chrześcijan, co będzie ważną kwestią w
najbliższych sześciu miesiącach.

Panie i Panowie! Na koniec pragnę wskazać, że jestem świadomy, iż wszyscy zasiadający
w tym Parlamencie lub stojący przed nim są politykami. Wszyscy mamy własny punkt
widzenia, własne zasady, własnych towarzyszy i własne interesy. Biorąc to pod uwagę,
doradzałbym z pełnym szacunkiem, niezależnie od tego, jaką opinię żywią Państwo na
temat węgierskiej polityki wewnętrznej, by nie łączyć krytyki i działań związanych z
polityką wewnętrzną Węgier z nadchodzącymi sześcioma miesiącami węgierskiej
prezydencji w Unii Europejskiej. Jeżeli zdecydują się na to Państwo, jestem oczywiście
gotów wziąć udział w sporach, ale w takim przypadku nie będzie to strata Węgier, lecz
przede wszystkim strata dla całej Wspólnoty – Unii Europejskiej. Dlatego proszę Państwa,
w imię Unii Europejskiej i stojących przed nami trudnych zadań, by w miarę możliwości

29Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL19-01-2011



dokonywać tego rozróżnienia. Ostatnią debatę również udało się Węgrom przesunąć z
powrotem na płaszczyznę rozsądku i racjonalnego dyskursu, gdy uzgodniłem z
przewodniczącym Barroso, że z radością przyjmiemy dochodzenie UE dotyczące
krytykowanej ustawy medialnej i będziemy uczestniczyć w toczących się dyskusjach na
temat dokonanych spostrzeżeń, a jeżeli zostaną zidentyfikowane i potwierdzone
niedociągnięcia, będziemy oczywiście skłonni poprawić ustawę. Dla nas nie są to kwestie
prestiżowe i nie chodzi tu o napinanie muskułów ani próżność. Nawiasem mówiąc, wszyscy
pragnący walczyć o wolność prasy w Europie mogą zawsze polegać na rządzie węgierskim,
który ma doświadczenie w zmaganiach z komunizmem.

Panie i Panowie! Mamy świadomość, że przed Europą stoi sześć bardzo trudnych miesięcy,
jestem jednak optymistą i wierzę, że sobie poradzimy. Po II wojnie światowej udało się
zbudować współpracę między narodami kontynentu wśród nienawiści i ruin. W latach
1989–1990 udało się powtórne zjednoczenie, mam więc powód zakładać, że uda się także
zmierzenie się z podobnym wyzwaniem historycznym, przed którym teraz stoimy. Oznacza
to, że będziemy potrzebować – podczas prezydencji węgierskiej i po niej – więcej niż
ambitnej administracji. Musimy widzieć więcej niż akta piętrzące się na naszych biurkach
i musimy patrzeć na horyzont jeszcze dalszy niż spraw do załatwienia w ciągu sześciu
miesięcy, roku czy dwóch lat. Prezydencja węgierska jest przekonana, że wspólnotę mogą
utrzymać w całości tylko wspólne cele i wspólne wartości. Wspólne cele mogą opierać się
jedynie na wspólnych wartościach. Prezydencja węgierska będzie wykonywać swoją
codzienną pracę w duchu wielkiego, dalekosiężnego celu europejskiego, będzie traktować
wszystkich z należnym szacunkiem i wykaże w swoich działaniach daleko idącą skromność.
Dziękuję Państwu za uwagę.

Przewodniczący   – Panie Premierze, dziękuję za Pańskie przemówienie i przedstawienie
programu prac prezydencji węgierskiej w Radzie.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji – Panie Przewodniczący! Początek roku
2011 jest dla Węgier chwilą historyczną, gdyż po raz pierwszy obejmują one ster Rady
Unii Europejskiej, ale jest również okresem krytycznym dla całej Unii. Prezydencja węgierska
nadchodzi w czasie wymagającym szczególnego poczucia odpowiedzialności za zadania
stojące przed Europą.

Prezydencja ta wybrała sobie szczególnie trafne motto: „Silna Europa”. Europa jest
najsilniejsza i najskuteczniejsza, gdy jesteśmy zjednoczeni, gdy działamy w skoordynowany
sposób wraz z silnymi instytucjami, gdy wykazujemy wspólną determinację pokonania
tych burzliwych wód i gdy dowodzimy, że – pracując razem – potrafimy znaleźć
rozwiązania najbardziej naglących problemów.

Trzeba o tym pamiętać, gdyż jeszcze nie wyszliśmy z tarapatów. Nie możemy cofnąć się
o krok, nie możemy powrócić do codziennych zajęć. Musimy niezwłocznie wdrożyć
reformy i opracować innowacyjną politykę niezbędną, by wizja „Europy 2020” stała się
rzeczywistością. Cieszę się więc na partnerską współpracę z premierem Orbánem i
prezydencją węgierską, mając nadzieję, że okaże się ona pomyślna. Pragnę powiedzieć
premierowi Orbánowi, że może liczyć tu na pełne wsparcie Komisji.

Jednocześnie Komisja żywi nadzieję, że może liczyć na wsparcie prezydencji węgierskiej.
Szczególnie ważne jest owocne partnerstwo w dziedzinie usług finansowych, zarządzania
gospodarczego, wdrożenia strategii „Europa 2020”, energii i rynku wewnętrznego. Cieszę
się, że priorytety prezydencji w pełni to odzwierciedlają.
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Niezbędne jest też ścisłe partnerstwo z Parlamentem Europejskim, gdyż w niektórych
przypadkach ważne będzie stosowanie procedury przyśpieszonej. Musimy na przykład
jak najszybciej zyskać nowe narzędzia usprawniające zarządzanie gospodarcze. Rada
Europejska wytyczyła jednoznaczny cel: czerwiec 2011 roku. Rytm prac narzucony już
przez prezydencję węgierską oraz uwagi wygłoszone przed chwilą przez premiera napawają
nadzieją pod tym względem.

Już na początku nowej prezydencji mamy do dyspozycji kompleksowy program UE i
stosowne narzędzia służące zarządzaniu. Są to europejski semestr, strategia „Europa 2020”
i jej inicjatywy przewodnie oraz Akt o jednolitym rynku – instytucje UE omówiły i
zaaprobowały wszystkie te najważniejsze koncepcje. Musimy jednak oczywiście zrobić
więcej i nadszedł czas stanowczego działania w celu wdrożenia kompleksowego programu.

Europejski semestr leży u podstaw zreformowanej strategii gospodarczej Unii Europejskiej.
Jego prawidłowe wdrożenie będzie w nadchodzących miesiącach ważnym zadaniem.
Komisja zapoczątkowała semestr, przyjmując w zeszłym tygodniu roczną wizję wzrostu
gospodarczego. Po dyskusjach w kilku konfiguracjach Rady kulminacja tego procesu
nastąpi podczas szczytu Rady Europejskiej w marcu, gdzie zostaną wydane podstawowe
wytyczne dla państw członkowskich, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w ich
programach stabilności i konwergencji oraz w ich krajowych programach reform –
wszystkie one powinny zostać przedstawione w kwietniu.

Ponieważ omawialiśmy już tę kwestię podczas poprzedniej debaty, nie będę zagłębiać się
w szczegóły, ale priorytetami są oczywiście stabilność makroekonomiczna, a mianowicie
konsolidacja fiskalna, reformy strukturalne i – rzecz jasna – natychmiastowy wzrost
gospodarczy; najważniejszym zagadnieniem jest, co nie ulega wątpliwości, zatrudnienie.

Kolejnym ważnym elementem, który należy wypracować za kadencji prezydencji
węgierskiej, będą ostateczne uzgodnienia dotyczące europejskiego mechanizmu
kryzysowego. Prezydencja węgierska będzie też miała ważną rolę do odegrania w
koordynacji naszych wysiłków na rzecz ponownego ożywienia jednolitego rynku. Po
konsultacji społecznej zorganizowanej przez Komisję w sprawie Aktu o jednolitym rynku
instytucje UE będą miały za zadanie uzgodnienie definitywnego planu działań, który ma
zostać wdrożony do końca 2012 roku.

W nadchodzących miesiącach ważnym obszarem, który zostanie poruszony już podczas
szczytu Rady Europejskiej 4 lutego, będzie też energia. Komisja przygotowała pewną liczbę
ważnych inicjatyw energetycznych, które przedstawi w lutym Radzie Europejskiej. Wśród
nich są program energetyczny na rok 2020 – nasz komunikat w sprawie priorytetów w
dziedzinie infrastruktury energetycznej. Wkrótce przyjmiemy inicjatywę przewodnią
„Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, której ważnym elementem jest też energia.

Komisja zamierza prowadzić prace związane z następującymi pięcioma osiami: silną
polityką energetyczną jako kluczem do konkurencyjnego i trwałego wzrostu oraz
bezpieczeństwa energetycznego; rynkiem wewnętrznym energii jako atutem; budową
nowej infrastruktury energetycznej Unii Europejskiej; dokonaniem decydującego postępu
w dziedzinie efektywności energetycznej oraz wypracowaniem skutecznego i jednolitego
nowego podejścia do zewnętrznej polityki energetycznej.

Wsparcie ze strony prezydencji i Parlamentu Europejskiego będzie też niezbędne, aby
zagwarantować porozumienie w sprawie patentu wspólnotowego. Zgodnie z żądaniem
kilku państw członkowskich Komisja przyjęła 14 grudnia wniosek w sprawie usprawnienia
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współpracy w tej dziedzinie. Komisja docenia zobowiązanie Węgier do osiągnięcia postępu
w pracach nad patentem wspólnotowym podczas ich prezydencji.

Negocjacje z Chorwacją weszły obecnie w ostatnią fazę. Zakończenie negocjacji za kadencji
prezydencji węgierskiej jest celem ambitnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę wymagania,
jakie nadal musi spełnić Chorwacja. Będzie to wymagać ogromnego wysiłku ze strony
tego kraju.

Cieszy mnie fakt, że prezydencja węgierska uważa za jeden ze swoich priorytetów społeczną
i gospodarczą integrację Romów. Komisja ustanowiła grupę zadaniową ds. Romów, której
zadaniem jest analiza wykorzystania oraz skuteczności funduszy unijnych i krajowych
służących włączeniu Romów we wszystkich państwach członkowskich. W oparciu o te
prace Komisja przedstawi w kwietniu ramy krajowych strategii integracji Romów w Unii
Europejskiej.

Nowa prezydencja skupi się też na naszej strategii na rzecz regionu Dunaju. Region ten
dysponuje olbrzymim potencjałem, którego nie wykorzystywano jak dotąd należycie w
wyniku nieskutecznej współpracy. Celem jest lepsza koordynacja podejścia służącego
wniesieniu do tego regionu europejskiej wartości dodanej. Komisja z zadowoleniem
przyjmuje zaangażowanie prezydencji w tę strategię. Węgry przyczyniły się już znacząco
do jej opracowania, między innymi przygotowując dokumenty strategiczne i organizując
w Budapeszcie konferencję, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Ich zadaniem
będzie przeprowadzenie strategii na rzecz regionu Dunaju przez Radę i zapoczątkowanie
jej wdrożenia.

Wreszcie, w nadchodzących miesiącach nasili się debata na temat polityki spójności.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że prezydencja zamierza omówić wnioski
przedstawione w piątym raporcie na temat spójności. W lecie bieżącego roku, po wnioskach
dotyczących przyszłych ram finansowych, przedłożymy wnioski ustawodawcze w sprawie
przyszłej polityki spójności. Piąte Forum Spójności, które odbędzie się pod koniec stycznia
w Brukseli, umożliwi obszerną dyskusję między zainteresowanymi stronami. Cieszy fakt,
że weźmie w nim osobiście udział premier Orbán. Głównymi zasadami reform muszą być
skuteczność i europejska wartość dodana. Komisja żywi przekonanie, że priorytety
polityczne i program reform strategii „Europa 2020” muszą w większym stopniu opierać
się na polityce spójności. Liczę na wsparcie prezydencji w tych pracach. Skuteczniejsze
wykorzystanie funduszy jest naszym wspólnym interesem i odpowiedzialnością. Tylko w
ten sposób możemy bronić ambitnego budżetu polityki spójności.

Ponieważ wiem, że sprawa ta budzi obawy polityczne, pozwolę sobie na koniec
skomentować kwestię węgierskiej ustawy medialnej. Zasada wolności prasy jest w Unii
Europejskiej świętością. Powiedziałem to w Brukseli i Budapeszcie, gdy miałem zaszczyt
być tam goszczony przez premiera Orbána. Komisja przyjrzała się ustawie i w tym tygodniu
skieruje do władz węgierskich pismo z prośbą o wyjaśnienie pewnych aspektów, które
mogłyby prowadzić do problemów prawnych i budzą obawy. Dalszej oceny sytuacji
dokonamy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez władze węgierskie. Premier jasno
zapowiedział już korekty w przypadku, gdyby Komisja zdecydowała po tej ocenie prawnej,
iż konieczne są zmiany.

Premier Orbán powiedział przed chwilą, że jest politykiem. Jestem pewien, że jest on
politykiem bardzo zaangażowanym i myślę, iż możemy się zgodzić, pozostawiając na
boku kwestie prawne – które zostaną rozstrzygnięte w obiektywny i bezstronny sposób,
gdyż potraktujemy Węgry dokładnie tak, jak każde inne państwo członkowskie – że trzeba
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też zwrócić uwagę na aspekty polityczne. Węgry, podobnie jak każde inne państwo
członkowskie obejmujące rotacyjną prezydencję, muszą dysponować pełnym poparciem
wszystkich innych państw członkowskich oraz instytucji europejskich, by pomyślnie tę
prezydencję sprawować. Mam nadzieję, że premier Orbán weźmie to pod uwagę.

Nie mam wątpliwości, że prezydencja ta musi osiągnąć sukces, gdyż nadchodzi ona w
czasie krytycznym dla Unii Europejskiej. Poczekajmy na wdrożenie odpowiednich procedur,
a jednocześnie udzielmy pełnego poparcia Węgrom, które przyjmują wielką
odpowiedzialność. Podczas niedawnej wizyty na Węgrzech słyszałem głosy młodych ludzi,
którzy mówili, że są dumni, iż ich kraj po raz pierwszy bierze na siebie zadanie kierowania
Radą Unii Europejskiej. Przybliżmy Węgry do Europy, a Europę do Węgier.

Do zrobienia jest bardzo wiele. Prezydencja węgierska może liczyć na wszelką pomoc
Komisji Europejskiej w realizacji swoich priorytetów. Tylko osiągając wspólnie te cele
zbudujemy silną Europę, Europę, która osiąga wzrost i daje miejsca pracy, chroni i
potwierdza nasze wartości – uświęcone wartości wolności i sprawiedliwości – oraz
umożliwia naszym społeczeństwom odnoszenie sukcesów w zmieniającym się świecie.

(Oklaski)

Joseph Daul,    w imieniu grupy PPE – (FR) Panie Przewodniczący, Panie Premierze Orbán,
Panie Przewodniczący Barroso, Panie i Panowie! Prezydencja Rady Ministrów rzadko
musiała zmagać się z tak wieloma wyzwaniami: z kwestią euro, które musimy ustabilizować,
z problemem bezrobocia, które rośnie coraz szybciej, a więc z zadaniem usprawnienia
gospodarki, oraz z wyzwaniem niezależności energetycznej i bezpieczeństwa
żywnościowego, podczas gdy ceny surowców niepokojąco rosną. Nie mam wątpliwości,
że prezydencja węgierska, wraz z Komisją, Radą i Parlamentem, upora się z tymi
wyzwaniami.

Panie Premierze Orbán, zyskał Pan zaufanie elektoratu na Węgrzech. Pańska partia Fiatal
Demokraták Szövetsége (FIDESZ) opiera się na idei, pewnym ideale, wartościach: wolności
i demokracji. Od chwili wyboru podjął Pan wraz z węgierskim parlamentem cały szereg
reform, których domagali się obywatele, dając Panu w demokratyczny sposób znaczną
większość.

Dziś jedna z tych reform, dotycząca mediów, podlega analizie prawnej strażnika traktatów
– Komisji Europejskiej. Sam stwierdził Pan w zeszłym tygodniu – i dziękuję za te słowa –
podczas Pańskich rozmów z przewodniczącym Barroso oraz po nich, że jeżeli ustawa ta
okaże się niezgodna z prawem europejskim, skieruje ją Pan do niezbędnych poprawek do
parlamentu. W pełni ufam pańskiemu słowu. Ze swojej strony, podobnie jak Pan, pokładam
wiarę w Komisji Europejskiej, która odgrywa rolę strażnika traktatów, oraz ufam, że będzie
Pan respektować literę i ducha zasad europejskich.

Panie Premierze Orbán! Znamy się od dawna i uważam Pana za wielkiego Europejczyka.
Osobiście nie mam powodu wątpić, że uczyni Pan to, co Pan zapowiedział w odniesieniu
do ustawy medialnej oraz innych priorytetów Pańskiej prezydencji.

Przechodzę teraz do tych priorytetów, zaczynając od pierwszego: stabilności Europy. Być
może dobrze się stało, że obydwie prezydencje Rady, które nastąpią po sobie w 2011 roku,
będą sprawowane przez kraje, które nie należą do strefy euro, ale zamierzają do niej wkrótce
przystąpić.
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W istocie zarówno Węgry, jak i Polska mają prawo przystąpić do strefy euro, a więc są
zainteresowane zapewnieniem stabilności tej waluty. Powtarzam: jedynym skutecznym
sposobem zakończenia ataków spekulacyjnych wymierzonych w euro i wzmocnienia
podstaw gospodarki europejskiej jest przywrócenie dobrego stanu naszych finansów
publicznych. Wiąże się to ze ściślejszą koordynacją polityki fiskalnej i socjalnej w naszych
krajach, co słusznie zaplanowano w nowym okresie budżetowym w ramach europejskiego
semestru. Zależy to również od zwiększenia elastyczności naszego rynku zatrudnienia i
wydajności pracy.

Podobnie jak węgierska prezydencja Rady, Grupa Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańscy Demokraci) jest przekonana, że przyszłość 500 milionów Europejczyków
zależy od silniejszej, bardziej zjednoczonej i spójniejszej Europy. Potrzebujemy więcej, a
na pewno nie mniej Europy.

Panie Premierze Orbán, potrzebujemy europejskiego zarządzania gospodarczego.
Potrzebujemy więcej ducha wspólnotowego i jestem pewien, że będzie Pan działał w tym
kierunku.

Panie Urzędujący Przewodniczący Rady, jako jeden ze swoich głównych priorytetów
wskazał Pan ustanowienie wspólnej polityki energetycznej. Sądzę, że jest to wybór dobry.
Nasz przewodniczący pan Jerzy Buzek również słusznie uczynił ten aspekt ważnym
punktem swojej kadencji. Zgadzam się z Panem pod tym względem, pragnę jednak również
ostrzec przed niezwykle niepokojącymi konsekwencjami, jakie mogą wyniknąć ze wzrostu
cen wszystkich surowców, który był szczególnie szybki w ostatnich miesiącach. W kilku
krajach basenu Morza Śródziemnego, zwłaszcza tych najuboższych, widzieliśmy już
implikacje społeczne takiego wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych.
Mam nadzieję, że Europa zajmie się tym problemem poważnie i upora się w stanowczy
sposób ze spekulantami.

Mam również nadzieję, że prezydencja węgierska – sądziłem, że grupa Zielonych zachowa
ciszę, ale słyszę, że rozmawiają; tak nie powinno być, należy zachowywać się cicho przez
cały czas – poprze pomoc Komisji dla Tunezji, która weszła w decydujący etap i wymaga
poparcia, gdyż działa na rzecz zmian.

Panie Premierze Orbán, wie Pan, że aby odnieść sukces i pomóc Europie przejść przez
obecny trudny etap, potrzeba zaufania Parlamentu. W grudniu, gdy znaleźliśmy się w
trudnej sytuacji względem Rady, miał Pan odwagę podpisać bardzo ważne listy, które
naprawdę pomogły Parlamentowi w zatwierdzeniu budżetu. Już teraz dziękujemy za to,
co uczynił Pan w grudniu!

Jeszcze przed styczniem zaprosił Pan grupy polityczne do udziału w określeniu priorytetów
i mianował w naturalny sposób jedną z naszych najbardziej utalentowanych byłych
koleżanek, panią Győri, ministrem ds. europejskich. To wszystko pozytywne oznaki,
którym – o czym jestem przekonany – towarzyszyć będzie pełna równowaga między
podejmowanymi przez Pana reformami a wartościami europejskimi, których wszyscy
tutaj bronimy.

Martin Schulz,    w imieniu grupy S&D – (DE) Panie Przewodniczący! Uważam, że
znaleźliśmy się w poważnej sytuacji. To trudne czasy.

Po pierwsze, Panie Premierze Orbán, jest Pan znany wielu Europejczykom jako przeciwnik
reżimu komunistycznego i orędownik wolności dla swojego kraju. Szanujemy to.
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Ucieszyła mnie wczorajsza sposobność do rozmowy z Panem o kolejnym człowieku, z
którego Węgrzy mogą być dumni – byłym premierze i ministrze spraw zagranicznych
Pańskiego kraju, który wraz z Aloisem Mockiem otworzył granicę między Węgrami a
Austrią i utorował drogę do zjednoczenia Niemiec. To przywódca mojej partii – Gyula
Horn. Oddajmy hołd kolejnemu wielkiemu Węgrowi.

(Oklaski)

Panie Premierze Orbán! Przemawiając w roli urzędującego przewodniczącego Rady,
przyznał Pan jedną rzecz w odpowiedzi na pytanie pana przewodniczącego Barroso.
Powiedział Pan, że jeżeli węgierska ustawa medialna nie jest zgodna ze standardami
europejskimi, zmieni ją Pan. To dobrze. Mówiąc to, przyznał Pan jednak, że nie chodzi
tutaj tylko o wewnętrzną debatę polityczną na Węgrzech, ale też o debatę europejską. Jest
oczywiste, że ustawa ta dotyczy fundamentalnych zasad i wartości Unii Europejskiej, która
jest wspólnotą opartą na praworządności.

Chciałbym przyjrzeć się dwóm elementom ustawy medialnej. Ustanowi ona urząd ds.
mediów, który ma nadzorować wyważony charakter publikacji w mediach. Ponadto ustawa
nałoży na media obowiązek przyjęcia wyważonej postawy. Ma Pan w parlamencie
większość dwóch trzecich i jest to większość prawowita. Wykorzystując tę większość
dwóch trzecich, ustanowił Pan urząd ds. mediów, który składa się wyłącznie z członków
Pańskiej partii, członków rządu i ludzi pochodzących z blisko powiązanej z nim grupy.
Oznacza to, że urząd ds. mediów obsadzony osobami tylko z jednej strony sceny politycznej
ma monitorować wyważone publikacje. To nie do przyjęcia w europejskiej wspólnocie
opartej na praworządności.

(Oklaski)

W demokracji, Panie Premierze Orbán, to media monitorują sprawujących władzę. Wskutek
tej ustawy rządzący będą monitorować media. To również nie do przyjęcia w demokracji
i dlatego też ludzie w Europie odczuwają takie obawy związane z tą ustawą.

(Oklaski)

Słusznie wskazał Pan, że mamy do rozwiązania bardzo wiele problemów. Tkwimy w
poważnym kryzysie finansowym i mamy trudności związane z budżetem. Kolejną pilną
kwestią dla Unii Europejskiej są rosnące ceny żywności – w szczególności w regionach
sąsiadujących, ale w dającej się przewidzieć przyszłości również w samej Unii. Tym
problemem należy zająć się szybko. Musimy także skupić się na zatrudnieniu w państwach
członkowskich. W Pańskim programie jest z pewnością wiele elementów, w odniesieniu
do których możemy współpracować. Pod tym względem jest Pan godnym przedstawicielem
Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci).

Gdy prezydent Francji Nicolas Sarkozy pełnił funkcję urzędującego przewodniczącego
Rady, również wygłosił w Parlamencie przemówienie z lewicowymi akcentami, po czym
– już u siebie – przystąpił do realizacji prawicowej polityki. Powiedziałem mu, że brzmiał
jak Karol Marks na wygnaniu. Wszystko, co Pan mówił, brzmiało dobrze. Jeżeli będzie
Pan teraz umiał działać w zgodzie ze swoimi słowami, to wystarczy.

(Okrzyki)

W związku z tym uważam, że musimy oceniać Pańskie osiągnięcia na podstawie
przedstawionego tutaj programu – i tak właśnie uczynimy. Mówił Pan – Panie Premierze
Orbán – iż dysponuje Pan w kraju znaczną większością. To dobrze. Mieliśmy już do
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czynienia z wieloma rządami, w tym sprawowanymi przez Pańską partię, które nieustannie
wydzwaniały stąd do siebie, by sprawdzić, czy jeszcze rządzą. Nie możemy sobie teraz na
to pozwolić. Z tego punktu widzenia większość dwóch trzecich to doskonała rzecz, gdyż
daje Panu wiele czasu. Nakłada jednak również na Pana obowiązek wykorzystania swojej
silnej pozycji w celu umocnienia zarówno Węgier, jak i Unii Europejskiej.

Pragnę zadać Panu pytanie. Jaki był cel Pańskiego podarunku w postaci dywanu, który
ułożono w budynku Rady w Brukseli, i który przedstawia Węgry w granicach z 1848 roku?
Jaki to rodzaj przesłania w kontekście europejskich gestów politycznych? Skoro tak lubi
Pan używać dziewiętnastowiecznych symboli, pragnę powiedzieć Panu, co niemiecki
filozof Fryderyk Nietzsche oświadczył w XIX wieku Niemcom. Powiedział mianowicie:
„Wielkie zwycięstwo jest wielkim niebezpieczeństwem. Natura ludzka znosi je trudniej
niż klęskę; ba, zdaje się nawet łatwiej odnieść takie zwycięstwo niż znosić je tak, by z tego
żadna cięższa nie powstała klęska” [przekład Leopolda Staffa].

Uważam, że powinien Pan wziąć pod uwagę, iż pokaźna większość zapewnia wielkie
wsparcie, ale też i nakłada wielkie obowiązki. Dlatego mówię teraz do Pana jako do
urzędującego przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, nie zaś jako do premiera.
Urzędujący przewodniczący Rady musi uczynić wszystko, co możliwe, by rozwiać wszelkie
wątpliwości co do gotowości prezydencji do obrony podstawowych europejskich wartości
demokratycznych. Najlepiej byłoby, gdyby nie czekał Pan na dochodzenie Komisji. Panie
Przewodniczący Barroso, pragnę Panu przypomnieć, że po zakazie przejazdu ciężarówek
wprowadzonym przez jeden z austriackich krajów związkowych Komisja przeszła ostry
kryzys tożsamości, po czym podjęła niezwłoczne działania przeciw Austrii. Gdy jednak
niebezpieczeństwo zagraża jednej z podstawowych zasad europejskiej demokracji,
pozostaje Pan bezczynny.

(Oklaski)

Musi Pan zadbać, aby wyniki dochodzenia dotarły do nas wkrótce, gdyż w przeciwnym
razie debata ta okaże się poważnym obciążeniem dla prezydencji węgierskiej. Wszyscy
życzymy prezydencji sukcesu i nie chcemy, by jej postępy były blokowane. Pan, Panie
Premierze Orbán, może poprawić tę sytuację. Proszę wycofać tę ustawę i wprowadzić
nową, lepszą. Węgry potrzebują wyważonej ustawy medialnej.

(Oklaski)

Guy Verhofstadt,    w imieniu grupy ALDE – Panie Przewodniczący! Po pierwsze, pragnę
wyraźnie oświadczyć panu premierowi Orbánowi, że moja grupa popiera priorytety
prezydencji węgierskiej. Panie Premierze, podobnie jak pan, my również wierzymy w silne
euro, więc w pełni popieramy określone przez Pana priorytety. Myślę, że w ciągu sześciu
miesięcy prezydencji najważniejszym priorytetem okaże się jak najszybsze ustanowienie
realnego zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej i strefie euro. Postawmy sprawę
jasno: rok 2010 nie stanowił dobrego przykładu dla euro i Unii Europejskiej. Zawsze
zostawaliśmy z tyłu i działaliśmy po fakcie. Teraz potrzebujemy, jak najszybciej, pod
przewodnictwem Pańskim i przewodniczącego Komisji, globalnego pakietu dotyczącego
zarządzania gospodarczego, prawdziwej unii gospodarczej i fiskalnej, gdyż nonsensem
jest funkcjonowanie unii walutowej bez jednoczesnej unii gospodarczej i fiskalnej.

Nie proszę Pana o wynajdowanie nowych koncepcji, lecz o przejęcie pakietu
przedstawionego w zeszłym tygodniu przez przewodniczącego Komisji i komisarza Rehna
oraz przedłożenie tego pakietu z jego czterema kamieniami węgielnymi Radzie i swoim
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współpracownikom. Panie Premierze Orbán, Panie Przewodniczący Barroso! W tym
pakiecie brakuje tylko jednego elementu, jednego kamienia węgielnego. Na świecie nigdzie
nie ma waluty bez stojącego za nią jednolitego rynku obligacji. W Europie nadal mamy
27 rynków obligacji, 27 spekulacji i 27 spreadów. W strefie euro nadal mamy 17 rynków
obligacji, 17 spreadów i 17 spekulacji. Rynki spekulują obecnie nie tyle przeciwko euro,
co na różnicach w obrębie euro. Jedynym sposobem uporania się z tym jest ustanowienie
w Europie prawdziwego rynku obligacji opiewającego na 4 czy 5 bilionów euro, który
można porównać z tym, co istnieje w innych częściach świata; wówczas bylibyśmy
traktowani w szczególny sposób, jak kraje o ratingu AAA.

(Oklaski)

Wreszcie, Panie Premierze Orbán, pragnę powiedzieć coś na temat szkieletu w szafie. Tym
szkieletem jest oczywiście węgierska ustawa medialna. Nie będę mówił o niej samej, posłużę
się natomiast przykładem jednego z moich ulubionych autorów – wielkiego pisarza
węgierskiego Sándora Máraiego. W warunkach polityki językowej poprzedniego rządu
słowackiego i pod rządami obecnej węgierskiej ustawy medialnej Márai prawdopodobnie
w ogóle nie zaistniałby. Dlaczego? Cóż, mieszkał w mieście Kassa, znanym dzisiaj jako
Koszyce. Pisał po węgiersku, co – jak Pan wie – było do niedawna problemem na Słowacji.
Co również ważne, był dziennikarzem, co stanie się problemem jutro, gdyż w myśl nowego
ustawodawstwa zobowiązującego media do dostarczania właściwych i odpowiednich
informacji o życiu publicznym, Márai oraz jego książki w ogóle by nie zaistnieli. Jego
arcydzieło – Wyznania patrycjusza – jest całkowicie niewłaściwe i pod wieloma względami
zupełnie nieodpowiednie, ale to arcydzieło literackie.

Moim zdaniem celem zarządzania mediami nie jest zagwarantowanie właściwych i
odpowiednich informacji. Nie, celem zarządzania mediami jest zapewnienie pluralizmu
i zagwarantowanie możliwości rozwoju każdej inicjatywie medialnej.

(Oklaski)

Mam nadzieję, że wykorzysta Pan swoją większość, większość dwóch trzecich, która jest
marzeniem każdego polityka…

(Okrzyk posła Cohna-Bendita: „Nie! Nie!”)

Nie Pańskim – Pan jest wyjątkiem.

Mam nadzieję, że wykorzysta Pan swoją większość dwóch trzecich, by zagwarantować
taki pluralizm, i zmieni Pan ustawę najszybciej, jak będzie to możliwe.

Daniel Cohn-Bendit,    w imieniu grupy Verts/ALE – (FR) Panie Przewodniczący! Po pierwsze,
pragnę powiedzieć jedną rzecz, aby nie było dwuznaczności.

Grupa Zielonych i ja osobiście kochamy Węgry. Płakałem w 1954 roku, gdy Węgrzy
przegrali na mistrzostwach świata. Moją pierwszą demonstracją, podczas której trzymałem
dłoń brata, była ta w 1956 roku – przeciwko sowieckiej inwazji na Budapeszt. Jak
powiedział pan poseł Verhofstadt, wielu intelektualistów – wielu pisarzy węgierskich –
przez całe lata wspierało nas politycznie i intelektualnie.

Byłem po stronie premiera Orbána, gdy walczył z komunistami na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Byłem po jego stronie, gdy wzywał europejskich
liberałów do usunięcia Jörga Haidera z europejskiej partii liberalnej. Ówczesny Viktor
Orbán zasługiwał z mojego punktu widzenia na szacunek jako polityk. Dzisiaj, Panie
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Premierze Orbán, jest pan na dobrej drodze, by stać się europejskim Chávezem –
narodowym populistą, który niezbyt dobrze pojmuje istotę i strukturę demokracji.

Panie Premierze Orbán, powiem Panu bardzo prostą rzecz: nie ma czegoś takiego jak
wyważone informacje. Czy sądzi Pan, że prezydent Nixon uznawał informacje o Watergate
za wyważone? Skądże! Czy sądzi Pan, że prezydent Bush uznawał informacje o Abu Ghraib
za wyważone? Gdzieżby! Czy słyszał Pan o jednym z wielkich sporów politycznych –
sprawie Dreyfusa we Francji – gdzie rząd uznał informacje za wyważone? Jeżeli chodzi na
przykład o dociekania dotyczące życia i polityki pana premiera Berlusconiego, czy sądzi
Pan, że uważa on te informacje za wyważone? Oczywiście nie. Informacje powinny
wstrząsać polityką. Nami wstrząsają też i czasem jest to bolesne.

Dlatego też, Panie Premierze Orbán, Pańska dzisiejsza ustawa nie jest zgodna z wartościami
Unii Europejskiej. Mówi Pan, Panie Premierze, że pragnie Pan silnej Europy. Silna Europa
musi być Europą wiarygodną. Jeżeli zgodzimy się na taką ustawę w Europie, jak będziemy
dyskutować z prezydentem Łukaszenką? Jak będziemy rozmawiać z Chinami? Oni wszyscy
chcą wyważonych informacji.

Panie Premierze Orbán, czy zdaje Pan sobie sprawę, że Europę powołano do życia w
sprzeciwie wobec totalitaryzmów? Podstawą demokracji, podstawą wolności, jest właśnie
wolność wypowiedzi. Demokracji nigdy nie zabił nadmiar wolności. Umierały one wtedy,
Panie Premierze, gdy zaczynano ograniczać wolności. Dwadzieścia lat temu zdawał sobie
Pan z tego sprawę. Proszę wrócić do okresu, kiedy tak było – takie myślenie ma sens.
Zobaczy Pan wówczas, że mam rację, mówiąc to Panu.

Pragnę zakończyć jednym spostrzeżeniem, Panie Premierze. Jeżeli pragnie Pan walczyć
za chrześcijan całego świata, jesteśmy z Panem, ale pragnę sobie wyobrazić – i wyobrażam
sobie – że popiera Pan jaśminową rewolucję w Tunezji, gdyż to taka sama rewolucja, jak
ta, w której Pan uczestniczył: chodzi o wyzwolenie się spod dyktatury. Nie powiedział Pan
niczego o Tunezyjczykach i za to Pana strofuję.

Jesteśmy razem z Panem po stronie chrześcijan na świecie. Mam nadzieję, że Pan będzie
z nami, gdy trzeba będzie walczyć z dyktaturami tego świata, niezależnie od tego, czy
znajdują się one na Białorusi, czy też w Tunezji, Algierii, Egipcie, Chinach czy Rosji –
gdziekolwiek. To wspólne wartości europejskie, których musimy wszyscy wspólnie bronić.

(Oklaski)

Lajos Bokros,    w imieniu grupy ECR – (HU) „Nie mogę wiedzieć, co kraj ten znaczy dla
innych. / Dla mnie to miejsce narodzin, ten mały naród objęty / płomieniami, świat mojego
dzieciństwa kołyszący się w oddali. / Wyrosłem z niego jak młoda gałązka z drzewa / i
mam nadzieję, że pewnego dnia moje ciało się w nim pogrąży. / Jestem w domu”. – napisał
Miklós Radnóti. Węgry są w domu w Europie i są godne sprawować prezydencję. Czy
jednak w domu jest rząd węgierski? Czy jest godny tego stanowiska? Nie chodzi mi tutaj
tylko o ustawę medialną, w szafie jest jeszcze dziewięć innych szkieletów. Dochodzi do
ciągłych, poważnych naruszeń delikatnego systemu mechanizmów kontrolnych, które
cechują demokrację.

Dymisjonowanie urzędników służby cywilnej bez podania powodu. Nadmierny,
dyskryminujący i prowadzący do zniekształceń strukturalnych podatek kryzysowy. Pomoc
zamożnym kosztem biednych. Rozwiązanie, podobnie jak w Wenezueli, Rady Budżetowej.
Naruszenie, a wkrótce likwidacja autonomii banku centralnego. Specjalny, działający
wstecz podatek od odpraw w wysokości 98%. Dziewięć poprawek do Konstytucji w ciągu
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siedmiu miesięcy. Ograniczenie uprawnień Trybunału Konstytucyjnego. Nacjonalizacja
prywatnego systemu emerytalnego przez jawne wymuszenie, podobnie jak w Boliwii.
Podniesienie nadużyć podatkowych do rangi polityki rządu: destylacja palinki.
Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny. Niszczenie
delikatnej tkanki społeczeństwa, jego solidarności. Pisali o tym słynni na cały świat
naukowcy węgierscy – Ágnes Heller, János Kornai, Jenő Ranschburg. Wczoraj pan poseł
Verhofstadt stwierdził, że prezydencja belgijska odniosła sukces, gdyż rząd Belgii nie
pozwolił, by sprawy krajowe odwracały jego uwagę od europejskich. Teraz grozi nam coś
dokładnie przeciwnego. Chaos i katastrofa dyplomatyczna w kraju odwróci uwagę rządu
oraz europejskiej opinii publicznej od Europy. To naprawdę byłoby powodem do wstydu.
Jako Węgier nie chcę się wstydzić. Nie jest zbyt późno, by zmienić kierunek.

Lothar Bisky,    w imieniu grupy GUE/NGL – (DE) Panie Przewodniczący, Panie Premierze
Orbán! Pragnę krótko wypowiedzieć się na temat ustawy medialnej. Wielu mówców
wspominało o niej, nie będę jednak powtarzać ich argumentów. Chcę tylko powiedzieć
jedną rzecz. Nie chodzi tu o ingerencję w sprawy Węgier. Uważam – a przekonałem się o
tym dopiero w późnym okresie życia – że media ponoszą odpowiedzialność za
monitorowanie sprawujących władzę i gospodarki. Tej sytuacji nie wolno zmieniać. Dlatego
też same media nie mogą podlegać monitorowaniu ze strony innych organów wysokiego
szczebla, a taki urząd ds. mediów umożliwiałby to.

Z tego właśnie powodu skład urzędu ds. mediów nie jest naszym zdaniem idealny. Jasno
powiedział Pan, że jest gotowy to zmienić, i mam nadzieję, że poczyni Pan kroki w tym
kierunku. Poza tą kwestią – i chciałbym powiedzieć to jasno – jest to sprawa Węgier. Są
oczywiście inne państwa członkowskie, których ustawodawstwo medialne można wymienić
w tym kontekście. Nie dotyczy to tylko Węgier.

Jeżeli chodzi o Pańskie plany dla prezydencji Rady, pragnę jasno stwierdzić, że – po pierwsze
– cieszę się z faktu, iż uczynił Pan jednym z najważniejszych celów krzewienie
różnorodności kulturowej. Moim zdaniem jest to bardzo ważne. Oczekuję inicjatyw na
rzecz zacieśnienia integracji, w tym integracji mniejszości – sam wspomniał Pan o Romach.
Europejska strategia skuteczniejszej integracji Romów jest bardzo ważnym zagadnieniem.

Po drugie, cieszę się, że jest Pan zdecydowany zaangażować się w negocjacje akcesyjne i
politykę rozszerzenia w odniesieniu do naszych wschodnich sąsiadów. Większy udział
wschodnioeuropejskiej kultury w Unii Europejskiej w połączeniu z doświadczeniami
historycznymi i społecznymi tego obszaru to jednoznaczna korzyść. Z wielu powodów,
których nie chcę tu poruszać, Unia Europejska pozostaje instytucją w przeważającej mierze
zachodnioeuropejską. Mam nadzieję, że Pańska prezydencja w Radzie zwiększy wpływ
Europy Wschodniej.

Po trzecie, moje zainteresowanie budzi kwestia, jak poradzi Pan sobie z nadchodzącą
reorganizacją polityki rolnej i spójności oraz przygotowaniem wieloletniej perspektywy
budżetowej Unii Europejskiej. Moja grupa wzywa Pana do zapewnienia, aby Parlament w
pełni uczestniczył we wszystkich tych działaniach i oczekujemy, że poważnie potraktuje
Pan swoją obietnicę wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawy ochrony
środowiska, zrównoważonego wykorzystania zasobów i bezpieczeństwa żywnościowego.

Nigel Farage,    w imieniu grupy EFD – Panie Przewodniczący! Pragnę powitać pana premiera
Orbána. Po sześciomiesięcznej farsie prezydencji belgijskiej przyjemnie jest zobaczyć
wybranego premiera z prawdziwego kraju. Ogromnie mi się podobało Pańskie potępienie
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komunizmu jako niebezpiecznej ideologii i dostrzegłem dumę, z jaką mówił Pan o tym,
że to Węgry jako pierwsze chwyciły za broń przeciwko Związkowi Radzieckiemu.

Dwadzieścia lat po tym, gdy odzyskaliście możliwość rządzenia się demokratycznie,
stanowicie część nowej unii politycznej, która coraz bardziej przypomina ten stary Związek
Radziecki. W istocie spotka Pan tu przez następne sześć miesięcy mnóstwo komunistów,
w tym szefa tutejszej Komisji – nasz Barroso był przecież zwolennikiem przewodniczącego
Mao! Zobaczy Pan scentralizowane planowanie i sterowanie gospodarcze, a przede
wszystkim pragnienie narzucenia unii politycznej narodom Europy bez ich zgody.

Panie Premierze Orbán, proszę się obudzić! Proszę spojrzeć, jak próbują tu dziś rano Pana
zastraszyć. Próbują Panu powiedzieć, jak rządzić własnym krajem. Proszę im powiedzieć,
dokąd mogą sobie pójść. Proszę jeszcze raz stanąć w obronie demokracji.

Krisztina Morvai (NI)   – (HU) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! W 1956 roku
Węgry dowiodły światu, że trzeba sprzeciwić się uciskowi i kłamstwom, nawet jeżeli
wydaje się to przedsięwzięciem beznadziejnym. Wówczas było to naszą historyczną misją.
Dziś jest podobnie. W dzisiejszym świecie kłamstwa i ucisk opierają się na dwóch filarach.
Jednym z nich jest światowa plutokracja – banki prywatyzują zyski, nacjonalizując
jednocześnie straty i koszty, a tym samym przekazując je strażakom, pielęgniarkom,
nauczycielom i emerytom, którzy coraz bardziej na tym cierpią.

Drugim filarem jest fakt, że oni – i mówię tu przede wszystkim o politykach, którzy zamiast
reprezentować interesy ludzi, stale zachowują się jak przedstawiciele światowej plutokracji
i banków, nawet tu w Unii Europejskiej – zachowują się, jakby było to naturalne, lub co
najmniej nie było innej drogi. Prezydencja węgierska i Węgry, moja ojczyzna, muszą
pokazać, że to nie jest prawda, że król jest nagi. Zamiast prezentować mentalność skupioną
na zyskach i pieniądzach, musimy udowodnić, że możliwe jest też podejście ukierunkowane
na ludzi i sprawiedliwość, gdzie pytamy nie o to, co jest najlepsze z punktu widzenia
pieniędzy i zysków, ale co jest najlepsze z punktu widzenia ludzi i sprawiedliwości. Życzę
wszystkiego najlepszego Węgrom – mojej ojczyźnie, która umiłowała wolność.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art.
149 ust. 8 Regulaminu)

PRZEWODNICZY: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
wiceprzewodnicząca

Hannes Swoboda (S&D)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Pani Poseł Morvai! Mieliśmy już
dzisiaj okazję do krótkiej wymiany poglądów. Mam do Pani dwa pytania. Nie dziwi fakt,
że wspiera Pani prezydencję z pozycji skrajnie prawicowych. Nie wiem tylko, czy cieszy
to pana premiera Orbána. Czy ma Pani świadomość, że rewolucję węgierską popierało
bardzo wielu ludzi, w tym nie tylko konserwatyści z prawej strony sceny politycznej, jak
powiedział już pan poseł Schulz? Czy zauważyła Pani, Pani Poseł Morvai, że węgierską
ustawę medialną krytykują nie tylko socjaldemokraci, ale też bardzo wielu obywateli, w
tym György Konrád, który nie ma niczego wspólnego z socjaldemokracją? Czy zdaje sobie
Pani z tego sprawę?

Krisztina Morvai (NI)   – (HU) Panie Pośle Swoboda, choć kiedyś może wierzyłam, że
terminy „prawica” i „lewica” mają jakieś znaczenie, moje półtoraroczne doświadczenie z
Unią Europejską nauczyło mnie, iż nie ma sensu na nie zważać. Wy, lewicowcy, wciąż
reprezentujecie interesy plutokracji oraz banków, i w ogóle was nie obchodzi, czego pragną
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ludzie. Całkowicie zapomnieliście o swoich pierwotnych ideałach. Dzisiaj wspomniano
tu o waszym poprzedniku nazwiskiem Marks. O tym, co mówił on o sprawiedliwości, już
się tu nie wspomina. To wy jesteście największymi ciemięzcami ludzi pracy. To jedna rzecz.
Drugą jest ustawa medialna, która jest wewnętrzną sprawą Węgier…

(Przewodnicząca wyłączyła mikrofon)

Ádám Kósa (PPE)   – (HU) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Po pierwsze, dziękuję
za możliwość przemawiania w imieniu delegacji węgierskiej Europejskiej Partii Ludowej.
Sam jestem osobą niepełnosprawną i wykazuję być może ponadprzeciętną wrażliwość
na dyskryminację czy podwójną moralność. Dlatego też z troską śledzę polityczną nagonkę
na węgierską ustawę medialną, której świadkami byliśmy też dzisiaj w Parlamencie.
Węgierska Partia Obywatelska Fidesz niezliczoną ilość razy dowiodła, że działa w duchu
naszych wspólnych wartości europejskich, a ponadto czyni to w imieniu wolności prasy
i z honorem.

Nasze wartości europejskie wiążą się z odpowiedzialnością. Dowodzi tego najbliższe sześć
miesięcy prezydencji węgierskiej, jak też jej cele. Zarządzanie gospodarcze, polityka
energetyczna czy też strategia dotycząca Romów – te kierunki i strategie dowodzą istnienia
wspólnych wartości, podobnie jak wspólne są nasze cele, które mają zapewnić Europie
siłę. Europa jest bowiem ostatecznie nie tylko wspólnotą interesów, ale też wspólnotą
wartości. W istocie wykazują Państwo teraz brak szacunku dla tych celów i wartości. Nie
czekając nawet na opinię Komisji Europejskiej, wygłaszają już Państwo oświadczenia,
wysuwają nikczemne oskarżenia i przedstawiają przerysowane, nieuzasadnione
stwierdzenia. Czy Państwa celem jest osłabienie w ten sposób prezydencji węgierskiej? W
rzeczywistości szkodzą Państwo Unii Europejskiej, całej Wspólnocie Europejskiej.

Obecnie stoimy przed najpoważniejszym kryzysem, a Państwo zachowują się
nieodpowiedzialnie. Jako członek delegacji Europejskiej Partii Ludowej nie mogę się z tym
pogodzić. Zachęcam prezydencję węgierską do kontynuowania prac pomimo oskarżeń i
do wdrażania programu „Silna Europa”. Zgadzam się z nazwą tego programu. Dzięki
jedności osiągniemy znacznie więcej i musimy dążyć do postępu.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D)   – (HU) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze, Panie i
Panowie! Sukces prezydencji węgierskiej leży w interesie Unii Europejskiej i Węgier, jak
również wszystkich węgierskich patriotów niezależnie od ich przynależności partyjnej.
Jest to jeszcze ważniejsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że UE, w tym strefa euro, stoi dziś
przez ogromnymi wyzwaniami. Panie Premierze, jest Pan człowiekiem zdeterminowanym.
Proszę, aby wykorzystał Pan tę cechę w służbie Europy jako urzędujący przewodniczący
Unii Europejskiej, aby nasz kontynent stał się znacznie dynamiczniejszy i efektywniejszy.
Jednocześnie proszę jednak, aby przestrzegał Pan reguł demokracji i chronił wartości
europejskiego modelu społecznego.

Niestety, jak wykazała też dzisiejsza debata, początki prezydencji węgierskiej są burzliwe.
Czy widzi Pan, Panie Premierze, jak niskie jest zaufanie do Pańskiego rządu w Europie?
Niezależnie od ich przynależności partyjnej, ludzie w wielu państwach członkowskich
uważają antydemokratyczne posunięcia Pańskiego rządu, jego populizm gospodarczy,
ustawę medialną oraz tolerancję dla skrajnej prawicy za sprzeczne z normami i wartościami
UE. Prezydencja UE nie ochroni Pana przed krytyką; poza tym powinien Pan dać przykład
przestrzegania podstawowych wartości UE.
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Ma tu zastosowanie słynny cytat z Attili Józsefa – „Mój gniew jest dla ciebie, nie przeciw
tobie” – gdyż wygłaszając uzasadnioną krytykę, UE nie kieruje swego gniewu przeciwko
rządowi węgierskiemu, lecz gniewa się w jego interesie. W szczególności zaś krytyka ta
nie jest skierowana przeciwko narodowi węgierskiemu. Panie Premierze, jako Węgier i
Europejczyk, chciałbym chodzić przez sześć miesięcy tej prezydencji z dumą i podniesioną
głową.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze
Orbán! W artykule, który ukazał się wczoraj w dużej gazecie niemieckiej, wskazał Pan jako
jeden ze swoich wzorów hrabiego Otto Lambsdorffa. Ostatni raz spotkaliśmy się na jego
pogrzebie w grudniu 2009 roku. Przybył Pan tam prywatnie i doceniliśmy to. Pragnę, aby
uhonorował Pan jego pamięć, szanując zasady liberalnego państwa konstytucyjnego we
wszystkich swoich działaniach, postępując zgodnie z nimi i broniąc ich.

W odpowiedzi na krytykę ustawy medialnej wysunął Pan dwa argumenty. Oświadczył
Pan, że jest to kampania skierowana przeciwko Węgrom i Pańskiej osobie, a zarzuty nie
są konkretne. Pragnę zupełnie jasno powiedzieć w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów
i Demokratów na Rzecz Europy, że nie jest to żadna kampania. Jeżeli w państwie
członkowskim Unii Europejskiej naruszane są i podawane w wątpliwość podstawowe
wolności, jest to zagadnienie, którym powinna zająć się Europa.

Pragnę powiedzieć Komisji i panu przewodniczącemu Barroso, że pani komisarz Kroes
musi dokonać oceny prawnej. Komisja nie jest jednak kancelarią adwokacką, ale również
organem politycznym. Ocena ta musi przyjąć formę polityczną i zostać ukończona szybko.

Pański drugi argument, Panie Premierze Orbán, brzmi, że krytyka nie jest konkretna. Cóż,
wskażę tu kilka konkretnych kwestii: oszczerstwo, zniesławienie oraz wzywanie do
nienawiści są niezgodne z prawem w Niemczech i w innych demokracjach. Do walki z
nimi służy prawo karne. Proszę pozostawić tę sprawę kodeksowi karnemu. Musi Pan
poprawić ochronę prawną określoną w art. 163 oraz zmienić skład i uprawnienia urzędu
ds. mediów w art. 123 i 183, jak też wiele innych rzeczy. Jest dużo konkretnych kwestii.
Sugeruję, aby odłożył Pan stosowanie tej ustawy do chwili ukończenia oceny Komisji, co
musi nastąpić jak najszybciej.

Judith Sargentini (Verts/ALE)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Parlament Europejski i
państwa członkowskie stosują podwójną moralność. Nie przestajemy mówić o prawach
obywatelskich i wolności prasy, jeżeli chodzi o kraje, które pragną przystąpić do Unii
Europejskiej, ale zagadnienia te nie wydają się dotyczyć obecnych członków klubu. Czy
kryteria kopenhaskie są uświęconymi zobowiązaniami dla nas wszystkich, czy tylko dla
nowych członków?

Na działania członków swojego grona państwa członkowskie patrzą przez palce. Jeżeli ja
nie będę się wtrącać w twoje sprawy, ty musisz również przestać zajmować się moimi!
Nawet Węgry mówią wszystkim, by nie wtrącali się w ich sprawy. To dziwna postawa jak
na prezydencję Unii Europejskiej. Panie Premierze Orbán, pańskim zadaniem jest
przewodzić Unii Europejskiej oraz wręcz zachęcać państwa członkowskie, aby w pewnym
stopniu interesowały się wzajemnie swoimi sprawami. Nie ma tu miejsca na ustępstwa.

Teraz spójrzmy na nasz Parlament, którego zadaniem powinno być zachowanie wysokich
standardów w odniesieniu do wartości europejskich. Nie czynimy tego! Pani
Przewodnicząca, możliwość szczerego i wyważonego wypowiedzenia się na tym forum
była dla mnie przyjemnością.
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Jacek Olgierd Kurski (ECR)   – (PL) Pani Przewodnicząca! Dobrze, że europejską
prezydencję przejmuje rząd, który cieszy się tak wielkim poparciem we własnym kraju.
Cieszy się takim poparciem dlatego, że działa w interesie Węgier, podnosi Węgry po
zbankrutowanych, aferalnych rządach węgierskich socjalistów. Niedobrze natomiast, że
u progu prezydencji spotykają Węgry niesprawiedliwe ataki o podłożu ideologicznym.
Jak bardzo zakłamane i pełne hipokryzji są te ataki, pokazuje kwestia ustawy medialnej.
W Polsce jest taka sama rada do spraw mediów. W Polsce rada do spraw mediów jest
zdominowana przez opcję rządzącą i ta rada doprowadza dzisiaj do wyrzucania
dziesiątkami ludzi, dziennikarzy o konserwatywnych przekonaniach z polskich mediów
publicznych, i nikt w Europie, z panem Schulzem na czele, ich nie broni. Tak po prostu
jest.

Jak bardzo pełen hipokryzji jest to atak, pokazuje kuriozalny list, jaki się ukazał tydzień
temu przeciwko Węgrom, podpisany przez byłego prezydenta Czech czy Węgier, a także
przez szefa „Gazety Wyborczej” w Polsce. Tej „Gazety Wyborczej”, która doprowadza do
konfiskowania majątków ludzi, którzy mają inne zdanie niż „Gazeta Wyborcza”. Oto
prawda o dzisiejszym ataku na Węgry, który jest niczym innym jak zemstą za skuteczny
konserwatyzm wprowadzany w życie. Życzę Panu, Panie Premierze Orbán, tak skutecznej
prezydencji europejskiej jak skutecznie pan…

(Przewodnicząca wyłączyła mikrofon)

Jaroslav Paška (EFD)   – (SK) Pani Przewodnicząca! Od 1 stycznia prezydencję Unii
Europejskiej objął rząd Węgier, który przypomniał nam o tym fakcie za pośrednictwem
czegoś, co można nazwać kulturalnym dywanem. Nie będę tutaj, Panie Premierze, mówić
o mapie, a tylko o kulturze, jaką przyniósł Pan Brukseli.

Umiłowane symbole, portrety osób, z których Pański naród słusznie jest dumny – na ziemi,
pod nogami, w przestrzeni publicznej, deptane i brudzone przez ludzi z całej Europy? Czy
tak według Pana wygląda kultura? Czy to jest godne przedstawienie dumnych Węgier?

Nie wiem, co skłoniło węgierskich dyplomatów do umniejszania symboli własnej historii.
Mogli umieścić je w godny sposób na tablicach lub ścianach w tej choćby sali. Czy widziałeś,
Viktorze, gdzie znajdują się w tej sali symbole drogie naszego sercu? Stoją na honorowym
miejscu, zdobiąc stół przewodniczącego.

Wiem, Panie Premierze, że Pański kraj ma wiele problemów, ale jestem przekonany, że
dumny naród węgierski nie zasłużył na taki brak szacunku dla swoich słynnych postaci i
symboli ze strony własnego rządu.

Csanád Szegedi (NI)   – (HU) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze, Panie i Panowie!
Chciałem tak naprawdę mówić o prezydencji węgierskiej, ale poprzedni mówcy
rozwścieczyli mnie, więc dam się sprowokować i wypowiem się o węgierskiej ustawie
medialnej. Mówiąc prosto – na Węgrzech Ruch na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik) również
krytykował ustawę o języku. My też się z nią nie zgadzamy. Zadziwia jednak takie
nagromadzenie renegatów i hipokrytów w jednym miejscu. Gdzie byli ci, którzy teraz
udają obrońców praw, gdzie byliście, gdy wprowadzano słowacką ustawę o języku? Gdzie
był pan poseł Cohn-Bendit, gdy Węgrów w Wojwodinie terroryzowali serbscy ekstremiści?
Gdzie był pan poseł Schulz, gdy w Wojwodinie profanowano groby – węgierskie groby –
i groby Węgrów w Siedmiogrodzie? Dlatego właśnie uważam to za podwójną moralność.
Nie godzę się na krytykę, na jaką pozwalają sobie Państwo wobec rządu Węgier i prezydencji
węgierskiej.
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W odróżnieniu od pustej mowy w wykonaniu MSZMP czy MSZP, Jobbik zawsze
przedstawiał pozytywne propozycje. Tak, musimy podnieść kwestię słowackiej ustawy o
języku. Tak, musimy podnieść kwestię anulowania dekretów Benesza. Tak, musimy
podnieść kwestię autonomii terytorialnej Seklerów. Tak, musimy podnieść kwestię
powstrzymania i eliminacji romskiej przestępczości na Węgrzech oraz w całej Europie, i
dobrze byłoby, gdyby rząd węgierski mógł skupić się w takim samym stopniu na swoich
zadaniach krajowych – realizacji woli milionów węgierskich wyborców i wtrąceniu w
końcu za kraty byłego węgierskiego dyktatora Ferenca Gyurcsánya. To są prawdziwe
problemy; życzę prezydencji sukcesów.

Werner Langen (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze Orbán! Czekają
Pana dwa trudne zadania. Pierwsze to naprawa sytuacji zastanej po ośmiu latach nieudolnej
socjalistycznej administracji, przywrócenie Węgrom dynamiki politycznej i gospodarczej
oraz stabilności, jak też redukcja długu. Elektorat dał Panu do tego jednoznaczny mandat.

Pańskim drugim zadaniem jest poprowadzenie Europy w roli urzędującego
przewodniczącego Rady w tych trudnych czasach oraz uczynienie wszystkiego, co w
Pańskiej mocy, aby rozwiązać kryzys gospodarczy i finansowy. Będzie Pan w tym miał
aktywne wsparcie Parlamentu i mojej grupy. Cieszymy się, że nie przedstawił Pan tu dzisiaj
listy życzeń, jak często czynili to w ostatnich latach socjalistyczni urzędujący
przewodniczący Rady, ale jasno zaprezentował Pan swoje priorytety.

Po trzecie, cieszymy się, że Węgry są od 2004 roku członkiem Unii Europejskiej, a partia
rządząca w tym kraju należy do Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy
Demokraci). Kampania odnosząca się do nowej ustawy medialnej, w ramach której wysuwa
się wezwania do wycofania prawa do głosu na mocy art. 7, i która została zainicjowana
tutaj w Parlamencie nie przez Pana, lecz przez partie, które przegrały wybory na Węgrzech
w 2010 roku – ich przedstawiciele siedzieli tutaj i nadal siedzą w pierwszych rzędach,
przynajmniej ci, którzy nie pobiegli prosto do prasy – jest pełna hipokryzji i nie do
zniesienia. Ocena wykaże, że ustawodawstwo medialne na Węgrzech nie różni się od
podobnego w wielu innych krajach.

Jeżeli chodzi o pana posła Schulza, który wezwał do wycofania ustawy, mogę tylko
powiedzieć, że najwyraźniej nie czytał on prawa wprowadzonego przez większość w
rządzonym przez socjalistów i zielonych kraju związkowym Nadrenii Północnej-Westfalii.
Obejmuje ono przepisy dotyczące ustanowienia urzędu ds. mediów, sankcji i różnorodności
opinii. To właśnie to, co robi się na Węgrzech. Takie pełne hipokryzji podejście nie może
zyskać większości w tym Parlamencie.

(Oklaski)

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art.
149 ust. 8 Regulaminu)

Rebecca Harms (Verts/ALE)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie Pośle Langen! Czy
ustawa medialna kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii składa odpowiedzialność
za nadzór nad mediami w ręce jednej partii? Czy organ nadzorujący media w Nadrenii
Północnej-Westfalii będzie przez dziewięć lat narzędziem rządu? Czy w Nadrenii
Północnej-Westfalii o tym, czy doniesienia mediów są wyważone, czy też nie, decyduje
jedna partia? Jeżeli tak jest, sytuacja jest taka sama, jak na Węgrzech. Nie sądzę, aby Pan
tego chciał. Pragnę też zapytać, dlaczego węgierskie ustawodawstwo krytykuje pani kanclerz
Merkel, skoro należy do…
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(Przewodnicząca wyłączyła mikrofon)

Werner Langen (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Jestem pewien, że da mi Pani pięć
minut.

(Przewodnicząca przerwała mówcy)

Po pierwsze, pani kanclerz Merkel pytała, czy ustawa jest zgodna pod każdym względem
z regulacjami europejskimi, a pan premier Orbán zgodził się w razie konieczności zmienić
przepisy prawa po ich ocenie przez Komisję. Uważam, że jest to podejście prawidłowe,
uczciwe, otwarte i sprawiedliwe z punktu widzenia wszystkich stron.

Po drugie, chciałem wypowiedzieć się na temat ustawy medialnej kraju związkowego
Nadrenii Północnej-Westfalii. W programach radiowych na mocy paragrafu 31 nie wolno
prezentować tylko jednej opinii ani opisywać tylko jednej partii, grupy, lobby, wyznania
religijnego czy filozofii.

(Okrzyki)

W ustawie stwierdza się również, że prezydent kraju związkowego Nadrenii
Północnej-Westfalii może wydawać polecenia urzędowi ds. mediów kraju związkowego
i może nakładać grzywny w wysokości do 500 tysięcy euro.

Monika Flašíková Beňová (S&D)   – (SK) Pani Przewodnicząca! Pragnę zwrócić się do
szefa rządu węgierskiego. Witamy w Parlamencie Europejskim, Panie Premierze Orbán.

Węgry objęły prezydencję w niełatwych czasach, a program nam przedstawiony jest pełen
trudnych wyzwań. Prosił nas Pan kilkakrotnie, abyśmy jako Parlament pomogli w realizacji
tego programu, i proszę mi wierzyć, że nasza funkcja naprawdę polega na wspieraniu tego,
co dobre i europejskie w Pańskim programie.

W Pańskim wystąpieniu mówił Pan jednak również o silnej Europie i muszę powiedzieć,
że nie jest dla mnie całkowicie jasne, gdzie zaczyna się Pańska europejskość i gdzie leżą jej
granice, gdyż nie potrafię sobie wytłumaczyć, dlaczego Pański rząd rozpoczął swoją
prezydencję od prezentacji nieistniejącej jednostki terytorialnej, zamiast przedstawić –
jako kraj obejmujący przewodnictwo – nową wizję Europy.

Dlatego też, Panie Premierze Orbán, mam nadzieję, że Pańskie dobre cechy europejskie
będą się nadal rozwijać, i wykaże Pan też dobre cechy węgierskie.

Adina-Ioana Vălean (ALDE)   – Pani Przewodnicząca! Od długiego już czasu Unia idzie
ścieżką wytyczania sobie kolejnych celów, ale nikt nie patrzy wstecz, aby sprawdzić, czy
wszystkie te cele osiągnięto lub należycie wdrożono. Wzrost, miejsca pracy, Unia przyjazna
obywatelom: wszystkie one zyskują status nieustających celów. W tej chwili powinniśmy
przyznać, że przynajmniej część działań poniosła klęskę i zawiodły stosowane zbyt często
standardowe, nieczyniące rozróżnień rozwiązania.

Aby pobudzić wzrost gospodarczy UE, powinniśmy być może zacząć myśleć
nieszablonowo, uwzględniając różnorodne interesy i specyficzne cechy naszych 27 państw
członkowskich.

Komisja proponuje, a prezydencja popiera zaledwie koordynację naszej polityki
gospodarczej. Może się to okazać pułapką z punktu widzenia pożądanego wzrostu
gospodarczego – ustanowimy jedynie cele makroekonomiczne i finansowe oraz służącą
im politykę. W sytuacji, gdy mamy niepełny jednolity rynek, biurokrację przytłaczającą
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firmy i przedsiębiorców oraz niesprawny rynek pracy, wzrost gospodarczy UE może
przypominać los wieloryba w basenie pełnym barrakud – tak bowiem wygląda rynek
światowy w kontekście obecnego kryzysu.

W odniesieniu do innych wiecznych celów określonych w programie prezydencji, jak na
przykład wypracowanie wspólnej polityki energetycznej, musimy zidentyfikować wspólne
dla wszystkich państw członkowskich interesy i potrzeby energetyczne. Nie jestem
przekonana, czy odpowiedzią jest wydawanie miliardów euro na gigantyczne projekty w
dziedzinie infrastruktury.

Pan premier Orbán mówił również o rozszerzeniu: mam nadzieję, że nie oznacza to
węgierskiego podejścia polegającego na przyznawaniu obywatelstwa wszystkim osobom
o węgierskiej przynależności etnicznej w sąsiednich krajach. Czy rozszerzenie UE w
kontekście eurosceptycyzmu i kryzysu gospodarczego jest realistyczne?

Na zakończenie pragnę życzyć nam wszystkim szczęścia.

Peter van Dalen (ECR)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Prezydencja węgierska odnotowała
nienajlepszy początek. Rząd węgierski dał swoją nową ustawą medialną niezbyt dobry
przykład Unii Europejskiej. Nowa ustawa daje urzędowi nadzorującemu media bardzo
obszerne uprawnienia, co rzuca niepokojący cień na początek prezydencji węgierskiej. Ta
ustawa to zaś zaledwie jeden element w serii niepokojących wydarzeń na Węgrzech.

Gdy dominuje jedna partia polityczna, inne głosy cichną. Już dawno temu ostrzegał przed
tym XVII-wieczny francuski autor Rochefoucauld: „Niewielu jest na tyle mądrych, by woleć
przydatną przyganę od zdradliwej pochwały”. Moja rada dla prezydencji brzmi tak: warto
poważnie potraktować słowa Rochefoucaulda, zarówno sprawując swój urząd w UE, jak
i kierując węgierskim rządem.

Mario Mauro (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Witamy w Strasburgu,
Panie Premierze Orbán. Jak napomknął pan poseł Cohn-Bendit, wszyscy tutaj kochają
Węgry, ale – jak zdążył już Pan zauważyć – nie wszyscy kochają węgierski rząd.

My z kolei kochamy Węgry, bardzo cenimy węgierski rząd i, co więcej, bezwstydnie
kibicujemy Pańskiej partii. Dlaczego kibicujemy Fideszowi? Dlatego, że ta partia odegrała
decydującą rolę w powrocie Węgier do demokracji po długiej i straszliwej dyktaturze.

Kibicujemy Fideszowi, ponieważ przez lata, przez wszystkie te lata pozostawał wierny
tym samym wartościom demokracji i wolności – zarówno w rządzie, jak i w opozycji.
Kibicujemy Fideszowi, gdyż jest on dziś jedyną realną alternatywą wobec populistycznego
trendu, który wydaje się przeważać w tak wielu krajach Unii Europejskiej.

Kibicujemy Fideszowi również dlatego, że dzięki priorytetom, o których Pan wspomniał,
Fidesz pozwala nam zrozumieć, że bitwa o zjednoczoną i wolną Europę jeszcze się nie
zakończyła. Popieramy Pana, Panie Premierze Orbán, i kibicujemy Panu, gdyż oznacza to
kibicowanie Węgrom oraz całej Europie.

Edit Herczog (S&D)   – (HU) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Od chwili powstania
Unii Europejskiej jednym z najważniejszych zagadnień i wyzwań pozostaje bezpieczeństwo
energetyczne. Przez długi czas sądziliśmy, że elementem krytycznym jest ograniczenie
zależności od źródeł energii. Kryzys gospodarczy wykazał wszakże jednoznacznie, że
najważniejsza jest jej dostępność i przystępna cena. W tym roku na Węgrzech po raz
pierwszy więcej ludzi zamarzło na śmierć w nieogrzewanych mieszkaniach niż na ulicach.
Kilka dni temu mieszkańcy jednego z bloków zażądali wyłączenia ogrzewania, gdyż nie
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było ich już na nie stać. Panie i Panowie! Trzeba koniecznie zająć się kwestią bezpieczeństwa
energetycznego w erze kryzysu gospodarczego i trzeba je postrzegać w kontekście naszej
przestarzałej infrastruktury energetycznej.

Najważniejszym zadaniem prezydencji węgierskiej podczas szczytu energetycznego będzie
położenie podwalin pod nową infrastrukturę – nie tylko gazową, ale również
elektroenergetyczną. Naszym zadaniem nie jest modernizacja starych sieci, ale
zagwarantowanie inwestorów i zdolności pozyskania kapitału na inteligentne sieci
energetyczne przyszłości. Zadanie stojące przez rządem węgierskim polega na przekonaniu
wszystkich państw członkowskich do jednoznacznego poparcia poprawy poziomu
bezpieczeństwa zarządzania odpadami jądrowymi. Musimy też zagwarantować, że cena
tego pozostanie możliwa do przyjęcia. Panie Przewodniczący! Nie możemy podchodzić
do tego z gorącą głową i zimną krwią – trzeba to robić, kierując się zdrowym rozsądkiem
i trzeźwo patrząc na problemy. Będziemy partnerami w rozwiązywaniu tych kwestii.

Marielle De Sarnez (ALDE)   – (FR) Pani Przewodnicząca! Narody europejskie
doświadczają ciężkiego, destabilizującego kryzysu. Myślę, że właśnie w takich czasach
potrzebujemy powrotu do podstawowych wartości, na których opiera się Europa.

Pierwszą z tych wartości jest zwalczanie wszelkich form nacjonalizmu. Bardzo mnie
niepokoi, gdy zaoferowawszy narodowość węgierską grupom Madziarów, rozważa Pan
teraz wbrew wszelkim międzynarodowym konwencjom przyznanie im prawa głosu.

Drugą wartością europejską jest obrona demokracji i swobód. Od chwili, gdy objął Pan
urząd, wprowadzono szereg środków, których charakter budzi obawy i na temat których
może Pan teraz udzielić nam odpowiedzi. Ograniczono uprawnienia trybunału
konstytucyjnego, podważono – wbrew traktatowi akcesyjnemu – niezależność
Europejskiego Banku Centralnego, a teraz głosuje się ustawę medialną, która pod pretekstem
transpozycji dyrektywy europejskiej wprowadza w istocie przepisy niszczące wolność
prasy, jak niedawno wykazała Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OBWE).

Wyjaśnia Pan, że Pańska ustawa jest podobna do obowiązujących w innych państwach
członkowskich, ale nawet jeżeli niektóre z nich – myślę tutaj zwłaszcza o swoim własnym
kraju – powinny jeszcze wprowadzić pewne zmiany, w jakim innym kraju Unii media
ryzykują sięgającą 700 tysięcy euro grzywnę za naruszenie norm moralnych? Kwestia jest
teraz w rękach Komisji Europejskiej, która musi wypowiedzieć się w tej sprawie i –
wychodząc poza zagadnienia stricte prawne – określić, czy ustawa narusza wolność
wypowiedzi. Jeżeli tak byłoby, Unia dysponuje narzędziami, aby zagwarantować
poszanowanie dla praw podstawowych. Oczekujemy takiego właśnie stanowczego
przesłania.

Jean-Pierre Audy (PPE)   – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze! Węgry to kraj
europejski, a ponadto przychylnie usposobiony do Parlamentu Europejskiego. Węgry
wybrały na stanowisko prezydenta Republiki jednego z naszych najznamienitszych byłych
kolegów Pála Schmitta, a na czele jednego z ministerstw postawiły w swojej mądrości
naszą niezwykle utalentowaną koleżankę panią Győri, której składam niniejszym wyrazy
uszanowania.

Demokracja działa. Został Pan wybrany. Doskonale! Europa działa. Pańska ustawa została
zakwestionowana i odpowiada Pan: „Zmienimy ją”. Kwestionuje się Pańskie poszanowanie
dla wartości, w odpowiedzi na co stwierdza Pan, że reformując konstytucję, która jest
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starym komunistycznym aktem prawnym, Węgry przyjmą całą kartę praw podstawowych.
Doskonale! Polityka działa. Gdyby ktokolwiek w to wątpił, mamy polityczną Europę. To
dobre wieści!

Panie Premierze Orbán, stoi Pan przed wyzwaniami gospodarczymi. Naprawia Pan
gospodarkę Węgier. Jest Pan zapewne takim premierem, jakiego teraz potrzebujemy. Robi
to Pan jednak nie po raz pierwszy. Uczynił Pan to już w 1998 roku, gdy także był Pan
premierem.

Na koniec pragnę zwrócić Pańską uwagę na Chorwację. Chce Pan, aby przystąpiła ona do
UE. Popieramy to. Chciałbym zwrócić Pańską uwagę na wątpliwości pewnych grup wśród
europejskiej opinii publicznej i zasugerować zainicjowanie szeroko zakrojonej kampanii
informacyjnej, która przekona obywateli europejskich, że Chorwacja spełnia wszystkie
kryteria członkostwa, gdyż teraz nie przyjmujemy już państw blokami, jak miało to miejsce
po upadku muru berlińskiego.

Juan Fernando López Aguilar (S&D)   – (ES) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze
Orbán! W imieniu hiszpańskich socjalistów pragnę powitać prezydencję węgierską –
trzecią spośród pierwszej trójki prezydencji działających w nowych warunkach
stworzonych przez traktat lizboński. Konieczne jest konsekwentne działanie zgodnie ze
scenariuszem ustalonym przez trzy kraje – Hiszpanię, Belgię i Węgry – ale również, i przede
wszystkim, działanie zgodnie z zasadami, wartościami oraz celami określonymi w samym
Traktacie z Lizbony, gdyż najważniejszym priorytetem jest jego wdrożenie i realizacja.

Niektóre z tych wspólnych wartości i zasad wskazano w art. 2 traktatu lizbońskiego:
poszanowanie wolności, ochrona praw mniejszości i pluralizm, w tym pluralizm
informacyjny. W związku z tym podzielam wyrażoną przez Pana obawę, że ważne cele
prezydencji węgierskiej mogą ulec zniekształceniu w wyniku koncentracji na debatach
krajowych lub specyficznych cechach poszczególnych krajów, nie zaś na tym, co nas łączy.

Węgierskiej ustawy medialnej nie można i nie wolno traktować jako kwestii związanej z
rynkiem wewnętrznym w kontekście krajowej transpozycji dyrektywy w sprawie usług
audiowizualnych. To debata, która dotyczy nie tylko rynku wewnętrznego i nie tylko
Węgier. Dotyczy ona praw podstawowych i całej Unii, a zatem przyłączam się do tych,
którzy są przekonani, że jedynym sposobem wyjścia z tego kryzysu jest głębsza integracja,
a nie ukierunkowany na konkurencję nacjonalizm.

Prezydencja będzie oceniana według swojej gotowości do objęcia przewodnictwa w
realizacji wartości i celów traktatu lizbońskiego oraz dotrzymywania zobowiązań
związanych z przynależnością do Unii Europejskiej.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art.
149 ust. 8 Regulaminu)

Alejo Vidal-Quadras (PPE)   – (ES) Pani Przewodnicząca! Słuchałem bardzo uważnie
wypowiedzi pana posła Lópeza Aguilara i pragnę mu przypomnieć, że rząd hiszpański –
który tworzy jego partia – przygotowuje się obecnie do stworzenia państwowej rady ds.
mediów oraz ustawy o zwalczaniu nierównego traktowania i dyskryminacji, które będą
wisieć nad potencjalnymi przeciwnikami politycznymi jak miecz Damoklesa i mogą
wywierać wpływ na treści publikowane w mediach.

Dlatego, Panie Pośle López Aguilar, zanim skrytykuje Pan innych – nie będę tutaj wchodzić
w szczegóły węgierskiej ustawy – niech pamięta Pan o fakcie, że nie należy stosować dwóch
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różnych miar i kierować się podwójną moralnością. Proszę nie zapominać, że był Pan
ministrem sprawiedliwości.

Juan Fernando López Aguilar (S&D)   – (ES) Pani Przewodnicząca! Nie po raz pierwszy
słyszymy tutaj zupełnie niestosowne porównania między ustawą, która wywołała niepokój
w całej Unii Europejskiej – również wśród znamienitych przedstawicieli Pańskiej rodziny
politycznej, Panie Pośle Vidal-Quadras – a ustawami, które szanują prawo do wolności
wypowiedzi i swobody kształtowania opinii publicznej w pluralistycznym społeczeństwie
oraz oczywiście pluralizm mediów. Te ostatnie ustawy dotyczą tworzenia rad ds.
audiowizualnych, których zadaniem nie jest ingerencja w pluralizm mediów, a w żadnym
razie określanie z góry publikowanych w nich treści.

Tak jest w Hiszpanii, podobnie jak w wielu innych przypadkach, o których mówiono w
tym Parlamencie, i które nie mają niczego wspólnego z tematem, który wzbudził podczas
obecnej dyskusji tyle obaw.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Prezydencja węgierska ma
niepowtarzalną sposobność, by zapewnić w praktyce bezpieczeństwo energetyczne Europy.
Bezpośrednio po sobie nastąpią dwie prezydencje – węgierska i polska – które będą
zdeterminowane wykorzystać wszystkie możliwości polityczne. Wyzwania, z jakimi się
zmagamy, to konsolidacja lub monopol w zakresie dostaw i tranzytu, brak jednolitego,
połączonego wewnętrznie rynku oraz szczególne narażenie Unii na rubieży wschodniej.

Od prezydencji węgierskiej oczekujemy wykorzystania geometrii Unii, która przypomina
trójkąt: północno-południowej osi lub korytarza Bałtyk-Adriatyk z umożliwiającymi
dostawy energii portami w Polsce i Chorwacji, uzupełnianej przez gazociąg kaspijski
zapewniający bezpośrednie, odrębne i niezależne dostawy dla UE – początkowo z
Azerbejdżanu i Turkmenistanu. Korytarz południowy powinien oczywiście obejmować
projekt Nabucco.

Tak więc największym wyzwaniem dla prezydencji węgierskiej jest nowe źródło
bezpieczeństwa energetycznego dla Europy. Trzema nadrzędnymi celami są budowa
łączników, zapewnienie odpowiedniego finansowania oraz wzmocnienie zewnętrznego
wymiaru polityki energetycznej UE, gdyż energia jest dla Unii dobrem publicznym i musi
zostać zeuropeizowana – polityka ta musi opierać się na solidarności, a jej wdrożenie
powinna zagwarantować nasza wola polityczna.

Glenis Willmott (S&D)   – Pani Przewodnicząca! Nadszedł czas, gdy powinniśmy omawiać
kwestie zarządzania gospodarczego, praw pracowniczych i środowiska – to wszystko
ważne elementy naszego programu; powinniśmy cieszyć się z fantastycznych osiągnięć
Węgier, które po raz pierwszy mają zaszczyt sprawować prezydencję; smuci mnie, że
naród węgierski – który sprzeciwiał się uciskowi i tak długo walczył o demokrację – stoi
teraz w obliczu zagrożenia dla demokracji związanego z nową ustawą medialną oraz
protekcjonistyczną polityką atakowania zagranicznych przedsiębiorstw. Wszystko to
rzuca cień na okres, który powinien być dla Węgrów powodem do dumy.

To krytyczny okres dla naszych obywateli i musimy wdrażać nasz program reform. Musimy
również zachować czujność, by Europa nie pogrążyła się na powrót w znanych z przeszłości
mrokach. Musimy nadal sprzeciwiać się wszelkim formom cenzury państwowej i
protekcjonizmu oraz piętnować je. Musimy wyciągnąć dłoń do narodu węgierskiego, nie
wolno nam jednak narażać na szwank przyszłości naszej demokracji.
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Lívia Járóka (PPE)   – (HU) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze, Panie i Panowie! Kwestię
wdrożenia europejskiej strategii na rzecz Romów poruszono po raz pierwszy w Parlamencie
Europejskim na początku 2008 roku; w ciągu trzech lat, które upłynęły od tego czasu,
liczne działania oraz dokumenty UE dowiodły znaczenia walki z segregacją i ubóstwem,
które dotykają 12 milionów europejskich Romów. Jako członkini Fideszu i jedyna romska
posłanka do Parlamentu Europejskiego czuję się dumna, że nowy rząd węgierski jest
pierwszą z prezydencji Rady, która w pełni angażuje się w misję znalezienia rozwiązania
na szczeblu europejskim.

Włączenie społeczne Romów jest dziś jednym z najpoważniejszych wyzwań dla Europy,
a jednocześnie jedną z najbardziej obiecujących możliwości dla naszych starzejących się
społeczeństw. W istocie integracja Romów jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z
praw człowieka, ale też koniecznością gospodarczą. Jako sprawozdawczyni Parlamentu
Europejskiego w tej sprawie mam szczerą nadzieję, że w oparciu o sprawozdanie Parlamentu
i nadchodzący komunikat Komisji prezydencji węgierskiej uda się opracować strategię w
naprawdę wspólnotowym duchu, która zdefiniuje tę grupę docelową w ujęciu
ekonomicznym, a nie etnicznym, usprawniając zarazem wdrożenie dyrektyw w sprawie
równych szans, uwzględniając terytorialny charakter segregacji i poprawiając niekorzystną
sytuację obywateli zamieszkujących mikroregiony.

Panie Premierze! W tym procesie chodzi o coś znacznie ważniejszego niż o europejską
strategię w sprawie Romów: chodzi o wzajemne zaufanie i zdolność Europy do budowy
wspólnoty wartości oraz przezwyciężenia stojących przed nami wyzwań. Życzę Panu
powodzenia w realizacji tych niezwykle trudnych zadań. Taves bahtalo!

Jörg Leichtfried (S&D)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Prasa europejska
nie ma obowiązku zajmować wyważonej postawy. W Europie obowiązuje wolność prasy.
Jeżeli w Europie powstaje ciało, którego celem jest zaprowadzenie tak zwanej równowagi
poprzez kary, od których nie można się odwołać, poprzez likwidację ochrony źródeł i
stwarzanie atmosfery strachu, spodziewam się, że Komisja, która jest strażnikiem prawa
europejskiego, zareaguje. Nie powinna jednak reagować z wahaniem, bez przekonania i
ostrożnie. Powinna podjąć szybkie, stanowcze i skuteczne działania. Jak do tej pory nie
uczyniła tego.

Panie Premierze Orbán, nie przekonały mnie agresywne i nieracjonalne wystąpienia
Pańskich sojuszników w Pańskiej obronie. Sądziliśmy, że jest Pan liberałem. Zdaję sobie
sprawę, że nie zawsze jest to łatwe. Pragnę jednak zapytać, jak czuje się Pan teraz, gdy
uważa się Pana za osobę, która prowadzi swój kraj od demokracji w stronę totalitaryzmu?

(Okrzyki)

Jak czuje się Pan w sytuacji, gdy muszą Pana bronić ludzie z tamtej strony, Panie Premierze
Orbán? Pragnę Pana o to zapytać.

Paulo Rangel (PPE)   – (PT) Pani Przewodnicząca! Po pierwsze, pragnę powiedzieć, że
dziś, gdy dyskutujemy o prezydencji węgierskiej, nic nie ujmując naszemu prawu do debaty
na dowolny temat, Parlament powinien skupić się na problemach Unii Europejskiej, a tego
tu nie czynimy. Ponadto, aby skupić się na problemach UE, trzeba dokładnie wczytać się
w dokument i przedyskutować, czy jest on zgodny z priorytetami prezydencji węgierskiej,
czy też nie, zamiast rozmawiać o aspektach czy kwestiach dotyczących życia na Węgrzech,
które można ewentualnie uregulować w ramach normalnych, zdrowych relacji między
Komisją, rządem węgierskim i Parlamentem.
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Pragnę zatem powiedzieć, że oprócz tego, iż prezydencja węgierska w naturalny sposób
przyznaje priorytet aktualnym kwestiom gospodarczym i finansowym, bardzo cieszy
mnie fakt, że węgierski plan na następnych sześć miesięcy jest bardzo przejrzysty i ambitny,
kładąc nacisk na trzy sprawy, które będą niezwykle ważne z punktu widzenia przyszłości
Europy: żywności, gdzie wchodzimy w fazę poważnego ogólnoświatowego kryzysu,
energii, która jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa i stabilności gospodarczej, oraz
wody, o której niewiele się tu mówi, ale to kolejne wyzwanie, z którym Europejczycy będą
musieli się zmierzyć po żywności.

Mam nadzieję, że osiągną Państwo sukces we wdrażaniu swoich celów.

Kristian Vigenin (S&D)    – (BG) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze! Rok 2011 będzie
pierwszym, w którym Unii Europejskiej będą przewodzić dwa kraje z Europy Środkowej
i Wschodniej: Węgry oraz Polska. Te dwa kraje wniosły szczególny wkład w rozwój
demokracji i integrację Europy; wydaje mi się, że ich zasług nie należy trwonić w sposób,
którego świadkami byliśmy dzisiaj.

Panie Premierze Orbán! Wzywam, aby uwolnił się Pan od cienia, który położył się na
Pańskiej prezydencji. Pozwoli nam to powiedzieć na jej koniec, że zrealizował Pan swoje
priorytety. Powinniśmy bowiem skupić się na nich, a nie na rezolucjach i działaniach
parlamentu węgierskiego, które nie są zgodne z podstawowymi zasadami demokracji.

Będzie Pan miał pełne poparcie socjalistów i demokratów, jeżeli chodzi o dokończenie
negocjacji z Chorwacją podczas Pańskiej prezydencji.

W Pańskim wystąpieniu nie usłyszałem niczego o przeglądzie polityki sąsiedztwa. Mam
nadzieję, że wykaże Pan niezbędną inicjatywę i uda się Panu w ciągu tego okresu skierować
Białoruś ponownie na ścieżkę demokratycznego rozwoju.

Pozwolę sobie nie zgodzić się z panem posłem Cohnem-Benditem. Nie sądzę, aby pana
premiera Orbána można było porównać do Hugo Cháveza; w Europie są inni premierzy,
którzy znacznie lepiej pasują do tej roli.

Ernst Strasser (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze Orbán! Prawdą jest,
że Pański naród wiele wycierpiał, a Pański kraj, Pan sam i Pańska partia wnieśli wielki wkład
w pokój oraz zjednoczoną Europę. Jako dobry sąsiad i Austriak pragnę powiedzieć to jasno
i ze szczerym szacunkiem, gdyż to historyczny moment dla Pańskiego kraju.

Priorytetami Pańskiej prezydencji, które z pewnością poprzemy, są tworzenie miejsc pracy,
działanie na rzecz wzrostu i poprawa bezpieczeństwa. Wśród innych priorytetów znalazły
się usprawnienie rynku wewnętrznego, postęp w dziedzinie polityki energetycznej, strategia
na rzecz Dunaju oraz zakończenie negocjacji z Chorwacją. We wszystkich tych obszarach
chcemy i zamierzamy Pana poprzeć.

Pragnę w szczególności podziękować Panu za obronę wolności religii. Chrześcijaństwo
jest jednym z kamieni węgielnych europejskich działań i europejskiego myślenia; bardzo
szanujemy Pana za podjęcie reformy węgierskiego komunistycznego ustawodawstwa
medialnego, które pochodzi z 1986 roku. To inicjatywa ważna i słuszna. Sądzimy, że wiele
opinii, które usłyszeliśmy w tym kontekście, również w Parlamencie, jest błędnych. Wiele
wypowiedzi przypomina mi o sankcjach, które niesłusznie nałożono na rząd austriacki
w 2000 roku. Uważam, że obecnie traktuje się Pana równie niesprawiedliwie, jak wówczas
rząd Austrii.
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Pragnę podziękować Panu za to, co już Pan uczynił, i życzyć prezydencji węgierskiej samych
sukcesów.

(Oklaski)

Victor Boştinaru (S&D)   – (RO) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze! Jako obywatel
Europy i socjalista z radością przyjmuję Pańskie zobowiązanie do wdrażania strategii na
rzecz Dunaju i stworzenia spójnej strategii dotyczącej Romów na szczeblu UE. Jako
obywatel rumuński cieszę się z poparcia Pańskiej prezydencji dla wejścia mojego kraju
oraz Bułgarii do strefy Schengen.

Początek prezydencji węgierskiej przyćmiły jednak gorące debaty na temat haniebnej
ustawy naruszającej podstawowe wartości Unii. Wydaje się, że ustawę tę opracowano w
politycznym duchu Horthyego, Kádára, Antonescu czy Ceauşescu. Podważa ona
wiarygodność i prestiż Węgier jako państwa członkowskiego UE oraz stanowi upokorzenie
dla narodu węgierskiego, którego przywiązanie do wolności jest dobrze znane. Ustawę tę
ostro skrytykowały dwa rządy dużych krajów UE – Niemiec i Francji – które należą do
Pańskiej rodziny politycznej. Znamienici posłowie do Parlamentu Europejskiego z Grupy
Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) również ją skrytykowali i
mniemam, że nie zostaną za to usunięci z grupy PPE.

Nie możemy pogodzić się z taką tendencją. Nie możemy jej dalej tolerować.

Wim van de Camp (PPE)   – (NL) Pani Przewodnicząca! W wyniku debaty na temat
węgierskiej ustawy medialnej wszyscy w Europie wiedzą, kto obecnie sprawuje prezydencję
Unii Europejskiej. Nie zawsze tak było. Myślę, że dobrze się stało, iż premier przedłożył
ustawę Komisji Europejskiej i ze spokojem oczekujemy jej opinii.

Teraz pragnę przejść do czterech priorytetów prezydencji węgierskiej. Wzrost i miejsca
pracy. Po pierwsze, obciążenia administracyjne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Co konkretnie zamierza Pan z nimi zrobić? Agenda cyfrowa: Chiny nie będą czekać, aż
Europa je dogoni. Drugim priorytetem jest wzmocnienie Europy. Obecnie tkwimy po
szyję w wodzie. Nie mówię tutaj o wzroście poziomu mórz, lecz o wzroście poziomu
wody w Renie, Padzie i Mozeli. Byłbym wdzięczny, gdyby zwrócił Pan uwagę również na
tę kwestię.

Następnie przyjazne nastawienie do obywateli: co zrobimy ze strefą Schengen, Rumunią
i Bułgarią oraz przyjęciem Chorwacji?

Wreszcie, Pani Przewodnicząca, Węgry nałożyły podatek kryzysowy na przedsiębiorstwa
z innych krajów. Jest on sprzeczny z zasadami rynku wewnętrznego. Kiedy zostanie
zniesiony?

PRZEWODNICZY: Jerzy BUZEK
przewodniczący

László Tőkés (PPE)   – (HU) Panie Przewodniczący! Pragnę przedstawić następującą
paralelę w związku z ustawą medialną: w 1956 roku większość zachodnich partii
komunistycznych, jak również znaczna liczba liberalnych lewicowych intelektualistów z
Zachodu potępiła węgierskich rewolucjonistów, występując przeciw nim w obronie
sowieckich bolszewików. Mutatis mutandis coś podobnego dzieje się dzisiaj. Wielu spośród
naszych socjalistycznych i liberalnych kolegów z Zachodu bierze stronę dawnych
komunistów oraz pseudoliberałów przeciwko sile, która naprawdę obaliła reżim –
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następcom nieżyjącego już Józsefa Antalla, bojownikom o wolność Viktora Orbána. Widać
to wyraźnie w kontekście ustawy medialnej. Panie i Panowie! Nie mylmy w żadnym razie
dawnych władców i spadkobierców przeszłości – postkomunistów – z prawdziwą,
wiarygodną lewicą. To nie to samo. Dawniej Albert Camus również musiał zdać sobie
sprawę, kim naprawdę są sowieccy staliniści, i wziął stronę rewolucji węgierskiej.

Hannes Swoboda (S&D)   – (DE) Panie Przewodniczący, Panie Premierze Orbán! Zgadzam
się z Panem w trzech sprawach. Pierwszą jest kwestia Chorwacji. Przyjmujemy tu takie
samo podejście i mamy nadzieję wypracować rozwiązanie wspólnie z Pańskim ministrem
spraw zagranicznych. Drugą jest waga integracji Romów, trzecią zaś – znaczenie rewolucji
na Węgrzech z punktu widzenia Europy.

Pochodzę z Austrii i urodziłem się blisko granicy węgierskiej. Miałem świadomość tego,
co się dzieje, choć patrzyłem na to z lepszej strony granicy. Przydzielono mi zadanie
nauczenia języka niemieckiego dwóch kolegów z klasy. Wiem wszystko o znaczeniu tej
rewolucji. Była ona jednak skierowana przeciwko roszczeniom władzy, przeciwko
monopolowi władzy. Jej celem było przynieść wolność, w tym również wolność prasy.

Panie Premierze Orbán, proszę ponownie się zastanowić, czy ta ustawa naprawdę daje się
pogodzić ze znaczeniem, duchem i celami rewolucji węgierskiej. Gdy porówna ją Pan z
tymi celami, uda się Panu stworzyć lepsze prawo. Wzywam Pana zatem, by ponownie
zastanowił się Pan nad tym, jak można napisać lepszą ustawę medialną – zgodną z duchem
rewolucji węgierskiej.

(Oklaski)

Ivo Vajgl (ALDE)   – (SL) Panie Przewodniczący! Pragnę skierować kilka słów zachęty i
poparcia dla prezydencji węgierskiej oraz Węgier – kraju, który jest dobrym sąsiadem
Słowenii i z którym mamy wiele wspólnego. Chciałbym również wyrazić poparcie dla
najważniejszych priorytetów Pańskiej prezydencji, które wskazał Pan dzisiaj, Panie
premierze Orbán.

Węgry mogą wnieść znaczący wkład w dalszą konsolidację stabilności regionu, w którym
wszyscy żyjemy, a zwłaszcza w zapewnienie, że region ten jako całość przyjmie nowoczesne
wartości i zwróci się ku przyszłości.

Dlatego też powiem coś, co może się Panu nie spodobać: sądzę, że najlepiej byłoby, gdyby
pozostawił Pan historię Trianon za sobą. Nie warto jej wykorzystywać, by niepokoić
sąsiadów czy otwierać stare rany. Każdy musi się nauczyć żyć ze swoją historią.

Emilie Turunen (Verts/ALE)   – (DA) Panie Przewodniczący! Chciałabym skomentować
kwestię, o której wiele mówiono tu już dziś rano. Chodzi o węgierską ustawę medialną.
Panie Premierze Orbán, nie chodzi tu o Węgry czy wewnętrzną politykę węgierską;
rozmawiamy o podstawowych prawach UE oraz naszej wiarygodności z punktu widzenia
reszty świata. Jeżeli na Węgrzech powstanie rada ds. mediów z nadania politycznego i kraj
ten będzie musiał zapłacić milionowe grzywny, wolność prasy będzie zagrożona w całej
UE.

Panie Premierze Orbán! Należę do młodego pokolenia Europejczyków, które być może
uważało wolność prasy za oczywistość, dzisiaj widzę jednak, że nie jest ona z góry dana.
Cieszę się, że obiecał Pan rewizję ustawy, jeżeli okaże się, że jest ona sprzeczna z
prawodawstwem UE oraz traktatami, i wierzę, że nawet teraz jest Pan zdolny wrócić do
kraju i wprowadzić poprawki. Jest Pan to winien wszystkim tym, którzy walczyli o prawa
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podstawowe i wolność prasy; jest Pan też to winien mojemu pokoleniu, które nie zna innej
rzeczywistości. Uważam, że musimy budować demokrację w UE, nie rozmontowywać ją.

Othmar Karas (PPE)    – (DE) Panie Przewodniczący! Wzmacnianie Europy oznacza
również wzmacnianie Komisji oraz rozbudowę siatki bezpieczeństwa, zarówno z punktu
widzenia finansów, jak i treści. Oznacza ono wzmacnianie demokracji w Europie i
europejską wspólnotę. Europę wzmacniamy, poczynając od własnego domu. Proszę nam
pomóc osiągnąć postęp w europeizacji polityki wewnętrznej i zagwarantowaniu, że Europy
nie osłabi nacjonalizm.

Panie Premierze Orbán, jeżeli pragniemy wzmocnić Europę, musimy poszerzyć płaszczyznę
porozumienia i zminimalizować nasze słabości. Naszymi atutami są wspólny system
prawny, wspólne wartości, wspólne wolności, metoda wspólnotowa, rynek wewnętrzny
z jego czterema swobodami oraz wspólna waluta. Partie są zaledwie narzędziami demokracji
– nie na odwrót. Naszymi słabościami są nacjonalizm, egoizm, polaryzacja i protekcjonizm.
Wykorzystajmy te sześć miesięcy, aby uczynić Europę i europejską wspólnotę silniejszymi.

Maroš Šefčovič,    wiceprzewodniczący Komisji – Panie Przewodniczący! Chciałbym zacząć
od podziękowania panu premierowi Orbánowi za prezentację bardzo ambitnego programu.
Pragnę również podziękować posłom za doskonałą debatę i gorącą wymianę poglądów.

Moim zdaniem demokratyczna debata jest najlepszym sposobem wypracowania
optymalnych rozwiązań dla Europy. Jest jednak jeden warunek – rozmówcy muszą kierować
się wspólnym celem. Moim zdaniem mamy taki cel, gdyż większości obecnych na tej sali
zależy na silniejszej Europie. Dlatego też motto wybrane przez prezydencję węgierską jest
bardzo stosowne i dobre. W imieniu Komisji pragnę zatem podkreślić, że musimy poprzeć
cele prezydencji węgierskiej.

Jak dobitnie pokazała debata, postawiliśmy sobie w tym półroczu bardzo ambitne cele.
Musimy wprowadzić zarządzanie gospodarcze, znaleźć rozwiązania kryzysu związanego
z długiem państwowym i znacznie przyśpieszyć wdrażanie strategii „UE 2020” – to tylko
kilka celów w dziedzinie gospodarki. Z wielką radością przyjmujemy jednak nacisk
prezydencji węgierskiej na szukanie lepszych rozwiązań w dziedzinie integracji Romów
oraz na strategię na rzecz Dunaju.

Pragnę wypowiedzieć się na temat skuteczniejszej integracji Romów w Unii Europejskiej.
Jak Państwo wiedzą, wdrożyliśmy bardzo szeroko zakrojony program na rzecz podnoszenia
świadomości i inicjowania w państwach członkowskich skoordynowanego dialogu na
temat możliwości oferowanych przez fundusze europejskie. Po Węgrzech w roku 2009
i Rumunii w roku 2010 skoncentrujemy się teraz na Słowacji oraz Bułgarii. Uważam, że
wraz z Państwem i prezydencją węgierską będziemy w stanie w kwietniu przedstawić
nowe ramy krajowych strategii integracji Romów.

Pragnę wypowiedzieć się na temat uwag pana posła Cohna-Bendita, gdyż uważam, iż jest
bardzo ważne, aby jasno pokazać, że UE wspiera Tunezję i jej mieszkańców. Pragnę w
szczególności wyrazić uznanie dla odwagi wykazanej w ostatnich dniach przez wszystkich
Tunezyjczyków. Jestem przekonany, że Unia wesprze ich pokojowe i demokratyczne
aspiracje.

Nowy rząd jedności narodowej powinien naprawdę odzwierciedlać życzenia społeczeństwa
tunezyjskiego. Powinien zapewnić pokojowy i demokratyczny okres przejściowy oraz
zorganizować przedterminowe wybory. Pragnę zapewnić Parlament, że jesteśmy gotowi
zapewnić natychmiastową pomoc w przygotowaniu i organizacji procesu wyborczego
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oraz zaoferować długoterminowe wsparcie dla rzeczywiście demokratycznych przemian.
Jeżeli zostanie do nas skierowana taka prośba, jesteśmy również gotowi udostępnić pomoc
niezbędną, by zaspokoić pilne potrzeby zgłaszane przez władze Tunezji.

W odpowiedzi na wezwania do szybkich działań Komisji w sprawie ustawy medialnej
pragnę Państwa poinformować, że prowadzimy intensywne dyskusje z władzami
węgierskimi zarówno na szczeblu politycznym, jak i eksperckim. W tym tygodniu Komisja
wyśle do Budapesztu list z prośbą o dalsze wyjaśnienia. Pragnę ponownie podkreślić, że
działamy bardzo szybko, biorąc pod uwagę złożoność zagadnienia. Muszę również
powtórzyć słowa przewodniczącego Barroso: bardzo cieszy nas polityczne zobowiązanie
premiera Orbána do skorygowania ustawy, jeżeli będzie to niezbędne.

Jesteśmy całkowicie przekonani, że Węgry podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu
zapewnienia, aby nowa ustawa medialna była wdrażana z pełnym poszanowaniem
europejskich wartości w dziedzinie wolności mediów oraz stosownego prawodawstwa
UE, jak też europejskiej konwencji praw człowieka. Komisja będzie w tym przypadku
działać w pełnej zgodzie ze swoją rolą jako strażnika traktatów.

Pragnę zakończyć stwierdzeniem, że pokładamy pełną wiarę w zaangażowanie i entuzjazm
prezydencji węgierskiej. Widzieliśmy, jak solidnie władze węgierskie przygotowywały się
do tego zadania, pragnąc w tym ważnym półroczu przewodzić Unii w sposób energiczny.
Wierzymy, że razem uda nam się popchnąć projekt europejski do przodu. Jestem
przekonany, iż Parlament Europejski poprze te działania i odegra swoją rolę w duchu
lojalnej współpracy. Bez wątpienia musimy w tym półroczu poczynić bardzo znaczące
postępy w zakresie najważniejszych priorytetów.

Życzę prezydencji wszystkiego najlepszego w najbliższych sześciu miesiącach. Pragniemy
współpracować dla dobra Europy.

(Oklaski)

Viktor Orbán,    urzędujący przewodniczący Rady – (HU) Panie Przewodniczący! Po pierwsze,
pragnę podziękować posłom oraz posłankom, którzy zaszczycili nas swoimi wystąpieniami
podczas dzisiejszej ekscytującej i wartościowej debaty. Debata ta wniosła zdecydowanie
zbyt wiele, by odnieść się do przedstawionych argumentów w krótkiej, jednominutowej
odpowiedzi. Będę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne
pytania.

Najpierw pragnę wystąpić w roli premiera Węgier. Pragnę wyrazić tutaj zdumienie tym,
że tak wielu poważnych i godnych szacunku ludzi, jak ci, którzy przemawiali tutaj, jest w
błędzie co do faktów. Byłoby niezasłużone i kłopotliwe – nie tylko dla mnie, ale również
i dla Państwa – gdybym przedstawił tutaj pełną listę błędów rzeczowych, które popełniono
– poczynając od pana posła Schulza – mówiąc o węgierskiej ustawie medialnej i demokracji
na Węgrzech. Aby uzmysłowić Państwu rozmiar tych błędów, omówię jeden przykład:
węgierska ustawa medialna nie daje możliwości karania niewyważonych doniesień ani
nakładania za nie kar finansowych. Przeciwko czemu zatem Państwo protestują? Tę listę
mógłbym ciągnąć długo. Pragnę zatem jasno powiedzieć: przykro mi, że wprowadzono
Państwa w błąd i oszukano. Widzę, że w tej debacie nie mogę liczyć na sprawiedliwe
traktowanie, muszę zatem ufać, iż Parlament Europejski będzie w stanie wyrobić sobie
bezstronną, obiektywną opinię, którą z radością przyjmę i postąpię zgodnie z nakazaną
procedurą.
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Pragnę niemniej nadmienić, że moim zdaniem pomysł pana posła Schulza, by oceniać
prezydencję węgierską nie na podstawie zaprezentowanego przez nią programu, lecz jej
wyników, jest wartościowy. Mogę jedynie Państwu zalecić zastosowanie tej samej zasady
w odniesieniu do węgierskiej ustawy medialnej, która obowiązuje już od kilku tygodni.
Chętnie prześlę Państwu niemieckojęzyczne wycinki z prasy węgierskiej i przekonają się
Państwo, że płomienne mowy pana posła Cohna-Bendita to niewinna dziecinada w
porównaniu z tym, co publikuje prasa węgierska. To tyle, jeżeli chodzi o zgodność z
faktami.

Z drugiej strony pragnę przypomnieć krytykom ustawy medialnej, że żyjemy w XXI wieku.
Jak można sądzić, że ktokolwiek na Węgrzech lub w jakimkolwiek innym kraju europejskim
byłby w stanie stłumić wolność wyrażania opinii w erze Internetu? Podczas węgierskiej
kampanii wyborczej wygraliśmy wybory w dużej mierze dzięki niekontrolowanemu
Internetowi i Facebookowi. Jak można sądzić, że w XXI wieku da się ograniczyć wolność
wyrażania opinii? Szokuje mnie to, jak wielu z Państwa żyje w przeszłości.

Podobnie pragnę wspomnieć tylko jako ciekawostkę, że ustawa medialna, wobec której
wyrażają Państwo sprzeciw, uchyliła ustawę prasową przyjętą w 1986 roku za
komunistycznego reżimu, która do chwili przyjęcia nowej ustawy medialnej umożliwiała
zamknięcie gazety po prostu przez wykreślenie jej z rejestru. Nikt nie narzekał na to przez
ostatnich dwadzieścia lat, choć było to do cna antydemokratyczne. Proponuję zatem,
abyśmy kontynuowali debatę na temat ustawy medialnej w sposób rozumny i posługując
się racjonalnymi argumentami.

Jednocześnie, Panie i Panowie, pragnę Państwa poinformować, że wbrew niektórym
wyrażanym tu opiniom, Węgry odbudowują właśnie praworządność. Chciałbym wskazać,
że chociaż nie było to tematem Państwa debat w zeszłych latach, węgierskie tajne służby
były w tym okresie wykorzystywane do celów politycznych i jest to obecnie przedmiotem
postępowania sądowego. Policji węgierskiej wydano rozkaz użycia siły przeciwko
pokojowej demonstracji, co jest obecnie przedmiotem postępowania karnego. Informacje
o sprawach związanych z interesem publicznym fałszowano, czego skutkiem jest obecny
stan gospodarki. Dziś na Węgrzech państwo prawa jest umacniane po okresie jego
demontażu, czego z jakichś powodów nigdy Państwo nie krytykowali. Słuchając debaty
na temat ustawy medialnej odniosłem niestety nieodparte wrażenie, że nie chodzi Państwu
tak naprawdę o ustawę medialną, ale o fakt, że w bezprecedensowym w Europie akcie
solidarności naród węgierski wybrał rząd większością dwóch trzecich głosów. To bez
wątpienia wydarzenie bardzo ekscytujące i ciekawe, które – jestem o tym przekonany –
może przynieść pożytek Europie.

Ponieważ pan poseł Lambsdorff wygłosił również spostrzeżenie osobiste, pragnę się do
niego ustosunkować. Panie Pośle Lambsdorff, zwracam się do Pana jak Europejczyk do
Europejczyka, Węgier do Niemca. Pańska ustawa medialna nie jest za grosz bardziej
demokratyczna od jej węgierskiego odpowiednika, a jeżeli chce się Pan z tym twierdzeniem
spierać, proszę uczynić to w obiektywnej debacie. Nie przyjmę też, ze strony Niemców
ani nikogo innego, twierdzenia, że skoro żyliśmy pod dyktaturą przez czterdzieści lat,
można podawać w wątpliwość przywiązanie narodu węgierskiego do demokracji.

Ustawę medialną można oczywiście i należy krytykować i przyjmuję to jako rzecz naturalną,
ale nie należy obrażać narodu. Pragnę zaś jasno powiedzieć, że podawanie w wątpliwość
przywiązania narodu węgierskiego i rządu węgierskiego do demokracji jest obrazą dla
narodu węgierskiego… (przerwa, oklaski). Pragnę odnieść się tutaj do stwierdzenia
oskarżającego Węgry, że idą w stronę dyktatury. Byłem tu obecny i słyszałem to osobiście.
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Przeciwko czemu Państwo protestują? Byłem tu obecny i słyszałem to osobiście! Grożono
mi, twierdząc, że Węgry idą w stronę dyktatury. Czyż to nie jest obraźliwe dla narodu
węgierskiego? Mówię jasno – będę zawsze bronić Węgier, mojej ojczyzny. Tu nie chodzi
o ustawę medialną!

Jeżeli chodzi o sprawy europejskie, pozwolę sobie teraz wystąpić w mojej drugiej roli.
Uważam zagadnienie rynku obligacji, o którym wspomniał pan poseł Verhofstadt, za
ważne, i pragnę powiedzieć, że prezydencja węgierska uważa stworzenie rynku obligacji
za niezbędne oraz nieuniknione w perspektywie długoterminowej. W związku z tym
popieramy politykę europejską, która prowadzi Węgry i państwa członkowskie UE należące
do strefy euro, jak również całą Unię Europejską, w stronę utworzenia tego rynku. Pragnę
wspomnieć o jednej kwestii – powinniśmy przekonać nasze własne rządy, rządy krajów,
że nie wolno im wykorzystywać stworzenia rynku euroobligacji jako wymówki, by
ograniczać reformy strukturalne. Musimy zatem najpierw podjąć niezbędne reformy
strukturalne, a później – jak sądzę – możliwe będzie wprowadzenie rynku obligacji.

Jeżeli chodzi o kwestię Tunezji, pragnę wskazać, że prowadzimy nieustanne konsultacje
z wysoką przedstawiciel oraz popieramy wszelkie wysiłki i ruchy demokratyczne również
poza granicami Europy i wraz z wysoką przedstawiciel wyrazimy to wystarczająco dobitnie.
Tej kwestii nie można jednak przeciwstawiać ogólnoświatowym tendencjom związanym
z prześladowaniami chrześcijan. Trzeba zająć się obydwiema sprawami.

Wreszcie, Panie i Panowie, wygłoszono tutaj uwagi wyrażające zaniepokojenie burzliwymi
początkami prezydencji węgierskiej i ich możliwym negatywnym wpływem na jej przebieg.
Pragnę powiedzieć, że zależy to od Państwa. Z naszej strony jesteśmy gotowi – i ja jestem
osobiście gotów – rozwijać obydwa nurty tej debaty podczas trwania prezydencji
węgierskiej. Jeżeli zatem pragną Państwo podczas prezydencji węgierskiej dyskutować
zarówno o Węgrzech, jak i o polityce UE, chcę powiedzieć, że jesteśmy na to gotowi i nie
uważamy tej sytuacji za w jakikolwiek sposób niekomfortową. Oczywiście nie cieszy nas
to. Nie jesteśmy zadowoleni, że krytyczne opinie pod adresem Węgier mieszają się z
kwestiami polityki europejskiej, nie uważamy jednak tej sytuacji za nienaturalną. W Europie
również panuje demokracja i uczestniczymy w demokratycznych debatach.

Nigdy nie spodziewałem się, że prezydencja węgierska będzie triumfalną procesją na wzór
konkursu piękności, w którym modelki paradują, a wszyscy biją brawo. Nigdy nie
zakładałem niczego takiego! Jestem w pełni świadomy, że będziemy toczyć poważne
debaty polityczne. Jestem na to gotowy niezależnie od ich tematu i pragnę Państwa
zapewnić, że Węgry oraz prezydencja węgierska są wystarczająco silne, by zaangażować
się zarówno w debatę o Węgrzech, jak i o sprawach europejskich z niezbędną powagą
oraz intensywnością, a żadne ataki dotyczące polityki wewnętrznej czy spraw węgierskich
nie odwrócą naszej uwagi od realizacji programów unijnych i wytyczonych priorytetów
– naszym celem jako prezydencji jest odnieść sukces. Zamierzam zamienić to półrocze,
które zapowiada się jako najtrudniejsze do tej pory dla Unii Europejskiej, w jedno z
najbardziej udanych. Dziękuję Państwu za uwagę.

Przewodniczący   – Zgodnie z Regulaminem na zakończenie debaty mogą być jeszcze
oświadczenia osobiste. O takie oświadczenia osobiste wniósł pan przewodniczący Schulz.

(Odgłosy niezadowolenia)

Koleżanki i Koledzy, postępujemy zgodnie z Regulaminem, który wspólnie uchwaliliśmy.
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Martin Schulz (S&D)   – (DE) Panie Przewodniczący, Panie Premierze Orbán! Zwrócił
się Pan do mnie osobiście. Zwrócił się Pan również osobiście do kilku innych posłów.
Pragnę przedstawić Panu kilka kwestii pod rozwagę w najbliższych sześciu miesiącach w
związku z Pańskimi uwagami na temat narodu węgierskiego oraz Pana jako przedstawiciela
narodu węgierskiego. Pan poseł Cohn-Bendit opisał swoje relacje z narodem węgierskim
w swojej autobiografii. W mojej grupie są posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy
siedzieli w komunistycznych więzieniach. Jeden z posłów z mojej grupy – Miguel Angel
Martínez Martínez – był torturowany w Hiszpanii z powodu swojego sprzeciwu wobec
reżimu Franco. Wszyscy mamy tu wspólne zadanie – Pan i wszyscy, którzy tu zasiadają –
i polega ono na obronie demokracji, na przykład przed ludźmi, którzy usiłują nas dziś
zakrzyczeć.

Nikt, kto krytykuje ustawę, nie obraża narodu węgierskiego. Może Pan być pewien jednego.
Posłowie z lewej strony sali, a w szczególności moja grupa, zaświadczają Panu, że wartości
takie jak wolność, demokracja i sprawiedliwość są naszymi wspólnymi wartościami. Jeżeli
uznamy, że ustawa nie odpowiada tym wartościom, będziemy ją krytykować, ale nie będzie
to znaczyć, iż krytykujemy naród węgierski.

(Oklaski)

Jeżeli weźmiemy sobie to wszyscy do serca, Panie Premierze Orbán, stanie się coś, czego
potrzebujemy zarówno my, jak i Pan. Nie można stworzyć skutecznej Europy,
rozczłonkowując ją. Europa osiągnie sukces jedynie wtedy, gdy suwerenne państwa
członkowskie i Unia jako wspólnota będą współpracować. Nie należy ich rozgrywać
przeciwko sobie. Na kolejne sześć miesięcy przyjął Pan rolę urzędującego przewodniczącego
Rady. Pragniemy, aby wspólnie z nami bronił Pan wartości Europy, nie zaś rozgrywał
Węgry przeciwko Unii Europejskiej.

(Oklaski)

Przewodniczący   – Dziękuję bardzo, Panie Pośle Schulz. Panie Premierze, dziękuję za
wypowiedź i Pańską obecność tutaj. Panie Pośle Cohn-Bendit, czy Pan również pragnie
wygłosić oświadczenie osobiste?

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE)   – (FR) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Są
momenty historii – i mogę to Państwu powiedzieć w każdym języku – gdy nie wolno
przekraczać pewnych granic.

Panie Premierze Orbán! Jest Pan dumny z narodu węgierskiego – i słusznie – ale demokracja
mówi nam jedną rzecz, od Tocqueville’a po wszystkich jej teoretyków: „większość nie
zawsze ma rację”.

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Przewodniczący   – Panie Pośle Cohn-Bendit, to ma być oświadczenie osobiste.

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE)   – (FR) Czy uciszycie się tam wreszcie? Kiedy pan
premier Orbán twierdzi na tej sali…

(Hałas na sali)

Mobilizujecie skrajną prawicę? Słusznie.

Kiedy twierdzi on na tej sali, że wyrażamy się negatywnie o narodzie węgierskim, jest to
narodowy populizm, a więc niechęć do dyskusji o treści wypowiedzi, a w jej miejsce
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rozgrywanie narodów przeciwko sobie. To postępowanie niegodne Unii Europejskiej,
Panie Premierze Orbán. Zaprosił nas Pan na obiad. Straciłem apetyt; nie zjem z Panem
obiadu. To, co Pan uczynił, jest haniebne!

Gerard Batten (EFD)   – Panie Przewodniczący! Pragnę wypowiedzieć się na mocy tego
samego artykułu – którykolwiek to był – z którego skorzystał właśnie pan poseł
Cohn-Bendit. Proszę mnie oświecić – zna Pan Regulamin znacznie lepiej ode mnie. Jedynym
artykułem, jaki według mojej wiedzy odnosi się do oświadczeń osobistych, jest art. 151,
zgodnie z którym mówcy muszą ograniczyć się do stwierdzeń, które ich dotyczyły. Na
podstawie jakiego artykułu pozwolono wypowiedzieć się panu posłowi Schulzowi? Na
podstawie jakiego artykułu może w tych okolicznościach wypowiadać się pan poseł
Cohn-Bendit? Czy wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego są równi, czy też
niektórzy są równiejsi od innych?

(Oklaski)

Przewodniczący   – Proszę Państwa, pan premier Orbán rzeczywiście zwrócił się
bezpośrednio do pana przewodniczącego Schulza – tak było – właśnie z tym zastrzeżeniem,
że to może obrażać naród węgierski. To jego słowa.

Wyjaśnione zostały sprawy, które poruszono na tej sali. Zachowajmy powagę izby. To
była ważna prezentacja prezydencji węgierskiej. Przyjęliśmy program prezydencji
węgierskiej, zaakceptowaliśmy, słyszeliśmy bardzo pozytywne głosy o tym, co Węgrzy
będą robili w ciągu następnego półrocza. Jest to dla nas wszystkich bardzo ważne.
Zaakceptujmy to jeszcze raz i spokojnie rozejdźmy się po tej debacie, bo to była bardzo
poważna debata. Dałem zgodnie z Regulaminem głos tym osobom, które prosiły o
oświadczenie osobiste. Chciałem podziękować panu premierowi Orbánowi za wystąpienie,
za udział w naszej sesji, za prezentację programu prezydencji węgierskiej.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Dominique Baudis (PPE),    na piśmie – (FR) Przez następnych sześć miesięcy Węgry będą
sprawować prezydencję w Radzie i czeka je wiele wyzwań. Najważniejszym priorytetem
uczyniły wyjście z kryzysu. Jestem przekonany, że pod ich prezydencją instytucje i państwa
członkowskie będą nadal sprawnie współpracować. Zapewnienie długoterminowego
funkcjonowania mechanizmów solidarności i stabilizacji, które dowiodły już swojej
wartości, jest naszym obowiązkiem.

Aby osiągnąć nasze cele, będziemy musieli również skupić się na reformie
międzynarodowego systemu finansowego. Europa wiedzie prym w dziedzinie regulacji
rynków finansowych i nadzoru nad nimi. Francuskie przewodnictwo w G20 jest
sposobnością, której nie wolno zaprzepaścić. Zjednoczona Europa powinna dać przykład
swoim zagranicznym partnerom.

Kluczowym instrumentem polityki zagranicznej Unii jest europejska polityka sąsiedztwa.
Dzięki niej utrzymujemy stabilne relacje z naszymi najbliższymi sąsiadami. Partnerstwo
wschodnie, które jest jednym z węgierskich priorytetów, nie powinno być promowane
kosztem partnerstwa śródziemnomorskiego. Unia dla Śródziemnomorza wytraca impet,
a zasługuje na naszą uwagę w równym stopniu. Europa nadal silnie ją popiera. Co zamierza
Pan uczynić, aby ją ożywić?

Ivo Belet (PPE),    na piśmie – (NL) Cieszy, że premier Węgier jednoznacznie podkreślił
swoją gotowość do skorygowania nowej ustawy medialnej, jeżeli zażąda tego UE. Komisja
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Europejska musi teraz wykonać swoją pracę w sposób całkowicie niezależny. To jedyny
sposób, aby zerwać z partyjnymi grami politycznymi. Pluralizm mediów i wolność prasy
należą do podstawowych wartości europejskich. Wszystkie państwa członkowskie UE –
nie tylko Węgry – formalnie zobowiązały się do ich poszanowania. Są one zapisane w
Traktacie UE, a Rada Europy podpisała formalne porozumienia w tej sprawie. Jesteśmy
przekonani, że rząd węgierski nie pozostawi tu miejsca na niejednoznaczność.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie – (LT) Z radością przyjmuję rozpoczęcie pierwszej
prezydencji Węgier w Unii Europejskiej. Kraj ten, który przejął ster od będącej dawnym
państwem członkowskim Belgii, rozpoczyna kadencję w dość trudnym okresie, ponieważ
nie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej doznają w równym stopniu
ożywienia po kryzysie gospodarczym i finansowym. Ponadto konieczne będą dalsze wysiłki
w celu pełnego przezwyciężenia kryzysu, dlatego też zgadzam się z priorytetami
ustanowionymi przez Węgry w odniesieniu do stabilizacji gospodarczej Europy oraz
kwestii rozszerzenia, energii i integracji Romów. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że
dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego, którą państwa członkowskie odrzuciły,
powinna zostać poddana pilnemu przeglądowi; niepewne są także perspektywy blokowanej
nadal w Radzie dyrektywy antydyskryminacyjnej. Te akty prawne są bardzo ważne dla
obywateli Europy, a zatem decyzje w ich sprawie należy podjąć jak najszybciej. Ponadto
wzywam kraj sprawujący prezydencję do przywiązania większej wagi do modernizacji
szkolnictwa wyższego, która ma wpływ na zatrudnienie młodych ludzi. Cieszę się, że w
swoim programie Węgry wymieniają jako jeden z priorytetów walkę z ubóstwem wśród
dzieci, wzywam jednak kraj sprawujący prezydencję do podjęcia konkretnych działań w
tej dziedzinie i do współpracy z Komisją Europejską przez zainicjowanie strategii lub
prawodawstwa w sprawie ubóstwa wśród dzieci. Życzę zatem Węgrom sukcesów w
sprawowaniu prezydencji przez następnych sześć miesięcy, w poprawianiu sytuacji
obywateli Europy oraz obronie ich praw i wolności.

Proinsias De Rossa (S&D),    na piśmie – Ustawa medialna przyjęta przez parlament
węgierski jest jednoznacznie sprzeczna z art. 11 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej, który gwarantuje wolność wypowiedzi i informacji. Organowi nadzorczemu
ustanowionemu na mocy tej węgierskiej ustawy powierzono zadanie zapewnienia, aby
doniesienia dziennikarzy były „wyważone”. Może to poważnie zagrozić wolności prasy i
otworzyć drogę do arbitralnych orzeczeń. Wspomniany organ nadzorczy składa się
ponadto z obieralnych członków jednej tylko partii rządzącej. Taki skład w żaden sposób
nie zapewnia ani obiektywności jego decyzji ani jego niezależności jako instytucji od rządu
Węgier. Wzywam Komisję Europejską do niezwłocznego zbadania tej ustawy i jej wdrożenia
z prawnego punktu widzenia oraz w razie potrzeby do podjęcia działań w stosunku do
Węgier w celu zapewnienia, aby ustawa ta została poprawiona i dostosowana do
podstawowych wartości, na których opiera się Unia Europejska.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Premier Orbán zaczął niestety tę debatę
w najgorszy możliwy sposób, rozpoczynając swoje wystąpienie od antykomunistycznej
diatryby i starając się odwrócić uwagę od swojej własnej niemałej winy za pogorszenie
sytuacji gospodarczej Węgier oraz wykładniczy wzrost bezrobocia i ubóstwa, którego
doświadcza obecnie ten kraj, a jednocześnie nie chcąc przyznać, że dochodzi do naruszeń
demokracji, wolności wypowiedzi, praw związków zawodowych oraz innych praw
pracowniczych i socjalnych, jak też do gwałcenia wolności prasy i podstawowych praw
człowieka.
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Z największą obawą przyglądamy się rozwojowi sytuacji w Unii Europejskiej. Prezydencja
węgierska nie wskazała żadnych wiarygodnych odpowiedzi na te problemy, które występują
również w innych krajach UE. Wręcz przeciwnie – przewodniczący Orbán potwierdził
autorytarne stanowisko, naciskając na liberalizację rynków finansowych oraz na reformy
strukturalne niezbędne dla pełnego osiągnięcia celów kapitalizmu, któremu służy UE.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    na piśmie – (PL) W 2011 roku czekają
nas prace nad wieloma ważnymi tematami, takimi jak dyrektywa o prawach
konsumenckich, prawo z dziedziny usług finansowych, własności intelektualnej czy
przygotowanie przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Mając to na uwadze
liczę, że następujące zaraz po sobie prezydencje węgierska i polska przyczynią się do
realizacji tych konkretnych projektów, przekuwając naszą długowiekową przyjaźń na
owocną współpracę w ramach UE.

Niestety początek węgierskiej prezydencji zdecydowanie popsuła i zdominowała przyjęta
ostatnio przez ten kraj kontrowersyjna ustawa medialna. Po liście skierowanym do Brukseli
przez liczne grono europejskich intelektualistów, instytucje UE nie mogły nie odnieść się
do tej kwestii. Z dotychczas dostępnych informacji wynika, że pewne zapisy węgierskiego
prawa, dotyczące np. sposobu powoływania i odwoływania władz Narodowego Urzędu
ds. Mediów i Telekomunikacji, a także zakresu kompetencji tego organu mogą budzić
wątpliwości co do niezależności mediów na Węgrzech.

Ostra reakcja mojej grupy politycznej Socjalistów i Demokratów nie jest jednak krytyką
narodu węgierskiego, ale państwa sprawującego prezydencję nad UE. Sprawa jest pilna.
Zarówno w interesie Węgier, jak i całej UE leży szybkie jej wyjaśnienie i skupienie się przede
wszystkim na niecierpiących zwłoki kwestiach, z którymi boryka się cała Unia.

Robert Goebbels (S&D),    na piśmie – (FR) Pan premier Orbán określa siebie jako
demokratę. Każdy szanujący się demokrata musi przyjmować krytykę swoich działań
politycznych. Gdy jednak premier Węgier określa wszelką krytykę swojej polityki jako
napaść na naród węgierski, popełnia poważny błąd. Ta nacjonalistyczna próba skierowania
debaty na inne tory dowodzi, że jego tytuł do nazywania siebie demokratą jest wątpliwy.

Kinga Göncz (S&D),    na piśmie – (HU) Nikt nie może zaprzeczyć, że początek prezydencji
węgierskiej był burzliwy. Miałam nadzieję, że obawy rozwieje przekonujące wprowadzenie
premiera Węgier w Strasburgu. Niestety tak się nie stało. Viktor Orbán nie przedstawił się
grupom w Parlamencie Europejskim jako poszukujący konsensusu i kompromisu polityk
europejski, lecz jako uderzający w struny populizmu i nacjonalizmu wojownik „chroniący
naród węgierski” przed „atakami”. W Parlamencie Europejskim nie obrażano jednak narodu
węgierskiego ani rządu węgierskiego, wypowiedziano natomiast wiele słów krytyki w
związku z niepokojącymi krokami podejmowanymi przez Fidesz, w tym z ustawą medialną.
Obraźliwy ton przyjęli głównie eurosceptycy i mówcy ze skrajnej prawicy, którzy w
wyjątkowo zgodny sposób atakowali krytyków rządu węgierskiego. Zasmucający jest dla
mnie fakt, że realizacji programu prezydencji węgierskiej mogą zagrozić ataki rządu na
praworządność. Wbrew ostrzeżeniu pana premiera Orbána rozwój wydarzeń po tak
burzliwym początku nie będzie zależeć od Parlamentu Europejskiego, lecz od tego, czy
Fidesz oraz jego przywódca będą chcieli i mogli prowadzić politykę cechującą się
poszanowaniem wartości europejskich zarówno w kraju, jak i na scenie europejskiej. W
istocie premier nie może pełnić dwóch funkcji – jednej krajowej jako szefa rządu i drugiej
europejskiej jako urzędującego przewodniczącego Rady – ale tylko jedną: polityka równie
zważającego na nasze wspólne zasady i wartości niezależnie od tego, gdzie się znajduje.
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Zita Gurmai (S&D),    na piśmie – Jestem dumna, że mój kraj sprawuje obecnie prezydencję
w Radzie. Nie chcę tu mówić o braku przywiązania rządu premiera Orbána do wartości
demokratycznych, lecz o całkowitej nieobecności zagadnień płci wśród priorytetów
prezydencji.

Znalazło się wśród nich tylko jedno wiarygodne nawiązanie do tej kwestii; to niewiele w
czasach, gdy kobietom w Europie zagrażają konsekwencje głębokiego kryzysu
gospodarczego, bezrobocie wśród nich gwałtownie rośnie, a konserwatywne rządy
dokonują cięć usług socjalnych i wprowadzają niekorzystne systemy podatkowe. Włączenie
społeczne, wyzwania demograficzne i tak dalej to wszystko kwestie ważne, ale sytuację
kobiet należy ocenić osobno, gdyż ich problemy i potrzeby różnią się od zgłaszanych
przez mężczyzn: na rynku pracy, w odniesieniu do systemów emerytalnych i opieki
zdrowotnej, systemów podatkowych itp.

Wzywam Węgry, by nie obawiały się wykorzystać rotacyjnej prezydencji w Radzie dla
dobra kobiet. Należy zagwarantować przyjęcie przez Radę dyrektywy w sprawie urlopu
macierzyńskiego w postaci przegłosowanej przez Parlament oraz wzmocnienie praw
seksualnych i reprodukcyjnych (zaczynając oczywiście na Węgrzech), działać na rzecz
realizacji strategii „UE 2020” z uwzględnieniem zagadnień płci i starać się o przyjęcie
uwzględniającego te zagadnienia budżetu UE.

Ivailo Kalfin (S&D),    na piśmie – (BG) Pragnę pogratulować panu premierowi Orbánowi
rozpoczęcia prezydencji węgierskiej w UE. Wszyscy życzymy Panu powodzenia.
Zrozumiałe jest, iż nadzieja ta jest szczególnie silna wśród nowych państw członkowskich.
Jednym z priorytetów prezydencji węgierskiej jest rozszerzenie strefy Schengen. Kwestia
ta ma szczególną wagę z punktu widzenia bułgarskich socjalistów i wszystkich obywateli
Bułgarii. Od pierwszego dnia członkostwa w UE 1 stycznia 2007 r. władze bułgarskie
starały się uczynić Bułgarię wiarygodną zewnętrzną granicą UE. Teraz, na początku 2011
roku, misja ta jest niemal zakończona. Oczekuję, że prezydencji węgierskiej uda się uzyskać
rezolucję Rady Europejskiej opowiadającą się za włączeniem Bułgarii i Rumunii do strefy
Schengen do połowy 2011 roku. Gdy w najbliższych tygodniach zostaną spełnione ostatnie
warunki techniczne, Rada Europejska będzie musiała podjąć rezolucję o przyjęciu Bułgarii
i Rumunii do strefy Schengen bez stawiania dodatkowych warunków politycznych.

Tunne Kelam (PPE),    na piśmie – Wzywam prezydencję węgierską do przyjrzenia się
problemom swobody przemieszczania się w dziedzinie edukacji i rynku pracy. Dziś
wzajemne uznawanie kwalifikacji uzyskanych w instytucjach edukacyjnych różnych
państw członkowskich, jak również doświadczenia zdobytego na różnych rynkach pracy,
wiąże się z licznymi przeszkodami.

Sytuacja obecna: podczas gdy Komisja dokonuje oceny postępów w dziedzinie edukacji,
wzywam prezydencję węgierską do zagwarantowania, aby problemem tym zajęła się
poważnie również Rada. Istnieje potrzeba przekonania państw członkowskich, aby
uzgodniły łatwiejsze procedury uznawania kwalifikacji edukacyjnych niezależnie od kraju,
w którym je zdobyto.

Z radością przyjmuję wyrażoną przez prezydencję węgierską wolę wzmożenia wysiłków
na rzecz stworzenia zintegrowanego europejskiego systemu gazociągów, który powinien
zakończyć izolację niektórych państw członkowskich, w tym Estonii, Łotwy i Litwy.

Pragnę przypomnieć nowej prezydencji, że Parlament Europejski przyjął dwa ważne
dokumenty dotyczące solidarności i bezpieczeństwa energetycznego, które musi wdrożyć
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Rada. Mam nadzieję, że podczas lutowego szczytu Rady Europejskiej zostanie uzgodniona
nowa europejska strategia energetyczna. Powinna ona również obejmować plan sieci
połączeń energetycznych w regionie Morza Bałtyckiego.

Krzysztof Lisek (PPE),    na piśmie – (PL) Szanowny Przewodniczący! W pełni popieram
priorytety prezydencji węgierskiej za względu na ich proeuropejski charakter i zbieżność
z interesem całej UE. Jestem przedstawicielem kraju, który jako następny obejmie
prezydencję i pragnę zadeklarować naszą bliską współpracę z prezydencją węgierską.
Dobra kooperacja umożliwi płynne przejęcie przewodnictwa przez
polsko-cypryjsko-duńskie trio.

Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję deklarację Węgier w sprawie zaangażowania
na rzecz rozwoju Partnerstwa Wschodniego oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Podobnie
pragnę wyrazić zadowolenie z faktu, że rozszerzenie UE jest jednym z priorytetów
prezydencji węgierskiej. Bliskość stanowisk Węgier i Polski w kwestii rozszerzenia UE
powinna przyczynić się do zapewnienia ciągłości dla tej problematyki podczas prezydencji
polskiej. Mam nadzieję, że majowy szczyt Partnerstwa Wschodniego nie będzie jedynie
podsumowaniem dwuletniego okresu wdrażania tej inicjatywy, ale że przyniesie konkretne
rezultaty w zakresie ruchu bezwizowego, handlu oraz energetyki.

Polska, podobnie jak prezydencja węgierska, dostrzega potrzebę wspólnego podejścia do
wolności i sprawiedliwości poprzez wzmocnienie ochrony danych osobowych,
promowanie praw obywatelskich oraz wspólnych wartości na całym obszarze UE.
Zrównoważone wykorzystanie zasobów, jako jeden z priorytetów, stanowi kontynuację
założeń poprzednich prezydencji (hiszpańskiej, belgijskiej) i odzwierciedlenie dużej
aktywności Komisji w tym obszarze. Kluczowe jest uwzględnienie zróżnicowanych
uwarunkowań i potencjałów państw członkowskich w ramach projektowanych działań.

Petru Constantin Luhan (PPE),    na piśmie – (RO) Gratuluję Węgrom programu, w którym
przyznano priorytet wzrostowi gospodarczemu i światowej pozycji Europy. Jednym z
ważnych elementów programu prezydencji jest rozszerzenie strefy Schengen poprzez
przyjęcie Rumunii i Bułgarii. Wejście do strefy Schengen jest również zobowiązaniem,
które z pełną odpowiedzialnością przyjęła na siebie Rumunia. Dołożyliśmy znaczących
wysiłków, by zabezpieczyć zewnętrzną granicę UE i, jak potwierdzają sprawozdania
dotyczące przystąpienia mojego kraju do strefy Schengen, Rumunia jest gotowa, by wdrożyć
dotyczący jej dorobek. Rumunię należy oceniać sprawiedliwie w oparciu o te same kryteria,
które stosowano wobec państw wchodzących do strefy Schengen przed nią. Jestem pewien
poparcia ze strony prezydencji węgierskiej w tej kwestii.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    na piśmie – (RO) Dziękuję za deklarację poparcia dla
rozszerzenia strefy Schengen o Bułgarię i Rumunię. To, co mówił Pan o wielkich wysiłkach,
jakich dołożono, jest prawdą. Rumunia zainwestowała bardzo wiele zarówno finansowo,
jak i jeżeli chodzi o nakłady ludzkie. Systemy wdrożone przy wsparciu
francusko-niemieckiej grupy EADS są najnowocześniejsze w całej Unii Europejskiej. Jestem
przekonany, że na przykład granica morska Rumunii jest chroniona nieporównywalnie
lepiej od podobnych granic innych państw członkowskich należących do strefy Schengen.

We wszystkich sprawozdaniach Rumunię ocenia się pozytywnie. Spełniła ona wszystkie
wymogi związane z dorobkiem Schengen. Normalne jest zatem, że oczekujemy odpowiedzi
zgodnej z zasadami UE. Niezbędne jest tu wsparcie prezydencji węgierskiej.
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Kolejny ważny element programu prezydencji wiąże się z promowaniem strategii na rzecz
Dunaju. Jest ona wspólnym przedsięwzięciem, w ramach którego wszyscy partnerzy muszą
wypełnić swoje zobowiązania, aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie i osiągnięcie
wytyczonych celów. Trzeba wdrożyć program realizacji priorytetów strategicznych bez
zwiększania przydziału środków z istniejących linii budżetowych. Przydzielone środki
muszą zostać uzupełnione zarówno wkładem ze strony uczestniczących państw, jak i
dzięki możliwym przesunięciom niewykorzystanych środków z innych segmentów.

Cristian Dan Preda (PPE),    na piśmie – (RO) Cieszę się, że prezydencja węgierska Rady
Unii Europejskiej uwzględniła w swoim sześciomiesięcznym programie wsparcie dla
wejścia Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen jako prawdziwego osiągnięcia integracji
europejskiej z punktu widzenia obywateli Unii. Zgodnie z dokumentem przedstawionym
przez premiera Viktora Orbána prezydencja węgierska deklaruje: „Pragniemy przyjąć te
dwa państwa członkowskie do strefy Schengen niezwłocznie po spełnieniu przez nie
wszystkich niezbędnych warunków”. Stwierdzenie to pada w chwili, gdy dyskusja o
przystąpieniu do strefy Schengen przez obydwa kraje, które stały się członkami UE w
2007 roku, wydaje się zmieniać ton ze ściśle technicznego na polityczny. Mówi się już o
opóźnieniu tego procesu, nawet jeżeli wymogi techniczne zostały w pełni spełnione.
Dlatego też sądzę, że konieczne są wysiłki na rzecz budowy zaufania. Kluczowym
narzędziem pozostaje zatem dialog. Bez niego Europejczycy z Bułgarii i Rumunii będą
nadal czuli się wyłączeni i dyskryminowani. Czy naprawdę potrzebujemy obywateli
europejskich drugiej klasy?

Joanna Senyszyn (S&D),    na piśmie – (PL) Sport jest wśród priorytetów węgierskiej
prezydencji. To bardzo ważna wiadomość dla środowiska sportowego, a przede wszystkim
dla milionów Europejczyków uprawiających sport i rekreacyjną aktywność fizyczną na
poziomie podstawowym. Pomimo nowych ram prawnych, postępy w tworzeniu lepszych
warunków finansowania przedsięwzięć sportowych w Europie są słabe. Sport amatorski
jest pomijany w debacie publicznej, badaniach społecznych. Nie docenia się roli sportu
amatorskiego w profilaktyce zdrowotnej oraz poprawie warunków i jakości życia
Europejczyków. Korzyści wynikające z regularnego ruchu należy rozpatrywać w czterech
aspektach: zdrowotnym, społecznym, ekonomicznym i politycznym. Dzięki sportowi
amatorskiemu osiąga się wiele celów polityki, m.in. w zakresie promocji zdrowia i kultury,
edukacji, integracji społecznej, zwalczania dyskryminacji, ograniczania przestępczości,
walki z uzależnieniem od narkotyków. Sport to także niższe koszty opieki zdrowotnej.

Dlatego zwracam uwagę prezydencji węgierskiej na przyjętą przez Parlament Europejski
pisemną deklarację nr 62 w sprawie wsparcia dla sportu na poziomie podstawowym,
której jestem współautorką. Deklaracja pokazuje nasze zaangażowanie w sprawy sportu
i poprawy jakości życia mieszkańców Europy. W deklaracji apelujemy o zwrócenie
koniecznej uwagi na sport uprawiany na poziomie podstawowym w komunikacie w
sprawie sportu oraz o zapewnienie wystarczającego finansowania programu UE na rzecz
sportu. Większe wsparcie Unii dla sportów amatorskich, to wsparcie dla zdrowszego stylu
życia milionów Europejczyków.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    na piśmie – (PL) Hasłem przewodnim całej prezydencji
jest „Silna Europa”. Kryzys i dotychczasowe decyzje podjęte na poziomie państw
członkowskich pokazały, że aby sprostać obecnym wyzwaniom potrzebujemy więcej, a
nie mniej Europy. Priorytetem powinna być walka z kryzysem, przezwyciężenie problemu
długu publicznego państw członkowskich oraz kontynuacja działań związanych z
zabezpieczeniem stabilności strefy euro i ze wzmocnieniem zarządzania gospodarczego.
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Prezydencja węgierska stawia na czynnik ludzki - przede wszystkim na wzrost zatrudnienia.
Europa dąży do osiągnięcia trwałego wzrostu, który należy zapewnić właśnie przez
tworzenie miejsc pracy i włączenie społeczne. Ze względu na potrzebę zwiększenia
bezpieczeństwa dostaw gazu, powinniśmy jak najszybciej podjąć działania w celu
ustanowienia wspólnej polityki energetycznej. Dobrze, że w programie prac widoczny
jest także aspekt regionalny. Chodzi m.in. o strategię Dunaju, strategię dotyczącą Romów
czy kwestie związane z Partnerstwem Wschodnim. Planuje się także rozszerzenie strefy
Schengen o Rumunię i Bułgarię. Jest to bardzo ważne zagadnienie, gdyż wszystkie państwa
członkowskie powinny mieć takie same prawa. Mówi się także o zakończeniu negocjacji
akcesyjnych z Chorwacją w okresie trwania prezydencji. Odpowiedzialna polityka
rozszerzenia powinna przynieść stabilizację, pokój oraz spójność na kontynencie
europejskim. Punktem odniesienia działań prezydencji belgijskiej była Europa w pełnym
tego słowa znaczeniu. Nie oznacza to, że podejście krajowe, które prawdopodobnie wybiorą
Węgrzy nie współgra czy wręcz przeciwstawia się nastawieniu wspólnotowemu.

Csaba Sógor (PPE),    na piśmie – (HU) W związku z prezydencją węgierską wiele osób
skrytykowało dywan wykorzystany jako element jej wizerunku, a zwłaszcza tę jego część,
która przedstawia mapę wydarzeń z 1848 roku. Jest to mapa Europy z 1848 roku. Ma ona
między innymi symbolizować, że już w połowie XIX wieku Węgry walczyły o wolność
mieszkańców Europy, w tym także o wolność prasy. Jako Węgier pochodzący z
Siedmiogrodu jestem dziś obywatelem Rumunii. Jako jej obywatel pragnę skomentować
kwestię rozszerzenia strefy Schengen. Dwanaście nowych państw członkowskich podjęło
się udziału w budowie wspólnej Europy w nadziei, że będą ich dotyczyć te same prawa i
obowiązki co starych państw członkowskich. Również w Rumunii panowało przekonanie,
że po spełnieniu stosownych kryteriów technicznych stanie się ona z wyznaczoną wcześniej
datą częścią strefy Schengen, czyli obszaru pozbawionego wewnętrznych granic. Teraz
jednak słyszymy, że niektóre państwa członkowskie zamierzają oprócz określonych
wcześniej kryteriów nałożyć na Rumunię dodatkowe warunki. Wzywam prezydencję
węgierską, by uczyniła wszystko, co w jej mocy, żeby zapewnić przestrzeganie wspólnych
zasad, i przypomnieć tym, którzy nie zgadzają się na to, o ogromnych negatywnych
skutkach takiej decyzji, gdyż utrzymanie wiarygodności UE leży w interesie nas wszystkich
– wszystkich 27 rządów. I wreszcie ostatnia uwaga na temat dywanu: stanowi on użyteczny
element wyposażenia i jest przydatny – można nawet wytrzeć weń stopy. Wskazuje on,
że motto prezydencji węgierskiej – „Silna Europa” – oznacza gotowość do służenia. My –
mniejszości Rumunii, Słowacji i Europy – będziemy w tym partnerami.

Michèle Striffler (PPE),    na piśmie – (FR) Prezydencja węgierska nadchodzi w bardzo
trudnym czasie, gdy część państw członkowskich nadal zmaga się z poważnym kryzysem
gospodarczym i społecznym. Jednym z priorytetów prezydencji węgierskiej musi być
stabilność euro i nie mam wątpliwości, że Rada uczyni wszystko, co w jej mocy, by walczyć
ze spekulacją walutową i osiągnie znaczący postęp w dziedzinie europejskiego zarządzania
gospodarczego.

Po drugie, oczekuję, że prezydencja węgierska dołoży wszelkich wysiłków, by sformułować
we współpracy z innymi instytucjami europejskimi prawdziwą europejską strategię
włączenia Romów. Wdrożenie takiej strategii jest szczególnie drogie mojemu sercu i z
radością przyjmę zajęcie się tą kwestią przez prezydencję węgierską.

Wreszcie pragnę wyrazić solidarność z rządem węgierskim w obliczu kontrowersji
towarzyszących pierwszym dniom prezydencji węgierskiej, a zwłaszcza ustawie medialnej.
Nikt nie ma wątpliwości, że Węgry są demokracją, a premier Orbán zapowiedział, że jest
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gotowy zmienić ustawę, jeżeli Komisja znajdzie jakąkolwiek niezgodność z prawem
europejskim. Wzywam wszystkich do odpowiedzialnego zachowania i położenia kresu
tym niepotrzebnym kontrowersjom.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie – (PT) Węgry obejmują prezydencję UE w chwili, gdy
kryzys gospodarczy i finansowy trwa. Najważniejszymi elementami programu ostatniego
kraju z trójki, do której należały także Hiszpania i Belgia, są ożywienie gospodarcze,
integracja ludności romskiej, strategia energetyczna, proces rozszerzenia oraz
zaangażowanie społeczne w projekt europejski. Jeżeli chodzi o ożywienie gospodarcze,
za niezwykle ważną uznano w programie instytucjonalizację mechanizmu stabilizacji
finansowej i europejskiego semestru. Moim zdaniem usprawnienie współpracy i koordynacji
na płaszczyźnie gospodarczej jest niezwykle ważne jako narzędzie działania na rzecz
konkurencyjności oraz innowacyjności Europy, a tym samym zapobiegania przyszłym
kryzysom lub ich przewidywania. Nowa strategia transportowa 2011–2020 zostanie
przyjęta wraz z poprawkami do dyrektywy w sprawie sieci transportowej, które są
niezbędne w celu zapewnienia działania rynku wewnętrznego oraz spójności społecznej,
gospodarczej i terytorialnej. Kolejnymi omawianymi tematami będą transport drogowy,
żegluga rzeczna w UE oraz wdrożenie systemu Galileo. U podstaw całej strategii węgierskiej
znajdzie się polityka regionalna w celu zagwarantowania zintegrowanej reakcji na kryzys
gospodarczy i nierównowagę regionalną. Kluczowym tematem debat dla prezydencji
węgierskiej wydaje się określenie wieloletnich ram finansowych na okres po 2014 roku.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    na piśmie – (RO) Prezydencja węgierska Rady UE przyjęła
za swój ogólny cel wzmocnienie aspektów instytucjonalnych, gospodarczych, społecznych
i politycznych Unii Europejskiej. Węgierska prezydencja Rady zobowiązała się też
przygotować i zainicjować wdrożenie strategii UE na rzecz regionu Dunaju. Odegra ona
szczególnie ważną rolę we wszystkich państwach leżących nad Dunajem i pomoże w
konsolidacji procesu integracji europejskiej w regionie Bałkanów Zachodnich.

Z zainteresowaniem oczekujemy na publikację białej księgi „Polityka transportowa Unii
Europejskiej na lata 2011–2020”, gdyż jest to obszar kluczowy z punktu widzenia rozwoju
gospodarczego oraz spójności gospodarczej i społecznej Unii.

Biorąc pod uwagę, że debaty na temat przyszłej perspektywy finansowej już się rozpoczęły,
wzywamy prezydencję węgierską do przyśpieszenia dyskusji nad tym dokumentem w
Radzie, aby proces rewizji TEN-T mógł uwzględnić wynik tych debat.

Zważywszy, że co szóstemu mieszkańcowi UE zagraża ubóstwo, wzywamy Radę do
rozważenia kwestii ograniczenia ubóstwa jako głównego priorytetu oraz do wdrożenia
konkretnych działań w tym celu.

Cieszy mnie również wyrażony przez prezydencję węgierską zamiar doprowadzenia do
porozumienia politycznego w sprawie stworzenia europejskich ram integracji Romów,
jak też zainicjowania wdrożenia europejskiej strategii niepełnosprawności.

Rafał Trzaskowski (PPE),    na piśmie – (PL) Silna Europa, ustanowienie skutecznego
zarządzania gospodarczego w UE, zbliżenie z sąsiadami Unii, to priorytety, w których
chcemy wesprzeć węgierską prezydencję, która, co dla nas szczególnie ważne, stawia na
ścisłe partnerstwo z Parlamentem Europejskim. Jako poseł zajmujący się sprawami
instytucjonalnymi, a jednocześnie reprezentant państwa, które przejmie od Was stery w
Unii Europejskiej, chcę podkreślić jeszcze jedną kwestię. Prezydencja Węgier jest niezwykle
ważna, nie tylko ze względu na zbieżne z Polską priorytety, ale także dlatego, że jest to
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wciąż prezydencja przejściowa. Traktat z Lizbony osłabił rolę prezydencji, ale rola ta nie
jest jeszcze zdeterminowana, teraz jest na to ostatnia szansa. Od tego, jakie miejsce uda
wam się uzyskać w instytucjonalnej układance Unii, będzie zależał wachlarz instrumentów,
który znajdzie się następnie w rękach Polaków. Z tym większym zainteresowaniem będę
przyglądał się Waszej pracy.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie – (DE) Węgry przejmują pałeczkę prezydencji w
Radzie od Belgii. Te dwa państwa członkowskie skrajnie się różnią. Jedno uosabia tradycyjne
państwo europejskie, drugie zaś jest krajem, który nadal szuka drogi do Europy. Mam
nadzieję, że prezydencja węgierska podąży drogą obraną przez Belgię, koncentrując się
na ogólnym interesie europejskim. Prezydencja węgierska przedstawiła wyczerpującą listę
priorytetów. Jako jeden ze sposobów przybliżenia Europy obywatelom Węgry postawiły
sobie cel wdrożenia karty praw podstawowych. Będzie to kwestią ciekawą, zważywszy,
że kraj ten jest obecnie przedmiotem zmasowanej krytyki z zagranicy ze względu na swoją
nową ustawę medialną, która jest w oczywisty sposób sprzeczna z art. 11 Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej. Jako pełnoprawna członkini Komisji Budżetowej jestem
szczególnie zainteresowana tendencjami w dziedzinie wzmocnionego nadzoru finansowego
i stałego mechanizmu kryzysowego. Belgia ustanowiła dobry przykład i pokazała, jak
należy koncentrować się na kwestiach społecznych. Miejmy nadzieję, że Węgry podążą
w jej ślady.

PRZEWODNICZY: Diana WALLIS
wiceprzewodnicząca

6. Głosowanie

Przewodnicząca   – Kolejnym punktem porządku obrad jest głosowanie.

(Wyniki i inne szczegóły głosowania: patrz protokół)

6.1. Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej (A7-0307/2010, Françoise
Grossetête) (głosowanie)

6.2. Dobrowolne umowy partnerskie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania
i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (głosowanie)

6.3. Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego (A7-0371/2010, Yannick Jadot)
(głosowanie)

6.4. Umowa UE-Republika Konga dotycząca prawa leśnego (A7-0370/2010, Yannick
Jadot) (głosowanie)

6.5. Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku
(głosowanie)

6.6. Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku
(A7-0365/2010, David Martin) (głosowanie)

6.7. Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (głosowanie)
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6.8. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE i Serbią (B7-0021/2011)
(głosowanie)

– Przed głosowaniem nad poprawką 4:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE)   – Pani Przewodnicząca! Pragnę przedstawić ustną poprawkę
do przedmiotowej poprawki 4 autorstwa pani poseł Brantner i mojego, polegającą na
usunięciu jej drugiej części. Oto jej nowe brzmienie: „wzywa Serbię do rozpoczęcia dialogu
z Kosowem bez kolejnych odniesień do nowych negocjacji dotyczących jego statusu”.

Mam nadzieję, że poprawka ta zyska Państwa poparcie.

Bernd Posselt (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca! W tych okolicznościach pragnę tylko
zarekomendować poparcie przedmiotowej poprawki.

(Poprawkę ustną przyjęto)

– Przed głosowaniem nad poprawką 8:

Jelko Kacin (ALDE)   – Pani Przewodnicząca! W obliczu znaczenia praw człowieka pragnę
wnieść o głosowanie imienne nad poprawką 8. Dotyczy ona zaskakującej i niefortunnej
decyzji rządu serbskiego o nieuczestniczeniu w uroczystości przyznania Nagrody Nobla
w Oslo. Jednocześnie w poprawce chwali się decyzję serbskiego rzecznika praw
obywatelskich o uczestnictwie w imieniu narodu serbskiego. To przesłanie do Serbii i
wszystkich przyszłych państw kandydujących, że nie akceptujemy targów w dziedzinie
praw człowieka.

Aby zdobyć szersze poparcie dla przedmiotowej poprawki, pragnę też przedłożyć bardzo
krótką poprawkę ustną – będącą zasadniczo wynikiem kompromisu – pierwotnie
przygotowaną przez panią poseł Marię Eleni Koppę. Między słowami „rząd” a „postanowił”
pragnę dodać słowo „pierwotnie”, a więc poprawka brzmiałaby: „z ubolewaniem przyjmuje
fakt, że rząd pierwotnie postanowił nie uczestniczyć w uroczystości przyznania Nagrody
Nobla w Oslo w dniu 10 grudnia; z drugiej strony z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę
rzecznika praw obywatelskich w sprawie uczestnictwa w uroczystości jako odpowiedzialną
i godną pochwały decyzję”.

Wzywam wszystkich kolegów i koleżanki do poparcia tej poprawki.

(Poprawki ustnej nie przyjęto)

(Przewodnicząca przyjęła wniosek w sprawie głosowania imiennego)

6.9. Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu (A7-0362/2010, Jelko Kacin)
(głosowanie)

6.10. Europejska inicjatywa dotycząca choroby Alzheimera i pozostałych demencji
(A7-0366/2010, Marisa Matias) (głosowanie)

6.11. Inhalatory dla osób chorych na astmę (głosowanie)

6.12. Sytuacja na Haiti w rok po trzęsieniu ziemi: pomoc humanitarna i odbudowa
(B7-0023/2011) (głosowanie)
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6.13. Naruszenie wolności słowa i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
na Litwie (głosowanie)

Przewodnicząca   – Głosowanie zostało zakończone.

7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Przewodnicząca   – Obecnie przechodzimy do wyjaśnień dotyczących sposobu
głosowania.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Zalecenie do drugiego czytania: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Jens Rohde (ALDE)   – (DA) Pani Przewodnicząca! Za pomocą przedmiotowej dyrektywy
dotyczącej praw pacjentów udało się nam dziś osiągnąć historyczny kompromis. Uważam,
że to nasze najbardziej historyczne osiągnięcie w czasie sprawowania przeze mnie mandatu
w Parlamencie. To historyczny kompromis, który udało się utrwalić między dwiema
instytucjami, przez zdecydowanie zbyt długi czas pozostającymi w znacznym oddaleniu:
z jednej strony Parlamentem, a z drugiej – Radą. Dzięki ciężkiej pracy udało się nam obecnie
zabezpieczyć kompromis, który przyniesie korzyści pacjentom, od teraz chronionym
przed nadmiernie przedłużającym się czasem oczekiwania, a jednocześnie potrafiliśmy
znaleźć równowagę zapewniającą, by państwa członkowskie mogły monitorować sytuację
z punktu widzenia medycznego i finansowego.

Osiągnięty dzisiaj przez nas rezultat jest niezwykle korzystny z punktu widzenia pacjentów
i państw członkowskich. Uważam, że istnieją powody, by po pierwsze pogratulować
negocjatorom, a po drugie – co najważniejsze – pogratulować obywatelom Europy wyniku,
który udało się nam dziś przegłosować.

Clemente Mastella (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Jak dotąd
zdecydowanie zbyt wiele wątpliwości i niepewności wiązało się z dostępem do leczenia i
zwrotem kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej. Zatwierdzona dziś przez nas
dyrektywa wreszcie umożliwi wszystkim pacjentom korzystanie z szeregu praw i usług
opieki zdrowotnej w całej Europie.

Jej celem w żadnym razie nie jest zachęcanie do transgranicznej opieki zdrowotnej jako
takiej, lecz zapewnienie jej dostępności, bezpieczeństwa i jakości, kiedy skorzystanie z niej
jest konieczne. Potrzebujemy lepszej informacji i większej jasności w odniesieniu do
przepisów prawa stosowanych w opiece zdrowotnej świadczonej w innym państwie
członkowskim, niż państwo członkowskie ubezpieczenia.

Obecna sytuacja jest niezadowalająca. Dyrektywa zapewni pacjentom istotny wybór,
opierający się na ich potrzebach, a nie środkach, dokonywany w sposób świadomy, a nie
pod przymusem.

Andres Perello Rodriguez (S&D)   – (ES) Pani Przewodnicząca! Hiszpańska delegacja
w Grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
głosowała za przyjęciem projektu, podobnie jak cała reszta naszej grupy, ale nie byłbym
w pełni zadowolony, gdybym nie podzielił się z Państwem moimi obawami dotyczącymi
włączenia do tej dyrektywy kwestii przeszczepiania organów. Została w niej uwzględniona
wbrew opinii Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
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Bezpieczeństwa Żywności, w wyniku uporczywej determinacji Rady na rzecz uwzględnienia
przeszczepów w tej dyrektywie.

Mam nadzieję, że ten krok nie zmniejszy skuteczności rozsądnego prawodawstwa, które
przyjęliśmy w tym Parlamencie, czyli dyrektywy w sprawie przeszczepów czy przyjętego
niedawno − praktycznie jednogłośnie − planu działań. Chciałbym podkreślić, że zachowamy
czujność, by zapewnić, że włączenie przeszczepów nie osłabi doskonałej pracy wykonanej
przez takie skuteczne organizacje, jak hiszpańska Narodowa Organizacja Transplantologii,
oraz oczywiście dążenia do uratowania 20 tysięcy istnień ludzkich, którą wiązaliśmy z
dyrektywą w sprawie przeszczepów i planem działań, który – jak chciałbym jeszcze raz
podkreślić – przyjęliśmy tutaj.

Z tego względu chciałem jasno o tym powiedzieć i stwierdzić, że w dalszym ciągu będziemy
się starali zapewnić przestrzeganie dyrektywy w tym kontekście.

Morten Messerschmidt (EFD)   – (DA) Pani Przewodnicząca! Po raz kolejny zajmujemy
się dziś tym problemem, będącym efektem nacisków ludzi, którzy nie zostali wybrani,
czyli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który – za pomocą szeregu orzeczeń –
wywarł presję na faktycznie wybrane instytucje, zmuszając je do opracowania dyrektywy,
którą dzisiaj przyjęto w głosowaniu.

Chciałbym powiedzieć, że oczywiście jest coś niezmiernie pociągającego w poprawie szans
Europejczyków na uzyskanie odpowiedniej opieki zdrowotnej. Jednakże problemy, jakie
zrodzi przedmiotowa dyrektywa, w oczywisty sposób przesłaniają związane z nią korzyści.
Co na przykład uczynimy, jeżeli presja na system opieki zdrowotnej konkretnego kraju
będzie tak wielka, że zarządzanie listami oczekujących stanie się niemożliwe? Co będzie,
jeżeli lekarze zaczną masowo wysyłać pacjentów do konkretnego kraju – oczywiście po
uzyskaniu uprzedniej zgody, ale mimo wszystko? To mogłaby być Dania, z której pochodzę,
Niemcy, Niderlandy lub inny kraj w UE, gdzie służba zdrowia jest znana ze swojej wysokiej
jakości. Będzie to oznaczało, że mieszkańcy danego kraju znajdą się na końcu kolejki, a
w żadnym razie nie można pozwolić, by to oni ponieśli szkody, chociaż to właśnie oni,
za pomocą swoich podatków, zapłacili za odpowiedni system opieki zdrowotnej.

Dlatego chciałbym jasno powiedzieć, że wady przedmiotowej dyrektywy i jej potencjalne
katastrofalne skutki dla krajowych systemów opieki zdrowotnej w oczywisty sposób
przesłaniają korzyści, o których wspominali tutaj koledzy i koleżanki.

Jim Higgins (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Pan poseł Messerschmidt ma rację. Zostało
nam to narzucone przez Trybunał Sprawiedliwości, ale ja się z tego cieszę i chciałbym
wyrazić uznanie dla pani poseł Grossetête za opracowanie doskonałego sprawozdania,
ponieważ dzięki przedmiotowej dyrektywie pacjenci zyskają na pełnej i przejrzystej
informacji w trakcie korzystania z zagranicznej opieki zdrowotnej. Bardzo jasno widać,
z czym to się wiąże.

Pacjenci cierpiący na rzadkie choroby będą mogli skorzystać z transgranicznej wiedzy
specjalistycznej i diagnozy, jeżeli leczenie jest niedostępne w ich państwie członkowskim.
Celem dyrektywy jest zapewnienie pacjentom wyboru opierającego się na ich potrzebach,
a nie środkach, i dokonywanego w sposób świadomy, a nie pod przymusem, zatem moim
zdaniem jest ona naprawdę bardzo korzystna. Wreszcie pozwala ona na współpracę
między państwami członkowskimi.

Cieszę się, że całkowicie delegalizuje się w niej zjawisko, które mogłoby być nadużywane,
i mam tu na myśli całą sferę turystyki medycznej. Zatem dla mnie to kolejny krok we
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właściwym kierunku, kolejny krok na rzecz wzmocnienia współpracy między państwami
członkowskimi i zapewnienia większej spójności w Unii. Moim zdaniem to dobry dzień
dla pacjentów w Europie.

Constance Le Grip (PPE)   – (FR) Pani Przewodnicząca! Ja również chciałam zagłosować
za sprawozdaniem mojej koleżanki, pani poseł Grossetête, w sprawie dyrektywy dotyczącej
dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej.

Naprawdę cieszę się z wiążącego się z przedmiotowym tekstem postępu w zakresie
mobilności pacjentów w całej Europie. Po wielu latach niepewności, zwłaszcza niepewności
prawnej, oraz ogromnej pracy wykonanej przez Parlament Europejski, przedmiotowy
tekst zapewnia uproszczenie, wyjaśnienie i określenie warunków, w jakich obywatel
europejski może skorzystać z opieki zdrowotnej w kraju europejskim innym niż jego kraj
zamieszkania, tak pod względem dostępu, jak i zwrotu kosztów. Mam na myśli w
szczególności wszystkich pacjentów cierpiących na choroby rzadkie, którzy wreszcie będą
mogli uzyskać dostęp do właściwego specyficznego leczenia spełniającego ich potrzeby.

Chciałabym podkreślić, że przedmiotowa dyrektywa jest konkretnym środkiem europejskim
na rzecz Europy ludzi, gwarantującym Europejczykom nowe prawa. Z tego względu ma
bezwzględnie kluczowe znaczenie dla mobilności obywateli w Unii.

Adam Bielan (ECR)   – (PL) Pani Przewodnicząca! Głosowałem za dyrektywą przedstawioną
przez panią poseł Grossetête, aby po długich negocjacjach zasady leczenia transgranicznego
w Unii Europejskiej mogły wreszcie zostać wprowadzone w życie. Dyrektywę w obecnej
formie odbieram jako dobry kompromis, oparty w przeważającej mierze na prawach
pacjenta, ale też zabezpieczający interesy krajowych funduszy zdrowotnych państw
członkowskich.

Dla obywateli krajów takich jak Polska możliwość leczenia za granicą to wyrównanie szans
korzystania z nowoczesnej opieki zdrowotnej. Przepełnione szpitale, długie kolejki, listy
oczekujących na niektóre poważne zabiegi powodują, że pacjenci nierzadko pozbawieni
są dostępu do szybkiej, właściwej opieki zdrowotnej. W niektórych przypadkach czas
odgrywa ogromną rolę. Dyrektywa umożliwi obywatelom samodzielne decydowanie, czy
oczekiwać na zabieg w swoim kraju przez wiele miesięcy, czy też wybrać inne miejsce
leczenia. Świadomi tego, że zabieg w innym kraju Unii Europejskiej będzie również
zrefundowany, choćby w dużej części, a niekiedy może nawet w całości, łatwiej podejmą
decyzję o sposobie leczenia.

Uproszczenie zasad leczenia za granicą można oczywiście traktować również jako
uruchomienie działań rynkowych w ogólnym dostępie do świadczeń medycznych.
Rozwiązania te przyczynią się więc, w mojej opinii, do wzrostu konkurencyjności w służbie
zdrowia, a co za tym idzie wydatnie wpłyną także na przyśpieszenie wzrostu poziomu
tych usług.

Mairead McGuinness (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Z zadowoleniem przyjmuję
przedmiotową dyrektywę w zakresie opieki zdrowotnej, ale jestem ostrożna, bo diabeł
tkwi w szczegółach.

Bardzo ważne jest, by nasi obywatele uświadomili sobie, że przedmiotowa dyrektywa nie
wejdzie w życie przez 30 miesięcy. T tym czasie mogą oni jednak przekraczać granicę,
korzystać z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim i uzyskać zwrot kosztów
otrzymanej opieki. Zatem nie może być wątpliwości, że nawet obecnie są obywatele,
którzy jeżdżą za granicę, by uzyskać opiekę zdrowotną. To bardzo ważne.

71Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL19-01-2011



Chciałabym powiedzieć tym, którzy chcą poznać szczegóły tej złożonej dyrektywy, że
spędziłam trochę czasu na tworzeniu listy pytań i odpowiedzi, dostępnej na mojej stronie
internetowej. Zachęcam tych obywateli, którzy być może oglądają nas przez Internet lub
w inny sposób, by rzucili na nią okiem i powiadomili mnie, jeżeli nie zadałam właściwych
pytań, ponieważ musimy rozpowszechniać informacje o tym bardzo korzystnym kroku
w kierunku transgranicznej opieki zdrowotnej dla wszystkich.

Jarosław Kalinowski (PPE)   – (PL) Pani Przewodnicząca! Europejskie społeczeństwo jest
coraz bardziej mobilne. Uczymy się, pracujemy, odpoczywamy i podróżujemy poza
granicami swojego kraju. Obywatele żyjący we Wspólnocie powinni mieć prawo do
skorzystania z bezpłatnej doraźnej opieki medycznej, gdziekolwiek by się w Europie nie
znaleźli. Należy oczywiście wprowadzić instrumenty, które zapobiegną tzw. turystyce
zdrowotnej, ułatwiając korzystanie z nowych możliwości najbardziej potrzebującym
pacjentom. Przede wszystkim mam na myśli leczenie nietypowych rzadkich schorzeń
prowadzone w specjalistycznych ośrodkach, czasem poza granicami kraju, w którym
pacjent mieszka. Nie możemy jednak dopuścić do ingerencji w kształt polityki zdrowotnej
prowadzonej przez państwa członkowskie. Jest to ich wewnętrzna kompetencja i podlega
swobodzie w tym względzie. Ta dyrektywa zmierza w tym kierunku. Oczywiście
głosowałem za.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)   – (FI) Pani Przewodnicząca! Nadszedł już najwyższy czas,
byśmy przyjęli wspólne przepisy europejskie, służące ochronie naszych obywateli i
pacjentów. Doskonale stało się również, że powstała odrębna dyrektywa w tej sprawie, i
że to zagadnienie nie zostało włączone do dyrektywy usługowej, ponieważ w trakcie jej
opracowywania okazało się, że wiele kwestii nadal całkowicie pomijano lub nie podjęto
w ich sprawie decyzji wówczas, kiedy przyjmowano dyrektywę usługową.

To prawo pacjentów do transgranicznej opieki zdrowotnej skłoni państwa członkowskie
UE do zapewnienia, by w ich kraju nie było list oczekujących.

System uprzedniej zgody jest niezbędny: bez niego wiele państw członkowskich mogłoby
mieć problemy z kontrolą kosztów własnego systemu opieki zdrowotnej oraz planowaniem
i oceną przyszłości. Mogłoby to również doprowadzić do sytuacji, w której decydującym
czynnikiem byłaby raczej zamożność niż potrzeba.

Niemniej jednak w rzeczywistości będzie to dotyczyć niewielu Europejczyków. Większość
z nich woli otrzymać opiekę zdrowotną blisko domu i we własnym języku. Jednakże taki
system jest potrzebny, ale jeżeli istnieją listy oczekujących, to możliwe będzie uzyskanie
opieki w innym kraju.

Marian Harkin (ALDE)   – Pani Przewodnicząca! Ja również bardzo się cieszę z osiągniętego
dzisiaj porozumienia, które moim zdaniem zagwarantuje pacjentom dostęp do
transgranicznej opieki zdrowotnej w sposób proporcjonalny i sprawiedliwy.

Jak już powiedziało kilkoro mówców, obecna propozycja powstała oczywiście z uwagi
na fakt, że mieszkanka południowej Anglii, mojego kraju, zakwestionowała system, a
Trybunał Sprawiedliwości uznał jej prawa.

Uważam, że celem naszych dzisiejszych działań i naszych wcześniejszych prac
prowadzonych wspólnie z Radą jest zagwarantowanie respektowania praw obywateli oraz
powiązanie potrzeb i uprawnień obywateli z prawem, a z pewnością do tego powinien
dążyć Parlament.
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Jeszcze kilka spraw wymaga dopracowania. Uważam, że niezwykle istotne jest wzajemne
uznawanie recept między państwami członkowskimi, ponieważ to nie dotyczy wyłącznie
opieki zdrowotnej, lecz również opieki pooperacyjnej, ale mamy trochę czasu, by wszelkie
szczegóły dopracować.

Chyba ostatnia uwaga, którą chciałabym zgłosić, dotyczy tego, że w obecnym kryzysie
finansowym wielu obywateli pyta: czy Europa działa? Czy realizuje interesy swoich
obywateli? To otwarte pytanie, ale wydaje mi się, że dzisiaj możemy z niejaką pewnością
powiedzieć, że Europa działa.

Gerard Batten (EFD)   – Pani Przewodnicząca! Głosowałem za odrzuceniem
przedmiotowego środka dotyczącego praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej,
ponieważ będzie on oznaczać wyłącznie dodatkowe, ogromne obciążenie dla brytyjskich
podatników i Narodowej Służby Zdrowia (NHS).

NHS jest już obecnie szeroko wykorzystywana jako międzynarodowa służba zdrowia i
szeroko nadużywana przez osoby niebędące obywatelami brytyjskimi, co powoduje koszty
idące w setki milionów, jeżeli nie miliardy funtów rocznie. Ciężar spada przede wszystkim
na moich londyńskich wyborców. To nałoży na NHS jeszcze więcej obowiązków
zapewnienia opieki obywatelom UE, którzy nigdy nie zapłacili ani jednego pensa podatków
w Wielkiej Brytanii. Planowane wsteczne odzyskanie płatności od państwa członkowskiego
pacjenta okaże się niewykonalne w praktyce.

To słuszne, by w razie konieczności obcokrajowiec uzyskał w Wielkiej Brytanii opiekę w
sytuacjach nadzwyczajnych, ale nie należy wpuszczać do Wielkiej Brytanii żadnych
obcokrajowców, którzy wcześniej nie zapewnili sobie odpowiedniego ubezpieczenia
podróżnego i zdrowotnego. Taka polityka jest uczciwa i sprawiedliwa, a także oczywiście
niewykonalna, póki Wielka Brytania jest członkiem Unii Europejskiej. To jeszcze jeden
powód – jeżeli ktoś ich potrzebuje – byśmy z niej wystąpili.

Hannu Takkula (ALDE)   – (FI) Pani Przewodnicząca! Moim zdaniem doskonale się stało,
że wreszcie udało się osiągnąć ten historyczny kompromis między Parlamentem a Radą.
Mógłbym powiedzieć, że efektem przedmiotowego uregulowania w zakresie transgranicznej
opieki zdrowotnej może być likwidacja list oczekujących, które powstały w wielu państwach
członkowskich. To może być również szansa wymiany najlepszych praktyk. W tym
kontekście należy również zapewnić określenie interesów czy praw pacjentów. Ponadto
trzeba też pamiętać, że bezpieczeństwo pacjentów ma kluczowe znaczenie w ramach
współpracy transgranicznej, a zarazem zapewnić istnienie wszędzie odpowiednich
standardów opieki zdrowotnej i leczenia.

Dlatego z ogromnym zadowoleniem przyjąłem przedmiotowe sprawozdanie pani poseł
Grossetête i mam nadzieję, że będzie ono służyć wsparciu opieki zdrowotnej w Europie,
dzięki czemu uda się nam uratować wielu ludzi i przyspieszyć ich powrót do zdrowia.

Paul Rübig (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Moim zdaniem to ważne, że nie
wykorzystujemy krajowych systemów podatkowych przeciwko rynkowi wewnętrznemu.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku usług transgranicznych, gdzie potrzebne jest
równe traktowanie. Obecnie mamy niekorzystny przykład takiego zjawiska na Węgrzech,
gdzie wstecznie stosowane ograniczenia cen wykorzystuje się jako pewien rodzaj podatku
kryzysowego. To niedopuszczalna praktyka, która będzie miała poważny wpływ na finanse,
ubezpieczenia i działalność gospodarczą, a także na sektor energetyczny. Mam nadzieję,
że w przyszłości nie dojdzie do podobnego zjawiska w dziedzinie usług zdrowotnych.
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Chciałbym prosić pana premiera Orbána o ponowną ocenę tych uregulowań, ponieważ
są one całkowicie sprzeczne z koncepcją rynku wewnętrznego.

Syed Kamall (ECR)   – Pani Przewodnicząca! Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Dobrze widzieć Panią w fotelu przewodniczącego.

Jedną z rzeczy, co do których wszyscy w Parlamencie się zgadzają – choć wiem, że istnieje
kilka wybitnych wyjątków – jest nasza wiara w funkcjonujący jednolity rynek.

Kiedy moi wyborcy piszą do mnie: „Cóż, nie mogę uzyskać dobrych usług w moim regionie
i chciałbym wyjechać za granicę, do innego państwa członkowskiego UE, aby uzyskać
lepszą opiekę zdrowotną”, to nie są pewni swojej sytuacji prawnej. Właśnie dlatego wraz
z wieloma innymi osobami przyjmuję z zadowoleniem to dzisiejsze głosowanie w sprawie
praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Mam nadzieję, że w tych regionach,
w których pacjenci otrzymują kiepskie usługi, będziemy świadkami głosowania przez
pacjentów za pomocą nóg, dzięki prawom zawartym w przedmiotowej dyrektywie,
przenoszonym do innego państwa członkowskiego; w ten sposób wywiera się presję na
systemy opieki zdrowotnej, by usprawniły swoje usługi i spełniały potrzeby pacjentów.

Musimy jednak zapewnić ułatwienie procedury, za pomocą której państwa członkowskie
mogą odzyskiwać koszty związane ze swoimi wszystkimi obywatelami, którzy wyjechali
za granicę i uzyskali tam świadczenia. Po rozwiązaniu tych problemów powinna to być
dyrektywa, z której będziemy mogli być tylko dumni.

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

Joe Higgins (GUE/NGL)   – (GA) Pani Przewodnicząca! Głosowałem za przyjęciem rezolucji
dotyczącej porozumienia między Unia Europejską a Kamerunem oraz Unią Europejską a
Republiką Konga w zakresie prawa leśnego oraz handlu drewnem pochodzącym z tych
krajów. Dla utrzymania równowagi naszych ekosystemów niezwykle istotna jest ochrona
lasów tropikalnych. Koniecznie trzeba też chronić rodzimą ludność zamieszkującą lasy,
której egzystencja jest od nich uzależniona, a która znajduje się pod ogromną presją
wynikającą z ich wyrębu i eksploatacji środowiska naturalnego przez wielkie koncerny
międzynarodowe, realizowanych wyłącznie dla zysku tych przedsiębiorstw.

Właśnie dlatego przedłożyłem poprawkę, na mocy której lasy i przemysł leśny powinny
stanowić własność publiczną, o której decyduje demokratyczna władza pracowników
tych sektorów przemysłu oraz ludność rodzima zamieszkująca te lasy.

Zalecenie: David Martin (A7-0365/2010)

Morten Messerschmidt (EFD)   – (DA) Pani Przewodnicząca! Wolny handel to w istocie
jedyny sposób osiągnięcia dobrobytu. Mogliśmy się o tym przekonać na rynku
wewnętrznym między państwami członkowskimi UE i nie ma wątpliwości, że tak samo
będzie w przypadku państw rozwijających się. To jedyna inicjatywa rozwojowa, którą
możemy i faktycznie powinniśmy promować na świecie.

Jeżeli rozejrzymy się po świecie, przyglądając się sposobowi funkcjonowania innych
regionów, zawierania przez nie porozumień i postrzegania ich partnerów ze strategicznego
punktu widzenia, to z pewnością zauważymy, że rozwijają się one coraz szybciej. Mamy
strefy wolnego handlu między Ameryką Północną i Południową, w krajach ASEAN, Azji,
Mercosur itp. W tym kontekście UE jest jedynym regionem stojącym z założonymi rękami
i nieomal sparaliżowanymwyzwaniami globalizacji.
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Nawet pomimo mojego poparcia dla przegłosowanego dzisiaj sprawozdania, chciałbym
stwierdzić, że inicjatywa dotycząca wolnego handlu z Wyspami Fidżi i Papuą Nową Gwineą
praktycznie nie może być najbardziej imponującym wynikiem, którego mogliśmy
oczekiwać po tylu latach negocjacji. A gdzie Chiny? Gdzie Stany Zjednoczone? Czy też
Indie? Gdzie ci wszyscy, którzy obecnie odbierają nasze miejsca pracy? Czy również pod
tym względem UE zawiedzie europejskich pracowników?

Syed Kamall (ECR)   – To truizm, że najlepiej prosperują te społeczeństwa, które mają
największą wolność, a te, które mają największą wolność, najlepiej prosperują; truizmem
jej również to, że powinniśmy dostrzec rolę pełnioną przez wolny handel. Niestety, w
zakresie międzynarodowych negocjacji wielostronnych w dziedzinie wolnego handlu,
runda dauhańska w ramach WTO znalazła się w impasie, dlatego UE obecnie podpisuje
coraz większą liczbę porozumień dwustronnych, korzystając ze wzoru Stanów
Zjednoczonych i innych krajów.

Wielu mieszkańcom uboższych krajów możemy zapewnić korzyści związane z wolnym
handlem, jednocześnie uznając pewne przejściowe problemy, które spadną na nich w
obliczu konieczności dostosowania się do zaostrzonej konkurencji. Jednak w ostatecznym
rozrachunku powinniśmy przestać koncentrować się na interesach producentów i zacząć
się interesować konsumentami. Wielu konsumentów w licznych krajach rozwijających
się zadaje mi pytanie, dlaczego nie mają takiego samego wyboru w zakresie dostępu do
towarów i usług, z jakiego korzystamy na Zachodzie. Cóż, jednym ze sposobów niesienia
im pomocy jest rozszerzenie wolnego handlu, dającego naszym konsumentom większy
wybór. Oby to trwało jeszcze długo.

Nirj Deva (ECR)   – Pani Przewodnicząca! Przez długi czas region Pacyfiku był
kopciuszkiem w zakresie zamorskich inicjatyw rozwojowych Unii Europejskiej. Obecnie
z ogromną radością mogę przyznać, że inicjatywy podjęte przez Wyspy Fidżi oraz Papuę
Nową Gwineę w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym nie tylko pomogą
nam w liberalniejszym handlu z nimi, ale też pozwolą im na wzajemny handel ze sobą w
ramach regionu.

Jednym z największych osiągnięć przedmiotowego porozumienia jest jak dotąd fakt, że
przepisy dotyczące pochodzenia w dziedzinie rybołówstwa pozwolą mieszkańcom regionu
Pacyfiku naprawdę zwiększyć wartość ich połowów. Niektóre z tych krajów Pacyfiku
importują ryby, podczas gdy ich morza są nimi przepełnione! Tym razem udało się osiągnąć
to, że będą one faktycznie przetwarzać łowione przez siebie ryby, będą mogły zapewnić
ich wartość dodaną oraz wyeksportować je do UE. To właśnie droga naprzód ku rozwojowi
i ku zmniejszeniu ubóstwa.

Projekt rezolucji: (B7-0029/2011)

Barbara Matera (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! W dzisiejszym
głosowaniu poparłam pytanie ustne w sprawie międzynarodowej adopcji w Unii
Europejskiej.

Adopcja międzynarodowa okazała się być procedurą, która daje największą szansę
znalezienia stałej rodziny dla tych dzieci, w przypadku których znalezienie odpowiedniej
rodziny w ich kraju pochodzenia okazało się niemożliwe. Współpraca między władzami
państw członkowskich odpowiedzialnymi za zagadnienie międzynarodowej adopcji ma
duże znaczenie dla zapewnienia przeprowadzenia adopcji w najlepszym interesie dziecka
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i z poszanowaniem jego praw podstawowych, jak również dla zapobieżenia sprzedaży
dzieci i handlu nimi.

Konieczne jest też uproszczenie procedury międzynarodowej adopcji, ponieważ
zdecydowanie zbyt często problemem staje się zbyt rozbudowana biurokracja,
zniechęcająca rodziny do podejmowania prób adopcji. Wreszcie źródłem obaw jest
Rumunia, będąca jedynym krajem Unii Europejskiej, który z mocy prawa zakazuje
międzynarodowej adopcji. W tym kraju żyje obecnie około 70 tysięcy sierot, z których
40 tysięcy przebywa w sierocińcach, a 30 tysięcy – w rodzinach zastępczych.

Komisja powinna rzucić nieco światła na przypadek Rumunii, aby te opuszczone dzieci
mogły zdobyć rodziny dzięki międzynarodowej adopcji.

Andrea Češková (ECR)   – (CS) Pani Przewodnicząca! Ponieważ z uwagi na obowiązki
rodzicielskie nie mogłam uczestniczyć w poniedziałkowej debacie, która najwyraźniej
była interesująca, to chciałabym przynajmniej wyrazić swoje pełne poparcie dla tego
zgromadzenia; wyraziłam je też za pomocą głosu. Mam ogromną nadzieję, że działania
podjęte w rezultacie przedmiotowej rezolucji doprowadzą z jednej strony do uproszczenia
procedur biurokratycznych związanych z międzynarodową adopcją dzieci, a jednocześnie
umożliwią lepsze monitorowanie ich losu i pomogą przeciwdziałać handlowi dziećmi.

Mairead McGuinness (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Wielu posłów do tego Parlamentu
może nie zdawać sobie sprawy z brudnej wojny na słowa toczonej w kwestii adopcji, która
jest zdecydowanie niepotrzebna i niepożądana. Jeżeli naprawdę najważniejszą kwestią w
tej debacie mają być prawa dzieci, jak to się stało w tym Parlamencie i w tej rezolucji, to
będzie to korzystne dla wszystkich dzieci, bez względu na to, w którym państwie
członkowskim się urodziły.

Nie wolno czepiać się jednego konkretnego państwa członkowskiego, lecz uznać, że we
wszystkich krajach żyją dzieci, które zostały porzucone, lub o które nikt nie troszczy się
w ramach powszechnie znanego modelu rodziny, i które potrzebują innej formy opieki.
Tak, istnieje wiele rodzin, które pragną zapewnić dzieciom kochającą rodzinę. Chociaż −
być może − trzeba się przyjrzeć biurokracji, to nie możemy rozluźnić kontroli.

Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że w pewnym sensie odnoszący sukces rodzice
adopcyjni podlegają dyscyplinie o wiele surowszej, niż rodzice biologiczni.

Licia Ronzulli (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Obecnie kieruję moje
myśli ku tysiącom par na całym świecie, które każdego dnia muszą stawić czoła
trudnościom nieodłącznym przy adopcji dziecka.

Adopcja to wartość, prawdziwa demonstracja miłości, która otwiera drzwi do nowej
rodziny dziecku, które niestety nie może już liczyć na uczucie swoich bliskich. Ci, którzy
noszą w sobie ból porzucenia, mają prawo do wzrastania w szczęśliwym otoczeniu ludzi
mogących im zapewnić nowe życie.

Dlatego naszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy sierotom, aby jasna przyszłość nie
była już dla nich nieosiągalnym marzeniem. Przyjęcie dzisiaj tej wspólnej rezolucji powinno
stanowić mocny i pilny sygnał. Musimy wspierać politykę Unii służącą pokonaniu trudnych
sytuacji rodzinnych. Biurokratyczny letarg i opóźnienia prawodawcze nie powinny i nie
mogą rujnować dziecięcych snów i marzeń o rodzinie i szczęśliwej przyszłości.
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Diane Dodds (NI)   – Cieszy mnie przyjęty dziś w głosowaniu projekt rezolucji dotyczący
międzynarodowej adopcji. W moim okręgu wyborczym znam kilka osób, które przeszły
lub obecnie przechodzą przez ten proces, a ogromną przyjemnością jest widok radości
na twarzach rodziców i dzieci na jego zakończenie. Jednakże aby to osiągnąć trzeba zbyt
często pokonać długą drogę, obejmującą wiele etapów i trwającą wiele lat. Jak stwierdzono
w rezolucji, to może być nazbyt zbiurokratyzowany proces, a jako Parlament słusznie
czynimy, szukając sposobów zmniejszenia tej biurokracji na rzecz prostszego procesu.

W tym wszystkim priorytetowe znaczenie mają jednak potrzeby i bezpieczeństwo dzieci,
spośród których wiele znajduje się w ogromnej potrzebie. To dobrze, że istnieją wszystkie
zabezpieczenia służące ochronie dzieci przed wysłaniem ich gdzieś, gdzie mogą być
bezbronne. Ale wydaje się, że jednak często zbyt wiele wymaga się od potencjalnych
kochających i troskliwych rodziców, którzy rezygnują z procesu. W tym przypadku
przegranymi są i rodzice, i dzieci.

Cristiana Muscardini (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Od wielu lat
zmagamy się w Europie z problemem międzynarodowej adopcji, a dzisiejsza rezolucja
jest wreszcie próbą ukazania promyka nadziei w sytuacji, która staje się coraz trudniejsza
i bardziej złożona.

Zamiast ułatwić adopcję międzynarodową, akcesja nowych krajów jeszcze bardziej
zmniejszyła szanse wielu par na zapewnienie nowego domu i rodziny dzieciom, które
przeżyły ogromne cierpienia i ubóstwo w swoich krajach.

Podczas gdy z jednej strony narastająca biurokracja uniemożliwia adopcję dzieci, z drugiej
strony kwitnie handel organami i dziecięca prostytucja. Właśnie dlatego popieramy
przedmiotowy projekt rezolucji. Uważamy, że konieczne jest uproszczenie procedur
międzynarodowej adopcji, a naszym zadaniem jest wreszcie zagwarantować utworzenie
europejskiego systemu adopcji, aby zapewnić przyszłość wszystkim dzieciom w potrzebie.

Julie Girling (ECR)   – Pani Przewodnicząca! W imieniu znajdującego się w tym rogu Pani
fanklubu chciałabym podziękować Pani za skuteczne prowadzenie obrad.

To bardzo ważne zagadnienie. Adopcja międzynarodowa ma oczywiście ogromne
znaczenie. Musimy właściwie rozwiązać tę kwestię. Z wielką radością przyjmuję
przedmiotową rezolucję, która – podobnie jak wiele rezolucji przyjmowanych przez ten
Parlament – zawiera wiele bardzo rozsądnych, mądrych i dobrze poukładanych słów. To,
co naprawdę chcę tu powiedzieć – a wiele nauczyłam się, pomagając jednemu z moich
wyborców, co i obecnie czynię – że nie wystarczy tylko powiedzieć o tym wszystkim w
rezolucji.

Parlament Europejski nie jest wzorem, jeżeli chodzi o upraszczanie spraw i zapewnianie,
by obywatele zmusili swoje organizacje do pracy na ich rzecz. Chciałabym prosić o podjęcie
działań wynikających z tych dobrych słów w tej rezolucji; o faktyczne uproszczenie spraw;
o likwidację biurokracji i wprowadzenie usprawnień. W przeciwnym razie będziemy w
Europie jedynie starali się ponownie wynaleźć koło, a w efekcie jeszcze bardziej utrudnimy
ten proces.

Hannu Takkula (ALDE)   – (FI) Pani Przewodnicząca! Ja również pragnę powiedzieć, jak
bardzo cieszę się z tej rezolucji w sprawie międzynarodowej adopcji. Miałem okazję z
bliska śledzić kilka takich przypadków. Wiem, że obecnie adopcja wiąże się z ogromną
biurokracją i to dobrze, że można ją w ten sposób ułatwić. W efekcie proces może być
szybszy i przejrzystszy.
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W interesie wszystkich leży to, by adopcja nie wiązała się z niczym nieetycznym lub
związanym z handlem ludźmi czy dziećmi. Bardzo ważne jest zapewnienie, by dzieci nie
były środkiem prowadzącym do celu, lecz by dzięki adopcji mogły znaleźć kochających
rodziców i być traktowane jako wyjątkowe, cenne jednostki. Ważne, by dziecko dostało
szansę posiadania ojca i matki, dostało takie prawo, zatem w trakcie podejmowania decyzji
w sprawie adopcji należy wziąć pod uwagę ogólną sytuację w rodzinie.

Mamy do czynienia z niezwykle delikatnymi kwestiami. Wiemy, że zgodnie z niektórymi
analizami w naszym DNA przenosimy nasz genotyp kulturowy, ale musimy
zagwarantować, by dziecko miało szansę na dobrych, kochających rodziców i takie
środowisko kulturowe, w którym może wzrastać i stawać się w pełni człowiekiem i
obywatelem.

Projekt rezolucji: (B7-0021/2011)

Morten Messerschmidt (EFD)   – (DA) Pani Przewodnicząca! Serbia jest
najprawdopodobniej tym krajem Europy, który w okresie ostatniego tysiąca lat najczęściej
padał ofiarą podbojów, najpierw ze strony Turków, potem Niemców, a następnie – Rosjan.
Teraz mamy szansę przekształcić w jasną przyszłość to, co z długofalowej perspektywy
historycznej oraz w kontekście historii najnowszej było mroczną przeszłością.

Nie ma wątpliwości, że patrząc z punktu widzenia Belgradu, ani NATO − które
przeprowadziło masakrę w stolicy, ani UE − barbarzyńsko popierająca wydarcie krajowi
kluczowej części Serbii, czyli Kosowa, nie są szczególnie interesującymi sojusznikami.
Niemniej jednak to sojusznicy. To przyjaciele, z czego wszyscy zdają sobie sprawę. Dlatego
należy nawiązać rozsądne stosunki, byśmy mogli zapomnieć o przeszłości i zaczęli
spoglądać w przyszłość. Z tego względu moja partia popiera kontynuację tego dialogu.

Miroslav Mikolášik (PPE)   – (SK) Pani Przewodnicząca! Układ o stabilizacji i
stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi a Serbią stanowi podstawę bliskich i
trwałych stosunków, opierających się na wzajemności i wspólnych interesach, przyczyniając
się do politycznej, gospodarczej i instytucjonalnej stabilizacji Serbii i całych Bałkanów.

Jest też dla Serbii nową szansą na transformację i dobrobyt dzięki ogólnej restrukturyzacji
i modernizacji gospodarki. Mocno wierzę jednak, że Serbia musi w dalszym ciągu
wzmacniać demokrację i państwo prawa, podjąć większe wysiłki na rzecz reformy wymiaru
sprawiedliwości i administracji publicznej, stosowania zasad sprawiedliwości, przy
jednoczesnym ogólnym wzmacnianiu struktur administracyjnych i sądowych.

Uważam, że podstawowym warunkiem wejścia Serbii do Unii jest rozstrzygnięcie
poważnych przypadków łamania praw człowieka i związanej z tym kwestii ścisłej
współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii.

Daniel Hannan (ECR)   – Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować Pani
pracownikom i wszystkim tłumaczom za Państwa cierpliwość w trakcie tej nadzwyczaj
długiej debaty.

Stojąc w obliczu wyboru między demokracją a ponadnarodowością, Unia Europejska
prawie zawsze wybiera ponadnarodowość, a nigdzie nie jest to bardziej widoczne, niż w
jej polityce wobec Bałkanów Zachodnich. Praktycznie rzecz biorąc, utrzymujemy
protektoraty w Bośni, Kosowie, a prawdopodobnie nawet w Macedonii, byleby tylko
zapobiec powstaniu granic etnicznych wzdłuż takich linii, jakie wybrałaby sobie miejscowa
ludność.
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Bardzo trudne jest osiągnięcie funkcjonującej demokracji, jeżeli w odczuciu ludzi nie mają
oni wystarczająco wiele wspólnego ze sobą wzajemnie, by zaakceptować rząd wybrany
przez kogoś innego. Jeżeli chcą Państwo mieć rząd wybrany przez ludzi i dla ludzi, to
muszą Państwo mieć społeczeństwo, z którym wszyscy w pewnym stopniu się utożsamiają,
wobec którego czują przywiązanie.

Inaczej mówiąc, demokracja wymaga istnienia pewnego „demos”, bytu, z którym
identyfikujemy się, kiedy mówimy „my”. Nie twierdzę, że to łatwe. Ludzie mogą być lojalni
wobec wielu spraw naraz, społeczności mogą być rozproszone, ale przy zachowaniu
innych stałych warunków nasze preferencje powinny iść ku samostanowieniu narodowemu.
Jeżeli demokracji odbierze się „demos”, to pozostanie wyłącznie „kratos”, czyli siła systemu,
który musi prawem wymuszać to, o co nie waży się poprosić w imię patriotyzmu
obywatelskiego.

Nirj Deva (ECR)   – Pani Przewodnicząca! To faktycznie bardzo dobra wiadomość. Kiedy
przypominamy sobie, jak daleką drogę przeszła Serbia pod względem rządów prawa i
prawa międzynarodowego, oraz porównujemy sytuację panującą w Serbii 20 lat i dziś,
moim zdaniem powinniśmy pochwalić serbską administrację za podjęte przez nią działania
na rzecz uczynienia z Serbii kraju rządów prawa. Nawet w stosunkach z Kosowem obecnie
prym zdają się wieść rządy prawa, podobnie jak w jej stosunkach z Międzynarodowym
Trybunałem Karnym.

Reforma wymiaru sprawiedliwości opiera się na międzynarodowych precedensach i
najlepszych praktykach. Nawet tworzona przez Serbię niezależna administracja publiczna
charakteryzuje się wysoką jakością, a Serbowie oczekują od niej odpowiednio dobrych
wyników. Przestrzega się kryteriów kopenhaskich. Zatem pod tymi wszystkimi względami
kraj, który przeżył bardzo trudną wojnę, obecnie stał się narodem zdrowym i mogącym
być dobrym partnerem dla pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Chciałbym mu tego pogratulować.

Zalecenie: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Adam Bielan (ECR)   – (PL) Pani Przewodnicząca! Chciałbym przedstawić jeszcze
oświadczenie w sprawie Serbii. Głosowane dzisiaj porozumienie między Unią Europejską
a Serbią to milowy krok na drodze do stowarzyszenia tego kraju ze strukturami
europejskimi. Już dwanaście krajów członkowskich ratyfikowało traktat, który ma na celu
otwarcie Serbom drzwi do członkostwa w Unii Europejskiej. Wyrażając pełną aprobatę
dla porozumienia, chciałbym zaapelować do pozostałych krajów członkowskich o jak
najszybszą jego ratyfikację. Oczywiście integracja Serbii ze strukturami europejskimi
wymaga pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii
w zakresie odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, a także utrzymania dialogu w sprawie
Kosowa oraz podjęcia wszelkich działań przeciw dyskryminacji ludności romskiej. Niemniej
z ogromnym zadowoleniem przyjmuję i wspieram wszelkie działania dotyczące
rozszerzenia demokracji oraz wzrostu ochrony praw człowieka w Serbii prowadzące do
politycznej, gospodarczej i społecznej stabilizacji w tym kraju.

Sprawozdanie: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Clemente Mastella (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Głosowałem za
przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, ponieważ uważam komunikat Komisji w
sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji
za fundamentalny krok ku powiązaniu różnych istniejących wymiarów polityki zdrowotnej
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w Europie, służący poradzeniu sobie z tego typu chorobą. Mówię na podstawie własnego
doświadczenia, ponieważ mój ojciec i moja babka cierpieli na chorobę Alzheimera, a ja
mam nadzieję zakończyć tę linię genetyczną.

Dlatego mamy zamiar odnowić nasze zobowiązanie do walki z rozczłonkowanymi
działaniami, niejednolitym reagowaniem, jakie występuje w Europie, oraz przeważającymi
nierównymi warunkami w zakresie dostępu i leczenia choroby. Zamiast tego mamy zamiar
wspierać wczesne diagnozowanie i jakość życia, zwiększyć epidemiologiczną wiedzę o
chorobie oraz skoordynować prowadzone badania, przy jednoczesnym wsparciu
solidarności między państwami członkowskimi poprzez wymianę najlepszych praktyk.

W przedmiotowym sprawozdaniu wzywamy do zapewnienia lepszej koordynacji między
państwami członkowskimi oraz opierającego się na solidarności skuteczniejszego
reagowania, ukierunkowanego na zapobieganie i leczenie ludzi cierpiących na demencje,
w szczególności na chorobę Alzheimera, jak również na rzecz ludzi w ich otoczeniu,
zarówno pracowników służby zdrowia, osób świadczących usługi czy bliskich.

Aby każda strategia europejska w tej dziedzinie była skuteczna – już kończę – kluczowe
znaczenie ma nadanie przez różne kraje priorytetu opracowywaniu krajowych planów
działania.

Seán Kelly (PPE)   – (GA) Pani Przewodnicząca! Głosowałem za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania i cieszę się, że zostało ono przyjęte praktycznie
jednogłośnie. Muszę powiedzieć, że uczestniczyłem w całej debacie w Parlamencie, ale nie
miałem szansy zabrania głosu. Dlatego wykorzystam tę minutę, by zgłosić kilka uwag.

Najważniejszą kwestią jest pilna potrzeba wykrycia przyczyny tej choroby drogą badań.
Jaką rolę w tej chorobie odgrywa spożywana przez nas żywność? Jaka jest rola życiowego
stresu? Za co w tej chorobie odpowiadają nasze geny? Dlaczego zapada na nią dwa razy
więcej kobiet niż mężczyzn?

To bardzo ważne pytania. Nie można na nie odpowiedzieć bez badań, a ja wzywam Komisję
do wybrania jednego, znanego centrum medycznego do przeprowadzenia badań i
udzielenia odpowiedzi na te pytania.

Jarosław Kalinowski (PPE)   – (PL) Pani Przewodnicząca! Choroba Alzheimera jest jedną
z dolegliwości, na które ludzkość wciąż nie zna lekarstwa. Dane służb medycznych pokazują
zatrważający wzrost liczby zdiagnozowanych przypadków, a tendencja starzejącej się
Europy niesie ze sobą drastyczne konsekwencje w niedalekiej przyszłości. Problem demencji
dotyka nie tylko osób chorych, ale także ich najbliższych, którzy często zmuszeni są
poświęcić własne życie, by opiekować się bliskimi. Pilnie potrzebujemy tego typu
sprawozdań wskazujących problem i proponujących podjęcie inicjatyw w celu poprawy
jakości naszego zdrowia i życia. Połączenie wysiłków państw Wspólnoty, stworzenie
programów profilaktyki i wsparcia społecznego dla całych rodzin to oczywiście projekty
ze wszech miar godne poparcia. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc
cierpiącym i zminimalizować liczbę zachorowań w przyszłości.

Jim Higgins (PPE)   – Pani Przewodnicząca! W przedmiotowym sprawozdaniu podoba
mi się to, że w sposób wielowymiarowy podchodzi do zaskakującego wyzwania, jakim
jest cała dziedzina związana z chorobą Alzheimera. Mówią Państwo o zapobieganiu,
diagnozowaniu, leczeniu i wyzdrowieniu. W rzeczywistości spośród wszystkich chorób
największy strach budzą nowotwory i choroba Alzheimera. Wiele uczyniliśmy, by poznać

19-01-2011Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL80



sposoby, po pierwsze, diagnozowania nowotworów, po drugie – zapobiegania im, a po
trzecie – leczenia. Przeszliśmy w tej kwestii długą drogę.

Chociaż choroba Alzheimera została odkryta w 1906 roku, to w całej dziedzinie demencji
mamy szczególne zjawisko: nadal nie znamy przyczyn i nadal nie mamy żadnego lekarstwa.
Jednakże to sprawozdanie należy przyjąć z dużym zadowoleniem. Jednocześnie stoją
przed nami ogromne wyzwania: co mamy zamiar uczynić w zakresie diagnozowania
przyczyn, by móc rozpocząć zapobieganie, a następnie przyjąć jakiś sposób ostatecznego
wyleczenia?

Projekt rezolucji: (B7-0023/2011)

Syed Kamall (ECR)   – Pani Przewodnicząca! Ci z nas, którzy albo odwiedzili Haiti, albo
widzieli powstałe tam straszliwe zniszczenia i przyjrzeli się sytuacji, zgodzą się, że
całkowicie słuszne było współdziałanie organizacji pozarządowych i instytucji
pomocowych na rzecz rozwiązywania problemów na miejscu w zakresie schronienia,
żywności, koców i tym podobnych kwestii.

Ale teraz musimy się przyjrzeć sytuacji po roku. Przyglądamy się niektórym problemom,
na które zwraca się uwagę w przedmiotowej rezolucji – faktowi, że przy sprzątaniu
Haitańczycy dysponują wyłącznie łopatami, kilofami i taczkami, zamiast potrzebnego im
sprzętu wielkogabarytowego. W rezolucji ubolewa się także nad poważnym kryzysem
mieszkaniowym na Haiti i wspomina o konieczności rejestracji gruntów i własności, ale
również wzywa się w duchu konsensusu Komisję do zagwarantowania podjęcia wspólnie
z rządem znacznych wysiłków na rzecz rozwiązania tego problemu.

Wydaje się, że w tym dokumencie pominięto jedną kwestię, którą jest rola sektora
prywatnego. Jeżeli w dłuższym okresie mamy zamiar zmierzyć się z niektórymi spośród
stojących przed nami problemów, to w krótkim okresie całkowicie słuszna jest współpraca
w organizacjami pozarządowymi i organizacjami pomocowymi, ale w długim okresie jest
to zadanie sektora prywatnego.

Nirj Deva (ECR)   – Pani Przewodnicząca! Rok po trzęsieniu ziemi na Haiti uprzątnięto
5% gruzów, milion osób pozostaje bez dachu nad głową, mamy 230 tysięcy ofiar
śmiertelnych, 300 tysięcy osób rannych, wreszcie przeprowadzono 15 % możliwych
przesiedleń do obszarów nadających się do zamieszkania.

Dlaczego? Dlaczego uprzątnięto tylko 5 % gruzów? W efekcie trzęsienia ziemi upadają
ogromne fragmenty ścian. Kto może je uprzątnąć? Organizacje pozarządowe dysponujące
łopatami? Komisarze europejscy za pomocą wiader? Nie! Te elementy mogą być
podniesione wyłącznie za pomocą ciężkich dźwigów, a tymi dysponuje tylko jedna grupa
ludzi: wojsko, siły powietrzne, morskie i lądowe. Ale co się wydarzyło? Kiedy siły
powietrzne, morskie i lądowe przybyły z pomocą na miejsce, lewa strona tego Parlamentu
i lewica na całym świecie podniosły krzyk, każąc im się wynieść z Haiti. Uczynili to! A
teraz cała okolica wygląda dokładnie tak samo, jak rok temu.

To z politycznego punktu widzenia zadziwiające, że nie przyjęto odpowiedzialności za tę
sytuacją, ale ja zdecydowanie przypisuję odpowiedzialność za tę katastrofę lewej stronie
tego Parlamentu i społeczności międzynarodowej.

Hannu Takkula (ALDE)   – (FI) Pani Przewodnicząca! Chciałbym powiedzieć kilka słów
o sytuacji na Haiti. Teraz, kiedy przeprowadza się analizę obecnego stanu rzeczy, trzeba
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sobie uświadomić niezadowalający poziom koordynacji. Potrzebujemy lepszej koordynacji,
czego najlepszym dowodem jest wolne tempo rozwoju sytuacji.

W znacznej mierze zgodne z prawdą jest to, co przed chwilą powiedział pan poseł Deva
– że sytuacja została częściowo upolityczniona. Takie upolitycznienie nie leży w niczyim
interesie. Haiti potrzebuje pomocy i podstawowych artykułów zdecydowanie szybciej,
niż w zeszłym roku. Pomoc musi trafić do właściwych miejsc docelowych.

Kiedy przyglądamy się pracy na najniższym szczeblu, stwierdzamy, że różne organizacje
pomocowe wykonały dobrą pracę. Kiedy analizujemy wkład Europy na Haiti, wiele
chrześcijańskich organizacji pomocowych również wykonało doskonałą pracę na
najniższym szczeblu – pomagając ludziom przetrwać. Co więcej, powinniśmy uznać te
wysiłki i poprzeć je ze względu na ich charakter, ale w związku z kryzysem na Haiti
potrzebujemy też szerszej i lepszej koordynacji działań na szczeblu europejskim, a także
oczywiście na szczeblu ONZ.

Projekt rezolucji: (B7-0031/2011)

Peter van Dalen (ECR)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Litwa jest niepodległym państwem
członkowskim. Krajowy parlament przeprowadził debatę dotyczącą nowych propozycji
w zakresie wyrażania seksualności w mediach i na forum publicznym. Litewska demokracja
pracuje pełną parą. Takie propozycje zostały już dwukrotnie zablokowane przez
prezydenta. Rozpoczęła się debata polityczna nad nowymi propozycjami, a obecnie nie
da się jeszcze przewidzieć rezultatu końcowego.

Mimo to większość w Parlamencie Europejskim zajęła się tą sprawą. W istocie mogłoby
się wydawać, że większość w tym Parlamencie dysponuje oświeconym kompasem
moralnym, który daje jej wszechwiedzę na temat tego, co jest, a co nie jest moralnie
dozwolone. Nawet zanim okaże się, czy nowy akt zostanie przyjęty i jaka będzie jego treść,
wszechwidzący wzrok wysokich kapłanów naszego Parlamentu chętnie poucza Litwinów.
Nie widzę możliwości poparcia przeze mnie takiego przejawu arogancji.

Miroslav Mikolášik (PPE)   – (SK) Pani Przewodnicząca! Prawo do przyjmowania aktów
prawnych należy do organu prawodawczego w każdym państwie. Nie można ingerować
z zewnątrz w to prawo suwerennego kraju. Litwa również ma to suwerenne prawo.

W kontekście Unii Europejskiej należy też stwierdzić, że definicja małżeństwa i rodziny
należy do prawa rodzinnego każdego państwa członkowskiego, a UE nie powinna
ingerować w tę sferę. Dlatego ochrony rodziny – instytucji wychowującej dzieci i
przygotowującej je do życia – nie można postrzegać w sposób negatywny i traktować jej
jako rodzaj dyskryminacji.

Również − jeżeli chodzi o ochronę nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji
publicznej − Parlament Europejski podjął niedawno decyzję, że różne rodzaje reklamy
rozpowszechnianej za pomocą nowych mediów komunikacyjnych stały się w ostatnich
latach fenomenem społecznym. Ten fenomen wiąże się z celowo wprowadzającą w błąd
i mylącą informacją oraz ryzykiem nadużycia zaufania, a państwo musi znaleźć na to
właściwą odpowiedź.

Badania pokazują, że nieletni zasługują na szczególną ochronę przed niektórymi rodzajami
informacji, które mogą mieć dalekosiężne skutki dla zdrowego rozwoju jednostek. Mówię
to jako lekarz.
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Vytautas Landsbergis (PPE)   – Pani Przewodnicząca! Oto moje uwagi dotyczące rezolucji
potępiającej Litwę, ponieważ nic się nie stało. W przyjętym tekście brakuje najważniejszego
punktu widzenia. To, co bezskutecznie chciałem zaproponować w formie poprawki ustnej
do preambuły, brzmiałoby: „biorąc pod uwagę, że interwencja Parlamentu Europejskiego
w działalność krajowych parlamentów na najwcześniejszym etapie pracy nad
proponowanym aktem prawnym jest sprzeczna z podstawową zasadą suwerenności i
pomocniczości państw członkowskich, kompromitując w ten sposób Parlament Europejski
jako coraz bardziej powielający praktyki byłego Związku Radzieckiego” itd. jak w przyjętej
wersji.

Pretekstem do przedmiotowej rezolucji była zaledwie jedna poprawka przedłożona przez
jednego posła do parlamentu krajowego. Podkreślam – jedna poprawka. Niemniej jednak
we właśnie przyjętym tekście Parlamentu uparcie i nierozsądnie mówi się o liczbie mnogiej,
a sześciokrotnie wspomniano nawet o rzekomych wielu złych poprawkach.

Również w tytule rezolucji znalazło się absurdalne sformułowanie. Brzmi on „w sprawie
naruszenia”. Nie doszło do naruszenia, chodziło wyłącznie o propozycję jednego z posłów;
parlament nie podjął decyzji, która mogłaby stanowić faktyczne naruszenie. Takie
stwierdzenia świadczą o niezwykle niskiej jakości pracy nad projektem, by nie powiedzieć
o braku odpowiedzialności ze strony osoby opracowującej i przedkładającej ten tekst pod
głosowanie, który wymagał przynajmniej o wiele inteligentniejszego opracowania, jeżeli
w ogóle nie wyrzucenia do kosza. Z tego względu głosowałem za odrzuceniem całej
sprawy.

Daniel Hannan (ECR)   – Pani Przewodnicząca! Już od wielu dziesięcioleci państwa
członkowskie dokonują szerokiego i łagodnego postępu ku zasadom równości wobec
prawa, prywatności i wolności osobistej, zatem mam nadzieję, że w żadnym państwie
członkowskim nie zostanie uczyniony krok wstecz w zakresie równości pod względem
orientacji seksualnej. Nie sądzę, by do tego doszło. W trakcie debaty zabrakło refleksji, o
której przypomniał nam przed chwilą pan poseł Landsbergis, a wcześniej pan poseł van
Dalen, że mamy do czynienia wyłącznie z propozycją. To nie jest akt prawny.

Jak Państwo pamiętają, w Wielkiej Brytanii przeżyliśmy nasze własne debaty na ten temat.
Mieliśmy własne spory dotyczące sekcji 28. W mojej partii rzeczą dość niespotykaną był
wówczas sprzeciw wobec niej. Ja byłem przeciwny od samego początku, kiedy nadal była
to sekcja 27. W moim odczuciu nadzwyczaj krzywdzące było wykorzystywanie prawa
jako mechanizmu sygnalizowania aprobaty bądź dezaprobaty. Kiedy to uczyniliśmy,
daliśmy państwu do ręki straszliwą broń, którą następnie wykorzystano w ramach
zakazywania pistoletów, polowań i tak dalej.

Ale chodzi o to, że nie jestem litewskim prawodawcą. W tym Parlamencie możemy mieć
bardzo zdecydowane poglądy dotyczące prawa do aborcji w Polsce czy prawa do eutanazji
w Niderlandach. Dla naszych wyborców są to delikatne kwestie, które powinny być
należycie uregulowane przez mechanizmy krajowe każdego państwa członkowskiego.
Powinniśmy z pokorą uznać prawo demokracji i najwyższą władzę parlamentu w każdym
z 27 państw członkowskich.

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Zalecenie do drugiego czytania: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie – (LT) Głosowałam za przyjęciem
przedmiotowego dokumentu, którego celem jest wzmocnienie praw pacjentów w
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transgranicznej opiece zdrowotnej. Trzeba powiedzieć, że kwestie dostępu do opieki,
zwrotu kosztów czy też odpowiedzialności za nadzór kliniczny nad transgraniczną opieką
zdrowotną wywołują obecnie zbyt dużą niepewność. Omawiana dyrektywa powinna
umożliwić wszystkim pacjentom – nie tylko tym najlepiej poinformowanym czy też
najzamożniejszym – skorzystanie z szeregu praw w zakresie opieki zdrowotnej uznanych
już przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie chodzi w żadnym razie
o popieranie transgranicznej opieki zdrowotnej jako takiej, ale o umożliwienie świadczenia
takiej opieki, pewnej i wysokiej jakości, w sytuacji gdy okaże się ona przydatna lub
potrzebna. Obywatele Unii Europejskiej potrzebują więcej informacji oraz większej jasności
co do brzmienia przepisów prawnych mających zastosowanie w przypadku wyjazdów
w celu skorzystania z opieki zdrowotnej w państwie członkowskim innym niż państwo
członkowskie ubezpieczenia. Zgadzam się, że musimy przeciwdziałać turystyce zdrowotnej,
ale w celu ochrony praw pacjentów musimy wdrożyć system uprzedniej zgody, który
byłby uproszczony dla pacjentów, ale jednocześnie umożliwiał uprzedzenie w rozsądny
sposób organów zarządzających opieką zdrowotną o ewentualnych nadzwyczajnych
kosztach związanych z wyjazdami do jednostek medycznych w innych państwach
członkowskich UE.

Antonello Antinoro (PPE),    na piśmie – (IT) Przedmiotowe zalecenie dla Rady miało
kluczowe znaczenie dla zapewnienia pacjentom możliwie jak największej pewności
prawnej, aby mogli w praktyce skorzystać z przysługującego im prawa, co podkreślił
Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

To podejście nie jest jednak sprzeczne z wyłącznymi właściwościami państw członkowskich
w zakresie zarządzania swoimi systemami opieki zdrowotnej lub decyzji dotyczących
krajowej polityki zdrowotnej, o których mowa w Traktacie. Główne zagadnienia, których
dotyczy projekt, to rzadkie choroby, standardy jakości i bezpieczeństwa, zwrot kosztów
oraz procedury uprzedniej zgody i płatności z góry, rola punktów kontaktowych jako
„pojedynczych okienek”, wyłączne kompetencje państw członkowskich w zakresie „koszyka
świadczeń zdrowotnych” i wyborów etycznych w kwestiach zdrowotnych, a także
e-zdrowie i współpraca między państwami członkowskimi.

W zaleceniu wyjaśnia się także prawa pacjentów zgodnie z orzeczeniami Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości oraz zwiększa się ogólną pewność prawną w zakresie
transgranicznej opieki zdrowotnej. Celem jest ułatwienie dostępu do bezpiecznej
transgranicznej opieki zdrowotnej o dobrej jakości, przy zapewnieniu zwrotu kosztów,
oraz wspieranie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie opieki
zdrowotnej.

Liam Aylward (ALDE),    na piśmie – (GA) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ to prawda, że obecnie panuje szczególna niepewność w zakresie
kwestii związanych z dostępem do opieki, lekarstwami i zwrotem kosztów w przypadku
transgranicznej opieki zdrowotnej.

Chociaż nie należy wzmagać presji na krajowe systemy opieki zdrowotnej czy zwiększać
nierówności w tych systemach, to pacjenci muszą mieć prawo i wybór, umożliwiające im
korzystanie z transgranicznej opieki zdrowotnej, i muszą mieć informacje o tych prawach.
Trzeba zlikwidować utrzymującą się niepewność prawną dotyczącą prawa do
transgranicznej opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów oraz zapewnić pacjentom dokładną
i jasną informację dotyczącą tego, kiedy i w jaki sposób obejmuje to leczenie w innych
państwach członkowskich.
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Z zadowoleniem przyjmuję treść przedmiotowego sprawozdania w zakresie ustanowienia
we wszystkich państwach członkowskich punktów kontaktowych, których zadaniem
byłoby informowanie pacjentów o dostępnej terapii, sposobach wnioskowania o
transgraniczną opiekę zdrowotną oraz składania skarg i odwołań.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie – (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
ważnego dokumentu. Obywatele Unii Europejskiej oczekują od swoich państw
członkowskich zapewnienia bezpiecznej i wydajnej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości.
Same państwa członkowskie mają właściwości w zakresie swoich systemów opieki
zdrowotnej, dlatego istnieje dość zróżnicowana dostępność i jakość. Pacjenci nie zawsze
mogą uzyskać odpowiednie leczenie w swoim państwie członkowskim, co jest zasadniczo
sprzeczne ze swobodami gwarantowanymi w Traktacie UE. Nadal trzeba też rozstrzygnąć
kwestię uznawania recept w Unii, która powoduje duże problemy dla podróżnych. Nie
sądzę, aby swobodne przemieszczanie się pacjentów i prawo wyboru opieki w innym
państwie członkowskim, miały być zachętą do turystyki zdrowotnej. Uważam, że dla
państw członkowskich może to być korzystny sygnał, by podjąć właściwe reformy w
zakresie usług zdrowotnych i zapewnić ich możliwie jak największą różnorodność i
najwyższą jakość, by – w razie konieczności – pacjenci mogli uzyskać leczenie w innym
państwie członkowskim.

Regina Bastos (PPE),    na piśmie – (PT) Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjentów
w transgranicznej opiece zdrowotnej jest niezwykle istotnym krokiem na rzecz mobilności
pacjentów w Unii Europejskiej. Jej celem jest wyjaśnienie i ułatwienie dostępu do
transgranicznej opieki zdrowotnej o dobrej jakości oraz praw pacjenta do uzyskania zwrotu
kosztów od państwa członkowskiego ubezpieczenia, wspiera zatem również współpracę
między państwami członkowskimi. Ponadto istnieją wyraźne korzyści dla pacjentów,
zwłaszcza cierpiących na rzadkie i skomplikowane schorzenia, ponieważ możliwe będzie
ich diagnozowanie i leczenie w najodpowiedniejszym państwie członkowskim. Taka
mobilność umożliwi też wszystkim pacjentom ominięcie krajowych list oczekujących
zgodnie z prawem, i skorzystanie z usług zdrowotnych oferowanych w innych krajach
UE. Przedmiotowa dyrektywa da wszystkim pacjentom szansę skorzystania z szeregu
praw, które zostały już uznane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To
niewątpliwie postęp w procesie integracji europejskiej w zakresie wzmacniania solidarności
oraz w odniesieniu do Europy, która koncentruje się na swoich obywatelach. Z
wymienionych przyczyn głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

George Becali (NI),    na piśmie – (RO) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania i chciałbym podziękować sprawozdawczyni za wykonaną przez nią pracę
oraz za jej sugestie. Popieram koncepcję, zgodnie z którą pacjenci powinni dokonywać
wyboru opierając się na swoich potrzebach, a nie środkach finansowych, z pełną
świadomością faktów, a nie pod presją. Mobilność pacjentów zamiast krajowych list
oczekujących to pilny problem dla obywateli europejskich, ale zwłaszcza dla mieszkańców
nowych państw członkowskich, w tym Rumunii. Głosowałem też za koncepcją
ustanowienia dla pacjentów uproszczonego systemu uprzedniej zgody.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    na piśmie – (FR) Coraz większa liczba Europejczyków
poszukuje opieki zdrowotnej poza swoim państwem członkowskim, ale zbyt często robią
to bez uprzedniej wiedzy, jakie prawa przysługują im w tej dziedzinie. Ludzie muszą
pokonywać przeszkody, by uzyskać zwrot kosztów leczenia otrzymanego za granicą, a
bardzo trudno jest im znaleźć potrzebną informację.
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W trakcie tej pierwszej sesji miesięcznej w 2011 roku przyjęliśmy dyrektywę, w której
wyjaśnia się prawa pacjentów europejskich, decydujących się na poszukiwanie leczenia
za granicą. Przyjęty znaczną większością głosów tekst zapewnia pacjentom możliwość
uzyskania zwrotu kosztów leczenia otrzymanego w innym państwie członkowskim. To
dobra wiadomość dla tych wszystkich pacjentów, którzy znajdują się na długich listach
oczekujących i mają problemy z uzyskaniem leczenia w swoim państwie członkowskim.

Zwiększenie mobilności pacjentów jako sposób poprawy leczenia pacjentów europejskich
– oto nasz cel! Innym efektem będzie nawiązanie ściślejszej współpracy w zakresie chorób
rzadkich, aby poprawić leczenie pacjentów wymagających wysoko wyspecjalizowanej
opieki zdrowotnej.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie – (LT) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ celem tego wniosku dotyczącego dyrektywy jest zapewnienie
wszystkim pacjentom prawa i możliwości jak najszybszego uzyskania najważniejszych
usług medycznych w innym państwie członkowskim. Ponadto jasno określa się w nim
przypadki, w których można skorzystać z tych usług, ponieważ obecnie zasady dotyczące
zwrotu kosztów tych usług nie zawsze są jasne i zrozumiałe. Chciałabym podkreślić, że
przedmiotowa dyrektywa powinna dotyczyć wszystkich pacjentów – nie tylko najlepiej
poinformowanych czy najzamożniejszych – i powinna zapewnić bezpieczeństwo
wszystkich pacjentów. Już w trakcie pierwszego czytania Parlament poparł przedmiotową
dyrektywę, ale Rada nie uwzględniła wszystkich poprawek Parlamentu. Na przykład Rada
zignorowała niezwykle istotną kwestię leczenia rzadkich schorzeń. Jednakże około 25
milionów Europejczyków cierpi na rzadkie schorzenia, dlatego należy im dać szansę
uzyskania opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim. Ponadto zgadzam się ze
stanowiskiem Parlamentu, że dla uniknięcia dyskryminacji osób o niższych dochodach
państwo członkowskie pochodzenia powinno bezpośrednio zapłacić szpitalowi
świadczącemu opiekę w innym państwie członkowskim, bez zobowiązywania obywatela
do uiszczenia zapłaty z góry, a przynajmniej wszelkie koszty poniesione przez pacjenta
powinny być natychmiast zwracane. Równie istotne jest utrzymywanie przez każde
państwo członkowskie punktów kontaktowych, które dostarczałyby pacjentom wszelkich
potrzebnych informacji, na przykład w zakresie dostępności opieki zdrowotnej, procedur
i wymaganej dokumentacji.

Jan Březina (PPE),    na piśmie – (CS) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani poseł
Grossetête, ponieważ za jego pośrednictwem likwiduje się niepewność, która przez wiele
lat utrzymywała się w zakresie płatności kosztów i powiązaną z tym kwestią dostępu do
transgranicznej opieki zdrowotnej. Jak dotąd to lepiej poinformowani lub bardziej
zdeterminowani pacjenci korzystali z zalet transgranicznej opieki zdrowotnej, obecnie
taka możliwość otwiera się przed wszystkimi innymi. Zgadzam się z warunkową płatnością
kosztów w oparciu o uprzednią zgodę w uzasadnionych i szczegółowo określonych
przypadkach, kiedy transgraniczna opieka zdrowotna obejmuje pobyt pacjenta przez
przynajmniej jedną noc w szpitalu oraz wymaga wysoko wyspecjalizowanego lub
kosztownego sprzętu medycznego, lub kiedy istnieje szczególne niebezpieczeństwo dla
pacjenta lub całości społeczeństwa. Uważam, że w takich przypadkach uprzednia zgoda
jest instrumentem zapobiegania nadmiernej turystyce medycznej.

Zwiększenie turystyki medycznej nie wpłynie dobrze na wiele europejskich systemów
opieki zdrowotnej. Jednakże jeżeli pacjent ma do wyboru bezzasadnie długie listy
oczekujących w swoim kraju, nie powinniśmy być zaskoczeni, jeżeli będzie chciał się udać
w miejsce, gdzie uzyska szybszą, a prawdopodobnie także lepszą jakościowo opiekę
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zdrowotną. W krajach będących celem podróży większej liczby obcokrajowców w
poszukiwaniu leczenia i operacji medycznych istnieje jednak ryzyko, że krajowi pacjenci
będą leczeni dopiero po zaspokojeniu popytu ze strony pacjentów zagranicznych.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie – (PT) W przedmiotowej dyrektywie ustanawia
się przepisy ułatwiające dostęp do bezpiecznej transgranicznej opieki zdrowotnej o wysokiej
jakości oraz wspierające współpracę w zakresie opieki zdrowotnej między państwami
członkowskimi, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu krajowych kompetencji.
Znalazły się w niej podstawowe wspólne wartości, takie jak uniwersalność, dostęp do
opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, sprawiedliwość i solidarność. Przynosi ona pacjentom
oczywiste korzyści, szczególnie osobom cierpiącym na choroby rzadkie i chroniczne,
ponieważ będą mogły skorzystać z centrów wiedzy specjalistycznej w zakresie swojego
schorzenia oraz uzyskać do nich dostęp. Przedmiotowa dyrektywa to jeszcze jeden przykład
Europy służącej Europejczykom, ponieważ umożliwia im dokonanie wyboru instytucji,
która zapewni właściwą opiekę zdrowotną, bez względu na to, w którym kraju europejskim
się znajduje.

Carlos Coelho (PPE),    na piśmie – (PT) Państwa członkowskie są odpowiedzialne za
zapewnienie bezpiecznej i wydajnej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, której potrzebują
ich obywatele. Z tego względu przedmiotowa dyrektywa nie może podważać prawa państw
członkowskich do decydowania o najwłaściwszej formie opieki zdrowotnej. Żyjemy w
obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w którym Europejczycy mają prawo
do swobodnego przemieszczania się. Oznacza to, że stworzenie jasnych przepisów prawa
w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w
odniesieniu do kwestii kosztów opieki zdrowotnej ponoszonych w innym państwie
członkowskim. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
przedmiotowa dyrektywa zapewnia obywatelom europejskim lepsze gwarancje,
umożliwiając im skorzystanie z potrzebnej opieki zdrowotnej w innym państwie
członkowskim i uzyskanie zwrotu kosztów do wysokości określonej w ich systemie
krajowym. Należy stworzyć uproszczony system uprzedniej zgody w przypadku opieki
szpitalnej, który nie stanowiłby bariery dla pacjentów otrzymujących bezpieczną opiekę
zdrowotną o wysokiej jakości. Przedmiotowa dyrektywa to niezwykle istotny pierwszy
krok ku zapewnieniu pacjentom mobilności w UE, ponieważ istnienie standardowych
zasad minimalnych jest lepszym rozwiązaniem, niż odwoływanie się do orzeczeń sądowych
w każdym przypadku z osobna.

Lara Comi (PPE),    na piśmie – (IT) Cieszę się z przyjęcia dyrektywy, której celem jest
ustanowienie nowych przepisów w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej. Za pomocą
nowego prawa Unia Europejska robi ważny krok naprzód. Nie tylko ułatwią one
świadczenie opieki zdrowotnej, zwłaszcza w regionach przygranicznych, oraz zwiększą
możliwości uzyskania leczenia przez obywateli UE; dzięki zachęcaniu do badań,
wynikającemu ze współpracy między państwami członkowskimi będą też wspierać ogólny
postęp w opiece zdrowotnej. Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję ustanowienie
przepisów służących wzmocnieniu współpracy w przypadku chorób rzadkich. Umożliwią
one osobom, które na nie cierpią, wykorzystanie zalet wynikających ze ściślejszej
współpracy w zakresie opieki zdrowotnej między państwami członkowskimi. Co więcej,
uzależnienie wymogów w zakresie zwrotu kosztów od uwarunkowań leczenia i kosztów
ponoszonych przez system opieki zdrowotnej w państwie pochodzenia pacjenta oraz
uprzednia zgoda na leczenie wymagające hospitalizacji to zabezpieczenia, służące
zagwarantowaniu stabilności krajowych usług zdrowotnych. Z tego względu dyrektywa
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pozwala dokonać znacznego postępu w zakresie poprawy usług zdrowotnych poprzez
odpowiednie wyważenie potrzeb państw członkowskich, odpowiedzialnych za świadczenie
usług opieki zdrowotnej, i potrzeb obywateli, którzy są najważniejszymi beneficjentami
tych usług.

Corina Creţu (S&D),    na piśmie – (RO) Projekt rezolucji legislacyjnej w sprawie stanowiska
Rady z pierwszego czytania dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej to
ważny dokument, a jego przyjęcie będzie oznaczało istotny krok naprzód ze społecznego
punktu widzenia. Możliwość leczenia obywateli europejskich w dowolnym miejscu w UE
zmusi państwa, w których system opieki zdrowotnej znajduje się w nie najlepszym stanie,
do zmiany ich priorytetów i poświęcenia należytej uwagi temu zagadnieniu.

Analogicznie przedmiotowa szansa sprawi, że różne systemy będą ze sobą bezpośrednio
konkurować, zmuszając je do rozwoju i poświęcenia odpowiedniej uwagi oczekiwaniom
i potrzebom pacjentów.

Jednocześnie będzie stanowić zachętę do powstania transgranicznych centrów doskonalenia
medycyny, pełniących także rolę centrów kształcenia i szkolenia specjalistycznego dla
studentów i lekarzy.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    na piśmie – (RO) Moim zdaniem zawarcie w dyrektywie
dotyczącej płatności za usługi zdrowotne świadczone za granicą wymogu opracowania
listy konkretnych kryteriów i warunków, za pomocą których władze krajowe mogłyby
uzasadnić swoją odmowę udzielenia zgody na leczenie pacjenta za granicą, jest korzystnym
rozwiązaniem. W tych warunkach należy wziąć pod uwagę ewentualne zagrożenia dla
pacjenta czy całego społeczeństwa w sytuacji, kiedy pojawia się szereg takich wniosków.
Mam nadzieję, że Rada również wyrazi zgodę na przedmiotową dyrektywę, by dla dobra
pacjentów mogła ona wejść w życie jak najszybciej.

Proinsias De Rossa (S&D),    na piśmie – Popieram przedmiotowy wniosek dotyczący
transgranicznej opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna nigdy nie powinna być traktowana
jako komercyjna usługa rynkowa. Celem przedmiotowej inicjatywy jest zapewnienie, by
pacjenci poszukujący opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim niż ich kraj
zamieszkania, nie napotykali na niepotrzebne bariery. Służy ona także wdrożeniu wielu
orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto dąży się w niej do zapewnienia
jasności w zakresie praw pacjentów do uzyskania zwrotu kosztów od swojego kraju
zamieszkania. Przy świadczeniu bezpiecznej i wydajnej transgranicznej opieki zdrowotnej
o wysokiej jakości należy zapewnić właściwą równowagę między prawem pacjentów w
UE do poszukiwania leczenia za granicą a możliwościami krajowych systemów ochrony
zdrowia i krajowych priorytetów w tej dziedzinie. W przedmiotowej dyrektywie wyjaśnia
się zasady zwrotu kosztów leczenia, które pacjent otrzymał w innym państwie
członkowskim, oraz zapewnia się dobre funkcjonowanie i równowagę finansową krajowych
systemów opieki zdrowotnej. Ważne, by państwa członkowskie mogły podjąć decyzję o
ustanowieniu ściśle zdefiniowanego systemu uprzedniej zgody na zwrot kosztów opieki
szpitalnej i specjalistycznej.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie – (FR) Proponując system, w którym priorytetem
będą potrzeby pacjentów, wysyłamy naszym współobywatelom wyraźny sygnał. Parlament
Europejski utrzymał zjednoczone i zdecydowane stanowisko w odniesieniu do tego
faktycznego uznania potrzeb pacjentów w Europie, stanowiącego pierwszy krok ku
wzmocnieniu ich prawa dostępu w Europie do bezpiecznej opieki zdrowotnej o wysokiej
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jakości. Na mocy nowych przepisów obywatele europejscy będą mogli uzyskać zwrot
kosztów leczenia otrzymanego w innym państwie członkowskim, jeżeli w normalnych
warunkach byliby uprawnieni do takiego rodzaju i kosztów leczenia w swoim kraju.
Władze będą miały prawo ustanowienia wymogu uzyskania przez pacjentów uprzedniej
zgody w przypadku leczenia wymagającego nocnego pobytu w szpitalu lub
wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej, a każda odmowa będzie musiała być jasno
uzasadniona. Korzystanie z zagranicznej opieki zdrowotnej może być korzystne zwłaszcza
dla pacjentów znajdujących się na długich listach oczekujących lub osób, które nie są w
stanie znaleźć wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej. Obecnie musimy zapewnić
odpowiedni nadzór nad wdrażaniem przedmiotowej dyrektywy oraz wynikające z niej
prawdziwe efekty w zakresie opieki zdrowotnej dla dobra pacjentów w Europie.

Anne Delvaux (PPE),    na piśmie – (FR) Kwestia transgranicznej opieki zdrowotnej była
przedmiotem przedłużających się negocjacji, ponieważ oburzenie wzbudziło związane z
poprzednim projektem zagrożenie powstania opieki zdrowotnej dwu prędkości, w której
szczególnie wspierałoby się turystykę medyczną dla zamożniejszych pacjentów, a która
byłaby szkodliwa dla tych państw członkowskich, które nie były w stanie zaplanować
świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie popytu uzależnionego od oferowanej
jakości… Przyjęty przez nas w środę tekst ma zdecydowanie bardziej konsensualny
charakter. Umożliwia pacjentom europejskim skorzystanie z leczenia niedostępnego w
ich krajach lub w przypadku którego istnieją bardzo długie listy oczekujących. Koszt
leczenia otrzymanego w innym państwie członkowskim podlega zwrotowi ze strony
państwa ubezpieczenia pacjenta, ale jedynie do wysokości kwoty, którą by wypłacono w
przypadku analogicznego leczenia… Pacjenci będą musieli uzyskać uprzednią zgodę w
przypadku niektórych rodzajów wyspecjalizowanego leczenia lub wymagającego nocnego
pobytu w szpitalu. Każda odmowa przyznania zgody będzie jednak musiała być
uzasadniona. To jeszcze jeden krok na rzecz konkretniejszej Europy zdrowia. Możemy
się z tego jedynie cieszyć.

Robert Dušek (S&D),    na piśmie – (CS) W zakresie dostępu do transgranicznej opieki
zdrowotnej dominuje ogólny brak świadomości i aprioryczna postawa odrzucenia. W
ramach swobód UE każdy obywatel powinien co do zasady mieć możliwość skorzystania
z usług opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim, jeżeli stosowane tam leczenie
jest lepsze jakościowo lub szybsze, a gdzie samodzielnie płaci za swoje leczenie czy terapię.
Dlatego kwestią priorytetową jest umożliwienie obywatelom dostępu do opieki zdrowotnej
w innym państwie członkowskim. Pomimo trwania tej debaty od wielu lat nie byliśmy w
stanie osiągnąć rozsądnego postępu. Uzyskanie leczenia w innym państwie członkowskim
jest możliwe wyłącznie w nagłych przypadkach. Dlatego niemożliwe jest planowanie
opieki medycznej i leczenia w innym państwie członkowskim.

Zawsze obowiązuje wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w danym państwie,
które mogą uzyskać oczywiście wyłącznie obywatele UE mieszkający na stałe w danym
kraju. To oczywiście pozbawione sensu, ponieważ żaden obywatel nie może uczestniczyć
w systemach ubezpieczeń zdrowotnych w więcej niż jednym kraju UE, skoro może mieć
tylko jeden stały adres, i będzie to kraj jego stałego zamieszkania. Z tego względu za pomocą
prawa uniemożliwiamy obywatelom UE inwestowanie w większym stopniu w swoje
zdrowie i leczenie, nawet jeżeli podejmują oni takie próby. Zalecenie stanowi przynajmniej
mały kroczek we właściwym kierunku, dlatego zagłosuję za jego przyjęciem.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Za pomocą przedmiotowego wniosku
wyjaśnia się i ułatwia dostęp do transgranicznej opieki zdrowotnej oraz korzystanie z
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prawa do zwrotu kosztów ze strony państwa członkowskiego ubezpieczenia, umożliwiając
wszystkim pacjentom w UE skorzystanie z opieki zdrowotnej w innych państwach
członkowskich. W rzeczywistości te prawa zostały już potwierdzone przez Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To krok naprzód w procesie integracji europejskiej
oraz wzmacniania solidarności, wraz ze skróceniem list oczekujących, poprawą jakości
opieki zdrowotnej oraz zachętą na rzecz badań naukowych. Priorytetem są choroby
rzadkie, a obecnie możliwe będzie prowadzenie diagnozowania i leczenia w
najwłaściwszym ku temu państwie członkowskim. Przedmiotowa dyrektywa służy
interesom wszystkich Europejczyków potrzebujących opieki zdrowotnej. Dlatego minister
zdrowia Portugalii zdecydowanie się myli twierdząc, że to szansa dla lepiej wykształconych
i zamożniejszych obywateli: właśnie z tym mamy do czynienia obecnie, bez dyrektywy.
Portugalia dysponuje doskonałą opieką zdrowotną i nie może pozostać na uboczu tego
ważnego projektu: nasz kraj musi wykorzystać tę dyrektywę w celu dalszej modernizacji
i podjęcia konkurencji w zakresie możliwości świadczenia usług w tej dziedzinie wszystkim
Europejczykom, którzy ich potrzebują.

Carlo Fidanza (PPE),    na piśmie – (IT) Z zadowoleniem przyjmuję nowy akt prawny
regulujący prawa pacjentów do leczenia w innym państwie członkowskim UE. Po raz
kolejny fundamentalne znaczenie miała praca Grupy Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańskich Demokratów), we współpracy z innymi grupami politycznymi.
Zatwierdzenie sprawozdania naszej francuskiej koleżanki, pani poseł Grossetête, jest
efektem długich negocjacji z Radą, pozwalających dokonać znacznego postępu w
dziedzinie, w której istniejące przepisy były niewystarczające. Zgodnie z nowym prawem,
dotyczącym wyłącznie osób decydujących się na leczenie za granicą, obywatele UE mogą
uzyskać zwrot kosztów leczenia otrzymanego w innym państwie członkowskim pod
warunkiem, że system opieki zdrowotnej w ich państwie członkowskim ubezpieczenia
obejmuje takie leczenie i związane z nim koszty. To wszystko ma szczególne znaczenie
w przypadkach, kiedy dążenie do uzyskania opieki zdrowotnej za granicą może być
najkorzystniejszym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy znajdują się na długich listach
oczekujących lub nie mogą znaleźć wyspecjalizowanej opieki.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Głosowaliśmy za odrzuceniem dyrektywy
w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, nawet pomimo
wprowadzenia pewnych poprawek do pierwotnego tekstu. Ostateczny tekst jest wynikiem
kompromisu z większością w Radzie, dającego państwom członkowskim 30 miesięcy na
dokonanie jego transpozycji.

Nasz głos sprzeciwu jest rezultatem zastosowania do usług zdrowotnych zasady swobody
przepływu osób, bez uwzględnienia ich cech szczególnych, w tym konieczności istnienia
publicznych krajowych systemów opieki zdrowotnej, których najważniejszym zadaniem
w każdym kraju jest zaspokajanie potrzeb jego obywateli.

Powinniśmy pamiętać, że przedmiotowy wniosek Komisji został przedłożony po wyrażeniu
przez Parlament w 2007 roku sprzeciwu wobec włączenia usług zdrowotnych do dyrektywy
w sprawie usług na rynku wewnętrznym, z uwagi na ogromne wysiłki robotników i
obywateli, którym udało się wygrać z częścią niesławnego projektu dyrektywy Bolkesteina.

Jednakże ostateczna decyzja Parlamentu, przeciwko której zawsze występowaliśmy,
obejmuje szereg ustępstw, umożliwiających każdemu państwu członkowskiemu, które
tego zapragnie, wykorzystanie pewnych mechanizmów ochrony swoich usług publicznych.
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Dlatego, choć może to utrudnić dostęp do usług zdrowotnych, zwłaszcza osobom, które
nie są w stanie skorzystać z prywatnej służby zdrowia lub nie mogą sobie pozwolić na
wyjazd za granicę, praktyczne konsekwencje jej wdrożenia nadal będą uzależnione od
decyzji portugalskiego parlamentu i rządu.

Lorenzo Fontana (EFD),    na piśmie – (IT) Niezwykle istotne znaczenie ma poprawa
sytuacji w zakresie prawa obywateli do otrzymania opieki zdrowotnej, kiedy przebywają
w innym państwie członkowskim. Mam nadzieję, że nie potwierdzą się obawy dotyczące
nadmiernego ingerowania przez prawodawstwo europejskie w prawo państw
członkowskich. Uważam jednak, że dobrym rozwiązaniem dla pacjentów jest szansa
skorzystania z prawa do leczenia w innym państwie członkowskim i uzyskania zwrotu
kosztów do wysokości maksymalnej kwoty dopuszczalnej w ich własnym systemie opieki
zdrowotnej. Dlatego zdecydowałem się poprzeć zalecenie pani poseł Grossetête.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    na piśmie – (GA) Popieram prawo pacjentów do
korzystania z niezbędnego leczenia w innym kraju europejskim, niż ich kraj zamieszkania.
Każdy obywatel Irlandii, a w istocie każdy obywatel Europy ma prawo wyjazdu do innego
kraju Unii Europejskiej w celu uzyskania leczenia. Nie jestem zwolennikiem turystyki
medycznej, ale popieram system pomagający emerytom żyjącym za granicą oraz osobom
cierpiącym na rzadkie i nietypowe schorzenia.

Elisabetta Gardini (PPE),    na piśmie – (IT) W trakcie poprzednich debat na forum komisji
parlamentarnej często powtarzano, że celem przedmiotowej dyrektywy nie jest wspieranie
turystyki medycznej, lecz ustanowienie jasnych przepisów w zakresie transgranicznej
opieki zdrowotnej.

Ważne, by leczenie otrzymane w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie
ubezpieczenia danego pacjenta opierało się na sprawdzonych, obiektywnych potrzebach,
aby uniknąć obciążania krajowych systemów opieki zdrowotnej nadmiernymi kosztami,
które w nieunikniony sposób negatywnie wpływałyby na ich wydajność. Uczyniono krok
naprzód w zakresie rzadkich chorób: pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do wysoko
wyspecjalizowanego leczenia i możliwość zwrócenia się o wizytę u specjalisty w innym
państwie członkowskim.

Z tego względu za istotne uważam ustanowienie krajowych punktów kontaktowych,
których zadaniem byłoby zapewnienie pacjentom pełnej informacji w zakresie leczenia
dostępnego w innych krajach oraz sposobów uzyskania dostępu i zwrotu kosztów leczenia
za granicą. Chciałabym wreszcie podkreślić, że pod żadnym pozorem nie wolno podważać
wyłącznych kompetencji państw członkowskich w zakresie dostępnych rodzajów leczenia
czy wyborów etycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    na piśmie – (PL) Dyrektywa o
transgranicznej opiece zdrowotnej jest bardzo istotnym, nowym instrumentem prawnym,
który w znaczący sposób może poprawić sytuację pacjentów w Unii Europejskiej. Dzisiaj
pacjenci chcący skorzystać z usług medycznych w innym niż własny kraju, napotykają
wiele przeszkód administracyjnych i finansowych. W rezultacie na luksus leczenia za
granicą mogą sobie pozwolić jedynie najbardziej zamożne osoby. Odpowiadając na te
problemy, projekt dyrektywy zakłada maksymalne uproszczenie procedur
administracyjnych, np. dzięki ograniczeniu obowiązku uprzedniej autoryzacji leczenia ze
strony narodowego organu ochrony zdrowia, oraz zapewnieniu lepszej wymiany informacji
o usługach medycznych w innych państwach poprzez stworzenie krajowych punktów
kontaktowych. Nie chodzi tu, jak zarzucają niektórzy, o promowanie „turystyki
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zdrowotnej”, ale o zapewnienie prawa do pewnej i wysokiej jakości opieki w sytuacji, gdy
jest ona konieczna. Uważam również, że w dłuższym okresie dyrektywa może się
przyczynić do wyrównania poziomu usług medycznych w poszczególnych krajach UE.

Rozpatrując projekt dyrektywy musimy mieć na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta.
Rolą prawodawców jest przyjmowanie takiego prawa, które będzie minimalizować
formalności związane z dostępem do lekarza i umożliwi chorym obywatelom szeroki
wybór usług medycznych. Dlatego gorąco popieram projekt dyrektywy o transgranicznych
usługach medycznych i liczę, że trwające już 7 lat negocjacje zakończą się porozumieniem
z Radą.

Robert Goebbels (S&D),    na piśmie – (FR) W końcu zagłosowałem za przyjęciem
dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej. Kompromis między Parlamentem
a Radą jest dopuszczalny, zwłaszcza z uwagi na fakt, że uwzględnia się w nim prawo
państw do podjęcia działań służących zagwarantowaniu równowagi finansowej ich
systemów zabezpieczenia społecznego, również za pomocą systemu uprzedniej zgody
na zwrot kosztów leczenia szpitalnego otrzymanego w innym państwie członkowskim.
To uniemożliwi wszelką turystykę medyczną.

Poprzednia Komisja myliła się sądząc, że opieka zdrowotna to jeszcze jedna usługa
komercyjna. Niektórzy posłowie do PE mylą się, kiedy twierdzą, że „obecnie Europa zdrowia
stała się rzeczywistością”. Najlepsze terapie nigdy nie będą dostępne dla zwykłego
obywatela, ale będą zależeć od znajomości, a zwłaszcza od grubego portfela. Tak niestety
wygląda rzeczywistość, której dyrektywa nie jest w stanie zatuszować.

Louis Grech (S&D),    na piśmie – Z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie pani poseł
Grossetête w sprawie przyjęcia dyrektywy dotyczącej stosowania praw pacjentów w
transgranicznej opiece zdrowotnej. Dzisiejsze głosowanie przybliżyło nas o krok do
kodyfikacji praw pacjentów w prawie europejskim. Po wejściu dyrektywy w życie trzeba
zapewnić, by pacjenci nie byli skazani na ponoszenie kosztów transgranicznej opieki
zdrowotnej, a zwrot kosztów następował w sposób terminowy, korzystny i płynny. Wysoka
jakość, sprawiedliwość, solidarność i uniwersalność w opiece zdrowotnej muszą pozostać
naczelnymi zasadami na etapie transpozycji i wdrażania w różnych państwach
członkowskich. Ponadto rządy powinny opracować publiczne harmonogramy i plany
działania w zakresie monitorowania i zapewnienia takiego wdrażania.

Wreszcie, jeżeli ta dyrektywa ma być naprawdę skuteczna, Komisja musi monitorować i
nadzorować koordynację między państwem członkowskim ubezpieczenia a państwem
członkowskim leczenia oraz zapewnić, by nie pojawiły się żadne nierówności i różnice w
dostępie pacjentów do transgranicznej opieki i leczenia.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    na piśmie – (FR) Jestem szczególnie wyczulona na te
zagadnienia jako osoba pochodząca z tego regionu Francji, który jako jedyny ma granicę
z trzema innymi państwami członkowskimi UE i który stanowi okręg wyborczy szczególnie
zainteresowany kwestiami transgranicznymi. W istocie, granice nadal zbyt często stanowią
bariery dla codziennego życia transgranicznego. Europa opiera się na zasadzie swobodnego
przepływu osób; ta wolność, ta mobilność obywateli musi odnosić się również do
pacjentów. Z tego względu to oczywiste, że kwestia transgranicznej opieki zdrowotnej
ma kluczowe znaczenie. Właśnie dlatego w zdecydowany sposób zagłosowałam za
przyjęciem przedmiotowego sprawozdania dotyczącego praw pacjentów w transgranicznej
opiece zdrowotnej. Niniejszy tekst umożliwi pacjentom łatwiejsze korzystanie z leczenia
w innym państwie członkowskim. Przede wszystkim wyjaśnia się w nim stosowane zasady;
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pacjenci uzyskają dostęp do szerszej informacji (w szczególności za pośrednictwem
punktów kontaktowych) o swoich prawach czy zwrocie kosztów. Z tego względu to
decydujący i konkretny krok, który zapewni wartość dodaną w budowie Europy społecznej
i prawdziwej Europy zdrowia.

Mathieu Grosch (PPE),    na piśmie – (DE) Z zadowoleniem przyjmuję dyrektywę dotyczącą
praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dla ściślejszego zbliżenia Europy
kluczowym wymogiem jest świadczenie usług opieki zdrowotnej w możliwie jak
najkrótszym czasie oraz z jasnym ukierunkowaniem na pacjenta, z których można
skorzystać również w innych państwach członkowskich. Transgraniczna opieka zdrowotna
stanowi codzienną rzeczywistość w regionach przygranicznych, na przykład takich jak
ten, z którego pochodzę. W tym kontekście bardzo się cieszę, że pojawi się szansa
łatwiejszego dostępu do solidnej transgranicznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości
oraz uzyskania zwrotu kosztów. Szczególnie popieram zapewnienie wartości dodanej dla
pacjentów znajdujących się na listach oczekujących. Te nowe uregulowania umożliwią
im szybsze leczenie w innym państwie członkowskim zamiast czekania na długiej liście
do leczenia w swoim kraju. To prawda, że ustanowienie przepisów dotyczących odmowy
udzielenia uprzedniej zgody jest rozsądnym rozwiązaniem wyjaśniającym sytuację. Nadal
jednak niewyjaśnione pozostają niektóre problemy związane z transgraniczną opieką
zdrowotną, w szczególności w przypadku osób przez długi czas dojeżdżających do pracy
za granicą, którzy po przejściu na emeryturę nie będą mieli dostępu lub będą mieli
ograniczony dostęp do ważnych dla siebie usług w kraju, w którym poprzednio pracowali.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie – (FR) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego
tekstu, w którym ostatecznie udało się uniknąć przekształcenia opieki zdrowotnej w jeszcze
jeden towar. Ponadto chciałabym podziękować prezydencji hiszpańskiej za to i za poparcie
ponownego ustanowienia systemu uprzedniej zgody w przypadku opieki transgranicznej
i wyspecjalizowanej.

Tak, Unia Europejska wspiera mobilność swoich obywateli i ma obowiązek stanowić prawa
w zakresie usług opieki zdrowotnej. Musimy jednak zapewnić, by zdrowie pozostało
dobrem publicznym dostępnym dla wszystkich i w możliwie jak najlepszych warunkach,
a nie stało się źródłem wzrostu, będącym przyczyną konfliktu między krajowymi systemami
opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego.

Małgorzata Handzlik (PPE),    na piśmie – (PL) Dyrektywa o prawach pacjenta w
transgranicznej opiece zdrowotnej to ważny krok w znoszeniu barier, na które do tej pory
napotykali pacjenci krajów członkowskich UE. Ma ona przede wszystkim ułatwić
Europejczykom dostęp do opieki zdrowotnej na terenie innego państwa członkowskiego
UE, w szczególności, jeśli chodzi o dostęp do usług trudno dostępnych w jego kraju. Jest
to szczególnie dobra wiadomość dla mieszkańców regionów przygranicznych, a przede
wszystkim osób cierpiących na rzadkie choroby, potrzebujących leczenia specjalistycznego
niedostępnego w ich kraju. Cieszy mnie również szereg zapisów zapewniających pacjentom
wzajemne uznawanie recept, zniesienie konieczności dodatkowego ubezpieczenia za
granicą oraz dostępu do kart medycznych. Istotna jest również idea stworzenia krajowych
punktów konsultacyjnych, które informować będą pacjentów o ich prawach.

Pacjenci powinni być bowiem kompleksowo informowani o procedurach dostępu do
leczenia za granicą oraz refundacji kosztów takiego leczenia (będzie ona odbywała się po
cenach, które obowiązują w kraju, w którym pacjent jest ubezpieczony). Wierzę, że
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wypracowane rozwiązania ułatwią pacjentom dostęp do bezpiecznej i gwarantującej
wysoką jakość opieki medycznej w całej Unii Europejskiej.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    na piśmie – Kilka lat temu głosowałem za wyłączeniem
opieki zdrowotnej z zakresu dyrektywy usługowej, a w pierwszym czytaniu przeciwko
dyrektywie w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej. Wówczas można było wyraźnie
zauważyć panującą w Komisji tendencję do traktowania opieki zdrowotnej jako jeszcze
jednego towaru handlowego. Ja nie postrzegam opieki zdrowotnej w ten sposób – pacjenci
nie powinni być traktowani niczym zwykli płacący konsumenci. Jednakże Rada w
znacznym stopniu poprawiła projekt aktu prawnego, a w zakresie podstawy prawnej
odstąpiła od podejścia związanego wyłącznie z rynkiem wewnętrznym. Z tego względu
głosowałem za przyjęciem sprawozdania i jestem przekonany, że przysłuży się ono
poprawie praw pacjentów w całej Europie.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie – (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
dokumentu, ponieważ jego celem jest wzmocnienie praw pacjentów w transgranicznej
opiece zdrowotnej. Niestety, kwestie dostępu do opieki, zwrotu kosztów, czy też
odpowiedzialności za nadzór kliniczny nad transgraniczną opieką zdrowotną wywołują
obecnie zbyt dużą niepewność. Omawiana dyrektywa powinna umożliwić wszystkim
pacjentom – nie tylko tym najlepiej poinformowanym czy też najzamożniejszym –
skorzystanie z szeregu praw w zakresie opieki zdrowotnej, uznanych już przez Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem przedmiotowego dokumentu w żadnym razie
nie jest popieranie transgranicznej opieki zdrowotnej jako takiej, ale umożliwienie
świadczenia takiej opieki, pewnej i wysokiej jakości, w sytuacji gdy okaże się ona przydatna
lub potrzebna. Dyrektywa powinna stwarzać pacjentom sposobność wynikającą z potrzeb,
a nie środków, wyboru świadomego, a nie wyboru dokonanego pod przymusem. Ponadto
zgadzam się ze stanowiskiem Parlamentu, iż – dla uniknięcia dyskryminacji osób o niższych
dochodach – państwo członkowskie pochodzenia powinno zapłacić bezpośrednio
zapewniającemu leczenie szpitalowi z innego państwa członkowskiego, bez konieczności
regulowania rachunku z góry przez obywatela, a wszelkie koszty poniesione przez pacjenta
powinny co najmniej być zwracane bezzwłocznie. Niezwykle istotne jest też ustanowienie
przez każde państwo członkowskie krajowych centrów kontaktowych, dostarczających
pacjentom wszelkich potrzebnych informacji, np. w zakresie dostępności opieki
zdrowotnej, procedur i wymaganej dokumentacji.

Filip Kaczmarek (PPE),    na piśmie – (PL) Szanowni Państwo! Głosowałem za przyjęciem
sprawozdania pani poseł Grossetête z kilku istotnych powodów. Dyrektywa o prawach
pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ma wiele atutów. Znosi bariery w leczeniu,
zapewnia równy dostęp dla wszystkich do opieki zdrowotnej na terenie całej Unii, oznacza
koniec dyskryminacji pacjentów, wprowadza wzajemne uznawanie recept, skraca czas
oczekiwania na wizytę lekarską i znosi konieczności dodatkowego ubezpieczenia za
granicą. Dodatkowym walorem dyrektywy jest to, że wprowadza szeroki dostęp do opieki
medycznej dla osób cierpiących na rzadkie choroby oraz wyższe zwroty kosztów dla osób
niepełnosprawnych.

Dyrektywa przeciwstawia się turystyce medycznej w ten sposób, że zwrot kosztów leczenia
będzie dokonywany do poziomu gwarantowanego w kraju ubezpieczenia, jeśli kwota jest
niższa niż poziom gwarantowany, to nastąpi zwrot tylko faktycznie poniesionych kosztów.

Wiele dyskusji wywołała tzw. autoryzacja. Wcześniejsza zgoda NFZ-u będzie wymagana
tylko w przypadku leczenia szpitalnego oraz zastosowania kosztownych procedur
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medycznych. Wszystkie inne formy leczenia nie będą wymagały uprzedniej autoryzacji
NFZ-u, pod warunkiem, że są one objęte tzw. koszykiem świadczeń gwarantowanych.
Jeśli państwo członkowskie nie zezwala pacjentom na specjalistyczne leczenie na poziomie
krajowym, dyrektywa nie tworzy żadnego nowego prawa pacjentom do otrzymania takiego
leczenia za granicą oraz do otrzymania zwrotu kosztów. Ważny wyjątek stanowią
przypadki osób z rzadkimi chorobami.

Sandra Kalniete (PPE)  , na piśmie – (LV) Dyrektywa dotycząca prawa obywateli Unii
Europejskiej do otrzymania leczenia w każdym spośród 27 państw członkowskich to
ważny krok ku lepszej ochronie zdrowia w Unii Europejskiej. Jest on szczególnie aktualny
w obliczu powszechnej mobilności pracowników w UE. Po wejściu dyrektywy w życie
pacjenci uzyskają obszerną informację dotyczącą nowych zasad, by obywatele mogli
dowiedzieć się o dostępnych możliwościach i w pełni z nich skorzystać. Obywatele będą
mogli uzyskać opiekę podstawową w każdym państwie członkowskim, a lekarze nie będą
mogli odmówić leczenia. W dyrektywie zakłada się, że w przyszłości obywatele będą mieli
możliwość dokonania wyboru, w którym państwie członkowskim chcą uzyskać planowane
usługi medyczne.

Będą jednak musieli uzyskać uprzednią zgodę od swojego kraju pochodzenia, ponieważ
płatność za leczenie będzie dokonywana w wysokości obowiązującej w państwie
zamieszkania pacjenta. Niemniej jednak to krok we właściwym kierunku, ponieważ
zwiększy to dostępność usług medycznych. Powinniśmy pamiętać, że obywatele mają
prawo skorzystać z leczenia w jednym z państw członkowskich, jeżeli takie usługi nie są
dostępne w ich miejscu zamieszkania. Jest to szczególnie istotne w przypadku
skomplikowanych lub rzadkich problemów zdrowotnych. Z tego względu wraz z moją
grupą popieram dyrektywę, ponieważ stanowi ona ważny krok Parlamentu, który będzie
miał korzystny wpływ na życie mieszkańców Europy.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie – (IT) Poparłem zalecenia pani poseł Grossetête,
ponieważ przedmiotowy wniosek dotyczący dyrektywy będzie korzystny dla obywateli
europejskich. Nowe uregulowania dotyczące leczenia zakładają w istocie, że obywatele
europejscy mogą uzyskać zwrot kosztów leczenia w innym państwie członkowskim, jeżeli
byliby uprawnieni do leczenia opłacanego we własnym kraju. Ten wynik będzie korzystny
dla pacjentów i pozwoli znacznie skrócić listy oczekujących, które czasami są nadmiernie
długie. Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej mobilne, a moim zdaniem obecnie bardziej
niż kiedykolwiek wcześniej należy wesprzeć mobilność wśród obywateli Unii Europejskiej,
w tym w niezwykle istotnych obszarach, jak na przykład w opiece zdrowotnej. Uważam
też, że należy zwrócić uwagę na nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania rzadkim
schorzeniom, ponieważ ich celem jest wzmocnienie współpracy między państwami
członkowskimi w celu zapewnienia pacjentom europejskim możliwości pełnego
korzystania ze swojego prawa do leczenia.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    na piśmie – (PL) Szanowni Państwo! Uważam
dyrektywę dotyczącą praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej za sukces,
dlatego głosowałam za przyjęciem jej przepisów. Zdrowie to najcenniejsze dobro, jakie
posiadamy. Chcę, aby Europejczycy mieli dostęp do medycyny na najwyższym poziomie.
Dyrektywa daje pacjentom szansę i nadzieję, wymusza kolejne reformy systemów opieki
zdrowotnej. Dyrektywa otwiera europejskie szpitale i przychodnie między innymi dla
polskich pacjentów. Jest potwierdzeniem, że Europa się buduje, że naszym priorytetem
jest poprawa i promocja współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia między państwami
członkowskimi UE.
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David Martin (S&D),    na piśmie – Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania z uwagi na to, że obecnie wyjaśniono, iż pacjenci brytyjscy będą mogli
uzyskać za granicą wyłącznie państwową opiekę zdrowotną, do której byliby uprawnieni
w ramach Narodowej Służby Zdrowia (NHS). Cieszę się z odrzucenia poprawek służących
rozszerzeniu uprawnień poprzez zapewnienie dostępu do „wszystkich metod leczenia,
które są wystarczająco sprawdzone przez międzynarodowe nauki medyczne” czy „równie
skutecznej opieki zdrowotnej”. Obciążenie NHS z tytułu nieograniczonego korzystania z
transgranicznej opieki zdrowotnej mogło być niewyobrażalnie wielkie.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    na piśmie – (CS) Za pomocą przedłożonego dokumentu
nawiązuje się do debaty, która toczyła się w Parlamencie Europejskim w poprzedniej
kadencji. Faktyczny wniosek Komisji zawierał kilka niedociągnięć i zagrożeń, które mogły
mieć niekorzystne skutki dla opieki nad konsumentami, a więc dla obywateli. Z
zadowoleniem przyjmuję kompromis zawarty w poprawce nr 107, przede wszystkim ze
względu na wzmocnienie gwarancji dla pacjentów przy świadczeniu transgranicznej opieki
zdrowotnej, a także na podkreślenie korzystnej tendencji na rzecz większej świadomości
pacjentów. Wreszcie, co nie najmniej ważne, za korzystne uważam zwrócenie w poprawce
uwagi na odpowiedzialność państw członkowskich za zapewnienie bezpiecznej, skutecznej
i dostępnej opieki o wysokiej jakości na swoim terytorium. Moim zdaniem istotne jest też
określenie warunków, które zezwalają państwu członkowskiemu na odmowę udzielenia
uprzedniej zgody. W poprawce znalazły się też korzystne działania na rzecz
interoperacyjności oraz wsparcia współpracy w dziedzinie zapobiegania i diagnostyki.

Véronique Mathieu (PPE),    na piśmie – (FR) W jaki sposób możemy zagwarantować
podstawowe prawo wszystkich obywateli europejskich do przemieszczania się w naszym
wspólnym obszarze bez zapewnienia im szansy łatwego leczenia w innym państwie
członkowskim niż ich kraj zamieszkania? Przyjęcie przedmiotowego projektu dyrektywy
wreszcie zapewni dodanie do tekstu prawnego mobilności pacjentów, elementu
nierozerwalnie związanego z mobilnością obywateli. Chciałabym pogratulować naszej
sprawozdawczyni osiągnięcia porozumienia z Radą w sprawie tego ważnego tekstu; na
jego przyjęcie czekaliśmy już zbyt długo. Mam ogromną nadzieję, że transpozycja
przedmiotowego prawodawstwa przez nasze państwa członkowskie w długim okresie
umożliwi obywatelom europejskim uzyskanie prawdziwego dostępu do transgranicznej
opieki zdrowotnej o wysokiej jakości.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Kwestie dostępu do opieki, zwrotu kosztów, czy też
odpowiedzialności za nadzór kliniczny nad transgraniczną opieką zdrowotną wywołują
obecnie zbyt dużą niepewność większości Europejczyków. Omawiana dyrektywa powinna
umożliwić wszystkim pacjentom – nie tylko tym najlepiej poinformowanym czy też
najzamożniejszym – skorzystanie z szeregu praw w zakresie opieki zdrowotnej, które
jednak uznał już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niemniej jednak
przedmiotowa dyrektywa nie zdejmuje z państw członkowskich odpowiedzialności za
opiekę zdrowotną nad ich obywatelami. Dotyczy ona jedynie pacjentów i ich mobilności
w ramach UE, a nie swobodnego przemieszczania się usługodawców.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie – (DE) Jeżeli listy oczekujących na operację w kraju
pacjenta są zamknięte, to gwarancja poniesienia kosztów zagranicznego leczenia przez
jego towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych będzie ogromnym ułatwieniem. Przedmiotowe
przepisy pozwolą w ramach Unii Europejskiej na mobilność osób cierpiących na choroby
chroniczne. Jednakże przedmiotowe przepisy będą skuteczne jedynie wówczas, jeżeli
będzie można przy ich pomocy zagwarantować, iż nie rozwinie się turystyka medyczna,
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która wywarłaby dodatkową presję na znajdujące się już i tak w trudnej sytuacji towarzystwa
ubezpieczeń zdrowotnych. Poza faktem, że niektóre dziedziny medycyny w krajach o
wysokich standardach medycznych mogłyby szybko ulec przeładowaniu, istnieje również
zagrożenie, że uboższe państwa członkowskie UE, które mniej inwestowały w opiekę
zdrowotną, byłyby zmuszone do ponoszenia ogromnych kosztów. W tym kontekście nie
możemy także pominąć, faktu, że nie funkcjonuje system, który pozwoliłby na zwroty
kosztów między systemami zabezpieczeń społecznych w krajach UE, a z biegiem lat
nagromadziły się długi w wysokości wielu milionów euro. Chociaż w teorii państwa
członkowskie mogą wyłączyć niektóre rodzaje terapii, jeżeli obawiają się zagrożenia
swojego systemu opieki zdrowotnej w wyniku napływu pacjentów z zewnątrz, to w
praktyce nie będzie to takie łatwe. Nie udało się nam rozwiązać nawet obecnych problemów
związanych ze zwrotem kosztów, a środki zapobiegania turystyce medycznej raczej nie
będą skuteczne. Głosowałem przeciwko przyjęciu przedmiotowego projektu rezolucji,
aby zapobiec gwałtownemu zwiększeniu kosztów zabezpieczenia społecznego.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    na piśmie – (RO) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania
przedstawionego przez panią poseł Grossetête, ponieważ zapewnienie dostępu do
transgranicznej opieki zdrowotnej jest ogromnym osiągnięciem korzystnym dla obywateli
europejskich. Wielu spośród naszych obywateli nie ma w państwie członkowskim, w
którym zamieszkują, dostępu do opieki potrzebnej w przypadku nękających ich schorzeń.
Właśnie dlatego musimy im dać szansę uzyskania tej opieki gdziekolwiek w Unii
Europejskiej, a także szansę na uzyskanie zwrotu kosztów takiego leczenia.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    na piśmie – (PL) Dnia 19 stycznia 2011 r. Parlament
Europejski przyjął dyrektywę o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej,
która ma na celu uproszczenie zasad leczenia za granicą. Z zadowoleniem chciałbym
zauważyć, że Parlament Europejski, jako współlegislator odegrał kluczową rolę w
kształtowaniu jasnych i korzystnych dla pacjentów przepisów m.in. dotyczących zwrotu
kosztów opieki medycznej w innym państwie. Przepisy dotyczące transgranicznej opieki
zdrowotnej są tym bardziej ważne, że dotyczą każdego obywatela Unii Europejskiej. Nowa
dyrektywa gwarantuje wzajemne uznawanie recept, łatwiejszy dostęp do informacji na
temat leczenia za granicą, jak również zwiększa zasięg leczenia dla osób cierpiących na
rzadkie choroby a osobom niepełnosprawnym możliwość wyższego zwrotu kosztów
opieki medycznej. Parlament Europejski ma również swój udział w stworzeniu krajowych
punktów kontaktowych w każdym państwie członkowskim, które będą udzielały wszelkich
informacji dotyczących leczenia za granicą. Punkty te będą ze sobą ściśle współpracować.
Na koniec chciałbym powiedzieć, że przyjęta dyrektywa jest bardzo potrzebna, ponieważ
obecnie obowiązujące prawo w zakresie leczenia za granicą jest niejasne i skomplikowane,
a uproszczenie tych kwestii jest bardzo istotne z punktu widzenia każdego członka Unii
Europejskiej.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie – (IT) Głosowałem za przyjęciem zalecenia dotyczącego
przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, ponieważ moim zdaniem zapewnienie
w całej Unii Europejskiej odpowiedniej opieki zdrowotnej, spełniającej standardy wysokiej
jakości i bezpieczeństwa pacjentów, ma fundamentalne znaczenie. Po przyjęciu dyrektywy
pacjenci będą musieli zwracać się o udzielenie uprzedniej zgody na skorzystanie z opieki
zdrowotnej w innym państwie członkowskim. Będzie to gwarancją jakości i bezpieczeństwa
terapii i usług medycznych. Pacjenci będą mogli wówczas występować o zwrot kosztów
swojego leczenia, oparty na poziomie kosztów zakładanym w przypadku takiej samej
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terapii w ich państwie członkowskim ubezpieczenia. Uzyskają też ochronę, leczenie i
zwrot kosztów w przypadku wszelkich chorób rzadkich, których leczenie poprawi się
dzięki współpracy badawczej państw członkowskich.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Każde państwo członkowskie jest
odpowiedzialne za zapewnienie opieki zdrowotnej swoim obywatelom. W dyrektywie
ustanawia się przepisy ułatwiające dostęp do transgranicznej opieki zdrowotnej, która
byłaby bezpieczna i miała wysoką jakość; wspiera się także współpracę medyczną między
państwami członkowskimi przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu kompetencji
krajowych.

Rozwój wysoko wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej następował w sposób
niesymetryczny, a w niektórych krajach powstawały centra doskonalenia medycznego
dla chorób rzadkich lub chronicznych, które nie występują często w danym miejscu, ale
wymagają specjalizacji. To niewątpliwie jedna z przesłanek wspierania swobodnego
przemieszczania się w tej dziedzinie.

Dyrektywa jest kolejnym przykładem Europy, która służy Europejczykom jednocześnie
wspierając solidarność między jej obywatelami i zapewniając korzyści pacjentom,
szczególnie cierpiącym na schorzenia rzadkie i chroniczne i mogącym zyskać dzięki
dostępowi do centrów doskonalenia w zakresie swojej choroby.

Ze wszystkich wymienionych przyczyn głosowałam za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie – (IT) Dyrektywa umożliwi wszystkim pacjentom
skorzystanie z praw przyznanych już przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości,
jednocześnie pozostawiając w wyłącznej kompetencji państw członkowskich systemy
zabezpieczenia społecznego, ponieważ dotyczy ona pacjentów i ich mobilności w Unii
Europejskiej, a nie swobodnego przemieszczania się usługodawców.

Jestem zwolennikiem zmiany obecnej niezadowalającej sytuacji w zakresie opieki
zdrowotnej, charakteryzującej się niespójnością między orzecznictwem a systemami
krajowymi. Chciałbym zwrócić uwagę, że ten Parlament przyjął takie samo stanowisko
w pierwszym i drugim czytaniu, kodyfikując orzecznictwo Trybunału w zakresie opieki
transgranicznej (obywatele europejscy mają takie prawo do leczenia w innym kraju, jak
w swoim własnym) i zgadzając się z wyrażaną przez Radę wolą przeciwdziałania turystyce
medycznej.

W projekcie znalazła się szczególna klauzula zabezpieczająca oraz system uprzedniej
zgody, elastyczny z punktu widzenia pacjenta, ale jednocześnie umożliwiający
zasygnalizowanie ewentualnych wyjątkowych kosztów. Z tego względu chodzi o
wzmocnienie praw pacjentów poprzez zapewnienie informacji i współpracę między
państwami członkowskimi.

Państwo członkowskie ubezpieczenia musi zapewnić swoim obywatelom dostęp do
informacji. W zaleceniu do drugiego czytania idzie się krok dalej, postulując należyte
uwzględnienie potencjału e-zdrowia.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie – (RO) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania stanowiącego wsparcie dla obywateli, ponieważ zawarto w nim jaśniejsze
zasady dotyczące praw pacjentów do starania się o leczenie za granicą i szansy dokonania
wyboru opierającego się na ich potrzebach, a nie środkach, w sposób świadomy, a nie pod
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presją. W dyrektywie zakłada się następujące zasady: pacjenci będą mogli w innym państwie
członkowskim otrzymać opiekę pozaszpitalną, do której są uprawnieni we własnym
państwie członkowskim, bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody oraz otrzymać
zwrot kosztów leczenia do wysokości określonej w systemie opieki zdrowotnej we własnym
kraju. Kluczowe znaczenie ma też informacja. Z tego względu każde państwo członkowskie
będzie zobowiązane do utrzymywania krajowych punktów kontaktowych w celu
informowania pacjentów o dostępności opieki zdrowotnej, procedurach apelacyjnych,
skargach, odwołaniach itd.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) W obliczu spraw rozpatrywanych przez Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej celem przedmiotowej dyrektywy jest wyjaśnienie i
wzmocnienie praw użytkowników w zakresie dostępu do bezpiecznej transgranicznej
opieki zdrowotnej o wysokiej jakości poprzez wspieranie mobilności pacjentów w UE
oraz wzmocnienie współpracy i solidarności między państwami członkowskimi w tej
dziedzinie. Z tego względu stanowi ona istotny krok naprzód w integracji europejskiej, i
z tego względu głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – Przyjęte dziś prawodawstwo stanowi
ważny krok naprzód na rzecz praw pacjentów w UE. Zdaniem Zielonych przyjęty dziś
końcowy kompromis zapewnia właściwą równowagę między zabezpieczeniem praw
pacjentów do transgranicznej opieki zdrowotnej i zapewnieniem świadczenia na szczeblu
krajowym usług zdrowotnych o dobrej jakości. Pacjenci będą mieli prawo otrzymać opiekę
szpitalną w innym państwie członkowskim oraz zwrot kosztów, jak gdyby byli leczeni w
swoim kraju. Jednakże to prawo nie powinno przysługiwać im kosztem wypłacalności
krajowych systemów zdrowotnych. Zdaniem Zielonych ostateczny kompromis umożliwia
państwom członkowskim stworzenie rozsądnego systemu uprzedniej zgody w celu zwrotu
kosztów leczenia, a posłom do PE udało się ograniczyć listę przyczyn, pozwalających
odmówić pacjentowi leczenia transgranicznego. Co ważne, państwa członkowskie nie
mogłyby nadal odmawiać dokonania zwrotu kosztów po udzieleniu uprzedniej zgody,
co budziło największe obawy.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    na piśmie – (FR) Przedkładana dziś pod
głosowanie dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej to rewolucja, którą
przyjmuję z zadowoleniem. Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie opieki zdrowotnej
to bardzo delikatna kwestia, a jedynie słusznym rozwiązaniem jest zorganizowanie przez
każde państwo członkowskie własnych systemów zabezpieczenia społecznego i
ubezpieczeń zdrowotnych w zgodzie z własnymi szczególnymi uwarunkowaniami.
Jednakże po co mielibyśmy budować Europę i gwarantować swobodę przemieszczania
się, jeżeli nie towarzyszyłaby jej szansa dostępu do opieki zdrowotnej w całej Unii
Europejskiej? Już od trzech lat Parlament Europejski walczy o zagwarantowanie pewności
prawnej w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej i wyjaśnienie zasad zwrotu kosztów.
Właśnie zamierzamy uczynić ważny krok, a ja chciałabym podziękować mojej koleżance,
pani poseł Grossetête, za wykonaną pracę. To historyczna chwila: tworzy się Europę
zdrowia, a transgraniczna opieka zdrowotna nie będzie już zagrożeniem, lecz szansą.
Musimy zapewnić wdrożenie tego w praktyce, by każdy obywatel europejski mógł
skorzystać z opieki zdrowotnej o wysokiej jakości. Taką cenę trzeba zapłacić za zdrowie.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    na piśmie – Swoim głosem poparłam dzisiaj zwiększoną
jasność prawną i mobilność pacjentów w przypadkach, kiedy ludzie muszą wyjechać za
granicę w celu uzyskania opieki zdrowotnej. W idealnym przypadku żaden pacjent nie
powinien wyjeżdżać ze swojego kraju w celu skorzystania z leczenia, ale w tych
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przypadkach, kiedy jest to konieczne, powinien móc to uczynić ze świadomością swoich
praw w zakresie leczenia i zwrotu kosztów. Ważne również, by instytucje ochrony zdrowia
w państwach członkowskich znały swoje obowiązki oraz zachowały swoje prawo do
wyboru, zarządzania i świadczenia własnych usług medycznych, które uznają za właściwe.

W sprawozdaniu odniesiono się do obu tych istotnych kwestii, jak również do wielu innych
ważnych zagadnień, w tym leczenia rzadkich chorób i europejskich sieci referencyjnych
służących wspieraniu wymiany najlepszych praktyk. Kwestia transgranicznej opieki
zdrowotnej nie zawsze była łatwa, a ja wyrażam podziękowania dla sprawozdawczyni i
kontrsprawozdawców za ich ciężką pracę w tej sprawie.

Peter Skinner (S&D),    na piśmie – Opowiadam się za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ dotyczy ono niektórych aktualnych problemów, nierozwiązanych
dotąd przez rządy. Wbrew sugestiom niektórych osób nie mamy do czynienia z dyrektywą
nakazującą państwom członkowskim, w jaki sposób powinny zorganizować swoje systemy
zdrowotne. Jest to sprawozdanie, które Wielka Brytania zasadniczo jest w stanie poprzeć,
ponieważ rozwiązano wiele problemów występujących w poprzednich sprawozdaniach.
Wpływ dyrektywy na prawa pacjentów polega na rozszerzeniu przyznanych im już praw;
w szczególności ci pacjenci, którzy nie mogą w Wielkiej Brytanii uzyskać odpowiedniego
leczenia, mogą obecnie wyjechać do innego kraju UE na mocy już istniejących przepisów.
Fakt, że liczba osób to czyniących będzie prawdopodobnie niewielka, wynika z charakteru
wsparcia rodzinnego dla osób chorych; w tym przypadku bliskość jest najważniejszym
czynnikiem.

W przypadkach, kiedy istnieją uzasadnione przyczyny leczenia za granicą, Wielka Brytania
będzie ponosić koszty. To nie jest czek in blanco dla turystyki medycznej; to ustanowienie
obecnych praw Wielkiej Brytanii na rzecz jego obywateli.

Bart Staes (Verts/ALE),    na piśmie – (NL) W popieranej przeze mnie dyrektywie w sprawie
transgranicznej opieki zdrowotnej przyznaje się pacjentom jednoznaczne prawa do
korzystania z leczenia za granicą i uzyskania zwrotu kosztów zgodnie ze stawkami
stosowanymi w ich własnych krajach. Zapewnia to większą pewność prawną pacjentom
z obszarów przygranicznych, osobom odwiedzającym inne kraje, pacjentom cierpiącym
na rzadkie schorzenia oraz pacjentom skazanym na długi czas oczekiwania. Z uwagi na
ochronę jakości opieki i sprawiedliwy dostęp do niej państwa członkowskie mogą jednak
zażądać od pacjenta uzyskania uprzedniej zgody na takie leczenie. Taki wymóg będzie
obowiązywał w przypadku hospitalizacji lub bardzo kosztowych czy ryzykownych terapii.

W niektórych bardzo ograniczonych okolicznościach (na przykład w przypadku
dostępności równoważnej terapii w kraju pacjenta) możliwa będzie odmowa zwrotu
kosztów, a państwa członkowskie będą miały prawo podjąć interwencję, jeżeli pojawią
się jakieś dowody nadużywania usług. Z tego względu w dyrektywie zachowano równowagę
między prawem pacjentów do opieki zdrowotnej o dobrej jakości a prawem państw
członkowskich do finansowania swoich systemów zabezpieczenia społecznego i organizacji
swojej opieki zdrowotnej. Ponadto mam nadzieję, że dążenie pacjentów do uzyskania
leczenia za granicą nie spowoduje jakiejkolwiek niepotrzebnej presji na usługi o wysokiej
jakości, które najchętniej wybiera znaczna większośći pacjentów w kraju ich świadczenia.

Michèle Striffler (PPE),    na piśmie – (FR) Pacjenci również mają prawo skorzystać ze
swobody przemieszczania się. Właśnie z tego względu głosowałam za przyjęciem
sprawozdania dotyczącego praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. W
Alzacji, podobnie jak we wszystkich regionach przygranicznych, kwestia transgranicznej
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opieki zdrowotnej ma kluczowe znaczenie, gdy na przykład opieka zdrowotna świadczona
za granicą znajduje się bliżej miejsca zamieszkania, niż opieka świadczona w państwie
członkowskim zamieszkania.

Przedmiotowe sprawozdanie umożliwi wszystkim Europejczykom uzyskanie informacji
w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej oraz poznanie swoich praw w tej dziedzinie
z pomocą nowych punktów kontaktowych, które zostaną utworzone w każdym państwie
członkowskim. Przyjęcie tego tekstu wyznacza początek prawdziwej Europy zdrowia,
która przyniesie korzyści 500 milionom obywateli.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie – (PT) Dla osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie rynku
wewnętrznego, opierającego się na swobodzie przemieszczania się między państwami
członkowskimi, potrzebne są pewne działania. Kwestia swobodnego przepływu osób i
usług zwraca szczególną uwagę na opiekę zdrowotną, jaką obywatele danego państwa
członkowskiego mogą uzyskać w innym państwie członkowskim. Trybunał
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów, konkretnie w zakresie dostępu do opieki
zdrowotnej, zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa takiej opieki oraz zwrotu
kosztów. Wymóg większej pewności prawnej nakłada na państwa członkowskie obowiązek
współpracy ze sobą, zwłaszcza poprzez uznawanie recept lekarskich wydanych w innym
państwie członkowskim oraz zapewnienie na swoim terytorium usług o dobrej jakości.
Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że Komisja jest zobowiązana podjąć działania na rzecz
łatwiejszego zrozumienia informacji dotyczących recept i instrukcji stosowania lekarstw,
wraz ze wskazaniem substancji aktywnej oraz dozowania, co w oczywisty sposób będzie
korzystne dla pacjentów. Uwzględniając szczególny charakter tej kwestii, potrzebna jest
dyrektywa odrębna od dyrektywy usługowej. Głosowałem za przyjęciem sprawozdania
mojej koleżanki z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów),
pani poseł Grossetête, ponieważ moim zdaniem należy potwierdzić prawo pacjentów do
transgranicznej opieki zdrowotnej.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    na piśmie – (PL) Dyrektywa w sprawie
stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej jest dokumentem niezwykle
ważnym dla obywateli Unii Europejskiej. Z tym większą uwagą śledziłam prace nad nim.
Z satysfakcją stwierdzam, że dyrektywa pozostawia pacjentom prawo wyboru miejsca
uzyskania opieki zdrowotnej, wzmacniając tym samym wspólny rynek, który jest tematem
głównym mojej pracy w Parlamencie Europejskim, oraz dostosowując się do swobody
podróżowania oraz podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej. To swoiste zdrowotne
Schengen obejmie takie kwestie jak wzajemne uznawanie recept, koniec dyskryminacji
pacjentów ze względu na kraj pochodzenia oraz zniesienie konieczności posiadania
dodatkowego ubezpieczenia za granicą.

Z punktu widzenia wspólnego rynku kolejną bardzo ważną kwestią jest poruszenie tematu
fałszywych leków i produktów medycznych. Dyrektywa podkreśla, że są one poważnym
problemem, szczególnie w kontekście transgranicznej opieki zdrowotnej, podobnie zresztą
jak turystyka medyczna. Dyrektywa walczy z nią poprzez zapewnienie zwrotu kosztów
leczenia do poziomu gwarantowanego w kraju pochodzenia, lub jeśli kwota ta jest niższa
niż koszt leczenia/zabiegu, zapewnienie zwrotu faktycznie poniesionych kosztów.
Wprowadzone rozwiązania przyczynią się do poprawy sytuacji pacjentów w Unii
Europejskiej oraz wzmocnią wspólny rynek, tak więc głosowałam za przyjęciem dyrektywy.

Thomas Ulmer (PPE),    na piśmie – (DE) Cieszę się, że miałem możliwość zagłosowania
za przyjęciem sprawozdania, które – po osiągnięciu porozumienia z Radą w ramach

101Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL19-01-2011



drugiego czytania – spowoduje istotną poprawę w zakresie swobodnego przemieszczania
się pacjentów w Unii Europejskiej. Obecnie leczenie ambulatoryjne nie stanowi dla
obywateli UE problemu, a leczenie szpitalne stało się o wiele prostsze. To właśnie w takich
dziedzinach Europa może przynieść wymierną wartość dodaną. W efekcie sektor opieki
zdrowotnej stopniowo przekształca się z mozaiki poszczególnych usług w jedną całość.

Viktor Uspaskich (ALDE),    na piśmie – (LT) Z punktu widzenia naszych pacjentów
niezwykle istotna jest szansa uzyskania niezbędnych usług medycznych o wysokiej jakości
bez względu na to, czy znajdują się w swoim kraju, czy za granicą. Cieszę się, że w
przedmiotowym sprawozdaniu omawia się też kwestię mobilności pacjentów w UE. Litwini
żyjący i mieszkający za granicą muszą mieć zapewnioną szansę otrzymania leczenia w
razie konieczności, bez płacenia absurdalnie wielkich pieniędzy lub czekania przez wiele
miesięcy w niepewności. Kluczowe znaczenie ma informacja. Popieram propozycję
sprawozdawczyni, by każde państwo członkowskie utrzymywało krajowy punkt
kontaktowy w celu informowania pacjentów o dostępności opieki medycznej i procedurach
administracyjnych. Czasami jednak w kraju obywatela nie jest dostępne leczenie wszystkich
schorzeń, dlatego leczenie powinno nastąpić w innym kraju. Musimy starać się zapewnić,
by transgraniczne usługi opieki zdrowotnej czy turystyka medyczna (jak to określa
sprawozdawczyni w tym przypadku) nie osłabiły naszych krajowych systemów opieki
zdrowotnej. Potrzebna jest doskonała równowaga. Niskie ceny i łatwość podróży czyni
Litwę szczególnie atrakcyjnym krajem dla mieszkańców innych państw UE, którzy mogą
poszukiwać możliwości tańszego leczenia i tańszych operacji za granicą. Jeżeli nie zostanie
to poddane ścisłej kontroli, to turystyka medyczna może wywołać nadmiar usług lub
niepotrzebne koszty logistyczne, szczególnie w nowych państwach członkowskich UE,
takich jak Litwa.

Derek Vaughan (S&D),    na piśmie – Organizacja usług zdrowotnych w poszczególnych
krajach UE jest bardzo zróżnicowana, a ja popieram dyrektywę, w której określa się spójne
podejście do finansowania transgranicznej opieki zdrowotnej.

Chociaż transgraniczna opieka zdrowotna dotyczy wyłącznie małej części ludności UE,
to wyjaśnienie istniejących przepisów tych pacjentów w ramach jednego aktu prawnego
zapewni ochronę finansową obywatelom, którzy pragną udać się na leczenie do innego
państwa członkowskiego. Istotne znaczenie ma zapewnienie pacjentom żyjącym w pobliżu
granic państwa oraz mieszkańcom mniejszych państw członkowskich cierpiącym na
rzadkie schorzenia wsparcia finansowego przy poszukiwaniu opieki medycznej w innych
krajach UE.

Porozumienie umożliwi pacjentom uzyskanie zwrotu kosztów leczenia, aż do kwoty
przewidzianej przez ich krajowe systemy zdrowotne w przypadku analogicznej terapii.
Przedmiotowa dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej zapewni też
ustanowienie przez państwa członkowskie punktów kontaktowych w celu dostarczenia
odpowiedniej informacji obywatelom chcącym wyjechać za granicę w celu podjęcia
leczenia.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) 19 stycznia Parlament Europejski
przyjął prawo europejskie dotyczące praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Mogę wyłącznie poprzeć dostęp wszystkich obywateli UE, bez względu na ich kraj
zamieszkania, do opieki zdrowotnej. To jednak nie jest najważniejszym celem
przedmiotowego tekstu, który służy przede wszystkim wzmocnieniu rynku wewnętrznego,
a nie wspieraniu powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej.
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W tekście stwierdza się, że wyjazd za granicę w celu leczenia może być korzystny zwłaszcza
dla pacjentów znajdujących się na długich listach oczekujących lub niemogących znaleźć
wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej.

Pierwszym prawem pacjenta jest uzyskanie szybkiego i odpowiedniego leczenia, bez
jakichkolwiek przeszkód, w swoim miejscu zamieszkania. Przedstawianie obowiązku
osoby chorej do przemieszczenia się i sfinansowania wyjazdu za granicę w celu uzyskania
odpowiedniego leczenia jako jej prawa jest nieprzyzwoite.

Zamiast wspierania publicznych systemów ochrony zdrowia w celu zapewnienia równego
dostępu do opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, pacjentów zachęca się do wybierania
sobie leczenia w całej Europie, niczym każdego innego towaru dopuszczonego do
swobodnego obrotu w Unii Europejskiej.

Nie mogę poprzeć takiej koncepcji opieki zdrowotnej.

Projekt rezolucji: (B7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie – (LT) Poparłam tę rezolucję w sprawie
dobrowolnych umów o partnerstwie FLEGT z Republiką Kamerunu i Republiką Konga.
Należy podkreślić, że dobrowolne umowy w sprawie handlu drewnem nie mogą zaszkodzić
realizacji ogólnego unijnego celu, jakim jest walka ze zmianami klimatu, i że muszą one
gwarantować zrównoważoną gospodarkę leśną. Mam nadzieję, że te dobrowolne umowy
wspomogą, a nie utrudnią, realizację naszego zamierzenia, jakim jest wspólne
powstrzymanie handlu nielegalnie pozyskiwanym drewnem i uczestniczenie w wysiłkach
na rzecz ograniczenia wylesiania i degradacji lasów, związanych z tym emisji dwutlenku
węgla i utraty bioróżnorodności na świecie.

Dlatego popieram apel skierowany do Komisji, aby zapewniła spójność unijnej polityki i
za wszelką cenę starała się zapewnić, by dobrowolne umowy o partnerstwie nie zachęcały
do rozszerzania działalności w zakresie wyrębów przemysłowych na dziewicze obszary
leśne, a także aby współpracowała ze wszystkimi rządami, które podpiszą dobrowolne
umowy o partnerstwie w przyszłości, w zakresie monitorowania i prowadzenia działań
na rzecz wyeliminowania negatywnych skutków wyrębu lasów – zarówno bezpośrednich,
jak i pośrednich – na faunę i florę.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie – (PT) Popieram dobrowolne umowy o
partnerstwie ze względu na ich znaczenie dla walki z handlem nielegalnie pozyskiwanym
drewnem w UE. Pragnę podkreślić ich znaczenie dla walki z wylesianiem oraz degradacją
lasów, a także z wynikającymi z tego emisją dwutlenku węgla i utratą różnorodności
biologicznej w wymiarze światowym. Jednocześnie umowy te promują wzrost gospodarczy,
rozwój społeczny i ekologiczne źródła żywności. Apeluję do Komisji, by zapewniła spójność
polityki UE, co pozwoli jej przyczynić się do realizacji zobowiązań międzynarodowych
wszystkich zainteresowanych stron dobrowolnych umów o partnerstwie.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie – (FR) Według ONZ 20-40 % światowej produkcji
drewna to wynik nielegalnego wyrębu. Co więcej, każdego roku powierzchnia wylesianych
terenów powiększa się o 13 milionów hektarów, co odpowiada – zgodnie z szacunkami
– 20 % światowych emisji CO2. Zatwierdzone właśnie przez Parlament dobrowolne umowy
o partnerstwie wspomogą walkę z handlem nielegalnie pozyskiwanym drewnem,
poprawiając identyfikowalność drewna pozyskiwanego w Republice Konga i Kamerunu,
dzięki niezależnym procedurom kontroli i dobrym praktykom w dziedzinie gospodarki
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leśnej. Mówiąc bardziej ogólnie, umowy te przypominają o obowiązkach spoczywających
na Unii Europejskiej, gdy ta negocjuje umowy handlowe. Unia Europejska musi realizować
konsekwentną politykę handlową i musi sprawić, by umowy handlowe nie prowadziły
do masowego wylesiania w związku z chęcią zaspokojenia popytu na drewno lub produkcję
biopaliw. Dlatego też Parlament nalega, by Komisja Europejska regularnie przedkładała
sprawozdania w sprawie realizacji postanowień tych umów.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem projektu rezolucji
dotyczącej dobrowolnych umów o partnerstwie w sprawie egzekwowania prawa,
zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (VPA), ponieważ wynegocjowanie tych umów
umożliwi nam określenie dobrych praktyk przydatnych w przyszłych negocjacjach z
krajami zaopatrującymi nas w drewno – w celu zwalczania nielegalnego wyrębu lasów, a
także zapewnienia ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami leśnymi w
skali globalnej.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Nielegalny wyrąb lasów jest niczym innym, jak tylko
grabieniem zasobów naturalnych krajów dostarczających drewno, zazwyczaj krajów
rozwijających się, i jest jawnym atakiem na różnorodność biologiczną oraz jakość życia
ludzi i ich perspektywy na przyszłość. Jeżeli umowy takie jak te zawarte z Republiką Konga
i Republiką Kamerunu okażą się skuteczne w walce z tą plagą, będą mogły stać się podstawą
innych tego rodzaju umów w przyszłości. Cieszy mnie troska Europy o ochronę zasobów
naturalnych innych krajów, ale muszę podkreślić, że mimo ram regulacyjnych wynikających
z tych umów, zwycięstwo w walce z handlem nielegalnie pozyskiwanym drewnem w
znacznym stopniu zależy od rządów i instytucji krajów produkujących drewno. Bez ich
uczestnictwa i skutecznego zaangażowania wszelkie akceptowane przez nie instrumenty
będą nieskuteczne. Model ten jest zatem również apelem do krajów będących
odpowiednikami UE, by zachowywały się odpowiedzialnie i zrozumiały potrzebę ochrony
interesów ich przyszłych pokoleń, i by działały w interesie wszystkich, opierając się pokusie
szybkiego zysku.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Unia Europejska stara się walczyć z
nielegalnym wyrębem lasów, zabiegając równocześnie o ochronę zasobów leśnych i
promując zrównoważone gospodarowanie nimi w wymiarze globalnym.

Dlatego z zadowoleniem przyjmuję podpisanie dobrowolnych umów o partnerstwie z
Kamerunem i Republiką Konga, które mają na celu poprawę gospodarki leśnej, a w razie
konieczności – zreformowanie istniejącego ustawodawstwa, i które sprawią, że działalność
w sektorze leśnictwa stanie się przejrzysta, będzie odbywała się z poszanowaniem praw
rdzennych mieszkańców tych krajów i nie będzie pogłębiała negatywnego oddziaływania
na środowisko.

Umowy te mają zasadnicze znaczenie dla walki z nielegalnym pozyskiwaniem drewna
oraz degradacją lasów, i pozwolą powstrzymać wylesianie oraz degradację lasów, a także
związane z nimi emisje dwutlenku węgla i utratę różnorodności biologicznej w wymiarze
światowym. W związku z tym pragnę podkreślić znaczenie zaapelowania do Komisji, by
regularnie sporządzała i przedkładała Parlamentowi sprawozdania z postępów we
wdrażaniu postanowień wszystkich obowiązujących i przyszłych umów tego rodzaju.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) W przedmiotowej rezolucji słusznie
podkreślono, że eksploatacja lasów tropikalnych odbywa się w sposób niezrównoważony,
ponieważ prowadzi do degradacji i niszczenia ekosystemów, które są niezwykle ważne,
zarówno z funkcjonalnego punktu widzenia, jak i z perspektywy dziedzictwa naturalnego,
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które chronią. Uważamy również, że słusznie i w samą porę zwrócono w rezolucji uwagę
na ograniczenia i sprzeczności istniejące w dobrowolnych umowach o partnerstwie w
sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa. To jednak nie
wystarczy, by zapewnić to, co konieczne do walki z przyczynami problemu nielegalnego
lub niezrównoważonego wyrębu lasów. Należy w szczególności wspomnieć, że problemu
tego nie można rozpatrywać w oderwaniu od ogromnej słabości gospodarek tych krajów
i znacznego poziomu ubóstwa ich mieszkańców, i że czasami działalność ta jest jedynym
źródłem dochodów dla wielu rodzin. Nieuchronnie prowadzi to do konkluzji – zawartej
w naszej poprawce, którą niestety odrzucono – że nielegalny i niezrównoważony wyrąb
lasów można powstrzymać tylko pod warunkiem zadbania o sytuację gospodarczą i
społeczną tych krajów, tak by zmienić model gospodarki oparty na znacznym uzależnieniu
od eksploatacji i eksportu określonej liczby surowców do krajów uprzemysłowionych, co
pogłębia neokolonialne stosunki uzależnienia i zachęca do rabunku zasobów krajów
rozwijających się i ich podporządkowywania.

Jarosław Kalinowski (PPE),    na piśmie – (PL) Po raz kolejny pragnę przypomnieć na
forum Parlamentu Europejskiego o znaczeniu, jakie lasy mają dla klimatu, gospodarki
wodnej, rolnictwa oraz kultury danego kraju czy regionu, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Towary wykonane z drewna mają natomiast niemałe znaczenie rynkowe. Dlatego musimy
mieć absolutną pewność, iż drewno pochodzące z Kamerunu, Konga czy jakiegokolwiek
innego państwa trzeciego zostało pozyskane, transportowane i wprowadzone do obrotu
legalnie, z poszanowaniem potrzeb społeczności oraz prawa z dziedziny zarządzania
lasami. Partnerstwo z tymi krajami zaowocuje poprawą gospodarki leśnej, zwiększeniem
wiarygodności i konkurencyjności krajów eksportujących na arenie międzynarodowej.

David Martin (S&D),    na piśmie – Z zadowoleniem przyjmuję tę rezolucję, która
towarzyszy procedurom zgody dotyczącym dobrowolnych umów o partnerstwie w sprawie
egzekwowania prawa w dziedzinie leśnictwa i handlu drewnem z Kamerunem i Kongo.
W rezolucji słusznie podkreślono, że z punktu widzenia realizacji celów dobrowolnych
umów o partnerstwie niezwykle istotne będzie zapewnienie wystarczających funduszy,
monitorowania i zaangażowania organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa
obywatelskiego.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Problem rabunkowej gospodarki
leśnej jest niezwykle istotny z punktu widzenia walki z degradacją różnorodności
biologicznej. Rabunkowa gospodarka leśna wynika głównie ze współczesnej globalizacji,
której najważniejszym uzasadnieniem i siłą napędową jest produkcja, w związku z czym
taki sposób traktowania lasów pozostaje całkowicie zgodny z prawem. Stosowanie
dwustronnych dobrowolnych umów o partnerstwie, mających na celu walkę z nielegalną
eksploatacją lasów, jest zaledwie małym krokiem w kierunku stworzenia koniecznego
mechanizmu karania sprawców wszelkich „przestępstw ekologicznych”. W każdym razie
tego rodzaju umowy, które zasadniczo mają nadal prowizoryczny charakter, zasługują
na to, by je wspierać, a w szczególności udoskonalać.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Często wyrąb lasów w Afryce odbywa się niezgodnie
z prawem, co jest niezwykle niekorzystne z punktu widzenia ochrony zasobów naturalnych
krajów producenckich, i jest również atakiem wymierzonym w różnorodność biologiczną,
a także w jakość życia ludzi i ich perspektywy na przyszłość.

Podpisanie tego rodzaju umowy z Republiką Konga i Kamerunem może pomóc odwrócić
tę tendencję, o ile umowy okażą się skuteczne i o ile uda się za ich pomocą powstrzymać
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nielegalny wyrąb lasów w tych krajach Afryki. Korzystanie z takich umów przez UE w
celu ochrony zasobów naturalnych innych krajów jest godne pochwały. Aby jednak te
inicjatywy były skuteczne, konieczne jest, by również rządy i instytucje państw
produkujących drewno wzięły udział w tej walce.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie – (DE) Nie możemy oczekiwać, że umowy o partnerstwie
w sprawie zrównoważonego korzystania z zasobów leśnych w wymiarze światowym
zdziałają cuda. Skuteczna walka z nielegalnym wyrębem lasu będzie możliwa tylko pod
warunkiem zapewnienia większej odporności lokalnych systemów na korupcję, zamknięcia
tylnych drzwi, za pomocą których obchodzone są istniejące przepisy, i wreszcie –
wprowadzenia możliwości nakładania wysokich kar i sankcji za nieprzestrzeganie tych
przepisów. Jeżeli chodzi o szkody środowiskowe powstające w wyniku działalności w
sektorze leśnym, ważne jest, by nie zapominać o szkodach, jakie wyrządza transport. Choć
nie możemy się spodziewać cudów po tych umowach, to jednak są one krokiem w dobrym
kierunku, co skłoniło mnie do zagłosowania za przyjęciem sprawozdania.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem projektu
rezolucji w sprawie dobrowolnych umów o partnerstwie w sprawie egzekwowania prawa,
zarządzania i handlu drewnem i produktami z drewna z Unią Europejską. Głosowałam
za, ponieważ wierzę, że dzięki wynegocjowaniu tych dobrowolnych umów o partnerstwie
uzyskaliśmy wytyczne w sprawie najlepszych praktyk, które mogą posłużyć za precedens
w toczących się obecnie negocjacjach w sprawie innych dobrowolnych umów o
partnerstwie z krajami produkującymi drewno.

W tym kontekście cieszy mnie, że UE przyjęła swoją część odpowiedzialności za
powstrzymanie nielegalnego wyrębu lasów, w tym z branżami pokrewnymi, a także za
wzmocnienie działań w zakresie ochrony i zrównoważonego korzystania z zasobów
leśnych w wymiarze ogólnoświatowym. Moje zadowolenie budzi to, że zobowiązania
zainteresowanych stron do poprawy gospodarowania lasami są przejrzyste i przewidują
poszanowanie praw rdzennej ludności, zapewniając jednocześnie ochronę
bioróżnorodności lasów, klimatu i zrównoważony rozwój społeczny.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałem za przyjęciem tego projektu rezolucji
w sprawie dobrowolnych umów o partnerstwie z Kamerunem i Republiką Konga.
Podkreśliłbym potrzebę uzgadniania w trakcie negocjowania tego rodzaju umów środków
zapewniających realizację celów związanych z powstrzymaniem nielegalnego pozyskiwania
drewna, ochroną i zrównoważonym gospodarowaniem zasobami leśnymi, a także
poszanowanie praw miejscowej ludności.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – Po wnikliwej analizie przeprowadzonej
wspólnie z kilkoma organizacjami pozarządowymi postanowiliśmy poprzeć zawarcie
tych dwóch dobrowolnych umów o partnerstwie. Zalecenia Zielonych zostały przyjęte w
komisji jednomyślnie. Zażądaliśmy jednak w naszych wyjaśnieniach, by Komisja
doprecyzowała niektóre szczegóły. Dlatego, by zająć się pewnymi dodatkowymi obawami,
zgłoszono pytanie ustne do debaty, przy poparciu wszystkich grup politycznych, w którym
podkreślono, że Komisja musi koniecznie upewnić się, by wybrane kryteria były
uwzględniane nie tylko w trakcie podpisywania umowy, ale również w trakcie jakże istotnej
fazy wcielania jej postanowień w życie. Zażądaliśmy na przykład od Komisji przedkładania
w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie danej umowy sprawozdania w sprawie
środków podjętych w celu zapewnienia, by dialog między zainteresowanymi stronami i
społeczeństwem obywatelskim, w tym z ludnością miejscową i rdzenną, był kontynuowany
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i podtrzymywany w fazie realizacji postanowień umowy. W tekście podkreślono ryzyko,
jakie niesie ze sobą eksploatacja lasów na dużą skalę, a także bezpośrednie i pośrednie
oddziaływanie wyrębu lasów na faunę i florę, różnorodność biologiczną, wylesianie,
degradację lasów i miejscową ludność oraz ludność rdzenną. Staraliśmy się również
poruszyć kwestię zasadniczej potrzeby zapewnienia wolności słowa i poszanowania praw
człowieka, tak by wszelkie skargi mogły być usłyszane w każdym państwie
zainteresowanym dobrowolnymi umowami o partnerstwie.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie – (IT) Dobrowolne umowy o partnerstwie w sprawie
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu drewnem i produktami z drewna z Unią
Europejską (FLEGT) reprezentują europejski model – obecnie w fazie opracowywania –
walki z nielegalnym międzynarodowym handlem drewnem.

Zatwierdzone partnerstwa z Republiką Kamerunu i Republiką Konga dają nam wytyczne
w sprawie dobrych praktyk, które mogą stanowić ważny precedens dla innych toczących
się obecnie negocjacji z krajami produkującymi drewno. Głównym celem przyjętego tekstu
jest wspólna walka z handlem nielegalnie pozyskiwanym drewnem i produktami z niego
wykonanymi i uczestniczenie w wysiłkach na rzecz powstrzymania wylesiania i degradacji
lasów, związanych z tym emisji dwutlenku węgla i utraty bioróżnorodności w wymiarze.
Jednocześnie będzie to oznaczało promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
zrównoważonego rozwoju społecznego i poszanowania ludności miejscowej i rdzennej.

Choć lasy są suwerenną własnością państw, w których rosną, środowisko leśne jest
wspólnym dziedzictwem ludzkości i wymaga ochrony, zachowania, a tam gdzie to możliwe
– przywracania, co w ostatecznym rozrachunku ma na celu zachowanie światowej
różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, a także ochronę ziemskiego klimatu
przed zachodzącymi obecnie zmianami.

Bart Staes (Verts/ALE),    na piśmie – (NL) W ramach FLEGT kraje eksportujące drewno
tropikalne rozpoczęły zawieranie dobrowolnych umów o partnerstwie (VPA) z UE, by
zagwarantować identyfikowalność i legalność drewna. Umowy te przewidują również
niezależne procedury weryfikacji. Umożliwia to tym krajom wyznaczanie standardów
gospodarowania lasami i korzystania z nich. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wyrazić
swoją radość z zawarcia przez Komisję umów z Kamerunem i Republiką Kongo. Umowy
te stanowią dobry wzór przyszłych dobrowolnych umów o partnerstwie, na przykład z
niektórymi krajami azjatyckimi i Demokratyczną Republiką Konga.

Kolejną istotną kwestią dla Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego jest to,
że Komisja zobowiązała się przedkładać, w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie
danej dobrowolnej umowy o partnerstwie, sprawozdanie z działań podjętych na rzecz
ułatwiania i prowadzenia stałego dialogu między zainteresowanymi stronami i
społecznościami, w tym z ludnością miejscową i rdzenną. Nadmierna eksploatacja lasów
jest zagrożeniem nie tylko dla miejscowej ludności, ale również dla fauny i flory, a także
bioróżnorodności. Umowy te pomogą ograniczyć tego rodzaju masowe wylesianie,
prowadzące do wzrostu globalnego ocieplenia.

Zalecenie: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie – (PT) Popieram cel, jakim jest zapewnienie ram
prawnych umożliwiających stwierdzanie pochodzenia i zapewniających identyfikowalność
produktów z drewna, ustanowienie niezależnych rządowych procedur poświadczających,
że wszystkie produkty z drewna eksportowane przez Republikę Kamerunu na rynki
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europejskie zostały pozyskane, przetransportowane i wyeksportowane zgodnie z prawem,
co pozwoli położyć fundamenty pod zgodne z prawem zarządzenie i korzystanie z drewna
w kameruńskim sektorze drewna, a także usprawni egzekwowanie przepisów i gospodarkę
w tym sektorze. Uważam również, że umowa ta ma kolosalne znaczenie, ponieważ kraj
ten jest głównym afrykańskim eksporterem drewna do Europy i istnieją poważne problemy
na wielu szczeblach zarządzania, takie jak degradacja środowiska naturalnego czy korupcja.
Musimy również koniecznie zapewnić, by podjęte przez UE i Kamerun zobowiązania w
zakresie ochrony środowiska, zapewnienia kontroli ze strony społeczeństwa obywatelskiego
i większego angażowania ludności miejscowej i rdzennej poprzez zapewnienie jej
możliwości korzystania z jej praw podstawowych były faktycznie wypełniane.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie – (LT) Głosowałem za przyjęciem tego zalecenia.
Kamerun, którego 40 % terytorium pokrywają lasy, jest największym afrykańskim
eksporterem twardego drewna do Europy. Kamerun sprzedaje UE 80 % drewna. Jednak
branża ta jest poważnie obciążona problemami w zakresie gospodarowania, które prowadzą
do degradacji środowiska, nierówności, ubóstwa i korupcji. Z ankiet przeprowadzonych
przez organizacje pozarządowe wynika, że 20 % kongijskiego drewna sprowadzanego na
europejski rynek pochodzi ze źródeł nielegalnych, niezależnie od tego, czy drewno jest
przeznaczone do produkcji, sprzedaży, przetworzenia czy na eksport. Przedmiotowa
dobrowolna umowa o partnerstwie między Unią Europejską a Kamerunem stanowi dobry
przykład na to, jak dzięki odpowiedzialnym zakupom możemy przyczyniać się do poprawy
jakości środowiska w krajach trzecich, czy też na świecie, zmniejszenia zanieczyszczenia
i walki ze zmianami klimatycznymi, ubóstwem i korupcją. Wierzę, że zasada
odpowiedzialnych zakupów może znacznie przyczynić się do ograniczenia
niesprawiedliwego i niezgodnego z prawem handlu i do ochrony lasów i różnorodności
biologicznej.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie – (PT) Z zadowoleniem przyjmuję
zobowiązywania ustalone między UE a Republiką Kamerunu, które mają na celu poprawę
gospodarki leśnej i w razie konieczności zreformowanie istniejącego ustawodawstwa, tak
by sprawić, że działalność w sektorze leśnictwa będzie przejrzysta, będzie odbywała się z
poszanowaniem praw rdzennych mieszkańców kraju i nie będzie pogłębiała negatywnego
oddziaływania na środowisko.

Środowisko leśne stanowi wspólne światowe dziedzictwo, które należy chronić i zachować,
a w miarę możliwości – odtwarzać, czego ostatecznym celem jest zachowanie światowej
różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, a także ochrona klimatu. Aby osiągnąć
te cele, niezbędne jest, by rządy partnerskie w Afryce i krajach trzecich sporządzały plany
zarządzania zasobami i zagospodarowania terenu. Jednocześnie muszą wskazać, jaka
pomoc będzie konieczna ze strony partnerów zagranicznych i organizacji
międzynarodowych, by pomóc im zrealizować te cele.

George Sabin Cutaş (S&D),    na piśmie – (RO) Głosowałem za zawarciem dobrowolnej
umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie
egzekwowania przepisów w dziedzinie leśnictwa, ponieważ zapewni ona ramy prawne
dla zgodnego z przepisami zarządzania eksploatacją drewna w Kamerunie i jego wywozu
do UE. Ma to na celu wyeliminowanie korupcji, która napędza nielegalny handel drewnem
i wypracowanie zbioru praktyk dobrego gospodarowania w tej dziedzinie.

Uczestniczenie członków społeczeństwa obywatelskiego w zawieraniu tej umowy jest
pozytywnym krokiem, który powinien znaleźć swoją kontynuację, tak by możliwe było
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zapewnienie kontroli zewnętrznej nad postępami w zakresie walki z oszustwami i
rozwijaniem zrównoważonego handlu.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem zalecenia w sprawie
dobrowolnej umowy o partnerstwie między UE a Republiką Kamerunu, ponieważ
przewiduje ona reformy polityczne i legislacyjne, które umożliwią kameruńskiemu
sektorowi drzewnemu promowanie dobrego zarządzania i przejrzystości w celu zwalczania
oszustw i nielegalnego handlu drewnem.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Zawarcie dobrowolnej umowy o partnerstwie między
Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i
handlu w sektorze leśnictwa w odniesieniu do produktów z drewna importowanych w
ramach unijnego systemu egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie
leśnictwa (FLEGT) ma kapitalne znaczenie, zważywszy na negatywne skutki, jakie niesie
ze sobą nielegalny handel drewnem. Umowa ta powinna umożliwić identyfikację
pochodzenia drewna i zachęcić do stosowania niezależnych procedur weryfikowania
pochodzenia. Mam nadzieję, że związanie Kamerunu FLEGT skutecznie ograniczy
możliwości, jakimi dysponują nielegalnie handlujący drewnem, stwarzając tym samym
skuteczny i przejrzysty system kontrolowania, czy drewno pochodzi z legalnych źródeł.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Unia Europejska stara się walczyć z
nielegalnym wyrębem lasów, zabiegając równocześnie o ochronę zasobów leśnych i
promowanie zrównoważonego gospodarowania nimi w skali globalnej.

Dlatego z zadowoleniem przyjmuję podpisanie dobrowolnej umowy o partnerstwie z
Kamerunem mającej na celu poprawę gospodarki leśnej, a w razie konieczności –
zreformowanie istniejącego ustawodawstwa, co sprawi, że działalność w sektorze leśnictwa
stanie się przejrzysta, będzie odbywała się z poszanowaniem praw rdzennych mieszkańców
kraju i nie będzie pogłębiała negatywnego oddziaływania na środowisko.

Umowy te mają zasadnicze znaczenie dla walki z nielegalnym pozyskiwaniem drewna
oraz degradacją lasów, i pozwolą powstrzymać wylesianie oraz degradację lasów, a także
związane z nimi emisje dwutlenku węgla i utratę różnorodności biologicznej w wymiarze
światowym. W związku z tym pragnę podkreślić znaczenie zwrócenia się do Komisji z
apelem, by regularnie sporządzała i przedkładała Parlamentowi sprawozdania z postępów
we wdrażaniu postanowień wszystkich obowiązujących i przyszłych umów tego rodzaju.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Choć cele określone w tej umowie, jakimi
jest zapewnienie identyfikowalności i certyfikacji produktów z drewna pochodzących z
Republiki Kamerunu są z pewnością godne pochwały, nie stanowią one – naszym zdaniem
– wystarczającego rozwiązania problemu niszczenia lasów, a tym samym zagrożenia
integralności zasobów, które mają ogromne znaczenie z punktu widzenia ekologii i ochrony
środowiska i które są niezwykle istotne dla przetrwania i stylu życia lokalnych społeczności
i ludności rdzennej. Sam sprawozdawca zdaje sobie sprawę ze słabości tej umowy,
wymieniając długą listę obaw, o których umowa milczy. Umowa nie uwzględnia w
szczególności tego, że wyrąb na skalę przemysłową może przyczynić się do zwiększenia
degradacji lasów i wylesiania, w tym dziewiczych lasów o dużym poziomie różnorodności
biologicznej. Sprawozdawca przyznaje, że umowa ułatwi przywóz do UE drewna
pochodzącego z Kamerunu i że może to być sprzeczne z unijnym celem, jakim jest walka
ze zmianami klimatu. W sprawozdaniu przyznano, że społeczności lokalne i rdzenni
mieszkańcy tego kraju nie uczestniczyli bezpośrednio w negocjowaniu umowy.
Dostrzeżono w nim również brak funduszy celowych, a także wsparcia technicznego i
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zasobów ludzkich koniecznych do wcielenia postanowień umowy w życie. Między innymi
z tych względów wstrzymaliśmy się od głosu.

Lorenzo Fontana (EFD),    na piśmie – (IT) Fakt że Kamerun jest wiodącym eksporterem
drewna twardego do Europy wiąże się z koniecznością uregulowania przepływu towarów
z tego kraju za pomocą umowy partnerskiej, nad którą dziś głosujemy. Należy stanowczo
zająć się korupcją i łamaniem prawa w Kamerunie poprzez stworzenie systemu sprawdzania
legalności i niezależnych kontroli całego systemu. Choć pozostają wątpliwości co do
rzeczywistej skuteczności tej umowy, uważam, że poparcie zalecenia pana posła Jadota
jest słuszne.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie – (LT) Poparłem ten dokument, ponieważ celem
dobrowolnej umowy partnerskiej między Kamerunem a Unią Europejską jest zapewnienie
ram prawnych umożliwiających wykrywanie i zapewnienie identyfikowalności drewna,
wprowadzenie rządowych i niezależnych procedur weryfikacji służących poświadczaniu,
że drewno przywożone z Kamerunu do UE zostało w całości zamówione, pozyskane,
przetransportowane i wyeksportowane zgodnie z prawem, tak by zapewnić podstawę dla
legalnego gospodarowania i eksploatacji kameruńskich lasów, a także wzmocnić
egzekwowanie przepisów w sprawie leśnictwa i gospodarki leśnej. Uważam że musimy
skończyć z nielegalnym handlem drewnem i korupcją oraz stworzyć skuteczny, przejrzysty
system monitorowania legalności drewna i produktów pochodnych. Dobrowolna umowa
o partnerstwie między Kamerunem a UE, która została zawarta zgodnie z zasadami WTO,
przewiduje szereg reform politycznych i regulacyjnych, które umożliwią przemysłowi
drzewnemu Kamerunu stworzenie dobrego zarządzania drewnem i uzyskanie większej
przejrzystości. VPA przewiduje innowacyjną procedurę zwalczania oszustw i nielegalnych
praktyk w handlu drewnem, w tym określenie zakresu legalnego handlu drewnem, system
weryfikowania legalności i niezależnych kontroli całego systemu zaprojektowany do
osiągania bardziej zrównoważonego handlu drewnem. Należy podkreślić, że te dobrowolne
umowy w sprawie handlu drewnem nie mogą zaszkodzić realizacji ogólnego unijnego
celu, jakim jest walka ze zmianami klimatu, i muszą zagwarantować zrównoważoną
gospodarkę leśną, powstrzymać wylesianie i degradację lasów, a także towarzyszącą im
emisję dwutlenku węgla i utratę różnorodności biologicznej w skali światowej.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie – (IT) Przedmiotowy projekt rezolucji dotyczy ważnej
umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Kamerunu. Głównym celem
tego partnerstwa jest stworzenie ram legislacyjnych, które zapewnią identyfikowalność
drewna, wprowadzą procedury certyfikacji ilości drewna wywiezionego z Kamerunu do
krajów europejskich, a także umożliwią sprawdzanie zgodności handlu z wymogami
prawnymi, a nade wszystko – środowiskowymi. Kamerun jest największym afrykańskim
eksporterem twardego drewna do Europy, która jest rynkiem zbytu dla 80 % jego produkcji.
W związku z tym musimy rozważyć potrzebę ustanowienia systemów i procedur nadzoru
dla tego sektora rynku, by zapobiegać prowadzeniu działalności rynkowej z
wykorzystaniem nielegalnych procedur. Zdecydowałem się poprzeć to zalecenie, ponieważ
jestem przekonany o potrzebie zawierania umów z krajami spoza Europy. Pragnę jednak
podkreślić, że partnerstwa te muszą być zgodne z zasadami ochrony środowiska i muszą
podlegać rygorystycznej kontroli, dzięki czemu działania w tym zakresie staną się
prawdziwą szansą na rozwój i wzrost.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Problem rabunkowej gospodarki
leśnej jest niezwykle istotny z punktu widzenia walki z degradacją różnorodności
biologicznej. Rabunkowa gospodarka leśna wynika głównie ze współczesnej globalizacji,
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której najważniejszym uzasadnieniem i siłą napędową jest produkcja, w związku z czym
taki sposób traktowania lasów pozostaje całkowicie zgodny z prawem. Wcielenie w życie
dwustronnej dobrowolnej umowy o partnerstwie między UE a Kamerunem, która ma na
celu walkę z nielegalną eksploatacją lasów, jest zaledwie małym krokiem w kierunku
stworzenia koniecznego mechanizmu karania sprawców wszystkich przestępstw
ekologicznych.

Należy zagwarantować niezależność decyzji, na podstawie których są przyznawane i
weryfikowane zezwolenia na wywóz, a także ograniczyć promowanie handlu drewnem,
a rozwój przemysłu leśnego ograniczyć do tego, co zrównoważone z ekologicznego
punktu widzenia. Brak środków w tym zakresie jest szczególnie dotkliwy. Ponadto należy
zgłosić poważne zastrzeżenia wobec wiarygodności systemu kontroli, zważywszy na
zaniedbania obowiązków, do których dochodzi ze strony kameruńskich władz.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Wyrąb lasów w Afryce często odbywa się niezgodnie
z prawem, co jest niezwykle niekorzystne z punktu widzenia ochrony zasobów naturalnych
krajów producenckich i jest również zamachem na różnorodność biologiczną, a także
jakość życia ludzi i ich perspektywy na przyszłość.

Mam nadzieję, że umowa wynegocjowana z Kamerunem pozwoli na skuteczną walkę z
nielegalnym wyrębem lasów w tym kraju, przyczyniając się tym samym do poprawy
warunków życia ludności utrzymującej się z pracy w tym sektorze, i że przyczyni się
również do poprawy różnorodności biologicznej i ochrony zasobów naturalnych
Kamerunu.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie – (DE) Chociaż umowa o partnerstwie z Kamerunem
w sektorze leśnictwa jest godna pochwały – a z racji tego, że wchodzi w życie w trakcie
Międzynarodowego Roku Lasów, jest również bardzo dobrym sposobem na poprawę
wizerunku UE – to wątpliwe jest, czy umowa jest warta papieru, na którym została zapisana.
Korupcja jest w Kamerunie na porządku dziennym. W światowym rankingu Transparency
International za rok 2010 Kamerun uplasował się na 146. miejscu. Organizacje zajmujące
się ochroną środowiska twierdzą, że rząd Kamerunu jest świadomy, iż w przemyśle leśnym
popełniane są przestępstwa związane z naruszeniem przepisów środowiskowych, ale
panująca w kraju korupcja nie pozwala na monitorowanie i ściganie przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa zagraniczne kontrolują ponad 60 % działalności w zakresie pozyskiwania
drewna i jego przetwórstwa oraz trzy czwarte eksportu drewna. Choć nie możemy się
spodziewać cudu po tej umowie, to jednak jest ona krokiem w dobrym kierunku, co
skłoniło mnie do zagłosowania za przyjęciem sprawozdania.

Franz Obermayr (NI),    na piśmie – (DE) Czterdzieści procent powierzchni Kamerunu
pokrywają lasy – do czasu – ponieważ Kamerun jest największym eksporterem drewna
tropikalnego w Afryce i w żadnym innym kraju lasy nie są wycinane na tak dużą skalę.
Eksperci szacują, że za 10-15 lat najważniejsze pod względem ekologicznym gatunki
drzew w dorzeczu rzeki Kongo znikną, jeżeli wycinanie lasów będzie kontynuowane na
taką samą skalę, jak dotychczas – czyli w celu generowania jak największych zysków. W
konsekwencji zagrozi to zielonym płucom Afryki, które mają niezwykle istotne znaczenie
dla klimatu na świecie, i zagrozi unikatowym gatunkom flory i fauny żyjącym w Kamerunie.
Aby chronić lasy tropikalne Kamerunu, konieczne są: walka z korupcją i przekupstwem
(na szczeblu urzędników, a także wspólnot dzierżawiących lasy państwowe), skuteczne
ściganie przestępstw, zrównoważona gospodarka leśna, czyli ścinanie drzew w ilościach
pozwalających na odrodzenie się drzewostanu, a także lepsze szkolenia drwali w celu
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zapobiegania niszczeniu terenów, na których odbywa się wycinka. Przede wszystkim
europejskie przedsiębiorstwa muszą zachowywać się odpowiedzialnie, ponieważ 80 %
pozyskiwanego drewna trafia do Europy. UE musi być aktywna w tym zakresie i
podejmować bezpośrednie i zdecydowane działania. Dlatego też głosowałem za przyjęciem
sprawozdania, ponieważ jest ono krokiem w słusznym kierunku.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Zagłosuję za podpisaniem
dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Kamerunu,
której cele obejmują zarządzanie lasami, promowanie kameruńskich produktów z drewna,
a także zapewnienie temu krajowi większej konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Cele te muszą być realizowane z uwzględnieniem celów i zobowiązań określonych w
umowie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa –
takich jak: wzmocnienie praw własności gruntów lokalnej społeczności i praw użytkowania
gruntów, zapewnienie skutecznego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego – ze
szczególnym uwzględnieniem ludności rdzennej – w kształtowaniu polityki w sprawach
związanych z gospodarką leśną, zwiększenie przejrzystości i ograniczenie korupcji.
Powyższe cele nie zostaną zrealizowane bez rzeczywistego i skutecznego zaangażowania
władz Republiki Kamerunu.

Zgadzam się ze sprawozdawcą w tym, że istnieje potrzeba – z uwagi na nowe kompetencje
wprowadzone traktatem lizbońskim – monitorowania przez Parlament Europejski
poszczególnych etapów negocjowania i wcielania w życie dobrowolnych umów o
partnerstwie, a także w tym, że należy wezwać Komisję, by przedstawiła Parlamentowi
analizy społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków tych umów, oprócz
innych dokumentów służących ocenie ich wdrażania.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie – (IT) Do celów dobrowolnej umowy o partnerstwie
między Unią Europejską a Republiką Kamerunu (umowa VPA UE-Kamerun zawarta 6 maja
2010 r.) należą: zapewnienie ram legislacyjnych umożliwiających wykrywanie nielegalnego
drewna i zapewniających identyfikowalność drewna, wprowadzenie rządowych i
niezależnych procedur weryfikacji służących poświadczaniu, że całe drewno pochodzące
z Kamerunu trafiło do UE zgodnie z prawem, a także wzmocnienie stosowania przepisów
i zarządzania w dziedzinie leśnictwa.

Spełniono większość kryteriów wynikających z definicji zawartych w dobrowolnej umowie
o partnerstwie. 40 % terytorium Kamerunu pokrywają lasy, a Kamerun jest największym
afrykańskim eksporterem twardego drewna do Europy, sprzedając UE 80 % drewna. W
Kamerunie występują jednak poważne problemy z zarządzaniem (korupcja), które
prowadzą do degradacji środowiska naturalnego.

W związku z tym zachodzi pilna potrzeba przyjęcia procedur na rzecz walki z nielegalnym
handlem drewnem poprzez bardziej skuteczne analizowanie i monitorowanie
mechanizmów handlu. Dobrowolna umowa o partnerstwie UE-Kamerun przewiduje
szereg reform politycznych i regulacyjnych. Wejdzie ona w życie zaraz po wdrożeniu
obiecanych zmian legislacyjnych i wprowadzeniu systemu kontroli legalności.

Z tych wszystkich względów głosuję za przyjęciem wniosku, który zezwala Parlamentowi
na przyjęcie stanowiska Rady.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Dobrowolna umowa o partnerstwie między
Kamerunem a UE przewiduje szereg reform politycznych i legislacyjnych, które umożliwią
kameruńskiemu sektorowi drewna wprowadzenie praktyk dobrego zarządzania i większej
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przejrzystości. Należy koniecznie zapewnić, by całość drewna i produktów z drewna
pochodzących z Kamerunu i sprowadzanych na europejski rynek była przywożona w
sposób całkowicie zgodny z prawem, a także by wszelkie wdrażane reformy zapewniały
poszanowanie praw ludności miejscowej i rdzennej i rzeczywiście przyczyniały się do
walki z korupcją i wzmocnienia roli miejscowych organizacji społeczeństwa
obywatelskiego. Dlatego głosowałem za podpisaniem tej umowy i mam nadzieję, że podjęte
zobowiązania i cele w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie
leśnictwa będą w pełni respektowane w trakcie realizacji zapisów umowy.

Csanád Szegedi (NI),    na piśmie – (HU) Uznałem, że sprawozdanie, w którym wyrażono
zgodę na zawarcie dobrowolnej umowy o partnerstwie między Kamerunem a Unią
Europejską, jest warte poparcia w głosowaniu. Uważam, że to bardzo ważne, by Kamerun,
największy eksporter drewna twardego z Afryki do Europy, stosował rygorystyczne przepisy
w dziedzinie gospodarki leśnej. Nie możemy dopuścić, by nadużycia i niszczenie środowiska
trwały nadal. Konieczne jest utworzenie skutecznego i przejrzystego systemu
monitorowania. Jestem przekonany, że europejscy politycy powinni poświęcić szczególną
uwagę ochronie środowiska naturalnego i wspierać wszystkie wysiłki na rzecz ochrony –
lub wspomagania ochrony – dobrego stanu naszego środowiska, nie tylko w odniesieniu
do Europy, ale także całego świata.

Zalecenie: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie – (PT) Popieram cel, jakim jest zapewnienie ram
prawnych umożliwiających stwierdzanie pochodzenia i zapewniających identyfikowalność
produktów z drewna, ustanowienie niezależnych rządowych procedur poświadczających,
że wszystkie produkty z drewna eksportowane przez Republikę Konga na rynki europejskie
zostały pozyskane, przetransportowane i wywiezione zgodnie z prawem, co pozwoli
położyć fundamenty pod zgodne z prawem gospodarowanie drewnem i używanie go w
kameruńskim sektorze drewna, a także usprawni egzekwowanie uregulowań i
gospodarowanie w tym sektorze. Umowa ta ma fundamentalne znaczenie, ponieważ kraj
ten eksportuje drewno i produkty pochodne warte ponad 250 milionów euro rocznie, z
czego ponad połowa trafia do UE. Zgadzam się również co do potrzeby zapewnienia, by
Republika Konga wywiązywała się ze zobowiązań, które przyjęła na siebie w zakresie praw
człowieka i ochrony środowiska.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie – (PT) Z zadowoleniem przyjmuję
zobowiązania określone w dobrowolnej umowie o partnerstwie między UE a Republiką
Konga, która ma na celu poprawę gospodarki leśnej i zreformowanie istniejącego
prawodawstwa w tym zakresie. Konieczne jest zapewnienie, by działalność w sektorze
leśnictwa była przejrzysta, odbywała się z poszanowaniem praw ludności i nie pogłębiała
negatywnych skutków dla środowiska. Pragnę podkreślić rolę niezależnych krajowych
organizacji społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych obserwatorów zewnętrznych
w monitorowaniu właściwego wdrażania dobrowolnych umów o partnerstwie przez
wszystkie zainteresowane strony.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem zalecenia w sprawie
dobrowolnej umowy o partnerstwie między UE a Republiką Konga, ponieważ umowa
przewiduje reformy polityczne i legislacyjne, które umożliwią kongijskiemu sektorowi
drzewnemu promowanie dobrego zarządzania i przejrzystości w celu zwalczania oszustw
i nielegalnego handlu drewnem.
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Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Handel nielegalnie pozyskanym drewnem jest
problemem poważnie odbijającym się na krajach produkujących, wśród których jest
również Republika Konga, i zagraża ekosystemom, stylowi życia, a także samym
gospodarkom krajów rozwijających się. Niestety Unia Europejska jest nadal odbiorcą
nielegalnie pozyskanego drewna, dlatego też należy poprzeć środki mające na celu
utrudnienie przywozu tego drewna do UE. W tym sensie umowa o partnerstwie, która ma
na celu umożliwienie weryfikowania pochodzenia i legalności drewna docierającego do
UE jest zdecydowanie pozytywnym środkiem. Podobnie jak w przypadku innych towarów
konsumpcyjnych, tak i tu konsument powinien mieć możliwość stwierdzenia, skąd
pochodzi drewno i upewnienia się, że spełnia ono odpowiednie wymogi prawne.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Unia Europejska stara się walczyć z
nielegalnym wyrębem lasów, zabiegając równocześnie o ochronę zasobów leśnych i
promowanie zrównoważonego gospodarowania nimi w wymiarze globalnym.

Dlatego z zadowoleniem przyjmuję podpisanie dobrowolnej umowy o partnerstwie z
Republiką Konga, która ma na celu poprawę gospodarki leśnej, a w razie konieczności –
zreformowanie istniejącego ustawodawstwa, co sprawi, że działalność w sektorze leśnictwa
stanie się przejrzysta, będzie odbywała się z poszanowaniem praw rdzennych mieszkańców
kraju i nie będzie pogłębiała negatywnego oddziaływania na środowisko.

Umowy te mają zasadnicze znaczenie dla walki z nielegalnym pozyskiwaniem drewna
oraz degradacją lasów i pozwolą wyeliminować wylesianie i degradację lasów, a także
związane z nimi emisję dwutlenku węgla i utratę różnorodności biologicznej w skali
światowej. W związku z tym pragnę podkreślić znaczenie zwrócenia się do Komisji z
apelem, by regularnie sporządzała i przedkładała Parlamentowi sprawozdania z postępów
we wdrażaniu postanowień wszystkich obecnych i przyszłych umów tego rodzaju.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Przedmiotowa umowa ma na celu zapewnienie
identyfikowalności i certyfikacji produktów z drewna pochodzących z Republiki Konga.
Cele te są z pozoru godne pochwały, ale naszym zdaniem nie stanowią wystarczającej
odpowiedzi na problem niszczenia lasów, a tym samym na zagrożenie integralności
zasobów, które mają ogromne znaczenie z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska
i które są niezwykle istotne dla przetrwania i stylu życia lokalnych społeczności i ludności
rdzennej. Już same obawy wyrażone przez sprawozdawcę są wystarczającym dowodem
na słabość tej umowy, co uzasadnia nasze wstrzymanie się od głosu. Ściślej rzecz biorąc,
umowa, sama z siebie, nie zapewnia walki z wylesianiem i degradacją na dużą skalę, a
wręcz może je wspierać w związku z brakiem środków dodatkowych lub uzupełniających,
ponieważ jej celem jest zachęcanie do przywozu produktów drewnianych z Republiki
Kongo do UE. Może to prowadzić do jawnej sprzeczności z unijnymi celami, jakimi są
walka ze zmianami klimatu i ochrona bioróżnorodności. Należy również podkreślić, jak
to czyni sprawozdawca, brak ukierunkowanego finansowania lub wsparcia technicznego
i zasobów ludzkich koniecznych do wcielenia postanowień umowy w życie.

Lorenzo Fontana (EFD),    na piśmie – (IT) Podobnie jak w przypadku postanowień w
sprawie Kamerunu – i pomimo że żałuję, że traktat lizboński nie daje Parlamentowi
Europejskiemu uprawnień do wprowadzania zmian, ale jedynie wymaga od niego zgody
– zdecydowałem się zagłosować za poparciem rekomendacji pana posła Jadota. Każdego
roku Kongo eksportuje drewno i produkty pochodne warte ponad 250 milionów euro, z
czego połowa trafia do Unii Europejskiej. Mimo że, tak jak w przypadku Kamerunu, nadal
istnieją wątpliwości co do rzeczywistej skuteczności umowy, nad którą głosujemy,
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zdecydowałem się poprzeć ją, ponieważ stanowi ona pierwszy krok ku walce z oszustwami
i łamaniem prawa w handlu drewnem.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie – (LT) Poparłem ten dokument, ponieważ celem
dobrowolnej umowy partnerskiej między Kongo a Unią Europejską jest ustanowienie ram
prawnych zapewniających możliwość wykrywania i identyfikowalność drewna, a także
wprowadzenie rządowych i niezależnych procedur weryfikacji służących poświadczaniu,
że drewno eksportowane z Kamerunu na unijne rynki zostało w całości zamówione,
pozyskane, przetransportowane i wyeksportowane zgodnie z prawem. Uważam że musimy
skończyć z nielegalnym handlem drewnem i korupcją oraz stworzyć skuteczny, przejrzysty
system monitorowania legalności drewna i produktów pochodnych. Kongo eksportuje
drewno i produkty pochodne warte ponad 250 milionów euro, z czego połowa trafia do
Unii Europejskiej. Obecnie 20 % kongijskiego drewna sprowadzanego na europejski rynek
pochodzi ze źródeł nielegalnych, niezależnie od tego, czy drewno jest przeznaczone do
produkcji, sprzedaży, przetworzenia, czy na eksport. Kolejne wojny w latach 1993–1999
nie pomogły poprawić sytuacji i otwarły wrota pladze korupcji. A zatem zaistniała pilna
potrzeba przyjęcia procedur na rzecz walki z nielegalnym handlem drewnem poprzez
skuteczniejsze analizowanie i monitorowanie często złożonych mechanizmów handlu.
Należy podkreślić, że te dobrowolne umowy w sprawie handlu drewnem nie mogą
zaszkodzić realizacji ogólnego unijnego celu, jakim jest walka ze zmianami klimatu, i
muszą zagwarantować zrównoważoną gospodarkę leśną, powstrzymać wylesianie i
degradację lasów, a także towarzyszącą im emisję dwutlenku węgla i utratę różnorodności
biologicznej w skali światowej.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie – (IT) Jak doskonale wiemy, znaczna część drewna
używanego w Unii Europejskiej pochodzi z Republiki Konga. Z badań przeprowadzonych
przez organizacje pozarządowe w tym obszarze wynika, że przynajmniej 20 % kongijskiego
drewna pochodzi ze źródeł nielegalnych. Celem tego zalecenia dotyczącego projektu
decyzji w sprawie egzekwowania prawa w dziedzinie leśnictwa jest zapewnienie, by również
w przypadku Konga Unia Europejska mogła uczynić to samo, czego zażądano w odniesieniu
do Kamerunu, czyli by mogła podjąć kroki na rzecz zapewnienia, by na rynku drewna nie
dochodziło do żadnych niezgodnych z prawem, a tym samym niedopuszczalnych,
ingerencji. Można to osiągnąć, jak zaproponowano w zaleceniu, poprzez przyjęcie środków
umożliwiających UE zapewnienie, by reformy polityczne rozpoczynane na podstawie
umów o partnerstwie faktycznie przyczyniały się do budowania gospodarki czystej zarówno
z prawnego, jak i środowiskowego punktu widzenia, tak by chronić ten kraj przed
działalnością przestępczą i rabowaniem jego zasobów.

David Martin (S&D),    na piśmie – Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania. Kongo
eksportuje drewno i produkty pochodne warte ponad 250 milionów euro, z czego połowa
trafia do Unii Europejskiej. Z badań przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe
wynika, że 20 % kongijskiego drewna sprowadzanego na europejski rynek pochodzi ze
źródeł nielegalnych, niezależnie od tego, czy drewno jest przeznaczone do produkcji,
sprzedaży, przetworzenia, czy na eksport. Kolejne wojny w latach 1993 i 1999 nie pomogły
poprawić sytuacji i otwarły wrota pladze korupcji. W związku z tym zaistniała pilna
potrzeba przyjęcia procedur walki z nielegalnym handlem drewnem poprzez skuteczniejsze
analizowanie i monitorowanie, często złożonych, mechanizmów handlu. Przedmiotowa
dobrowolna umowa o partnerstwie powinna pomóc w walce z korupcją i znacznie
ograniczyć handel nielegalnie pozyskiwanym drewnem.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Problem rabunkowej gospodarki
leśnej jest niezwykle istotny z punktu widzenia walki z degradacją różnorodności
biologicznej. Rabunkowa gospodarka leśna wynika głównie ze współczesnej globalizacji,
której najważniejszym uzasadnieniem i siłą napędową jest produkcja, w związku z czym
taki sposób traktowania lasów pozostaje całkowicie zgodny z prawem. Wcielenie w życie
dwustronnej dobrowolnej umowy o partnerstwie między UE a Kongo, która ma na celu
walkę z nielegalną eksploatacją lasów, jest zaledwie małym krokiem w kierunku stworzenia
koniecznego mechanizmu karania sprawców wszystkich przestępstw ekologicznych.
Służby publiczne muszą zagwarantować niezależność decyzji, na podstawie których
przyznawane są i weryfikowane zezwolenia na wywóz, a także ograniczyć promocję
handlu drewnem i rozwój przemysłu leśnego do tego, co zrównoważone z ekologicznego
punktu widzenia. Wielka szkoda, że brakuje takich środków.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Wyrąb lasów w Afryce często odbywa się niezgodnie
z prawem, co jest niezwykle niekorzystne z punktu widzenia ochrony zasobów naturalnych
krajów producenckich i jest również zamachem na różnorodność biologiczną, a także na
jakość życia ludzi i ich perspektywy na przyszłość. Mam nadzieję, że umowa
wynegocjowana z Republiką Konga pozwoli na skuteczną walkę z nielegalnym wyrębem
lasów w kraju, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia ludności
utrzymującej się z pracy w tym sektorze, i że przyczyni się również do poprawy
różnorodności biologicznej i ochrony zasobów naturalnych Konga.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie – (DE) Tego rodzaju umowy będą miały jakikolwiek
sens tylko wówczas, gdy zapewnimy, by zagraniczne przedsiębiorstwa przestały
wyzyskiwać miejscowe firmy, które nie dysponują wiedzą fachową z dziedziny leśnictwa
i ochrony środowiska, i gdy Republika Konga ukróci korupcję. Naszym celem musi być
stworzenie sektora leśnictwa, który działałby odpowiedzialnie i planował przyszłość
następnych pokoleń. Tak długo, jak miejscowa ludność będzie nieświadoma tych zagadnień,
cała ta sprawa będzie jednym wielkim oszustwem.

Dopóki nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wyrębu lasów nie będzie karane
grzywnami i sankcjami, ta unijna umowa pozostaje całkowicie nieskuteczna. Nawet jeżeli
stosowany jest „wyrąb selektywny”, ważne jest, by pamiętać, jak wiele drzew zostanie
utraconych w trakcie transportu, na przykład w związku z koniecznością wybudowania
dróg wyjazdowych z lasu. Choć nie możemy się spodziewać cudów po tej umowie, to
jednak jest ona krokiem we właściwym kierunku, co skłoniło mnie do zagłosowania za
przyjęciem tego sprawozdania.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem
dobrowolnej umowy między Unią Europejską a Republiką Konga w sprawie egzekwowania
prawa, zarządzania i handlu drewnem i produktami pochodnymi z UE. Popieram cel,
jakim jest stworzenie ram prawnych umożliwiających między innymi stwierdzanie
pochodzenia produktów z drewna i zapewniających ich identyfikowalność, ustanowienie
niezależnych rządowych procedur mających na celu poświadczanie, że wszystkie produkty
z drewna przywożone przez Republikę Konga na rynki europejskie zostały zamówione,
pozyskane, przetransportowane i wyeksportowane zgodnie z prawem, co pozwoli położyć
fundamenty pod zgodne z prawem zarządzanie drewnem i jego wykorzystywanie w
kameruńskim sektorze drewna, a także usprawni egzekwowanie prawa i gospodarowanie
w tym sektorze.
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Jeżeli chodzi o umowę podpisaną między Kongo a UE dnia 9 maja 2009 r., podkreśliłabym
spełnienie kryteriów wynikających z definicji określonych w dobrowolnych umowach o
partnerstwie, w tym kryteriów mających zastosowanie do procesu negocjacyjnego, którego
zwieńczeniem była innowacyjna umowa, mająca na celu zapewnienie skutecznej walki z
praktykami złego zarządzania, leżącymi u źródła nielegalnego handlu drewnem, i z
korupcją, a także ustanowienie skutecznego, przejrzystego systemu monitorowania
legalności drewna i produktów pochodnych.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie – (IT) Do celów dobrowolnej umowy o partnerstwie
między Unią Europejską a Republiką Konga (dobrowolna umowa o partnerstwie UE-Kongo
zawarta 6 maja 2010 r.) należą: zapewnienie ram legislacyjnych umożliwiających
wykrywanie i zapewniających identyfikowalność drewna, wprowadzenie rządowych i
niezależnych procedur weryfikacji służących poświadczaniu, że całe drewno pochodzące
z Konga trafiło do UE zgodnie z prawem, a także wzmocnienie stosowania przepisów i
zarządzania w dziedzinie leśnictwa.

Z badań przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe wynika, że 20 % kongijskiego
drewna sprowadzanego na europejski rynek pochodzi ze źródeł nielegalnych, niezależnie
od stopnia przetworzenia. W związku z tym, Szanowni Państwo, istnieje pilna potrzeba
przyjęcia procedur na rzecz walki z nielegalnym handlem drewnem.

Dobrowolna umowa o partnerstwie między Kongo a UE przewiduje serię reform
politycznych i regulacyjnych, które umożliwią przemysłowi drzewnemu Kamerunu
ustanowienie praktyk dobrego zarządzania i uzyskanie większej przejrzystości. Ważne
jest zapewnienie, by podejmowane reformy polityczne i legislacyjne przyczyniały się do
zmniejszania ubóstwa i do namacalnej poprawy warunków bytowych ludności.

Dobrowolna umowa o partnerstwie wejdzie w życie zaraz po wdrożeniu obiecanych
zmian legislacyjnych i wprowadzeniu w życie systemu kontroli legalności. Z tych
wszystkich względów popieram propozycję sprawozdawcy, by przychylić się do stanowiska
Rady.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Dobrowolna umowa o partnerstwie między Kongiem
a UE przewiduje szereg reform politycznych i legislacyjnych, które umożliwią kongijskiemu
sektorowi drewna wprowadzenie praktyk dobrego zarządzania i uzyskanie większej
przejrzystości. Należy koniecznie zapewnić, by całość drewna i produktów z drewna
pochodzących z Republiki Konga i sprowadzanych na europejski rynek była przywożona
w sposób całkowicie zgodny z prawem, a także by wszelkie wdrażane reformy zapewniały
poszanowanie praw ludności miejscowej i rdzennej, przyczyniały się do poprawy jej
warunków życia i ochrony środowiska oraz rzeczywiście pomagały walczyć z korupcją i
wzmacniać potencjał miejscowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Dlatego głosowałem za podpisaniem tej umowy i mam nadzieję, że zobowiązania oraz
cele przyjęte w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa
będą w pełni respektowane w trakcie realizacji zapisów umowy.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie – (IT) Popieram tę rezolucję, ponieważ uważam, że
musimy postarać się rozwiązać poważny problem wylesiania i degradacji lasów.
Zachowanie integralności lasów pozostaje jednym z naszych priorytetów.

Komisja i Rada muszą zdwoić swoje wysiłki na rzecz zapewnienia poszanowania praw
człowieka w Republice Konga. Kolejnym problemem, który wymaga działań
zapobiegawczych jest korupcja, którą należy znacznie ograniczyć. Aby doprowadzić do
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zmniejszenia korupcji, ważne jest wspieranie działań mających na celu zagwarantowanie
niezależności lokalnego systemu sądownictwa i stworzenie nowych procedur sądowych.

Konieczna jest ponadto aktualizacja aktów prawnych mających na celu zagwarantowanie
ochrony sprawiedliwości społecznej i poszanowania praw społeczności lokalnych i
rdzennych mieszkańców Konga. Pragnę na zakończenie podkreślić potrzebę dodatkowych
zasobów technicznych i finansowych, które wesprą tworzenie systemu kontroli legalności
drewna.

Zalecenia: Yannick Jadot (A7-0371/2010) i (A7-0370/2010)

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie – (DE) Zgoda Parlamentu Europejskiego na
dobrowolne umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Kamerunu i
Republiką Konga to ważny krok w walce z nielegalnym wyrębem lasów i nielegalnym
handlem drewnem. System certyfikacji, zapewniający możliwość jednoznacznego określenia
pochodzenia drewna, będzie korzystny nie tylko dla gospodarki europejskiej, w
szczególności dla europejskiego przemysłu drzewnego, ale również dla gospodarki i sektora
drzewnego Kamerunu i Konga. Jestem zdecydowanie za tymi dwoma umowami.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – W ramach FLEGT (egzekwowanie prawa,
zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa) kraje eksportujące tropikalne twarde drewno
rozpoczęły podpisywanie dobrowolnych umów o partnerstwie z UE, tak by zapewnić
identyfikowalność drewna i jego zgodność z wymogami prawnymi, a także procedury
weryfikacji. Celem dobrowolnych umów o partnerstwie FLEGT z Republiką Konga i
Kamerunem jest zapewnienie ram prawnych, których celem jest: (i) wykrywanie i
zapewnienie identyfikowalności drewna, (ii) wprowadzenie niezależnych procedur
weryfikacyjnych umożliwiających certyfikację drewna sprowadzanego z kraju partnerskiego
na europejski rynek, aby zapewnić podstawę zgodnego z prawem zarządzania i eksploatacji
kongijskich i kameruńskich lasów, a także (iii) zaostrzenie egzekwowania prawa i
zarządzania w dziedzinie leśnictwa. W 2009 roku UE podpisała już dobrowolną umowę
o partnerstwie z Ghaną. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski ma
uprawnienia w zakresie współdecyzji i musi wyrazić formalną zgodę na dwie dobrowolne
umowy o partnerstwie – dotyczące Kamerunu i Republiki Konga. W przyszłości
podpisanych zostanie więcej dobrowolnych umów o partnerstwie, szczególnie z niektórymi
krajami azjatyckimi, a także z Demokratyczną Republiką Konga.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie – (IT) Głosowałam za przyjęciem tych rezolucji, ponieważ
uważam, że należy zachować lasy naturalne, których eksploatacja prowadzi do degradacji
terenów leśnych i wylesiania, a także do wyniszczania środowiska na świecie.

Niezbędna jest zatem reforma ram prawnych w sektorze leśnictwa, tak by możliwe było
zawieranie dobrowolnych umów o partnerstwie zbieżnych z celami planu działań UE na
rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) i by
możliwe było zapewnienie przestrzegania kryteriów społecznych i środowiskowych.
Należy uaktualnić akty prawne mające na celu poprawę sprawiedliwości społecznej, tak
by zapewniały one poszanowanie praw społeczności lokalnej i rdzennej, zapewniając tym
grupom możliwość korzystania z zasad bezpośredniego uczestniczenia w przygotowywaniu
nowych aktów regulacyjnych i we wcielaniu w życie umowy o przejrzystości.

Komisja musi zapewnić poszanowanie praw społeczności lokalnych, które często padają
ofiarą zmian klimatycznych i degradacji środowiska.
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Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Parlament Europejski głosował
już nad kilkoma umowami w sprawie walki z nielegalnym handlem drewnem między
Unią Europejską a Kongiem i między Komisją Europejską a Kamerunem.

Te międzynarodowe umowy mają na celu zapewnienie identyfikowalności drewna
eksportowanego do UE, co umożliwi walkę z wylesianiem i zachowanie bioróżnorodności,
a także zagwarantuje prawa rdzennych mieszkańców.

Sprawozdawca Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego, pan poseł Jadot,
uwzględnił szereg poprawek zgłoszonych przez Konfederacyjną Grupę Zjednoczonej
Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy.

Sprawozdania ta muszą jeszcze wejść w życie, my zaś musimy się upewnić, że Komisja
faktycznie uwzględni zdanie Parlamentu Europejskiego.

W każdym razie sprawozdania te mogą być źródłem wsparcia dla wszystkich tych, którzy
zabiegają o innego rodzaju relacje z krajami południa, a w szczególności z krajami Afryki
subsaharyjskiej.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie – (DE) Głosowałam za podpisaniem dobrowolnej
umowy o partnerstwie z Republiką Kamerunu i z Republiką Konga. Tego roku obchodzimy
Międzynarodowy Rok Lasów. Zdrowe lasy mają kluczowe znaczenie dla zachowania
lokalnej bioróżnorodności i są ważne z punktu widzenia celów klimatycznych, które sobie
wyznaczyliśmy, ponieważ są naturalnymi pochłaniaczami CO2. Roślinność i tereny leśne
są niszczone na całym świecie, w tym w Azji Centralnej. Na zdjęciach satelitarnych widać,
że w ciągu ostatnich 30 lat zniknęło 25 tysięcy km² afrykańskich lasów i innych terenów
pokrytych roślinnością. Te nowe umowy o partnerstwie będą wspierały odpowiedzialne
zarządzanie w sektorze leśnictwa tych dwóch krajów, za które UE jest pośrednio
odpowiedzialna, w związku z importem drewna. UE przyjmuje teraz tę odpowiedzialność.
Wprowadzenie systemów identyfikacji i weryfikacji zgodności z prawem produktów z
drewna zapewni również konieczną przejrzystość.

Projekt rezolucji: (B7-0022/2011)

John Attard-Montalto (S&D),    na piśmie – Chociaż rezolucja ta odnosi się do wiz z
pozwoleniem na pracę, bardzo mało prawdopodobne jest, że obywatele państw Pacyfiku
obiorą Maltę – zamiast reszty UE – jako miejsce poszukiwania zatrudnienia. Dlatego
głosowałem za pierwotnie zaproponowanym tekstem.

Alain Cadec (PPE),    na piśmie – (FR) W rezolucji wyjaśniono wątpliwości Parlamentu
dotyczące umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym. Wskazano w niej cele
umowy (rozwój, wzmocnienie relacji handlowych między UE a Pacyfikiem) i podkreślono
problemy wynikające z odstępstwa od reguł pochodzenia przetworzonych produktów
rybnych. Niemniej, jako że nie popieram umowy, zagłosowałem za odrzuceniem rezolucji,
która zdaje się nie dość wyraźnie podkreślać problemy, jakie stwarza to odstępstwo od
reguł pochodzenia przetworzonych produktów rybnych, szczególnie tuńczyka.

Czekam na przedstawienie przez Komisję Europejską oceny skutków przewidzianej w
umowie. Będzie ona zawierała analizę następstw tej umowy dla zatrudnienia w UE i w
regionie Pacyfiku, a także dla europejskich sektorów rybołówstwa i przetwórstwa.
Zweryfikowanie pochodzenia przetworzonego tuńczyka wprowadzanego na europejski
rynek jest niemożliwe. Będę śledził negocjacje w sprawie końcowej umowy o partnerstwie
między UE a państwami Pacyfiku, i dopilnuję, by umowa nie zawierała żadnych odstępstw
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od reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych produktów rybnych z Papui Nowej
Gwinei.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie – (PT) Z zadowoleniem przyjmuję wysiłki
na rzecz pogłębienia stosunków handlowych między Pacyfikiem i UE w celu wspierania
integracji regionalnej i promowania stopniowej integracji gospodarek państw Afryki,
Karaibów i Pacyfiku z gospodarką światową.

UE ma ważną rolę we wzmacnianiu zrównoważonego rozwoju społecznego i
gospodarczego państw AKP i uczestniczeniu w ogólnych wysiłkach na rzecz walki z
ubóstwem w tych krajach. Stosunki handlowe między tym regionem a UE muszą zatem
stymulować i wzmagać handel, zrównoważony rozwój i integrację regionalną,
przyczyniając się jednocześnie do dywersyfikacji gospodarczej i ograniczania ubóstwa.

Dla rozwijającego się świata polityka handlowa staje się teraz ważniejsza niż kiedykolwiek
ze względu na obecny kryzys finansowo-gospodarczy, dlatego też apeluję o jak najszybsze
przeprowadzenie negocjacji ze wszystkimi czternastoma państwami regionu Pacyfiku
należącymi do AKP w sprawie kompleksowych umów o partnerstwie gospodarczym.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose and Britta Thomsen (S&D),
na piśmie – (DA) Co się tyczy poprawki 6, ust. 23(3), uważamy, że to państwa członkowskie
powinny zawsze decydować o wydaniu wizy obywatelowi kraju trzeciego. Jeżeli chodzi
o wizę z pozwoleniem na pracę, praca powinna zawsze podlegać tym samym warunkom,
jakie obowiązują w stosunku do tej samej pracy wykonywanej przez obywateli UE w
danym państwie członkowskim. Chcielibyśmy również bardziej szczegółowej definicji
sformułowania „»opiekunowie« lub osoby wykonujące podobny zawód”.

Corina Creţu (S&D),    na piśmie – (RO) Obecny kryzys finansowo-gospodarczy
uzmysławia nam, że dla krajów rozwijających się polityka handlowa jest ważniejsza niż
kiedykolwiek. Szczególny charakter omawianego tu regionu, w którym decydujące
znaczenie ma rybołówstwo i działalność/sektory związane z rybołówstwem, ujawnia jak
najlepszy potencjał wzrostu eksportu, pod warunkiem, że działalność rybacka będzie
prowadzona z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Jeżeli chodzi o pomoc na rzecz wymiany handlowej, to celem tej pomocy jest poprawa
zdolności krajów rozwijających się do korzystania z nowych możliwości handlowych.

George Sabin Cutaş (S&D),    na piśmie – (RO) Głosowałem za przyjęciem rezolucji w
sprawie umowy przejściowej o partnerstwie między Unią Europejską a krajami Pacyfiku,
jako że jest ona pierwszym krokiem ku wynegocjowaniu nowej, bardziej kompleksowej
umowy o partnerstwie.

Jednocześnie Komisja Europejska musi pamiętać, że w przyszłości będzie trzeba
wynegocjować umowę z większą liczbą krajów regionu, tak by nie stała się ona źródłem
podziałów w regionie. Ponadto umowa ta nie powinna zezwalać przedsiębiorstwom z
krajów trzecich na korzystanie ze zwolnienia z unijnych ceł ze szkodą dla lokalnych branż,
pracowników i dochodów.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem tej rezolucji, ponieważ
uważam, że umowa o partnerstwie będzie wspierała integrację regionalną i promowała
stopniową integrację gospodarek państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z gospodarką
światową, wspierając jednocześnie zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy tych
krajów i tym samym przyczyniając się do likwidacji ubóstwa.
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Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Chociaż przejściowa umowa o partnerstwie z UE
została podpisana tylko przez Papuę Nową Gwineę i Republikę Wysp Fidżi, uważam, że
fakt ten zasługuje na nasze poparcie, ponieważ umowa ta pozwoli na otwarcie europejskich
rynków na lokalne produkty, a z drugiej strony – na stopniowe otwarcie rynków tych
krajów na produkty europejskie. Mam nadzieję, że stosunki między państwami Pacyfiku
a UE będą się rozwijały i będą zacieśniane, i że zostanie przy tym zagwarantowane
poszanowanie specyfiki poszczególnych obszarów oraz uwzględnione zostaną szczególne
potrzeby najuboższych. Ten rodzaj mechanizmu handlowego powinien być zatem
wykorzystywany, przy czym należy pamiętać o potrzebach rozwojowych państw, które
podpisały umowę, i wykorzystywać ten mechanizm jako narzędzie spełniania tych potrzeb.
Kompleksowa umowa, która może zostać zawarta w przyszłości, nie powinna pomijać
kluczowych kwestii wymienionych w rezolucji: 1) negocjacji w sprawie praw własności
intelektualnej; 2) przejrzystości zamówień publicznych; oraz 3) przyznawania wiz
pracowniczych.

David Martin (S&D),    na piśmie – Moja rezolucja, która towarzyszy procedurze udzielania
zgody na przyjęcie umowy przejściowej o partnerstwie między Unią Europejską a krajami
Pacyfiku, dobitnie świadczy o tym, że Parlament – mimo iż cieszy się z tej przejściowej
umowy o partnerstwie, która obejmuje tylko Fidżi i Papuę Nową Gwineę – uważa, że we
wszelkich działaniach na rzecz zawarcia pełnej umowy o partnerstwie należy uwzględnić
wszystkie 14 państw Pacyfiku. To ważne z punktu widzenia solidarności regionalnej,
spójności i integracji.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a
krajami Pacyfiku muszą mieć na celu wzmocnienie stosunków handlowych,
zrównoważonego rozwoju i integracji regionalnej, przy jednoczesnym promowaniu
dywersyfikacji gospodarczej i ograniczaniu ubóstwa. Choć obecnie umowę podpisały
wyłącznie Papua Nowa Gwinea i Republika Wysp Fidżi, jest to ważny krok ku przyszłemu
rozwojowi gospodarczemu tego regionu, który obejmuje 14 państw i ma kluczowe
znaczenie dla rozwoju handlu międzynarodowego.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Szczególnie ważną cechą
przedmiotowej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przejściowej umowy o
partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku jest wyrażony w niej powszechnie
wyznawany pogląd, że promowanie stosunków handlowych między tym regionem a UE
powinno obejmować wspieranie handlu, zrównoważonego rozwoju i integracji regionalnej
przy jednoczesnym promowaniu dywersyfikacji gospodarczej i ograniczania ubóstwa.
Przedmiotowa umowa przejściowa przyczyni się do realizacji milenijnych celów
rozwojowych.

Fakt ten, wspólnie z utworzeniem rynku regionalnego z prawdziwego zdarzenia, stanowi
podstawę pomyślnej realizacji zapisów tej przejściowej umowy o partnerstwie
gospodarczym (EPA); podobnie będzie w przypadku ewentualnej przyszłej kompleksowej
umowy o partnerstwie handlowym. Integracja i współpraca regionalna to konieczność z
punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Pacyfiku.

Głosowałam za, ponieważ jestem przekonana, że ta umowa o partnerstwie gospodarczym
może przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu i podzielam wspomniane w
rezolucji obawy, że rozwojowi temu powinna towarzyszyć polityka zrównoważonego
gospodarowania środowiskiem naturalnym i polityka integracyjna. Parlamentowi przypada
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w udziale monitorowanie realizowania postanowień tej umowy w ramach kompetencji
przyznanych przez Traktat z Lizbony.

Maurice Ponga (PPE),    na piśmie – (FR) Z zadowoleniem przyjmuję decyzję Parlamentu
Europejskiego dotyczącą zatwierdzenia umowy przejściowej między Unią Europejską a
państwami Pacyfiku. Umowa ta odzwierciedla zaangażowanie Unii Europejskiej w sprawy
tego regionu świata i wysyła silny polityczny komunikat do tamtejszych krajów. Cieszy
mnie to. Ta rezolucja polityczna, która towarzyszy decyzji dotyczącej zatwierdzenia
umowy, stanowi dla nas szansę na przedstawienie naszych żądań. Chcemy nawiązać
wyważone i sprawiedliwe relacje z krajami Pacyfiku; relacje, które umożliwią rozwój tych
wyspiarskich krajów, a jednocześnie ochronę interesów naszych obywateli. Choć umowa
przejściowa zawiera szczegółowe postanowienia w sprawie reguł pochodzenia produktów
rybnych, konieczne było odpowiednie uregulowanie tej derogacji. I rzeczywiście, w celu
zapewnienia, żeby ta derogacja, która powinna umożliwić tworzenie miejsc pracy i
dobrobytu, była faktycznie korzystna dla społeczności lokalnych i żeby nie zaszkodziła
europejskim branżom przetwórstwa produktów rybnych i pakowania, przewidziano jak
najszybsze przeprowadzenie oceny jej skutków i umożliwiono jej zawieszenie, o ile będzie
to konieczne. Istnieją gwarancje, które mają na celu zapewnienie, by umowa ta była
sprawiedliwa i w razie konieczności chroniła nasze interesy.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowej rezolucji
w sprawie umowy przejściowej o partnerstwie między UE a krajami Pacyfiku, licząc, że
umowa ta, która obecnie ogranicza się do dwóch krajów: Papui Nowej Gwinei i Republiki
Wysp Fidżi, może przygotować grunt pod umowę obejmującą większą liczbę krajów.
Taka umowa byłaby instrumentem promowania zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego, zmniejszania ubóstwa oraz wzmocnienia integracji i współpracy
regionalnej, zgodnie z milenijnymi celami rozwojowymi.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie – (IT) Przejściowa umowa między Papuą Nową Gwineą,
Republiką Wysp Fidżi a Wspólnotą Europejską została podpisana 14 grudnia 2007 r.

Były to jedyne państwa regionu Pacyfiku, które zawarły umowę – dlatego, że najbardziej
aktywnie zabiegały o utrzymanie stosunków handlowych z Unią Europejską, a głównie
dlatego, że były zainteresowane ochroną ich branż produkcji cukru i produkcji tuńczyka.
Umowa powinna również zagwarantować tym krajom dalsze korzyści, dzięki nowemu
rozporządzeniu w sprawie bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu do rynków.

Mając lepszy dostęp do europejskiego rynku, kraje te skorzystają również z nowych
możliwości inwestowania, co będzie miało również pozytywne oddziaływanie na
zatrudnienie. Przedmiotowa umowa o partnerstwie przewiduje powołanie następnie
komitetu tymczasowego, który będzie regularnie monitorował realizację postanowień
umowy i sprawdzał jej oddziaływanie na lokalną gospodarkę i społeczeństwo.

Tokia Saïfi (PPE),    na piśmie – (FR) W rezolucji wyjaśniono wątpliwości Parlamentu
dotyczące przedmiotowej umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym. Wskazano
w niej cele umowy (rozwój, zacieśnienie relacji handlowych między UE a Pacyfikiem) i
podkreślono problemy wynikające z odstępstwa od reguł pochodzenia w odniesieniu do
przetworzonych produktów rybnych. Dlatego też głosowałam za przyjęciem tej rezolucji
i poparłam poprawki zgłoszone przez Zielonych, które w pełni oddają nasze obawy.
Czekam na przedstawienie przez Komisję Europejską oceny skutków przewidzianej w
umowie i będę pilnie śledziła negocjacje w sprawie ostatecznej umowy o partnerstwie.

19-01-2011Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL122



Derek Vaughan (S&D),    na piśmie – Poparłem przejściową umowę o partnerstwie
gospodarczym z Papuą Nową Gwineą i Fidżi, ponieważ budowanie mocnych powiązań
z krajami wywozu regionu Pacyfiku jest ważne. Mimo obaw niektórych posłów, uważam,
że musimy zacieśnić współpracę z tymi krajami, ponieważ umożliwi to UE monitorowanie
połowów tuńczyka i innych ryb przetwarzanych na Papui Nowej Gwinei. Przemysł ten
pozwolił bowiem na utworzenie tysięcy miejsc pracy dla miejscowej ludności tego
zubożałego kraju.

Zalecenie: David Martin (A7-0365/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowej
rezolucji, ponieważ wierzę, że przyjęcie umowy pomoże nam nawiązać nowe, zgodne z
regułami Światowej Organizacji Handlu, stosunki handlowe z Republiką Wysp Fidżi i
Papuą Nową Gwineą. Przejściowe umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) to umowy
dotyczące handlu towarami między grupą krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Europą.
Choć umowy przejściowe mogą być postrzegane jako pierwszy etap procesu, pod względem
prawnym są one całkowicie niezależnymi umowami międzynarodowymi, które
niekoniecznie muszą prowadzić do zawarcia pełnych umów o partnerstwie gospodarczym.
Z zadowoleniem przyjmuję zalecenia dotyczące podpisania ostatecznych umów,
pochodzenia unijnych środków na finansowanie tych umów – które nie powinny pochodzić
z Europejskiego Funduszu Rozwoju, potrzeby powołania komisji parlamentarnej, która
będzie zajmowała się monitorowaniem wcielania umowy w życie, a także klauzuli
przeglądowej przewidującej przeprowadzenie całościowej oceny skutków umowy za trzy
lata.

Bastiaan Belder (EFD),    na piśmie – (NL) Umowy o partnerstwie gospodarczym powinny
promować handel między UE a Papuą Nową Gwineą i Fidżi i wspierać handel, rozwój,
trwały wzrost, a także ograniczać ubóstwo. Zasadnicze znaczenie dla rozwoju tych krajów
ma integracja regionalna. Dlatego Komisja powinna wyjaśnić, w jaki sposób te umowy
przejściowe przyczynią się do wspierania tego celu. Ważne jest, byśmy podpisali umowy
końcowe z krajami regionu. Uelastycznienie reguł pochodzenia stanowi ogromną szansę
dla Papui Nowej Gwinei na wspieranie miejscowej gospodarki.

Ważne jest jednak, byśmy zapewnili, by najbiedniejsze kraje nie były tylko krajami tranzytu
dla produktów z innych krajów, które nie kwalifikują się do specjalnego programu dostępu
do unijnego rynku. W tym względzie niezmiernie ważne są interesy gospodarki lokalnej.
Komisja powinna monitorować wdrażanie umowy i podejmować stosowne działania za
każdym razem, gdy oceny skutków wskazywać będą na poważne zaburzenia rynku.

Alain Cadec (PPE),    na piśmie – (FR) Przedmiotowa umowa zapewnia towarom z regionu
Pacyfiku preferencyjne warunki dostępu do europejskiego rynku. Popieram rozwój tego
regionu, ale za niedopuszczalne uznaję odstępstwo od reguł pochodzenia w odniesieniu
do przetworzonych produktów rybnych. Przecież stwarza ono nieuczciwą konkurencję
z punktu widzenia europejskiego przemysłu przetwórczego, i tak naprawdę nie jest
korzystne dla miejscowej ludności.

Ponadto w ciągu dwóch ostatnich lat przywóz tuńczyka z Papui Nowej Gwinei wzrósł
dwukrotnie – i mamy powody, by obawiać się, że tendencja ta ulegnie w przyszłości
wzmocnieniu. Jako wiceprzewodniczący Komisji Rybołówstwa zdecydowałem się
zagłosować za odrzuceniem tej umowy, ponieważ ignoruje ona opinię przyjętą przez tę
komisję, w której – pod koniec negocjacji – zaproponowano uchylenie wspomnianego
odstępstwa od reguł pochodzenia w stosunku do przetworzonych produktów rybnych.
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Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Mimo małej liczby krajów, które zaakceptowały
przejściową umowę o partnerstwie gospodarczym (EPA), umowa ta świadczy o
zaangażowaniu Europy we wspieranie rozwoju krajów regionu Pacyfiku z wykorzystaniem
mechanizmu wykraczającego poza zwykłe procedury pomocy i ma na celu mobilizowanie
lokalnych gospodarek, które liczą na uzyskanie efektu tworzenia przedsiębiorstw i miejsc
pracy oraz na pobudzanie przepływu pracowników i towarów. Chociaż zasadniczo
zgadzam się na ten instrument, nie mogę nie wspomnieć o moich wątpliwościach co do
potencjalnego oddziaływania EPA na branżę rybacką. Dlatego pragnę, by Komisja przyjrzała
się tej kwestii ze szczególną uwagą i wierzę, że uzasadnione jest przedstawienie
Parlamentowi przez Komisję sprawozdania w sprawie rybołówstwa na Pacyfiku i
gospodarowania zasobami rybnymi regionu, czego zażądał sprawozdawca.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Popieram przedmiotowy projekt decyzji
Rady w sprawie zawarcia przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między
Wspólnotą Europejską a dwoma państwami Pacyfiku – Papuą Nową Gwineą i Republiką
Wysp Fidżi – z następujących względów: 1. kraje te są największymi gospodarkami regionu
i podpisywały umowy o współpracy gospodarczej z UE w przeszłości; 2. mimo potencjalnej
korzyści, jaką byłoby rozszerzenie tego partnerstwa o inne kraje regionu, uczynienie tego
okazało się niemożliwe; 3. mamy do czynienia z umową przejściową, którą Parlament
będzie musiał ponownie ocenić, jeżeli postanowimy przekształcić ją w umowę ostateczną;
4. Republika Wysp Fidżi podjęła się zobowiązań wobec UE w zakresie praw człowieka,
zasad demokracji i praworządności; 5. mimo krytyki ze strony organizacji społeczeństwa
obywatelskiego i polityków regionu, partnerstwo to może przyczynić się do strategicznego
rozwoju zaangażowanych krajów.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Już od dłuższego czasu krytykujemy
podpisywanie umów o partnerstwie gospodarczym z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.
Niezależnie od ich celu i retoryki, za pomocą której są one przedstawiane, umowy te mają
zasadniczo na celu wspieranie wolnego handlu, ze wszystkimi jego skrajnie negatywnymi
następstwami. Niedawno, w trakcie ostatniego Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego
AKP-UE, które odbyło się w grudniu 2010 roku, Rada Państw AKP wyraziła swoje
zaniepokojenie w związku z tym, że Komisja Europejska lekceważy jej obiekcje wobec
spraw związanych z ochroną jej gospodarek. Istnieje również sprzeczność między
osławioną elastycznością Komisji a sztywnością stanowiska, jakie zajęła w negocjacjach
technicznych. W odniesieniu do tej przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym z
Republiką Wysp Fidżi i Papuą Nową Gwineą UE była również obiektem surowej krytyki
ze strony organizacji społecznych i politycznych z regionu Pacyfiku w związku z presją,
jakie wywierała na te dwa kraje, by podpisały umowę – pod groźbą utraty ich
uprzywilejowanego dostępu do europejskich rynków. Krytycy twierdzili ponadto, że od
czasu podpisania umowy znacząco ucierpiała solidarność między państwami Pacyfiku,
ponieważ powstało poczucie podziału, które doprowadziło do rozpadu niektórych grup
regionalnych w wyniku wywieranych na nie nacisków, by podpisywały umowy przejściowe.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    na piśmie – (GA) Nic nie jest tak ważne jak zdrowie
dzieci i ochrona praw oraz dobra dzieci. Również dzieci muszą mieć prawo do życia
rodzinnego i należy zapewnić, by nie musiały spędzać długich okresów swojego życia w
sierocińcach.

Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie – (FR) Umowa między UE a krajami Pacyfiku przyznaje
Papui Nowej Gwinei ogólne odstępstwo od reguł pochodzenia w odniesieniu do produktów
rybnych, szczególnie tuńczyka. Klauzula ta oznacza, że towary z tego kraju mogą być
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uznawane za papuaskie, a w związku z tym za zwolnione z wszelkich ceł i kwot, nawet
jeżeli rybacy, obszary połowowe i zakłady produkujące ryby w puszkach nie są papuaskie.

Obecnie korzystają z tego chińskie, australijskie, tajskie i inne floty połowowe, które
wyładowują złowione przez siebie ryby w papuaskich portach. Korzystają z tego należące
do tych krajów zakłady przetwórstwa rybnego, które zostały założone w Papui Nowej
Gwinei, ale które zatrudniają obywateli obcych państw na wątpliwych warunkach. To
jasne, że pełny impet tej nieuczciwej i niezgodnej z prawem konkurencji uderza w
europejski, a w szczególności francuski, sektor przemysłu.

W Unii Europejskiej, między 2008 a 2009 rokiem, import tuńczyka z Papui Nowej Gwinei
wzrósł o 76 %; w samej tylko Francji w tym samym okresie wzrósł on o 1 500 %. Dobrze
znane są przewrotne skutki społeczno-gospodarcze tej derogacji i uzasadniony jest niepokój
o zasoby rybne regionu. Dlatego głosowałem za odrzuceniem umowy.

Jarosław Kalinowski (PPE),    na piśmie – (PL) Region państw Pacyfiku to obszar bardzo
specyficzny, stanowią go głównie kraje wyspiarskie, w dużej mierze zróżnicowane etnicznie,
z mocno odmienną od europejskiej kulturą i wymagające innych priorytetów w polityce
i gospodarce. Zawierając umowy z tymi państwami pragniemy umożliwić swobodny
przepływ towarów i usług, który winien przynieść korzyści handlowe dla obu stron.
Jednakże musimy zadbać również o to, abyśmy w dążeniu do liberalizacji rynku nie zostali
odebrani jako intruzi pragnący zapewnić sobie jedynie dostęp do zasobów, osłabiając przy
tym, według krytyków, solidarność regionalną. Zawierajmy umowy, otwierajmy rynki,
promujmy konkurencyjność, ale z rozsądkiem i zawsze dla obopólnych korzyści,
pomagając zwłaszcza takim regionom jak obszar państw Pacyfiku, często cierpiących z
powodu klęsk żywiołowych.

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie – (DE) Przejściowa umowa o partnerstwie między
Wspólnotą Europejską z jednej strony, a dwoma krajami AKP – a mianowicie Papuą Nową
Gwineą a Fidżi – z drugiej, powinna być traktowana jako jeden z kroków ku umowie
końcowej. Przejściowa umowa o partnerstwie obejmuje wszystkie ważne obszary umowy
handlowej, ale w przyszłości może również objąć prawa własności intelektualnej i kwestie
związane z zamówieniami publicznymi. Popieram tę umowę, ale jednocześnie doskonale
zdaję sobie sprawę z potencjalnych skutków, jakie może ona przynieść dla europejskiego
sektora rybołówstwa, i w związku z tym oczekuję, że Komisja przeprowadzi analizę tych
skutków, o której mowa w pkt. 15 rezolucji przyjętej przez Parlament.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie – (IT) Zatwierdzona dziś przez Parlament inicjatywa
doprowadziła do powstania umowy, która bez wątpienia wzmocni handel między Unią
Europejską a niektórymi krajami Pacyfiku. Zawarto umowę przejściową z Papuą Nową
Gwineą i Republiką Wysp Fidżi, które mają nadzieję osiągnąć cel, jakim jest ochrona ich
sektorów cukrowniczego i tuńczyka. Moim zdaniem jest to krok naprzód, jeśli chodzi o
rozwój i dobrobyt. Ponadto dzięki regułom pochodzenia umowa przyniesie realną wartość
dodaną z punktu widzenia branży rybnej i eksportu z tych regionów. Muszę również
podkreślić, że umowa ta może mieć poważny wpływ na relacje z pozostałymi krajami
Pacyfiku, w tym Australią i Nową Zelandią.

David Martin (S&D),    na piśmie – Jestem niezwykle rad, że Parlament zdecydowanie
poparł moje zalecenie, by zatwierdzić przejściową umowę EPA między UE a krajami
Pacyfiku. Przejściowa umowa między Papuą Nową Gwineą, Fidżi a Wspólnotą Europejską
została podpisana 14 grudnia 2007 r. Te dwa kraje były jedynymi państwami regionu
Pacyfiku, które podpisały umowę, ponieważ pozostali członkowie grupy państw AKP
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regionu Pacyfiku – z uwagi na mniejszy poziom handlu z UE – zdecydowali się nie
podpisywać umowy. Fidżi i Papua Nowa Gwinea zawarły umowę głównie w nadziei na
ochronę swoich branż cukrowniczej i tuńczyka, które znacznie ucierpiałyby w przypadku
zastosowania wobec nich ogólnego systemu preferencji. Umowa tymczasowa obejmuje
reguły pochodzenia i kwestie dostępu do rynku. Co się tyczy reguł pochodzenia, obejmują
one rybołówstwo, tekstylia i rolnictwo, co stwarza możliwości inwestycyjne i zatrudnienia.
Jeżeli chodzi o dostęp do rynku, przewiduje się przyznanie bezcłowego i
bezkontyngentowego dostępu do rynku, co stworzy możliwości inwestycyjne i
zatrudnienia. Kwestie handlu i rozwoju mają być rozwiązane w kontekście szerszych ram
regionalnych.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Przejściowa umowa o partnerstwie
podpisana między UE a Papuą Nową Gwineą i Wyspami Fidżi jest wynikiem karygodnej
presji. Umowa ta przewiduje stopniowe zniesienie ceł na skalę, która doprowadzi do utraty
równowagi w tych państwach, jak również zakaz stosowania jakichkolwiek ograniczeń
ilościowych w odniesieniu do eksportu i importu oraz zniesienie wszystkich dopłat do
wywozu produktów rolnych do państw Pacyfiku w stosunku do Papui Nowej Gwinei i
Wysp Fidżi. Zawiera ona klauzulę randez-vous umożliwiającą „pomyślne zakończenie
toczących się obecnie negocjacji w sprawie kompleksowej umowy o partnerstwie
gospodarczym (EPA)”. Umowy te są kolejnym dowodem na neokolonializm Unii
Europejskiej. Głosowałem za odrzuceniem rezolucji.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a
krajami Pacyfiku muszą mieć na celu zwiększanie handlu, wzmocnienie zrównoważonego
rozwoju i integracji regionalnej przy jednoczesnym promowaniu dywersyfikacji
gospodarczej i ograniczaniu ubóstwa. Choć obecnie umowę podpisały wyłącznie Papua
Nowa Gwinea i Republika Wysp Fidżi, to jednak jest to ważny krok ku przyszłemu
rozwojowi gospodarczemu tego regionu, który obejmuje 14 państw i ma kluczowe
znaczenie dla rozwoju handlu międzynarodowego. Jest to pierwszy krok ku rozszerzeniu
tej umowy o inne kraje regionu, a także ku znacznemu pobudzeniu ich gospodarek oraz
poprawie jakości życia ich mieszkańców.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie – (IT) Głosowałam za zatwierdzeniem przejściowej
umowy o partnerstwie między Unią Europejską a państwami Pacyfiku, ponieważ uważam,
że ważne jest, by Europa posiadała umowy o partnerstwie handlowym z państwami
trzecimi, które mogą eksportować produkty, do których europejskie państwa mają trudny
dostęp. Logicznie rzecz biorąc, rozwojowi międzynarodowego handlu towarzyszą umowy
ułatwiające handel i zapewniające coraz lepszą dostępność sieci handlowych. Negocjacje
w sprawie nowych umów o partnerstwie gospodarczym (EPA) rozpoczęto w 2002 roku
w celu zbudowania i wzmocnienia procesów integracji regionalnej w krajach AKP.
Przedmiotowa umowa dotyczy reguł pochodzenia w sektorach rybołówstwa, tekstyliów
oraz rolnictwa, i stwarza możliwości inwestycyjne i zatrudnienia. Dotyczy ona także
dostępu do rynku, ponieważ przewiduje bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynków,
co stworzy możliwości inwestowania i zatrudnienia. Wiąże się ona również z ograniczeniem
przestrzeni polityki rządowej w postaci uprawnień regulacyjnych.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem zalecenia
w sprawie zawarcia przejściowej umowy o partnerstwie między UE a krajami Pacyfiku z
następujących względów. Wyspy Fidżi i Papua Nowa Gwinea zdecydowały się zawrzeć
umowę głównie w nadziei na ochronę swoich branż cukrowniczej i tuńczyka. Umowa
przejściowa obejmuje reguły pochodzenia w sektorach rybołówstwa, tekstyliów oraz
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rolnictwa, i ustanawia przy tym odstępstwa, które mogą zagrozić konkurencyjności
niektórych branż UE. Co się tyczy sektora przetwórstwa tuńczyka, przyznane odstępstwo
umożliwia takim krajom jak Papua Nowa Gwinea bycie prawdziwymi ośrodkami
przetwórstwa ogromnych ilości tuńczyka pochodzącego z różnych źródeł: z Filipin,
Tajlandii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Australii itp. Tuńczyk ten jest wyładowywany w
portach Papui Nowej Gwinei i przetwarzany w zakładach pospiesznie zbudowanych przez
podmioty gospodarcze z państw zainteresowanych wyłącznie skorzystaniem z całkowitego
zwolnienia z ceł przyznanego przez UE w ramach tej umowy przejściowej. Szkodzi to
europejskiemu przemysłowi przetwórczemu, którego przedstawiciele uskarżają się na
nieuczciwą konkurencję.

Dlatego przyłączam się do apelu sprawozdawcy, by przedłożono Parlamentowi
sprawozdanie w sprawie poszczególnych aspektów sektora rybołówstwa państw Pacyfiku,
w którym zawarta zostanie ocena rzeczywistego oddziaływania, jakie środki te mogłyby
mieć dla unijnego rynku.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie – (IT) W 2002 roku rozpoczęły się negocjacje w sprawie
nowych umów o partnerstwie gospodarczym (EPA) między krajami Afryki, Karaibów i
Pacyfiku (AKP) a Unią Europejską, które miały zastąpić wcześniejszy jednostronny system
preferencji handlowych dla krajów AKP.

Ponieważ przedmiotem indywidualnych negocjacji na szczeblu krajowym były konkretne
kwestie będące przedmiotem zainteresowania stron i ponieważ podpisanie umów
końcowych w krótkim terminie było mało prawdopodobne, zdecydowano się zawrzeć,
do końca 2007 roku, umowy przejściowe EPA dotyczące handlu towarami. Miały one na
celu zapobieganie zakłóceniom handlu i niekoniecznie musiały prowadzić do zawarcia
umów definitywnych.

W regionie Pacyfiku jedynie Fidżi i Papua Nowa Gwinea zawarły taką umowę. Umowa ta
obejmuje reguły pochodzenia dotyczące rybołówstwa, tekstyliów i rolnictwa, co stwarza
możliwości inwestycyjne i zatrudnienia. Unia Europejska ma nadzieję zawrzeć
kompleksową umowę o partnerstwie gospodarczym z grupą państw regionu Pacyfiku, w
sprawie której toczą się obecnie rokowania.

Poparcie stanowiska Rady dotyczącego przejściowej umowy o partnerstwie postrzegam
jako słuszne, ponieważ uważam, że zagwarantowanie dostaw towarów ma priorytetowe
znaczenie, szczególnie w związku z ich deficytem oraz niszczeniem środowiska. Konieczne
jest również kontynuowanie obowiązujących od dziesięciu lat umów z krajami AKP, nawet
jeśli miałyby one przyjąć inną formę.

Maurice Ponga (PPE),    na piśmie – (FR) Z zadowoleniem przyjmuję decyzję Parlamentu
Europejskiego dotyczącą zatwierdzenia umowy przejściowej między Unią Europejską a
państwami Pacyfiku. Umowa ta odzwierciedla zaangażowanie Unii Europejskiej w sprawy
regionu świata i wysyła silny polityczny sygnał do jego krajów. Cieszy mnie to. Ta rezolucja
polityczna, która towarzyszy decyzji dotyczącej zatwierdzenia umowy, stanowi dla nas
okazję do przedstawienia naszych żądań. Chcemy zbudować wyważoną i sprawiedliwą
relację z krajami Pacyfiku; relację, która umożliwi rozwój tych wyspiarskich krajów, a
jednocześnie zapewni ochronę interesów naszych obywateli. Choć umowa przejściowa
zawiera szczegółowe postanowienia w sprawie reguł pochodzenia produktów rybnych,
konieczne było odpowiednie uregulowanie tej derogacji.
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I rzeczywiście, w celu zapewnienia, żeby ta derogacja, która powinna prowadzić do
tworzenia miejsc pracy i dobrobytu, była faktycznie korzystna dla społeczności lokalnych
i żeby nie zaszkodziła europejskim branżom przetwórstwa i pakowania produktów
rybnych, przewidziano jak najszybsze przeprowadzenie oceny jej skutków i umożliwiono
jej zawieszenie, o ile okaże się to konieczne. Istnieją gwarancje, które mają na celu
zapewnienie, by umowa ta była sprawiedliwa i by w razie konieczności podejmowane
były działania na rzecz ochrony naszych interesów.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, ponieważ
uważam, że wspieranie relacji handlowych między krajami Pacyfiku a UE może przyczynić
się do promowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
ograniczenia ubóstwa, a także wzmocnienia integracji i współpracy regionalnej, zgodnie
z milenijnymi celami rozwojowymi. Podzielam jednak wyrażone przez sprawozdawcę
obawy dotyczące odstępstw od reguł pochodzenia i ich negatywnego wpływu na branżę
przetwórstwa rybnego, który musi zostać wystarczająco wnikliwie oceniony przez Komisję.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – Zieloni od długiego czasu sprzeciwiają
się umowom o partnerstwie gospodarczym z krajami AKP, w związku z czym nie
dostrzegają wartości dodanej przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym z tymi
dwoma krajami Pacyfiku.

W tym konkretnym przypadku Zieloni obawiają się dalszej dezintegracji regionu,
rozrzuconego na znacznym obszarze Oceanu Spokojnego, w wyniku wprowadzenia
preferencyjnych uzgodnień handlowych na mocy przejściowej umowy o partnerstwie
handlowym z UE. Ponadto prawdopodobny niczym nieskrępowany wzrost tradycyjnego
eksportu – głównie takich surowców, jak miedź, cukier, kopra, ryby i olej palmowy
(biopaliwa) – całkowicie przeczy potrzebom zrównoważonego rozwoju. Dlatego też
Zieloni poparli (nieuwzględniony) wniosek ministrów handlu regionu Pacyfiku dotyczący
przeglądu głównych elementów przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym, a
mianowicie definicji „zasadniczo całość handlu”, zakazu stosowania podatków od wywozu
i słabych gwarancji dla nowo powstających gałęzi przemysłu i klauzuli największego
uprzywilejowania.

Jeżeli chodzi o zaopatrywanie się w produkty na rynku światowym (tzw. global sourcing),
alternatywnym rozwiązaniem byłoby ograniczenie zakresu umowy do połowów wewnątrz
wyłącznej strefy ekonomicznej (WSE), a nie obejmowanie nią całości wód. Wreszcie, co
nie mniej ważne, Fidżi nie ma demokratycznego systemu rządów. Nasz kontrsprawozdawca,
pan poseł Bové, zgłosił w związku z tym 11 poprawek.

Tokia Saïfi (PPE),    na piśmie – (FR) Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym
WE/region Pacyfiku przewiduje przyznanie towarom z regionu Pacyfiku preferencyjnych
warunków dostępu do europejskiego rynku. Popieram rozwój tego regionu, ale uważam,
że określone w umowie odstępstwo od reguł pochodzenia w odniesieniu do
przetworzonych produktów rybnych jest niedopuszczalne, ponieważ umożliwia ono
zwolnienie z ceł produktów wytworzonych w danym kraju z surowców niepochodzących
z tego kraju. Odstępstwo to zachęca do połowów w strefie tropikalnej bez jakiejkolwiek
troski o gospodarowanie zasobami rybnymi. Ponieważ preferencje handlowe mają wpływ
nie tylko na strefy połowowe Papui Nowej Gwinei, trudno jest śledzić pochodzenie
połowów, a sytuacja ta jest zaprzeczeniem podjętego przez Unię Europejską zobowiązania
dotyczącego zlikwidowania nielegalnych, niezgłaszanych i nieuregulowanych połowów.
Martwi mnie również kwestia identyfikowalności produktów, które mają być przywiezione
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do Europy z tego regionu. Głosując przeciw, chciałam wyrazić swój sprzeciw wobec takiej
klauzuli, która nie powinna już nigdy więcej znaleźć się w żadnej umowie handlowej.

Projekty rezolucji: (RC-B7-0029/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie – (LT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
w sprawie międzynarodowej adopcji w Unii Europejskiej, w której zabiega się o dobro
każdego dziecka i uznaje prawo sierot i porzuconych dzieci do posiadania rodziny i do
ochrony. Popieram apele o zbadanie możliwości skoordynowania strategii ze środkami
dotyczącymi międzynarodowej adopcji, z uwzględnieniem umów międzynarodowych,
przy czym trzeba podkreślić, że dla dobra dzieci należy preferencyjnie traktować adopcję
w kraju pochodzenia dziecka, o ile jest ona możliwa.

Bardzo ważne jest wypracowanie ram, które zapewnią przejrzystość i możliwość
koordynowania działań na rzecz zapobiegania handlowi dziećmi do nielegalnej adopcji.
Musimy też poprawić, usprawnić i ułatwić międzynarodową adopcję i wyeliminować
niepotrzebną biurokrację, gwarantując jednocześnie ochronę praw dzieci z krajów trzecich.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie – (LT) Ochrona praw dzieci, zapisana w Traktacie
z Lizbony, jest jednym z celów Unii Europejskiej, na który trzeba będzie zwracać jeszcze
większą uwagę po wejściu w życie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Dlatego
też polityka Unii Europejskiej musi zagwarantować i zapewnić przestrzeganie prawa dzieci
do ochrony i opieki, koniecznych dla ich dobra. Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji,
ponieważ uważam, że zachodzi potrzeba wzmocnienia polityki w zakresie ochrony praw
dzieci. Obawy budzi liczba dzieci porzucanych i umieszczanych w instytucjach opieki,
która w niektórych państwach członkowskich jest bardzo wysoka. Ponadto poważnym
problemem w Unii Europejskiej nadal pozostają przypadki naruszeń praw dzieci, przemoc
wobec nich, handel dziećmi, zmuszanie do prostytucji, nielegalnej pracy i inne niezgodne
z prawem działania. Zgadzam się, że konieczne jest przeprowadzenie na szczeblu
europejskim oceny funkcjonowania systemów krajowych, tak by możliwe było
doprecyzowanie kwestii związanych z ochroną praw dzieci, a także – w razie konieczności
– podejmowanie działań zapewniających skuteczniejszą ochronę bezdomnych dzieci i
dających im szansę na posiadanie rodziny i bezpieczeństwo.

George Becali (NI),    na piśmie – (RO) Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, ponieważ
problem porzucanych dzieci w Unii Europejskiej coraz bardziej się pogłębia. Ochrona
prawa do adopcji międzynarodowej jest ważna, ponieważ dzięki niej dzieci nie będą
zmuszane do życia w domach dziecka. Komisja musi poinformować nas, jakie środki
zostały lub zostaną podjęte na szczeblu UE, by chronić dzieci, które mają być adoptowane
przez europejskich obywateli. Myślę, że adopcja musi być uregulowana w zgodzie z
ustawodawstwem krajowym i umowami międzynarodowymi. Komisja musi nam wyjaśnić,
w jaki sposób procedury te zapewnią, by najlepsze interesy dzieci były zawsze chronione.

Mara Bizzotto (EFD),    na piśmie – (IT) Głosowałam za połączoną rezolucją w sprawie
adopcji międzynarodowej, ponieważ jestem całkowicie przekonana, że europejska
koordynacja strategii i narzędzi adopcyjnych nie tylko doprowadzi do poprawy samej
procedury adopcyjnej, ale również zapewni większą ochronę sierotom i porzuconym
dzieciom, a także ich prawo do posiadania rodziny. Synergia między organizacjami
międzynarodowymi, instytucjami UE i państwami członkowskimi doprowadzi do
powstania „koła sukcesu”, w którego centrum znajdą się potrzeby dzieci, obwarowane
gwarancją udzielenia pomocy rodzinom adopcyjnym w zakresie usług informacyjnych,
przygotowania adopcji oraz usług wsparcia dla rodzin adopcyjnych. Wreszcie uważam,
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że usprawniona koordynacja może zapewnić adoptowanym dzieciom większą pewność
pod względem prawidłowości procedur adopcji i wzajemnego uznawania dokumentów,
zapobiegając tym samym handlowi dziećmi.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie – (LT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji w
sprawie adopcji międzynarodowej w Unii Europejskiej. Ochrona praw dzieci jest jednym
z najważniejszych celów Unii Europejskiej. Musimy chronić dobro wszystkich dzieci i
bronić ich interesów. Obecnie obowiązuje wiele konwencji dotyczących ochrony dzieci
i obowiązków rodzicielskich. Celem europejskiej konwencji w sprawie adopcji dzieci z
1967 roku jest zapewnienie koordynacji przepisów państw członkowskich dotyczących
adopcji. Wszystkie państwa członkowskie podpisały Konwencję o ochronie dzieci i
współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 1993 roku (konwencja
haska). Choć dziedzina adopcji należy do kompetencji państw członkowskich, uważam,
że zachodzi potrzeba zbadania możliwości koordynowania na szczeblu europejskim
strategii ze środkami dotyczącymi adopcji międzynarodowej. Niezmiernie ważne jest
zagwarantowanie, by przy sporządzaniu tej strategii uwzględnione zostały umowy
międzynarodowe. Musimy dążyć do usprawnienia usług informacyjnych, przygotowania
do adopcji międzynarodowej, procedur rozpatrywania wniosków o adopcję
międzynarodową, usług poadopcyjnych, pamiętając, że wszystkie konwencje
międzynarodowe dotyczące ochrony praw dziecka uznają prawo sierot lub dzieci
porzuconych do posiadania rodziny i do ochrony. Dla przykładu unijne instytucje i państwa
członkowskie muszą aktywnie walczyć z handlem dziećmi na potrzeby nielegalnej adopcji.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie – (RO) Najprawdopodobniej Rumunia jest
europejskim krajem, który zezwolił na najgorsze nadużycia w zakresie adopcji
międzynarodowej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, zaraz po upadku
komunizmu. Rzeczywiście było to wynikiem braku doświadczenia w kraju, który był
pogrążony w mroku dziejów przez ponad połowę stulecia, ale też odpowiadają za to ci,
którzy nie zawahali się wykorzystywać te słabości. W rezultacie stracono z oczu blisko
tysiąc dzieci objętych międzynarodową adopcją. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, do
której byliśmy gotowi przystąpić, Rumunia przeprowadziła daleko posunięte zmiany
swojego ustawodawstwa adopcyjnego, mimo ogromnej presji międzynarodowej, by nie
uciekać się do tak drastycznego środka jak likwidacja adopcji międzynarodowej. W tych
okolicznościach, jak i z uwagi na smutne doświadczenia Rumunii z adopcją
międzynarodową, zrozumiała jest nasza niechęć, by zaakceptować taki organ jak Europejska
Agencja Adopcyjna, której utworzenie doprowadzi de facto do stworzenia europejskiego
rynku adopcyjnego.

Jakakolwiek rezolucja w sprawie adopcji międzynarodowej może mieć za swój cel tylko
i wyłącznie dobro dzieci, bez względu na interes państw i rodziców adopcyjnych. Ponadto
– moim osobistym zdaniem – niezależnie od rezolucji czy też decyzji, w każdym systemie
prawnym, obecnym czy też przyszłym, należy priorytetowo potraktować adopcję w kraju,
z którego pochodzi dziecko.

Corina Creţu (S&D),    na piśmie – (RO) Głosowałam za przyjęciem rezolucji Parlamentu
Europejskiego w sprawie adopcji międzynarodowej w Unii Europejskiej, opierając się na
rumuńskich doświadczeniach w tym zakresie. Faktycznie należy przeprowadzić analizę
wszystkich krajowych systemów adopcyjnych, by sprawdzić, jakie są ich słabe i mocne
strony i zalecić najlepsze praktyki adopcyjne w państwach członkowskich. Osiągniemy
odpowiednie postępy, jeżeli zapewnimy koordynację na szczeblu unijnym polityki i
strategii dotyczących instrumentu międzynarodowej adopcji w celu usprawnienia pomocy
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w zakresie usług informacyjnych, przygotowywania adopcji międzynarodowej,
rozpatrywania wniosków o adopcję międzynarodową i usług poadopcyjnych, należy
bowiem wprowadzić w życie prawo sierot i porzuconych dzieci do posiadania rodziny i
do ochrony.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie
adopcji międzynarodowej w Unii Europejskiej. Choć kwestia ta mieści się w zakresie
kompetencji państw członkowskich, uważam, że ochrona praw dzieci powinna znaleźć
się wśród celów UE. W związku z tym popieram potrzebę przeanalizowania możliwości
koordynowania strategii dotyczących instrumentu adopcji międzynarodowej i usług
poadopcyjnych na szczeblu europejskim, zważywszy że wszystkie konwencje
międzynarodowe dotyczące ochrony praw dziecka uznają prawo sierot i porzuconych
dzieci do posiadania rodziny i do ochrony.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Adopcja dzieci jest kwestią szczególnie drażliwą.
Godność ludzka, a w tym przypadku szczególna ochrona najlepszych interesów dzieci,
wymaga przestrzegania i poszanowania konwencji międzynarodowych w tym zakresie,
a także analizy najlepszych praktyk i wymiany doświadczeń między państwami
członkowskimi. Unia Europejska będzie w stanie monitorować te działania i pomoże zająć
się plagą handlu dziećmi, która dotyka głównie najbiedniejsze kraje i najuboższych ludzi.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Unia Europejska od zawsze walczy o
ochronę praw dzieci i obronę ich najlepszych interesów. Celem tej rezolucji jest rozważenie
możliwości koordynowania na szczeblu europejskim strategii dotyczących instrumentu
adopcji międzynarodowej, w zgodzie z konwencjami międzynarodowymi, tak by usprawnić
pomoc w zakresie usług informacyjnych, przygotowywania adopcji międzynarodowej i
usług poadopcyjnych, zważywszy że wszystkie konwencje międzynarodowe dotyczące
ochrony praw dziecka uznają prawo osieroconych i porzuconych dzieci do posiadania
rodziny i do ochrony. Głosowałem za, ponieważ uważam, że chociaż kwestia adopcji
mieści się w zakresie kompetencji państw członkowskich, zachodzi potrzeba minimalnego
poziomu europejskiej konwergencji, z zastrzeżeniem poszanowania najwyższego dobra
dzieci.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Wszyscy zgadzamy się co do konieczności
ochrony dobra dzieci i zagwarantowania ich praw, jak to przewiduje przedmiotowa
rezolucja Parlamentu. Jednak ogólniki nie wystarczą; konieczne jest również dostrzeżenie
przyczyn, które doprowadziły do sytuacji, w której w ramach adopcji międzynarodowej
dzieci padają ofiarą wykorzystywania.

Główne przyczyny porzucania dzieci to ubóstwo, niewystarczające systemy zabezpieczenia
społecznego, brak odpowiedniej sieci infrastruktury socjalnej lub niewystarczające usługi
publiczne, a także konflikty i interwencje wojskowe.

Louis Grech (S&D),    na piśmie – Aby opanować coraz poważniejszy problem
porzuconych dzieci, europejskie instytucje i państwa członkowskie powinny pełnić
aktywniejszą rolę w usprawnianiu instrumentów adopcji międzynarodowej, ułatwiając i
koordynując międzynarodowe procedury adopcyjne na szczeblu europejskim, nie narażając
jednocześnie w żaden sposób bezpieczeństwa i ochrony praw dzieci i szanując konwencje
międzynarodowe chroniące prawa dziecka. Unia i państwa członkowskie muszą zapewnić
bardziej rygorystyczną kontrolę w sprawach dotyczących adopcji międzynarodowej, by
zapobiegać wykorzystywaniu dzieci, molestowaniu, porwaniom i handlowi dziećmi.
Państwa członkowskie powinny znaleźć równowagę między wysokimi gwarancjami i
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normami międzynarodowymi, by zapewnić ochronę praw dziecka i zmniejszyć biurokrację
oraz ułatwić międzynarodowe procedury adopcyjne. Ponadto państwa członkowskie
powinny wprowadzić bardziej przejrzyste przepisy w odniesieniu do procedur adopcji
międzynarodowej oraz prowadzić ciągłą wymianę informacji na temat warunków i
otoczenia adoptowanego dziecka w nowym środowisku. Na koniec pragnę powiedzieć,
że głównym przedmiotem troski, jeżeli chodzi o międzynarodowe procedury adopcyjne,
powinno być niezmiennie dobro dzieci, szczególnie dzieci o szczególnych potrzebach,
tak by zagwarantować prawa dzieci i rodzin.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie – (FR) Głosowałam za przyjęciem tej wspólnej
rezolucji, która pozwala nam bronić prawa rodziców do adopcji dziecka z innego państwa
członkowskiego i jednocześnie zapewnić ochronę dzieciom w trakcie adopcji i po niej.
Faktycznie adopcja międzynarodowa powinna odbywać się w oparciu o ramy
szczegółowych przepisów, aby możliwe było zapobieganie nadużyciom, takim jak na
przykład handel dziećmi.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    na piśmie – Nasze krajowe systemy prawne przewidują
własne sposoby postępowania z adopcją i innymi sprawami związanymi z opieką nad
dzieckiem. Ponieważ jednak takie kwestie jak handel ludźmi i seksualne wykorzystywanie
dzieci mają wymiar międzynarodowy, stosowne mogą być działania na szczeblu UE. Nigdy
nie wolno nam zapomnieć, że najważniejszy jest najwyższy interes dziecka, w związku z
czym głosowałem za przyjęciem tej rezolucji.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie – (LT) Głosowałem za przyjęciem tej ważnej rezolucji
w sprawie adopcji międzynarodowej w Unii Europejskiej, ponieważ ochrona praw dziecka
jest jednym z głównych unijnych celów. Obecnie obowiązuje wiele umów dotyczących
ochrony dzieci i obowiązków rodzicielskich. Uważam, że istnieje potrzeba rozważenia
możliwości koordynowania na szczeblu europejskim kwestii związanych z adopcją
międzynarodową, z myślą o usprawnieniu usług informacyjnych, przygotowania do
adopcji międzynarodowej, rozpatrywania wniosków o adopcję międzynarodową i usług
poadopcyjnych. Bardzo ważne jest stworzenie systemu, który zapewni przejrzystość i
powstrzyma handel dziećmi do celów adopcji. Chciałbym również podkreślić, że
zasadniczo, o ile to możliwe i w najlepszym interesie dziecka, należy zachęcać do adopcji
w kraju pochodzenia dziecka.

David Martin (S&D),    na piśmie – Cieszy mnie ta rezolucja, w której zaapelowano o
rozważenie możliwości koordynowania na szczeblu europejskim strategii dotyczących
adopcji międzynarodowej, zgodnie z konwencjami międzynarodowymi – tak by usprawnić
pomoc w zakresie usług informacyjnych, przygotowywania adopcji międzynarodowej i
usług poadopcyjnych, zważywszy że wszystkie umowy międzynarodowe dotyczące
ochrony praw dziecka uznają prawo sierot i porzuconych dzieci do posiadania rodziny i
do ochrony.

Véronique Mathieu (PPE),    na piśmie – (FR) W ostatnich latach liczba porzuconych dzieci
miarowo rośnie, i zjawisko to można zaobserwować we wszystkich naszych państwach
członkowskich. Dzieci te – które są ofiarami konfliktów i wykluczenia społecznego, są
wykorzystywane przez organizacje przestępcze oraz wykorzystywane we wszelkiego
rodzaju nielegalnym handlu – są ofiarami szwankującego mechanizmu adopcji
międzynarodowej. Ponadto należy odnotować, że większość tych dzieci to dziewczynki,
które łatwo padają ofiarą organizacji przestępczych parających się prostytucją i innymi
formami współczesnego niewolnictwa. Jednym ze sposobów naszej reakcji na tę smutną
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sytuację jest udoskonalenie procedur adopcji międzynarodowej. Powinniśmy przygotować
dla adopcji międzynarodowej prawo z prawdziwego zdarzenia. Należy zagwarantować
wszystkim dzieciom prawo do bycia adoptowanym.

Chociaż odpowiedzialność za tę dziedzinę nadal spoczywa w rękach państw członkowskich,
należy jednak zauważyć, że ochrona najlepszych interesów dziecka jest naczelną zasadą
Unii Europejskiej i jest zapisana w karcie praw podstawowych. W związku z brakiem
europejskiego prawodawstwa w tym obszarze Unia Europejska powinna uczynić wszystko,
co w jej mocy, by ułatwić te adopcje, w szczególności poprzez zezwolenie, w najbliższych
miesiącach, na wzajemne uznawanie aktów stanu cywilnego i decyzji adopcyjnych.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Adopcja dzieci jest kwestią, która od zawsze leży UE
na sercu i należy się nią zajmować z najwyższą uwagą. Dzieci są przyszłością społeczeństwa,
a zatem muszą być traktowane z najwyższą godnością. Należy uwzględnić ich największe
dobro, co oznacza, że wymagane i zalecane jest zapewnienie zgodności z odnośnymi
konwencjami międzynarodowymi. UE jest zatem zobligowana uczynić co w jej mocy, by
zmierzyć się z plagą, jaką jest handel dziećmi, który dotyka głównie najuboższych dzieci
z najbiedniejszych krajów.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie – (DE) Dzieci są najsłabszym ogniwem naszego
społeczeństwa. Ochrona ich praw, a następnie zapewnienie, by prawa te były respektowane,
musi być jednym z głównych priorytetów w całej UE. Jednakże dzieci nadal padają ofiarą
handlu ludźmi i wykorzystywania w Unii Europejskiej, często w wyniku nieuregulowanej
adopcji. Chociaż adopcja jest skutecznym sposobem zapewnienia, by dzieci nie spędzały
życia w sierocińcach, konieczne jest przeprowadzanie – w szczególności przez organizacje
międzynarodowe – surowych kontroli, których celem będzie zapobieganie nadużyciom.
Wstrzymuję się od głosu, ponieważ rezolucja nie przewiduje wystarczających środków
zapewniających ochronę dzieci przed wykorzystywaniem w wyniku adopcji.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie – (IT) Adopcja to zawsze bardzo delikatna kwestia,
która zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ decyduje ona o przyszłości dziecka.
Adopcja jest często użytecznym sposobem zapewnienia, by porzucone dzieci i sieroty nie
miały nieszczęśliwego dzieciństwa, spędzonego w sierocińcu, bez miłości i opieki, z której
powinny korzystać wszystkie dzieci. Odmawianie niewinnym dzieciom szansy na bycie
kochanymi i wychowanie przez kochających rodziców, którzy zapewnią im
bezpieczeństwo, byłoby okrutne i niesprawiedliwe. Dlatego głosowałem za przyjęciem
tej rezolucji, ponieważ gorąco wierzę w siłę adopcji jako sposobu na danie lepszego życia
dzieciom, które będą przyszłością świata. Musimy stworzyć na szczeblu europejskim
skoordynowaną strukturę, wspieraną przez przejrzyste i skuteczne procedury, wsparcie
poadopcyjne i mechanizm kontroli umożliwiający nadzorowanie działań każdego państwa
członkowskiego. Adoptowanie dziecka oznacza zapewnienie mu lepszej, bezpiecznej i
pełnej nadziei przyszłości. Dlatego uważam, że niezmiernie ważne jest uchwalenie
konkretnego prawodawstwa w tym zakresie, które pozwoli zająć się różnicami
międzynarodowymi.

Georgios Papanikolaou (PPE),    na piśmie – (EL) Głosowałem dziś za przyjęciem wspólnej
rezolucji w sprawie adopcji międzynarodowej w UE, której celem jest poprawa systemu
adopcji między państwami członkowskimi i stworzenie gwarancji zapewniających
przeprowadzanie adopcji w najlepszym interesie dziecka, w bezwzględnym poszanowaniu
jego praw podstawowych. W rezolucji podkreślamy następujące potrzeby: stworzenia
europejskiej strategii adopcyjnej, która określi zasady dla unijnych krajów – od
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najbiedniejszych po najbardziej rozwinięte – i umożliwi monitorowanie rozwoju każdego
dziecka objętego adopcją międzynarodową za pomocą okresowych sprawozdań
przedkładanych przez właściwe organy krajowe państwu pochodzenia; usprawnienia
procedur adopcyjnych i wyeliminowania biurokracji; skrócenia okresu przebywania
dziecka w instytucjach opiekuńczych i sierocińcach; priorytetowego traktowania adopcji
międzynarodowych; powstrzymania nieodpowiedzialnych działań grup wykorzystujących
dzieci i handlujących nimi do adopcji.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
Parlamentu w sprawie międzynarodowej adopcji w UE. Inicjatywa ta stanowi realizację
unijnego celu określonego w art. 3 Traktatu z Lizbony, jakim jest „ochrona praw dziecka”.

Rozwój gospodarczy krajów UE nie zapobiega poważnym nieprawidłowościom pod
względem przestrzegania praw dzieci; ściślej rzecz biorąc, nie likwiduje problemu
niepewnego dzieciństwa, a w szczególności dzieciństwa dzieci porzuconych i
umieszczonych w instytucjach opiekuńczych, ani problemu przemocy, jakiej się je poddaje.
Wadliwość systemu przejawia się również w takich zjawiskach jak handel dziećmi do
adopcji, prostytucji, nielegalnego zatrudniania dzieci, zmuszania ich do zawierania
małżeństw i żebrania na ulicach lub w innym niezgodnym z prawem celu; całość tych
zjawisk stanowi poważny problem w UE.

To właśnie te uwarunkowania stanowią o wadze tej inicjatywy, w ramach której wezwano
Komisję do rozważenia możliwości koordynowania na szczeblu europejskim strategii
dotyczących adopcji międzynarodowej. Potrzebna jest strategia zgodna z umowami
międzynarodowymi, która doprowadzi do poprawy pomocy w takich obszarach, jak
usługi informacyjne, przygotowywanie adopcji i rozpatrywanie wniosków oraz usługi
poadopcyjne. Strategia ta musi uwzględniać ochronę praw dzieci, a także uznawać prawo
osieroconych lub porzuconych dzieci do posiadania rodziny i do ochrony.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie – (RO) Wstrzymanie międzynarodowych adopcji było
jednym z warunków przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej. W 2001 roku Rumunia
zdecydowała się ogłosić moratorium na adopcję międzynarodową, po tym jak
sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego do spraw Rumunii, baronessa Emma
Nicholson, potępiła handel dziećmi i skrytykowała państwo rumuńskie za zaniedbywanie
rumuńskich dzieci. Sądzę, że należy traktować priorytetowo, kiedy to tylko możliwe i w
najlepszym interesie dziecka, adopcję w kraju pochodzenia dziecka, przy czym możliwym
rozwiązaniem może być rodzina zastępcza, pobyt w domu opieki bądź znalezienie rodziny
w ramach międzynarodowych procedur adopcyjnych, zgodnie z odpowiednim
ustawodawstwem krajowym i konwencjami międzynarodowymi. Faktycznie umieszczenie
dziecka w instytucjach opiekuńczych powinno być stosowane wyłącznie jako rozwiązanie
tymczasowe. Jednocześnie ważne jest opracowanie ram metodologicznych na szczeblu
UE, które umożliwią przeprowadzanie oceny rozwoju adoptowanych dzieci w nowych
rodzinach, z wykorzystaniem regularnych sprawozdań poadopcyjnych sporządzanych
przez pracowników socjalnych w kraju, do którego trafiły adoptowane dzieci, i
przedkładanych właściwym organom w kraju, z którego dzieci te pochodzą. Mechanizm
ten powinien być wdrażany za pomocą koordynacji działań między państwami
członkowskimi a Komisją Europejską, we współpracy z konferencją haską, Radą Europy
i organizacjami ochrony dziecka zajmującymi się zapobieganiem handlowi dziećmi do
adopcji.
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Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Adopcja to kwestia szczególnie delikatna, która
zasługuje na pełną uwagę państw członkowskich UE. Chociaż dzięki konwencji haskiej o
ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego nastąpiły
znaczne postępy, nadal pozostały takie problemy jak niepewne dzieciństwo, pogwałcanie
praw dzieci, przemoc wobec nich i handel dziećmi do adopcji, prostytucji, nielegalnego
zatrudniania dzieci, małżeństw z przymusu, a także żebrania na ulicach czy też w innym
niezgodnym z prawem celu.

Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by chronić prawo dziecka do życia w rodzinie.
Aby zapewnić tę ochronę, ważne jest rozważenie możliwości koordynowania na szczeblu
europejskim strategii dotyczących instrumentu, jakim jest adopcja międzynarodowa,
zgodnie z umowami międzynarodowymi, w celu poprawienia pomocy w obszarze usług
informacyjnych, przygotowania adopcji i rozpatrywania wniosków, a także usług
poadopcyjnych.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – My, Zieloni/EFA wstrzymaliśmy się od
głosu. Dzięki negocjacjom, w których uczestniczyły wszystkie grupy polityczne, ze
wspólnego projektu rezolucji zniknęły niekorzystne punkty rezolucji grupy EPP. Niemniej
rezolucja została zainicjowana przez Włochów w odpowiedzi na bardzo konkretną
potrzebę krajową i w dziedzinie nienależącej do kompetencji europejskich. Udało nam
się jedynie sprawić, by rezolucja ta stała się „wezwaniem do przeanalizowania możliwości
skoordynowania na szczeblu europejskim strategii dotyczących instrumentu adopcji
międzynarodowej”, bez odniesienia do konkretnych problemów krajowych. Jako że
pracujemy już nad tą kwestią w komisjach JURI i LIBE, nie było potrzeby dla tej rezolucji.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie – (PT) Prawo dziecka do wychowania w zdrowym
środowisku rodzinnym, sprzyjającym jego harmonijnemu rozwojowi, jest kluczową
koncepcją tej rezolucji. Rosnąca liczba dzieci żyjących w domach dziecka i naruszanie
praw dzieci – szczególnie handel ludźmi, nielegalna adopcja i praca, a także prostytucja –
które nadal mają miejsce w Unii Europejskiej, skłoniły nas do podjęcia próby odmienienia
tej sytuacji. Jednocześnie warto zauważyć rosnącą liczbę nielegalnych adopcji
międzynarodowych, w których uczestniczą kraje trzecie niespełniające warunków
określonych w konwencji haskiej. Instytucjonalizacja praw dziecka w UE, wskazana jako
jeden z unijnych celów w art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także w
art. 24 karty praw podstawowych, uzasadniają konieczność koordynacji polityk i strategii
państw członkowskich, zgodnie z obowiązującymi już instrumentami międzynarodowymi.
Uważam, że należy pilnie stworzyć na szczeblu unijnym mechanizm ukazujący
funkcjonowanie poszczególnych systemów krajowych w tym zakresie. Przejrzysty i
skuteczny mechanizm monitorowania adopcji dzieci zarówno przed, jak i po adopcji oraz
zaangażowanie organizacji międzynarodowych nie tylko wzmocnią prawa dzieci, ale
również umożliwią ich harmonijne wychowanie.

Oreste Rossi (EFD),    na piśmie – (IT) W związku z nowymi przepływami migracyjnymi,
problem porzuconych dzieci, z którym stopniowo zaczęliśmy sobie radzić, ponownie
nasila się i staje się coraz bardziej istotny.

Bezwzględnie konieczne jest znalezienie ram prawnych, które obejmą ochronę dzieci i
odpowiedzialność rodzicielską, wyeliminują niepotrzebną biurokrację z procedur oraz
dostosują ustawodawstwo państw członkowskich do konwencji o ochronie dzieci i
współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego i do Traktatu z Lizbony.
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Pragnę wspomnieć o niemieckim przykładzie traktowania adopcji, którego nie wolno
naśladować. W szczególności nie należy powierzać dzieci parom, z których jedno z
partnerów jest Niemcem, a drugie pochodzi z innego kraju UE. Ostatecznym celem
prawodawcy musi być oczywiście zagwarantowanie dzieciom prawa do ochrony i opieki,
których potrzebują, by dobrze się czuć, i zapobieganie zmuszaniu dzieci do życia w domach
dziecka.

Artur Zasada (PPE),    na piśmie – (PL) Dla dobra dziecka adopcja międzynarodowa winna
być dopuszczalna, ale tylko w przypadku wyczerpania możliwości adopcji w kraju
członkowskim. Co do zasady dziecko powinno wychowywać się w kraju, którego jest
obywatelem.

Adopcje zagraniczne zdarzają się także w moim kraju, w Polsce. Dotyczą one zazwyczaj
tych dzieci, które z powodu różnego rodzaju chorób nie mają szans na adopcję w kraju.
Dla przykładu można podać, że w 2006 roku 202 rodziny zagraniczne postanowiły
zaopiekować się 311 naszymi rodakami. 214 dzieci z Polski znalazło rodziców włoskich,
25 francuskich, 22 amerykańskich, 20 holenderskich, 15 szwedzkich, 7 niemieckich, 6
szwajcarskich, 1 belgijskich i 1 kanadyjskich. W Zachodniej Europie problem osieroconych
dzieci praktycznie nie istnieje, stąd duże zainteresowanie możliwością przysposobienia
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Uważam, że Komisja Europejska powinna przede wszystkim: 1) poinformować Parlament,
jakie środki zostały lub zostaną podjęte na szczeblu europejskim w celu uchronienia adopcji
międzynarodowej przed procederem handlu dziećmi; 2) odpowiedzieć, w jaki sposób
Komisja ma zamiar przeciwdziałać adopcjom pod wpływem „mody”. Europejczycy coraz
chętniej adoptują dzieci z Afryki, ponieważ jest to popularne wśród gwiazd kina. Nie jest
to jednak ani dostateczna ani poważna podstawa rodzicielstwa zastępczego.

Projekt rezolucji: (B7-0021/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie – (LT) Zgadzam się z przedmiotową rezolucją
w sprawie procesu integracji Serbii z Unią Europejską, w której potwierdza się, że przyszłość
Serbii to jej członkostwo w UE, i zachęca się ten kraj do kontynuowania wysiłków na rzecz
osiągnięcia tego celu. Serbia poczyniła postępy we wdrażaniu reform, niezbędne są jednak
dalsze kroki w celu spełnienia kryteriów kopenhaskich. Bardzo ważna jest kwestia Kosowa.
W związku z tym popieram zawarte w rezolucji skierowane do rządu serbskiego wezwanie,
aby zlikwidował serbskie struktury równoległe w Kosowie, które utrudniają proces
decentralizacji i uniemożliwiają pełną integrację serbskiej społeczności w ramach instytucji
w Kosowie.

UE musi wysłać rządowi serbskiemu jednoznaczny sygnał, że spodziewamy się ze strony
Serbii konstruktywnego podejścia w odniesieniu do zbliżających się wyborów
powszechnych w Kosowie. Zgadzam się z zawartą w rezolucji opinią, że udział kosowskich
Serbów w procesie wyborczym jest nieodłącznym elementem, mającym na celu uniknięcie
marginalizacji społeczności kosowskich Serbów.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie – (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowej
rezolucji. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej opiera się na osiągnięciu politycznej,
prawnej i technicznej zgodności z wymagającymi standardami i normami UE. Już w roku
2003 krajom Bałkanów Zachodnich obiecano, że będą mogły przystąpić do Unii
Europejskiej, gdy spełnią ustalone kryteria. Celem Unii Europejskiej jest zagwarantowanie
długoterminowej stabilności i zrównoważonego rozwoju na Bałkanach Zachodnich.
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Ponieważ tempo procesów integracyjnych w tym regionie różni się, każdy kraj musi
dołożyć maksimum wysiłków, wdrożyć wymagane reformy oraz przyjąć niezbędne środki
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności zarówno poszczególnych krajów, jak i
całego regionu. Serbia osiąga znaczące postępy w wielu obszarach oraz współpracuje
pomyślnie i w konstruktywny sposób z Unią Europejską. Zniesienie wiz do UE w 2009
roku pokazało obywatelom Serbii, że Unia pozytywnie zapatruje się na reformy
podejmowane w tym kraju. Zgadzam się z zawartymi w rezolucji spostrzeżeniami, że
trzeba kontynuować reformy związane z ochroną praw obywateli i mniejszości,
pluralizmem w mediach, niezawisłością sądownictwa, więziennictwem i wieloma innymi
zagadnieniami. Wysiłki na rzecz zapewnienia praworządności, co zapewni demokratyczne
funkcjonowanie instytucji rządowych oraz skuteczną ochronę praw człowieka i wolności,
muszą pozostać jednym z priorytetów władz serbskich.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie – (RO) Głosowanie nad układem o stabilizacji
i stowarzyszeniu stanowi zachętę dla Serbii. Mam nadzieję, że proces ratyfikacji zostanie
przyśpieszony dzięki dzisiejszemu pozytywnemu wynikowi głosowania w Parlamencie
Europejskim. Pragnę tutaj nadmienić, że jedna z kwestii poruszonych w sprawozdaniu w
sprawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu jest związana z nieuznaniem przez Serbię
władz w Kosowie oraz utrzymywaniem równoległych struktur. Rumunia ze swojej strony
nie uznała niepodległości Kosowa, którą ogłoszono jednostronnie i z pogwałceniem prawa
międzynarodowego. Serbia jest bardzo dobrym sąsiadem Rumunii i łączą nas setki lat
historii. Rumunia rozumie i wspiera swoich przyjaciół. Jest oczywiste, że przyszłość Serbii
leży w Europie, a jej współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej
Jugosławii powinna dowieść przywiązania Belgradu do wartości europejskich, demokracji
i praw człowieka.

Serbia będzie musiała, co oczywiste, przejść tę samą drogę do UE, co wszystkie państwa
członkowskie. Musi jednak na tej drodze być traktowana tak, jak inni. Ostatnie wydarzenia
dowodzą, że Serbia rozumie oczekiwania społeczności europejskiej skierowane pod jej
adresem. Osiągnięto wymierny postęp, ale UE musi odnosić się w taktowny sposób do
pewnych aspektów historii najnowszej kraju, które są bolesne z punktu widzenia Serbów.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D)  , na piśmie – (RO) Unia Europejska opiera się na takich
zasadach, jak pojednanie i pokojowe współistnienie, mając na celu poprawę stosunków
między narodami w regionie. W tym kontekście uważam, że przyszłość Serbii leży wśród
krajów UE i sądzę, iż kraj ten musi zdwoić wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowej rezolucji,
gdyż dostrzegam, że Serbia może odegrać ważną rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa
i stabilności na Bałkanach. Przyszłością Serbii jest bez wątpienia UE. Uważam zatem, iż
kraj ten powinien kontynuować wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu. Postęp osiągnięty
już w procesie reform jest godny pochwały.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Każdy, kto spojrzy na mapę Unii Europejskiej, szybko
zda sobie sprawę, że przeznaczeniem Bałkanów Zachodnich jest stać się jej częścią. Wierzę,
że kraje te staną się w końcu członkami UE. Droga Serbii do akcesji stała się szczególnie
trudna od rozpadu byłej Jugosławii, który nastąpił po upadku potęgi Związku Radzieckiego.
Udział Serbii jako agresora w bratobójczych wojnach i okrutne skutki, jakie miały one dla
sąsiednich krajów oraz dla całej społeczności międzynarodowej, przyniosły poważne
konsekwencje krajowi i jego mieszkańcom. Secesja Kosowa, która pozostaje tematem
wysoce kontrowersyjnym, nasiliła napięcie w regionie i nadal posiada ogromny potencjał

137Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL19-01-2011



zburzenia stabilności. Mam nadzieję, że Serbia pozostanie przy swoim proeuropejskim
wyborze oraz pragnę pogratulować jej mieszkańcom i przywódcom postępów, jakie
osiągnęli w tym zakresie.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Przyszłością Serbii jest członkostwo w
UE. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję wniosek Serbii o członkostwo w Unii
Europejskiej złożony dnia 22 grudnia 2009 r. oraz decyzję podjętą przez Radę Ministrów
dnia 25 października 2010 r. dotyczącą zwrócenia się do Komisji o rozpatrzenie wniosku
Serbii.

Pragnę pogratulować Serbii postępów osiągniętych w procesie reform. Podkreślam, że
rozwój współpracy regionalnej wciąż jest dla UE priorytetem i ma być katalizatorem
pojednania, stosunków dobrosąsiedzkich i pogłębienia stosunków międzyludzkich na
Bałkanach Zachodnich. W związku z tym wzywam Serbię do przyjęcia konstruktywnego
podejścia na rzecz bardziej integracyjnej współpracy regionalnej.

Wskazuję, że pełna współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej
Jugosławii (MTKJ) jest podstawowym warunkiem postępu Serbii na drodze ku członkostwu
w UE. Należy odnotować, że Serbia w dalszym ciągu reaguje właściwie na wnioski MTKJ
dotyczące udzielenia pomocy. Wzywam rząd serbski do kontynuowania bliskiej współpracy
z Trybunałem, obejmującej szybkie przekazywanie wszystkich wymaganych dokumentów
i terminowe zamykanie spraw przekazywanych z powrotem przez MTKJ.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Głosowaliśmy za odrzuceniem
przedmiotowej rezolucji, przede wszystkim ze względu na żądania stawiane wobec Serbii
i niemożliwe do przyjęcia stanowisko UE w sprawie Kosowa. Parlament apeluje na przykład
do rządu serbskiego o zlikwidowanie struktur równoległych w Kosowie, które, jak twierdzi,
„utrudniają proces decentralizacji i uniemożliwiają pełną integrację serbskiej społeczności
w ramach instytucji w Kosowie”, jak też stawia dalsze wymagania dotyczące współpracy
z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ). Taka presja na
Serbię jest nie do przyjęcia, a sytuację jeszcze bardziej skomplikowaną czyni fakt, że
równoważnych środków nie podjęto w stosunku do Kosowa pomimo publicznych
zarzutów, że obecni przywódcy Kosowa trudnią się handlem organami ludzkimi.

Nie do przyjęcia jest również nacisk ze strony Parlamentu na Serbię, aby „rozpoczęła dialog
z Kosowem bez kolejnych odniesień do nowych negocjacji dotyczących jego statusu lub
podziału”.

„Proces integracji Serbii z Unią Europejską” uwypukla pewien fakt, który od dawna
wskazujemy. Dziś oczywiste jest, że celem wojny rozpętanej przez NATO i największe
mocarstwa UE, na czele z Niemcami, było rozmontowanie Jugosławii i podział jej
terytorium na kraje, które mogłyby chronić interesy gospodarcze wielkiego biznesu w UE.

Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie – (FR) Nie głosowałem za przyjęciem przedmiotowej
rezolucji w sprawie procesu integracji Serbii z Unią Europejską. Nie wynikało to z samego
procesu, ale z niejednoznaczności tekstu w kwestii Kosowa.

Wspomina się wspólną rezolucję UE i Serbii przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,
w żadnym miejscu nie wskazuje się jednak, że nie można jej uznać za oficjalne uznanie
niepodległości Kosowa przez Serbię ani też przez te państwa członkowskie Unii, które jej
nie uznały.
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Nie wspomina się też nigdzie o bardzo niepokojącym sprawozdaniu Rady Europy
dotyczącym handlu organami ludzkimi usuniętymi serbskim więźniom prowadzonego
przez Armię Wyzwolenia Kosowa (UÇK), które rzuca cień na obecnego premiera Kosowa,
podczas gdy wydanie dwóch pozostałych serbskich zbiegów Międzynarodowemu
Trybunałowi Karnemu jest podstawowym warunkiem akcesji Serbii do Europy.

Podobnie jak w przypadku innych wojen, które towarzyszyły rozpadowi byłej Jugosławii,
zło przypisuje się tylko jednej ze stron i skruchy żąda tylko od jednego obozu. Na dłuższą
metę staje się to trudne, choć skuszony wizją Unii Europejskiej rząd serbski wydaje się
godzić na takie warunki, mając nadzieję na członkostwo.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    na piśmie – Kroki Serbii w kierunku członkostwa w UE
należy przyjmować z radością i mieć nadzieję, że umocnią one pokój i dobrobyt w regionie.
W rezolucji Parlamentu wzywa się do pełnego poszanowania kultury i języków mniejszości,
a są to kwestie podstawowe z punktu widzenia grupy Wolnego Przymierza Europejskiego.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie – (IT) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE
a Republiką Serbii wszedł w życie 1 lutego 2010 r. Pomimo tego, że upłynęło 11 miesięcy,
nie ratyfikowały go jeszcze wszystkie państwa członkowskie UE. W przedmiotowym
projekcie rezolucji Parlament Europejski pragnął po pierwsze podkreślić ważną rolę Serbii
w Unii Europejskiej, po drugie zaś wyrazić aprobatę dla postępów społecznych i
politycznych, jakie osiągnął w ostatnich latach rząd serbski. Celem rezolucji było też
wskazanie kroków, jakie kraj musi nadal podjąć, by spełnić wymagania Unii Europejskiej
dotyczące demokratyzacji, wolności oraz wdrażania sprawiedliwej i stabilnej polityki.
Chociaż uważam, że przystąpienie Serbii do UE jest poważnym krokiem naprzód zarówno
dla Unii, jak i dla Republiki Serbii, głosowałem za przyjęciem projektu rezolucji, gdyż
wierzę, że krajowi temu uda się wkrótce przezwyciężyć wszystkie ograniczenia, które od
dawna stanowią barierę między obydwoma podmiotami.

David Martin (S&D),    na piśmie – Głosowałem za przyjęciem rezolucji, w której
odnotowuje się postępy Serbii w dziedzinie reform oraz niedawną decyzję Rady o zwróceniu
się do Komisji w sprawie opracowania opinii na temat wniosku Serbii o członkostwo w
UE. W rezolucji słusznie wskazuje się jednak, że „pełna współpraca z Międzynarodowym
Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii”, w tym dostarczenie pozostałych dwóch zbiegów
do Hagi, „jest podstawowym warunkiem postępu Serbii na drodze ku członkostwu w UE”.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Głosuję za odrzuceniem tego
dokumentu z solidarności z narodem serbskim. Dodanie do brutalnych cięć socjalnych
wynikających z programów oszczędnościowych narzucanych przez Międzynarodowy
Fundusz Walutowy (MFW) od stycznia 2009 roku zobowiązania do spełnienia
gospodarczych kryteriów kopenhaskich jest zbrodnią socjalną, do której nie przyłożę ręki.
Nie wspominam tu nawet o wielokrotnym naruszaniu w tekście rezolucji suwerennego
prawa państwa serbskiego do nieprowadzenia rozmów z przedstawicielami separatystycznej
prowincji Kosowo.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Wszyscy zgadzamy się, że przeznaczeniem krajów
regionu Bałkanów Zachodnich jest zostać członkami UE i stanie się tak w bliskiej
przyszłości.

Serbia jest członkiem tej grupy i kraj ten podążał trudną drogą od zniknięcia byłej Jugosławii
po upadku imperium sowieckiego. Ponadto bratobójcze wojny, w których wzięła udział,
i okrutne skutki, jakie miały one dla sąsiednich krajów oraz dla całej społeczności
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międzynarodowej, przyniosły niefortunne konsekwencje krajowi i jego mieszkańcom.
Tak zwana „wojna” w Kosowie, która pozostaje kwestią nierozwiązaną i bardzo
kontrowersyjną dla całej społeczności międzynarodowej, również przyczyniła się do faktu,
że w regionie tym nadal nie panuje pokój.

Dlatego też Serbia powinna nadal podążać kursem proeuropejskim. Pragnę skorzystać z
tej sposobności, by pogratulować przywódcom i mieszkańcom Serbii ich wysiłków oraz
dokonywanego postępu.

Rolandas Paksas (EFD),    na piśmie – (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
projektu rezolucji w sprawie procesu integracji Serbii z Unią Europejską, gdyż rozwój
współpracy regionalnej wciąż jest dla UE priorytetem i ma być katalizatorem pojednania
i stosunków dobrosąsiedzkich na Bałkanach Zachodnich. Jako że Serbia szykuje się do
odegrania ważnej roli w zagwarantowaniu bezpieczeństwa i stabilności w regionie,
przyszłość tego kraju jest ściśle związana z Unią Europejską, a zatem musi ona dołożyć
wszelkich wysiłków w celu zapewnienia, że stanie się pełnoprawnym członkiem UE. Aby
osiągnąć status kraju kandydującego do UE i rozpocząć negocjacje, Serbia musi nawiązać
dialog z Kosowem, przyjąć konstruktywne podejście w odniesieniu do zbliżających się
wyborów powszechnych w Kosowie oraz dołożyć wszelkich wysiłków mających na celu
uniknięcie marginalizacji społeczności kosowskich Serbów. Zgadzam się z propozycją,
aby status kraju kandydującego przyznać Serbii dopiero wówczas, gdy zacznie ona w pełni
współpracować z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ).

Ponadto Serbia musi kontynuować trwające i wdrażać nowe reformy. Władze serbskie
muszą podjąć wszelkie wysiłki w celu zapewnienia, aby zasady praworządności i demokracji
były w tym kraju w pełni przestrzegane oraz dopilnować, aby występowanie korupcji w
Serbii stale malało, a osobom wykorzystującym swój urząd groziły surowe kary.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Przedmiotowy projekt rezolucji w
sprawie procesu integracji Serbii z Unią Europejską zasługuje na moje poparcie z poniższych
powodów.

Na szczycie Rady Europejskiej w Salonikach w czerwcu 2003 roku podjęto wobec
wszystkich państw Bałkanów Zachodnich zobowiązanie, że przystąpią do Unii Europejskiej
do spełnieniu ustalonych kryteriów. Tempo integracji państw Bałkanów Zachodnich ma
charakter indywidualny i jest zależne od osiągnięć poszczególnych państw, w szczególności
w odniesieniu do determinacji, aby spełnić wszystkie wymogi, spełnić wszystkie
zobowiązania, przeprowadzić reformy i przyjąć niezbędne środki, jakie wiążą się z
członkostwem w UE.

Serbia odgrywa ważną rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa i stabilności w regionie.
Dlatego też w rezolucji potwierdza się, że przyszłość Serbii to jej członkostwo w UE, i
zachęca się ten kraj do kontynuowania wysiłków na rzecz osiągnięcia tego celu. Wyraża
się też uznanie dla postępów Serbii w procesie reform; z zadowoleniem przyjmuje decyzję
podjętą przez Radę w dniu 14 czerwca 2010 r. w sprawie otwarcia procedury ratyfikacji
układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Serbią oraz fakt, że 10 państw członkowskich już
ratyfikowało ten układ.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowej rezolucji,
w której potwierdza się, że przyszłość Serbii to jej członkostwo w UE, podkreślając
osiągnięty postęp w reformach i wzywając ten kraj do dalszych wysiłków na rzecz spełnienia
wymogów i kryteriów związanych z członkostwem w UE.

19-01-2011Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL140



Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – Nasza grupa głosowała za przyjęciem
rezolucji ze względu na to, że 16 z 17 zgłoszonych poprawek zostało przyjętych lub
uwzględnionych w kompromisowych poprawkach opracowanych przez sprawozdawcę,
w tym między innymi poprawka stwierdzająca, że status kraju kandydującego należy
powiązać ze ściślejszą współpracą z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej
Jugosławii (MTKJ). Pozostałe poprawki dotyczyły Kosowa, równości płci, praw mniejszości,
społeczeństwa obywatelskiego, transportu publicznego, środowiska oraz stosunków z
Bośnią.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie – (IT) Przedmiotowe sprawozdanie zmniejsza bariery w
handlu między Unią Europejską a Serbią i jest krokiem w kierunku przyszłej akcesji tego
kraju bałkańskiego.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu podpisano w 2008 roku, lecz od tego czasu
ratyfikowało go tylko 12 państw członkowskich, w tym Włochy. Ważny cel osiągnięty
dzisiaj musi w każdym razie stać się nowym punktem wyjścia dla Serbii, która przedłożyła
wniosek w grudniu 2009 roku. Musi ona nadal w pełni współpracować z
Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii, co zawsze było
fundamentalnym warunkiem akcesji.

Csanád Szegedi (NI),    na piśmie – (HU) Serbia wykazuje poważne braki, jeżeli chodzi o
poszanowanie praw człowieka. Mieszkańcy narodowości węgierskiej są uważani za
obywateli drugiej klasy, a policja często obchodzi się z nimi brutalnie. Nadal nie wszczęto
dochodzenia w sprawie chłopców z Temerina. Dopóki we wspomnianych kwestiach nie
nastąpi znaczny postęp, nie mogę poprzeć procesu integracji Serbii z UE. Ponadto uważam,
że konieczne jest przyznanie rdzennej ludności węgierskiej Wojwodiny pełnej autonomii
terytorialnej.

Zalecenie: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie – (PT) Uwzględniając projekt decyzji Rady i Komisji
(15191/2007) oraz Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi
a Republiką Serbii, zgadzam się, iż należy zawrzeć tę umowę.

George Becali (NI),    na piśmie – (RO) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania i nie jest to pierwszy raz, gdy wspominam tutaj o powodach takiej decyzji,
podam więc kilka powodów osobistych. Bałkany Zachodnie i Serbia to więcej niż region
strategicznie ważny dla Unii Europejskiej – nie tylko obywatele tego regionu potrzebują
nas, lecz również my wszyscy potrzebujemy ich. UE jest najważniejszym partnerem
handlowym Serbii, co mówi samo za siebie. Serbia znajduje się w Europie w wyjątkowym
położeniu – ma największą liczbę uchodźców i wysiedleńców. Jestem przekonany, że
przyśpieszenie procesu integracji Serbii będzie korzystne dla całego regionu Bałkanów
Zachodnich.

Corina Creţu (S&D),    na piśmie – (RO) Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie
integracji Serbii. Jednym z ważnych powodów tego jest fakt, że Serbia może odegrać ważną
rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Jednocześnie
konstruktywne podejścia do współpracy regionalnej i stosunków dobrosąsiedzkich stanowią
podstawowe elementy procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Wszystkie te aspekty odgrywają
decydującą rolę w procesie transformacji Bałkanów Zachodnich w obszar długotrwałej
stabilności i zrównoważonego rozwoju.
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Na przebieg integracji Serbii z UE pozytywnie wpływają też postępy osiągnięte w procesie
reform. Wysiłki Serbii w obszarze ochrony mniejszości są godne pochwały, jednak dostęp
do informacji i edukacji w językach mniejszości wciąż musi zostać zwiększony, w
szczególności w przypadku mniejszości rumuńskiej, którą poważnie dyskryminowano
przez całe ostatnie stulecie.

Dokonał się też godny uznania postęp w związku z propagowaniem równouprawnienia
płci, w szczególności przyjęciem ustawy o równouprawnieniu płci i przyjęciem krajowego
planu działania na rzecz polepszenia pozycji kobiet i propagowania równouprawnienia
płci.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Kluczowa rola Serbii na Bałkanach Zachodnich jest
oczywista: w regionie tym trudno będzie o stabilność, jeżeli stabilna nie będzie sama Serbia.
Reformy wdrożone przez ten kraj są godne pochwały, gdyż ich celem jest umacnianie
demokracji, przejrzystości oraz praworządności. Oprócz tego podjęto też wysiłki na rzecz
ponownego nawiązania relacji i partnerstwa z krajami sąsiednimi – dawnymi wrogami.
Krok ten przyjmuję z zadowoleniem, gdyż jest on pilny z punktu widzenia stosunków
międzyludzkich. Umowy zawierane przez Serbię z UE oraz niedawne wzajemne otwarcie
granic wskazują, że nie zaniedbano polityki stopniowej budowy de facto solidarności. Mam
nadzieję, że UE potraktuje wniosek Serbii o członkostwo z należytym rygoryzmem, ale
jednocześnie będzie pamiętać o ważnym przesłaniu, jakie będzie nieść dla Serbów, dla
całego regionu i dla samej UE przystąpienie tego kraju do Unii wraz z akcesją Chorwacji,
która jest na bardziej zaawansowanym etapie.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Przyszłością Serbii jest członkostwo w
UE. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję wniosek Serbii o członkostwo w Unii
Europejskiej złożony dnia 22 grudnia 2009 r. oraz decyzję podjętą przez Radę Ministrów
dnia 25 października 2010 r. dotyczącą zwrócenia się do Komisji o rozpatrzenie wniosku
Serbii.

Pragnę pogratulować Serbii postępów osiągniętych w procesie reform. Podkreślam, że
rozwój współpracy regionalnej wciąż jest dla UE priorytetem i ma być katalizatorem
pojednania, stosunków dobrosąsiedzkich i pogłębienia stosunków międzyludzkich na
Bałkanach Zachodnich.

W związku z tym wzywam Serbię do przyjęcia konstruktywnego podejścia na rzecz bardziej
integracyjnej współpracy regionalnej. Zgadzam się z projektem decyzji Rady i Komisji w
sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi
i ich państwami członkowskimi a Republiką Serbii.

Carlo Fidanza (PPE),    na piśmie – (IT) Z radością przyjmuję układ o stabilizacji między
UE a Serbią. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zmniejsza bariery w handlu między Unią
Europejską a Serbią i jest krokiem w kierunku potencjalnej akcesji tego kraju bałkańskiego.
Układ podpisano w 2008 roku, lecz od tego czasu ratyfikowało go tylko 12 państw
członkowskich, w tym Włochy. Dzisiejsze głosowanie dowodzi zgody Parlamentu na
zawarcie tego układu i wysyła pozostałym 15 państwom członkowskim sygnał, że również
one powinny go ratyfikować. Pomimo faktu, że Serbię boleśnie naznaczyły wydarzenia,
które ukształtowały jej historię najnowszą, zaczęła ona powoli wychodzić z trudności i
konsolidować swoją strukturę demokratyczną. Położenie geograficzne Serbii i jej rola
strategiczna czynią ją niewątpliwie centralnym elementem procesu integracji krajów
bałkańskich z UE. Serbia jest też ważnym partnerem handlowym, odgrywającym między
innymi kluczową rolę w branżach żelaza i stali. Dzisiejsze głosowanie jest kolejnym etapem
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po istotnym kroku, jakiego dokonano w grudniu 2009 roku, gdy w całej strefie Schengen
zniesiono wizy, umożliwiając obywatelom serbskim zbliżenie do Europy.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Dziś przyjęto nowy układ o stabilizacji i
stowarzyszeniu między UE a Serbią, który przewiduje utworzenie strefy wolnego handlu
i otwiera przed tym krajem perspektywę akcesji do Unii. Ze względu na nasze poglądy na
rozszerzenie wstrzymaliśmy się od głosu nad przedmiotowym sprawozdaniem.

Nie zgadzamy się jednak z pewnymi jego aspektami, a konkretnie warunkami narzuconymi
przez UE, w szczególności z żądaniem pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem
Karnym dla Byłej Jugosławii, co pozostaje warunkiem wstępnym przyszłej akcesji Serbii
do UE. Żądań takich nie postawiono innym krajom znajdującym się w podobnym
położeniu. Powinniśmy również pamiętać, że aby układ wszedł w życie, musi go
ratyfikować 27 państw członkowskich.

Podpisany w 2008 roku układ o stabilizacji i stowarzyszeniu przewiduje utworzenie strefy
wolnego handlu między UE a Serbią i otwiera przed tym krajem perspektywę akcesji do
Unii. Serbia przedłożyła wniosek o członkostwo w UE w grudniu 2009 roku. W
październiku zeszłego roku Rada zwróciła się do Komisji o opracowanie opinii na temat
wniosku Serbii o członkostwo, która zostanie przedstawiona jesienią bieżącego roku.

Lorenzo Fontana (EFD),    na piśmie – (IT) Jeżeli chodzi o proces rozszerzenia, sytuacja
na Bałkanach Zachodnich zasługuje na szczególną uwagę. Kraj taki jak Serbia bez wątpienia
przedstawia sobą pewne problemy, ale sytuacja w Belgradzie wydaje się znacznie lepsza
niż w przypadku innych krajów regionu. Dlatego też, chociaż mam nadzieję na wyraźne
usprawnienie współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii,
popieram przedmiotowy dokument i mam nadzieję, że obywatele Serbii oraz jej władze
potraktują go jako bodziec.

David Martin (S&D),    na piśmie – Głosowałem za zawarciem układu o stabilizacji i
stowarzyszeniu z Serbią, zauważam jednak, że jak do tej pory ratyfikowało go tylko 11
państw członkowskich. Wzywam pozostałych 16, by uczyniły to jak najszybciej.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu
między UE a Serbią, podobnie jak wszystkie podobne układy, skazuje ludzi na skrajne
ubóstwo w imię szybkiego przejścia do gospodarki rynkowej oraz ustanowienia strefy
wolnego handlu w ciągu najbliższych pięciu lat. Unia Europejska jest niegodna własnych
obywateli oraz obywateli krajów, które pragną do niej przystąpić. Głosuję za odrzuceniem
przedmiotowego sprawozdania z solidarności z mieszkańcami Republiki Serbii.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Wszyscy zgadzamy się, że przeznaczeniem krajów
regionu Bałkanów Zachodnich jest zostać członkami UE i stanie się tak w bliskiej
przyszłości.

Serbia jest członkiem tej grupy i kraj ten podążał trudną drogą od zniknięcia byłej Jugosławii
po upadku imperium sowieckiego. Ponadto bratobójcze wojny, w których wzięła udział,
i okrutne skutki, jakie miały one dla sąsiednich krajów oraz dla całej społeczności
międzynarodowej, przyniosły niefortunne konsekwencje krajowi i jego mieszkańcom.
Tak zwana „wojna” w Kosowie, która pozostaje kwestią nierozwiązaną i bardzo
kontrowersyjną dla całej społeczności międzynarodowej, również przyczyniła się do faktu,
że w regionie tym nadal nie panuje pokój.
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Dlatego też Serbia powinna nadal podążać kursem proeuropejskim. Pragnę skorzystać z
tej sposobności, by pogratulować przywódcom i mieszkańcom Serbii ich wysiłków oraz
dokonywanego postępu. Chcę podkreślić rolę, jaką Serbia odgrywa w stabilizacji regionu
Bałkanów Zachodnich jako całości, a w szczególności z punktu widzenia stabilności oraz
spójności Bośni i Hercegowiny.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    na piśmie – (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowej
rezolucji, gdyż pozytywnie oceniam postępy Serbii we wdrażaniu reform w obszarze
administracji publicznej, ram prawnych oraz zwalczania korupcji i przestępczości
zorganizowanej. Zgadzam się z wezwaniem sprawozdawcy do wszystkich państw
członkowskich UE, aby rozpoczęły one proces ratyfikacji układu o stabilizacji i
stowarzyszeniu z Serbią. Fundamentalnym warunkiem postępu na drodze ku członkostwu
w UE postawionym Serbii w tym sprawozdaniu jest pełna współpraca z trybunałem w
Hadze. Wzywam również Serbię do bardziej zdecydowanego zaangażowania w strategie
polityczne dotyczące zatrudnienia i spójności społecznej.

Wzywam też ten kraj do dalszego tworzenia otoczenia sprzyjającemu rozwojowi
demokracji, praworządności, gospodarki wolnorynkowej i poszanowania praw człowieka.
Serbia osiągnęła postępy w dziedzinie ochrony środowiska. Należy jednak zwiększyć
wysiłki podejmowane w obszarze energii odnawialnej i efektywności energetycznej.
Główne elementy dorobku prawnego w zakresie energii odnawialnej wciąż nie zostały
jeszcze transponowane, a kraj musi przyjąć ramy ustawodawcze w dziedzinie efektywności
energetycznej.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie – (IT) Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie
procesu integracji Serbii z Unią Europejską oraz w sprawie układu o stabilizacji i
stowarzyszeniu z Unią Europejską, gdyż uważam, że konstruktywne podejścia do
współpracy regionalnej i stosunków dobrosąsiedzkich stanowią podstawowe elementy
procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz odegrają decydującą rolę w procesie transformacji
Bałkanów Zachodnich w obszar długotrwałej stabilności i zrównoważonego rozwoju
Serbia odgrywa także znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności oraz w
procesie pojednania narodów w regionie. Unia Europejska potępia wszystkie zbrodnie
wojenne, które zniszczyły byłą Jugosławię, oraz wspiera prace MTKJ (Międzynarodowego
Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii). Podkreśla też, że przyszłość Serbii to jej
członkostwo w UE, i zachęca ten kraj do kontynuowania wysiłków na rzecz osiągnięcia
tego celu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Nie ma przeszkód, aby Parlament
Europejski wyraził aprobatę dla projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu
o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi a Republiką Serbii.

W kontekście obecnych kompetencji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie umów
międzynarodowych Rada przedłożyła wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie układu,
natomiast Komisja Spraw Zagranicznych wydała opinię w formie zalecenia, aby układ
przyjęto.

Głosowałam za jego przyjęciem, gdyż moim zdaniem układ ten wnosi niezwykle ważny
wkład w solidną i skuteczną politykę sąsiedztwa, w ramach której Serbia odgrywa rolę w
utrzymaniu równowagi geopolitycznej na Bałkanach.
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Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie – (IT) Uwzględniając projekt decyzji Rady i Komisji,
Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi a Serbią, wniosek
o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 217 oraz art. 218 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 81 oraz art. 90 Regulaminu Parlamentu oraz
zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych, uważam poparcie stanowiska Parlamentu za krok
w pełni logiczny i konieczny.

Dlatego też zgadzam się z przedmiotowym projektem decyzji Rady i Komisji, który ma
doprowadzić do ściślejszej współpracy z Serbią, a ogólniej do stabilizacji i współpracy w
obrębie Unii Europejskiej.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Reformy wdrożone przez Serbię umożliwią jej
dokonanie znaczących postępów na drodze do przyszłego członkostwa w UE. Uważam
zatem, że należy poprzeć zawarcie przedmiotowego Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką Serbii.

Teresa Riera Madurell (S&D),    na piśmie – (ES) Zgoda Parlamentu na zawarcie układu
o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Serbią w wyniku decyzji Rady o
zapoczątkowaniu procesu jego ratyfikacji jest ważnym krokiem na drodze do integracji
Bałkanów Zachodnich z UE. Głosowałam za zawarciem układu w związku z moją wizją
UE jako czołowego podmiotu mającego obowiązek wspierania pełnej stabilizacji Bałkanów
Zachodnich. Wiarygodność międzynarodowa UE jest ściśle związana z jej zdolnością do
podejmowania działań w swoim sąsiedztwie. W przypadku Bałkanów Zachodnich,
włączając Serbię, wydaje się, że jedyną możliwą drogą jest akcesja do UE. Akcesja ta jest
jednak obwarowana szeregiem warunków. Serbia wykazuje wybitne predyspozycje do
stania się częścią UE.

Jednak pomimo zgody wyrażonej dzisiaj przez Parlament, przyjęto też rezolucję, w której
– mimo jej pozytywnego wydźwięku w odniesieniu do Serbii – wskazano, że współpraca
Belgradu z Międzynarodowym Trybunałem Karnym oraz pełne zaangażowanie w budowę
demokracji i praworządności pozostają niezbędnymi elementami jej drogi do UE.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – Poparliśmy przedmiotowy dokument,
ponieważ większość z przedstawionych przez nas poprawek została przyjęta. Dotyczyły
one Kosowa, równości płci, praw mniejszości, społeczeństwa obywatelskiego, transportu
publicznego, środowiska oraz stosunków z Bośnią. Jedyną odrzuconą poprawkę
przedłożymy ponownie, gdyż przepadła ona przy równej liczbie głosów za i przeciw (27
do 27). Jest ona bardzo ważna, gdyż wzywa się w niej Serbię, aby rozpoczęła dialog z
Kosowem bez odniesień do nowych negocjacji dotyczących jego statusu lub podziału.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie – (DE) Głosowałam za zawarciem układu o
stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską a Republiką Serbii. Serbia ma
znaczenie dla stabilności całego regionu Bałkanów i dlatego ważne jest kontynuowanie
dialogu z tym krajem na szczeblu instytucjonalnym. W ostatnich latach dokonała ona
znaczących postępów, zbliżając się do Europy. Po orzeczeniu Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości, że jednostronne ogłoszenie niepodległości przez Kosowo nie
naruszało prawa międzynarodowego, Europa musi odegrać aktywną rolę w budowaniu
pokoju. Musimy też ze wszelkich sił wspierać Serbię w jej wysiłkach na rzecz współpracy
z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Artur Zasada (PPE),    na piśmie – (PL) Z zadowoleniem przyjąłem wyniki dzisiejszego
głosowania w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia układu o
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stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i jej państwami
członkowskimi a Republiką Serbii. Serbia od 2007 roku poczyniła widoczne postępy we
współpracy z Unią Europejską, co umożliwiło Wspólnocie wznowienie negocjacji.
Zakończyły się one 10 września 2007 r. i po konsultacjach z państwami członkowskimi
UE, układ o stabilizacji i stowarzyszeniu został parafowany w Brukseli dnia 7 listopada
2007 r. Musimy jednak pamiętać, że warunkiem podjęcia pełnej współpracy jest spełnienie
przez Serbię warunku politycznego wyznaczonego przez Radę przy przyjmowaniu
wytycznych negocjacyjnych – pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
dla Byłej Jugosławii.

Sprawozdanie: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałem z własnej inicjatywy za przyjęciem
tego sprawozdania, którego celem jest opracowanie szeregu nowych środków, zwłaszcza
jeśli chodzi o promowanie wczesnej diagnostyki i poprawę warunków życia, pogłębianie
wiedzy epidemiologicznej dotyczącej tej choroby oraz koordynację badań naukowych,
wspieranie wymiany najlepszych praktyk pomiędzy poszczególnymi państwami
członkowskimi oraz poszanowanie godności osób cierpiących na choroby związane z
demencją. Na jakiś rodzaj demencji zapada obecnie co roku około 14 milionów
Europejczyków, a połowa z nich to osoby cierpiące na chorobę Alzheimera.

Niezbędne jest doprowadzenie do integracji polityki realizowanej obecnie w
poszczególnych obszarach w celu rozwiązania problemu, o którym tutaj mowa, w bardziej
skoordynowany, obiektywny i skuteczny sposób, co powinno obejmować także wspieranie
opiekunów i rodzin w obszarach takich, jak wzmocnienie systemów ochrony zdrowia,
szkolenia i poradnictwa. Uważam, że niezbędne jest zapewnienie, żeby europejska strategia
dotycząca demencji koncentrowała się w większym niż dotychczas stopniu na sytuacji
społecznej osób cierpiących na demencję, wraz ze wzrostem nacisku na badania naukowe
i profilaktykę oraz na wczesną diagnostykę.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie – (LT) Głosowałam za przyjęciem tej rezolucji
w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji,
której podstawowe podejście opiera się na wzmocnieniu współpracy pomiędzy
poszczególnymi państwami członkowskimi oraz na wprowadzeniu skuteczniejszych i
opierających się w większym stopniu na solidarności rozwiązaniach nastawionych na
profilaktykę i leczenie osób cierpiących na demencję, a zwłaszcza na chorobę Alzheimera,
a ponadto na wspieraniu osób z ich otoczenia, w tym pracowników służby zdrowia,
opiekunów i bliskich. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji stanowi
podstawowy krok na drodze do osiągnięcia określonych celów poprzez unifikację różnych
obszarów realizowanej obecnie polityki i sposobów radzenia sobie z chorobami tego
rodzaju. Podjęcie tej inicjatywy uzasadniają istniejące problemy będące następstwem
chaotycznych działań, barku jednolitych rozwiązań i jednakowych warunków dostępu
do leczenia oraz samego leczenia tej choroby w Unii Europejskiej.

Dlatego niezbędne jest skoncentrowanie naszych wysiłków na wczesnej diagnostyce i
profilaktyce, a także podjęcie działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej
problemów, z jakimi borykają się osoby cierpiące na demencję. Celem tej europejskiej
strategii powinno być także zapewnienie istnienia systemów gwarantujących jak największy
zasięg oraz równe warunki dostępu do leczenia i leczenia chorych, niezależnie od ich
wieku, płci, zasobów finansowych czy miejsca zamieszkania.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie – (LT) Głosowałem za przyjęciem tego ważnego
dokumentu. Co 24 godziny rozpoznawany jest kolejny przypadek choroby
neurodegeneracyjnej (choroby układu nerwowego). Obecnie choroba ta stanowi jedną z
podstawowych przyczyn niesprawności wśród osób starszych, a ponad połowa wszystkich
takich przypadków dotyczy osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Przewiduje się, że
liczba osób cierpiących na choroby tego rodzaju będzie gwałtownie wzrastać. Budzi to
niepokój, jeśli zważyć na wzrost przeciętnej długości życia oraz pogarszanie się stosunku
liczby osób pracujących do liczby emerytów i rencistów. Popieram propozycję Komisji
Europejskiej dotyczącą ustanowienia europejskiej strategii obejmującej wprowadzenie
rozwiązań opierających się na solidarności oraz ukierunkowanych na profilaktykę i leczenie
osób cierpiących na demencję (stopniowe pogarszanie się kondycji psychicznej), a także
na wspieranie osób z ich bezpośredniego otoczenia. Celem tej europejskiej strategii powinno
być także zapewnienie istnienia systemów gwarantujących jak największy zasięg oraz
równe warunki dostępu do leczenia oraz samego leczenia chorych, niezależnie od ich
wieku, płci, zasobów finansowych czy miejsca zamieszkania.

Regina Bastos (PPE),    na piśmie – (PT) Demencja jest chorobą charakteryzującą się
powolną, stopniową utratą pamięci oraz zdolności koncentracji i uczenia się, występującą
zazwyczaj u ludzi powyżej 65 roku życia. Demencja zaliczana jest do grupy chorób
neurodegeneracyjnych, których nie należy uważać za jeden z normalnych objawów
starzenia się. Szacunki pokazują, że na choroby neurodegeneracyjne cierpi obecnie ponad
osiem milionów Europejczyków w wieku 30-99 lat, co stanowi 12,5 przypadków na każde
1000 osób, przy czym kobiety zapadają na tę chorobę znacznie częściej niż mężczyźni.
Naukowcy przyznają, że w najbliższych 20. latach liczba ta może ulec podwojeniu.
Najczęstszą występującą w Europie formą demencji jest choroba Alzheimera; kształtujące
się ona na poziomie 50-70 % przypadków. Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania,
którego celem jest poprawa warunków życia i samopoczucia chorych, wspieranie badań
naukowych i profilaktyki oraz poprawa wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi
państwami członkowskimi w celu podniesienia skuteczności i kompleksowości
podejmowanych działań, a tym samym zapobiegania chorobom związanym z demencją,
a zwłaszcza chorobie Alzheimera, i leczenia osób na takie choroby już cierpiących, jak
pomoc osobom z ich otoczenia. Istotne znaczenie ma także propozycja ustanowienia
Europejskiego Roku Zdrowia Psychicznego.

George Becali (NI),    na piśmie – (RO) Popieram sprawozdawczynię i głosowałem za
przyjęciem jej sprawozdania. Choroba Alzheimera jest coraz powszechniejsza i dotyka
coraz większej liczby osób, zwłaszcza, że stałemu pogorszeniu się ulega stosunek liczby
osób zatrudnionych do liczby emerytów i rencistów. Zmiany zachowań i osobowości
chorych skutkują wzrostem zależności od najbliższego otoczenia. Przedstawiona nam
przez sprawozdawczynię propozycja dotyczy poprawy współpracy pomiędzy
poszczególnymi państwami członkowskimi, solidarności i wsparcia, nie tylko dla osób
cierpiących na tę chorobę, ale także dla każdej osoby, której problem ten w jakiś sposób
dotyka.

Mara Bizzotto (EFD),    na piśmie – (IT) Liczba mieszkańców Europy i innych regionów
świata cierpiących na chorobę Alzheimera wzrasta, a w ostatnich dekadach, spada także
średni wiek takich osób. Choć choroba ta była już w przeszłości problemem społecznym
i problemem dla służb zdrowia, obecnie jest także pilnym priorytetem programu krajowej
polityki ochrony zdrowia. Dlatego pozytywnym objawem jest zaangażowanie, z jakim
Unia Europejska zamierza zająć się w najbliższych kliku latach kwestią koordynacji
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odnośnej polityki na szczeblu Unii Europejskiej. Koordynacja ta ma obejmować badania
naukowe oraz wymianę dobrych praktyk dotyczących choroby Alzheimera, wczesnej
diagnozy i wsparcia dla rodzin osób cierpiących na tę chorobę ponieważ w wielu państwach
członkowskich rodziny borykają się z poważnymi problemami finansowymi i
psychologicznymi na skutek konieczności zajmowania się osobami wymagającymi stałej
opieki i leczenia. Głosuję za przyjęciem sprawozdania pani poseł Matias mając nadzieję,
że wiele zostanie zrobione – więcej niż zrobiono do tej pory – w sprawie choroby, która
staje się coraz powszechniejsza, i której towarzyszą poważne skutki społeczne, które nie
są powszechnie znane.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie – (LT) Popieram europejską inicjatywę dotyczącą
choroby Alzheimera i pozostałych demencji, ponieważ każdego roku liczba osób
zapadających na jakiś rodzaj demencji wzrasta. Starzenie się społeczeństwa europejskiego
oraz wywieranie przez skutki ekonomiczne i społeczne dużego wpływu na systemy ochrony
zdrowia poszczególnych państw członkowskich wymaga niezwłocznego podjęcia działań
i szczegółowych inicjatyw mających na celu zwalczanie tej poważnej choroby. Wyniki
przeprowadzonych ostatnio w Europie badań pokazują, że wiele przypadków choroby
Alzheimera pozostaje w Unii Europejskiej bez rozpoznania, a także, że występują znaczne
różnice pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi jeśli chodzi o profilaktykę,
dostęp do leczenia i świadczenie odpowiednich usług. Niezbędne jest zatem
skoncentrowanie wysiłków na wczesnej diagnozie i profilaktyce dotyczącej choroby
Alzheimera. Znaczącą rolę w rozwoju choroby Alzheimera odgrywa dieta i dlatego
priorytetem powinno być zapobieganie demencji poprzez podlegające modyfikacji
działania, a szczególną uwagę należałoby zwrócić na czynniki zapobiegające występowaniu
tej choroby, takie jak zdrowa dieta, promowanie aktywności fizycznej i umysłowej oraz
kontrola czynników ryzyka występowania chorób układu krążenia, takich jak cukrzyca,
wysoki cholesterol, nadciśnienie, a także palenia. Ponadto niezbędne jest poszanowanie
godności każdego chorego przez cały okres choroby oraz eliminacja różnic, a innymi
słowy, zapewnienie istnienia systemów gwarantujących jak największy zasięg oraz równe
warunki dostępu do leczenia oraz samego leczenia chorych, niezależnie od ich wieku, płci,
zasobów finansowych czy miejsca zamieszkania.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie – (RO) Choroba Alzheimera szerzy się wszędzie
na równi. Fakt, że pomimo postępu nauki nie umiemy rozpoznawać tej choroby zanim
pojawią się wyraźne objawy ani znaleźć na nią lekarstwa powoduje, że ciąży na nas jeszcze
większy obowiązek znalezienia rozwiązań mających na celu poprawę warunków życia
osób na tę chorobę cierpiących. Na choroby neurodegeneracyjne cierpi obecnie w Europie
ponad osiem milionów osób, a przewidywania nie są wcale obiecujące – liczba chorych
ulegnie za 30 lat podwojeniu. Dlatego niezbędna jest poprawa współpracy pomiędzy
poszczególnymi państwami członkowskimi oraz wprowadzenie opierających się w
większym stopniu na solidarności i skuteczniejszych rozwiązań nastawionych na
profilaktykę i leczenie osób cierpiących na demencję, a zwłaszcza na chorobę Alzheimera,
oraz na udzielanie wsparcia osobom z ich najbliższego otoczenia. Warunkiem skuteczności
każdej europejskiej strategii w tej dziedzinie jest uznanie przez wszystkie państwa
członkowskie konieczności opracowania krajowych planów działania za priorytet.
Niezbędne jest także skoncentrowanie naszych wysiłków na wczesnej diagnozie i
profilaktyce oraz na gromadzeniu i przetwarzaniu danych epidemiologicznych dotyczących
tej choroby.

Kiedy takie podstawowe kroki zostaną już podjęte, niezbędne będzie podjęcie
zintegrowanych działań, obejmujących swoim zakresem badania naukowe i opiekę
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zdrowotną. Niezbędne jest usunięcie luk występujących nadal w obszarach dotyczących,
między innymi, szkoleń zawodowych czy wsparcia dla rodzin; niezbędne jest także podjęcie
działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej problemów, z jakimi
borykają się osoby cierpiące na demencję.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    na piśmie – (EL) Głosowałem za przyjęciem
sprawozdania w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera ponieważ
Komisja Europejska oraz rządy poszczególnych państw członkowskich zobowiązują się
do wdrożenia europejskich i krajowych planów działania obejmujących wspieranie na
szczeblu Unii Europejskiej badań naukowych nad przyczynami i metodami profilaktyki
i leczenia choroby Alzheimera, a także do zwiększenia finansowego wsparcia na realizację
takich działań, poprawę metod profilaktyki i wczesnej diagnostyki, organizację kampanii
informacyjnych dla ogółu społeczeństwa w celu zwiększenia możliwości rozpoznawania
objawów tej choroby, uznanie znacznych obciążeń, z jakimi borykają się opiekunowie
osób cierpiących na demencję oraz zapewnianie chorym i ich rodzinom psychologicznego
wsparcia. Jednakże, najważniejszą rzeczą jest zagwarantowanie i promowanie publicznego
podejścia do tej choroby ogółem. Prowadzenie badań naukowych finansowanych ze
środków publicznych, profilaktyka i leczenie oraz wspieranie chorych i ich rodzin to
elementy istotne nie tylko co do zasady.

Takie publiczne podejście jest niezbędne w celu zapobieżenia spekulacjom ze strony firm
farmaceutycznych i innych grup interesów prywatnych. Państwa członkowskie powinny
zapewniać niezbędne usługi i infrastruktury finansowane ze środków publicznych, żeby
umożliwić zajęcie się skutkami społecznymi i konsekwencjami dla zdrowia zarówno w
odniesieniu do chorych, jak i osób z ich najbliższego otoczenia.

Carlos Coelho (PPE),    na piśmie – (PT) Szacuje się, że na różne formy demencji cierpi
obecnie około 7,3 miliona Europejczyków, przy czym większość z nich stanowią osoby
cierpiące na chorobę Alzheimera. Jest to problem zdrowotny o olbrzymiej skali ponieważ
powinniśmy pamiętać, że różne formy demencji dotykają nie tylko osoby na nią cierpiące,
ale także osoby tymi chorymi się opiekujące. Wdrożenie europejskiej strategii w tej
dziedzinie umożliwiłoby stosowanie bardziej zintegrowanego podejścia oraz wprowadzenie
skuteczniejszych rozwiązań jeśli chodzi leczenie i świadomość chorób psychicznych, co
spowodowałoby z kolei, że społeczeństwo europejskie byłoby bardziej wyczulone na
choroby mózgu związane ze starzeniem się.

Podsumowując uważam, że niezbędne jest doprowadzenie do poprawy współpracy
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi poprzez opracowanie krajowych
strategii i planów dotyczących choroby Alzheimera. Po drugie, uważam, że niezbędne jest
zapewnienie chorym i ich rodzinom większego wsparcia oraz dostępu do odpowiednich
usług. Wreszcie uważam, że niezbędna jest intensyfikacja badań naukowych nad chorobami
tego rodzaju oraz działań w zakresie leczenia takich chorób i profilaktyki. Chciałbym
pogratulować pani poseł Matias przedstawionego przez nią sprawozdania i popieram
zalecenia skierowane do Komisji i Rady oraz do państw członkowskich.

Mário David (PPE),    na piśmie – (PT) Szacuje się, że w Europie na demencję cierpi
9,9 miliona osób; z których zdecydowaną większość – ponad siedem milionów – stanowią
osoby cierpiące na chorobę Alzheimera. Wyniki badań naukowych pokazują, że
prawdopodobnie liczba ta ulega co 20 lat podwojeniu. Taka sytuacja wymaga nowego
podejścia ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich, jeśli chodzi o profilaktykę
i leczenie tej choroby.
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Sprawozdanie, które było przedmiotem naszego dzisiejszego głosowania, a którego treść
popieram, zawiera propozycje dotyczące poprawy współpracy pomiędzy służbami
medycznymi i socjalnymi poszczególnych państw członkowskich, a także osób z
najbliższego otoczenia osób cierpiących na chorobę Alzheimera, takich jak pracownicy
służby zdrowia, bliscy, prywatne organizacje charytatywne. Chciałbym także podkreślić
znaczenie, jakie przykłada się w sprawozdaniu do wczesnej diagnozy, do istnienia
połączonych ze sobą ośrodków referencyjnych, do multidyscyplinarnego podejścia do tej
choroby, do znaczenia specjalistycznych szkoleń zawodowych dotyczących chorób tego
rodzaju oraz do sieci wsparcia dla rodzin. Istotne znaczenie ma także wsparcie
zaproponowane w odniesieniu do skierowanych do społeczeństwa kampanii
informacyjnych dotyczących chorób degeneracyjnych. Popieram także koncepcję, o której
mowa w sprawozdaniu, żeby ta europejska strategia służyła ochronie systemów
zapewniających powszechny i geograficznie rozległy dostęp do tego systemu.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie – (FR) Niemal 10 milionów Europejczyków cierpi
na choroby psychiczne, a zwłaszcza na chorobę Alzheimera. Rozwiązania wdrażane na
szczeblu Unii Europejskiej są nadal niezadowalające, a sytuacja chorych, ich rodzin i ich
opiekunów jest w Unii Europejskiej niezwykle zróżnicowana; obecnie tylko siedem państw
członkowskich posiada krajową strategię. Dlatego Parlament Europejski wzywa państwa
członkowskie do opracowania szczegółowych programów i strategii na szczeblu krajowym,
mających na celu zwalczanie tej choroby i jej skutków. Strategie te powinny obejmować
zajęcie się skutkami społecznymi i konsekwencjami dla zdrowia oraz usługami i systemami
wsparcia niezbędnymi chorym i ich rodzinom. Wysiłki mające na celu promowanie
wczesnej diagnozy oraz usług zdrowotnych nastawionych na profilaktykę i badania
kontrolne powinny stać się priorytetem w dziedzinie ochrony zdrowia również na szczeblu
Unii Europejskiej. Dlatego należy wspierać ustanowienie na szczeblu Unii Europejskiej
partnerstw publiczno-prywatnych, które realizowałyby programy badawczo-rozwojowe
i inwestycyjne. Spowolnienie tempa rozpowszechniania się choroby Alzheimera, może
nawet do takiego stopnia, że zostanie zwalczona, doprowadziłoby do znacznej zmiany
liczby osób wymagających opieki i zapewniłoby osobom starszym możliwość jak
najdłuższej korzystać w pełni z życia.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie
europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych form demencji
ponieważ zawiera propozycje dotyczące środków mających na celu zagwarantowanie
osobom cierpiącym na demencję godności, eliminację różnic, zapobieżenie wykluczeniu
społecznemu oraz promowanie wczesnej diagnozy i badań nad metodami zapobiegania
chorobom tego rodzaju.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) W Europie na jakąś formę demencji cierpi obecnie
około 9,9 miliona osób, co oznacza że Europa zajmuje drugie miejsce pod względem
częstości występowania tej choroby. W samej tylko Portugali liczba osób cierpiących na
demencję szacowana jest na 153 tysiące, z czego ponad 90 tysięcy stanowią osoby cierpiące
na chorobę Alzheimera, a przewiduje się, że liczby te ulegną do 2020 roku podwojeniu.
Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, działania podejmowane przez społeczeństwa i
rządy w odniesieniu do chorób tego rodzaju, gdzie zapadalność jest ściśle związana z
wiekiem, stanowią na początku obecnego milenium podstawowe wyzwanie. Dlatego
mogę jedynie okazać zdecydowane poparcie dla tej inicjatywy, w której proponuje się
uznanie problemu demencji za priorytet Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony zdrowia
oraz wzywa się państwa członkowskie do opracowania szczegółowych strategii i planów
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krajowych dotyczących choroby Alzheimera. Demokratyczny Ośrodek Społeczny broni
tego podejścia w Portugali ponieważ jest w Portugalii przewodnią siłą i zgadza się w pełni
z Unią Europejską jeśli chodzi o jej politykę i priorytety w dziedzinie ochrony zdrowia,
wzywając rząd do opracowania, przyjęcia i wdrożenia krajowego planu dotyczącego
demencji, który zapewniałby osobom cierpiącym na Alzheimera i inne rodzaje demencji
godne, humanitarne i umiejętne wsparcie i opiekę.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) W Europie na jakąś formę demencji
zapada co roku 1,4 miliona osób, co oznacza, że co 24 sekundy rozpoznawany jest kolejny
taki przypadek. Szacuje się, że w samej tylko Portugali na demencję cierpi 153 tysiące
osób, z czego 90 tysięcy stanowią osoby cierpiące na chorobę Alzheimera. Specjaliści
przewidują, że ze względu na starzenie się społeczeństwa Unii Europejskiej liczby te ulegną
do 2040 roku podwojeniu.

Przewiduje się, że ze względu na starzenie się społeczeństwa oraz spadek liczby osób
zatrudnionych w stosunku do liczby emerytów i rencistów demencja stanie się jednym z
największych zagrożeń dla stabilności krajowych systemów opieki zdrowotnej i opieki
społecznej. Dlatego niezbędne jest opracowanie przez rządy szczegółowych strategii i
planów krajowych dotyczących choroby Alzheimera w celu zajęcia się skutkami
społecznymi demencji i konsekwencjami demencji dla zdrowia nie tylko poprzez
zagwarantowanie dostępu do usług, ale także poprzez wspieranie osób cierpiących na
demencję i ich rodzin.

Z zadowoleniem przyjmuję propozycję ustanowienia Europejskiego Roku Zdrowia
Psychicznego w celu podniesienia świadomości chorób psychicznych związanych ze
starzeniem się oraz sposobów rozpoznawania i identyfikacji na wczesnym etapie objawów
takich chorób, wraz z publicznymi kampaniami informacyjnymi dotyczącymi zapobiegania
chorobom tego rodzaju i ich leczenia.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Choroba Alzheimera i inne formy demencji
to choroby wywołujące uzasadnione zainteresowanie i obawy. Według sprawozdania
Alzheimer’s Disease International z 2010 roku, dotkniętych tą chorobą jest około
9,9 miliona Europejczyków, a przewiduje się że do 2020 roku liczba ta ulegnie znacznemu
wzrostowi. Poważny niepokój budzi także brak profesjonalnych opiekunów dla osób
cierpiących na chorobę Alzheimera, ponieważ jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie
środki, sytuacja ta ulegnie w przyszłości pogorszeniu. Takie środki obejmować powinny
szkolenie odpowiedniej liczby pracowników służby zdrowia i opieki społecznej oraz
zapewnianie odpowiedniej opieki w ramach usług publicznych, szanowanie woli chorych
wolących pozostać w swoim domu w każdym przypadku, w którym jest to możliwe, oraz
promowanie podstawowych zasad godności i włączenia społecznego, a także niezależności
i samostanowienia chorych. Ponieważ jest to choroba, w przypadku której koszty lekarstw
są bardzo wysokie, a większość chorych nie jest w stanie ich pokryć ze środków własnych,
niezbędne jest zapewnienie na ten cel większych środków finansowych. Bezwzględnie
konieczne jest wspieranie i rozwój badań naukowych w tej dziedzinie, dotyczących, w
szczególności metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia, kiedy podstawową zasadą jest,
że to sektor publiczny bierze na siebie odpowiedzialność za te obszary, i to bez żadnych
ograniczeń pod względem korzyści czy dostępu dla każdego chorego.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    na piśmie – (GA) W pełni popieram ten projekt
dotyczący choroby Alzheimera i innych chorób związanych z demencją. Choroba
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Alzheimera jest podstawową przyczyną demencji, a cierpi na nią ponad 44 tysiące
mieszkańców Irlandii i około 10 milionów mieszkańców Europy ogółem.

Choroba Alzheimera jest chorobą progresywną, co oznacza, że uszkodzenie mózgu ulega
z czasem pogłębieniu. Jednocześnie objawy choroby stają się coraz ostrzejsze. Z przykrością
należy stwierdzić, że w miarę starzenia się społeczeństwa europejskiego liczba osób
cierpiących na tę chorobę będzie najprawdopodobniej wrastać. Niezbędna jest poprawa
współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie badań naukowych
dotyczących podstawowych przyczyn chorób związanych z demencją oraz najlepszych
praktyk w dziedzinie zapewniania opieki.

Często odpowiedzialność za zapewnianie opieki spoczywa na członkach rodziny. W
Irlandii osobom cierpiącym na demencję codzienną opiekę zapewnia 50 tysięcy osób.
Chciałbym złożyć szczególny hołd tym opiekunom oraz Alzheimer Society of Ireland,
którzy zapewniają osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera znakomitą pomoc.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    na piśmie – (FR) Szacuje się, że na demencję cierpi w Europie
niemalże 10 milionów osób, przy czym większość z nich stanowią osoby cierpiące na
chorobę Alzheimera. Prawdopodobnie liczba ta ulegać będzie co 20 lat podwojeniu. W
2020 roku dotknięta tą chorobą może być co czwarta osoba powyżej 65 roku życia. We
Francji rozpoznawanych jest 160 tysięcy nowych przypadków rocznie. Możemy zatem
powiedzieć, że wcześniej czy później każdy Europejczyk będzie musiał zmierzyć się,
bezpośrednio lub pośrednio, z problemami związanymi z chorobą Alzheimera lub z
innymi formami demencji. Dlatego w pełni poparłam przyjęcie tego sprawozdania z
inicjatywy własnej, w którym wzywamy Komisję Europejską do podjęcia walki z chorobą
Alzheimera jako jednego z priorytetów działalności Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony
zdrowia. Niezbędne jest zapewnienie, żeby osoby cierpiące na chorobę Alzheimera miały
dostęp do odpowiedniej opieki lekarskiej, a przede wszystkim zapewnienie w Unii
Europejskiej ściślejszej współpracy w dziedzinie badań naukowych (w kontekście kolejnego
ramowego programu badawczego), profilaktyki, diagnostyki (wraz ze wspólnymi
kryteriami, wspólnymi protokołami itp.) i lecznictwa. Wzywamy także do ustanowienia
Europejskiego Roku Zdrowia Psychicznego w celu uzupełnienia obchodów Światowego
Dnia Alzheimera, co, mam nadzieję, umożliwiłoby dalsze podniesienie świadomości tego
problemu.

Françoise Grossetête (PPE),    na piśmie – (FR) Jako przewodnicząca Europejskiego Sojuszu
przeciwko Chorobie Alzheimera z zadowoleniem przyjmuję środki zalecone w tej
europejskiej inicjatywie, której celem jest zwiększenie wiedzy epidemiologicznej dotyczącej
tej choroby oraz koordynacja prowadzonych badań naukowych. Ustanowione zostały
wspólne programy badawcze dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej i mam
nadzieję, że programy te przyniosą rezultaty. W międzyczasie niezbędne jest zapewnienie,
żeby sednem każdej naszej ewentualnej strategii była profilaktyka oraz ukierunkowanie
naszych wysiłków na diagnozowanie choroby na jak najwcześniejszym etapie, jak zostało
to podkreślone w tym sprawozdaniu. Państwa członkowskie powinny podjąć także
niezwłoczne działania, w tym w formie kampanii dotyczących profilaktyki, w oparciu o
ambitny europejski plan zwalczania tej choroby. Zmiany zachowań czy osobowości
wywołane tą chorobą oznaczają, że osoby na nią cierpiące stają się stopniowo coraz bardziej
zależne od innych. Osobami wymagającymi pomocy są nie tylko osoby cierpiące na tę
chorobę; cierpią także ich rodziny i opiekunowie. Ponadto chciałabym oddać hołd
stowarzyszeniu Alzheimer Europe, które, wespół ze stowarzyszeniami krajowymi
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walczącymi z tą chorobą, odgrywa kluczową rolę w niesieniu chorym i ich rodzinom
pomocy.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie – (FR) Poparłam w pełni przyjęcie tego sprawozdania
z inicjatywy własnej, którego celem jest zachęcenie Komisji Europejskiej do tego, żeby
uznała chorobę Alzheimera za najwyższy priorytet swoich działań w dziedzinie ochrony
zdrowia. Powinniśmy nie tylko promować metody wczesnej diagnozy, opracować metody
wykrywania objawów tej choroby na jak najwcześniejszym etapie i koncentrować nasze
wysiłki na badaniach naukowych nad chorobami neurodegeneracyjnymi, ale także, a nawet
przede wszystkimi, dążyć do poprawy warunków życia chorych i ich rodzin ponieważ
ten aspekt jest w polityce publicznej aż nazbyt często nieuwzględniany. Wreszcie,
szczególną uwagę należałoby poświęcić kobietom, które zapadają na tę chorobę dwa razy
częściej niż mężczyźni.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    na piśmie – Sprawozdanie pani poseł Matias dotyczy kwestii
mających w naszym starzejącym się społeczeństwie coraz większe znaczenie. W moim
kraju rząd Szkocji uznał demencję za priorytet krajowy, a dorobek szkockich ekspertów
wykorzystywany jest w badaniach naukowych o międzynarodowym znaczeniu. Tę
europejską inicjatywę należy przyjąć z zadowoleniem jako sposób zapewnienia lepszej
koordynacji działań prowadzonych przez Unię Europejską w zakresie zwalczania demencji.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie – (LT) Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji w
sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji
ponieważ jej podstawowe podejście opiera się na poprawie współpracy pomiędzy
państwami członkowskimi oraz wdrożeniu bardziej efektywnych i zgodnych z zasadą
solidarności rozwiązań nastawionych na profilaktykę i leczenie osób cierpiących na
demencję, a zwłaszcza na chorobę Alzheimera, a także na osoby z ich najbliższego
otoczenia, niezależnie od tego, czy są to pracownicy służby zdrowia, usługodawcy, czy
bliscy. Istotne i niezbędne jest upowszechnianie wczesnej diagnozy oraz zapewnienia
dobrych warunków życia, wspieranie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi
poprzez wymianę najlepszych praktyk i wyników badań klinicznych w tej dziedzinie oraz
poszanowania praw i oczekiwań osób cierpiących na tę kłopotliwą chorobę. Jest to
podstawowy krok na drodze do zrealizowania szczegółowych propozycji dotyczących
połączenia różnych obszarów wdrażanej obecnie polityki oraz sposobów radzenia sobie
z chorobami tego rodzaju, a ponadto gwarantowania jak największego zasięgu oraz
równych warunków dostępu do leczenia i leczenia chorych, niezależnie od ich zasobów
finansowych.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie – (IT) Poprzez dzisiejsze głosowanie Parlament
Europejski dąży do podkreślenia, że zwalczanie choroby Alzheimera jest priorytetem Unii
Europejskiej w dziedzinie ochrony zdrowia. Według World Alzheimer Report z 2009
roku, około 28 % obywateli Unii Europejskiej cierpi na ten rodzaj demencji, a
prawdopodobnie liczba ta wzrośnie ze względu na starzenie się społeczeństwa
europejskiego. Dlatego uważam, że instytucje mają obowiązek nie lekceważyć tej choroby
oraz podjąć konkretne działania mające na celu wspieranie chorych i ich rodzin. W
zawiązku z tym zadaniem Parlamentu Europejskiego powinno być promowanie polityki
podnoszenia świadomości społecznej tej kwestii, a także wezwanie Rady i Komisji do
należytego uwzględnienia tej choroby kiedy przygotowywane będą kolejne działania w
dziedzinie polityki w zakresie opieki prewencyjnej. Jeśli chodzi o działania zalecane w tym
sprawozdaniu, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na konieczność opracowania
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wytycznych dotyczących świadczenia usług w zakresie wczesnej diagnozy oraz określenia
środków ułatwiających dostęp do finansowego wsparcia.

Petru Constantin Luhan (PPE),    na piśmie – (RO) Przyjęcie tego sprawozdania w sprawie
europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera stanowi ważny krok w walce z tą
chorobą, kiedy liczba osób cierpiących na demencję wynosi 9,9 miliona, z czego większość
stanowią osoby cierpiące na chorobę Alzheimera. Przyjęcie tego sprawozdania umożliwi
państwom członkowskim podjęcie skoordynowanych działań mających na celu zwalczanie
tej choroby w Unii Europejskiej. Uważam, że jednym z ewentualnych rozwiązań mogłoby
być wykorzystanie środków przeznaczonych na inicjatywę przewodnią strategii „Europa
2020” „Unia innowacji” oraz pilotażowy program „Europejskie partnerstwo innowacji na
rzecz aktywności i zdrowia osób starszych”, którego realizacja ma się rozpocząć na wiosnę.

Biorąc pod uwagę przewidywany znaczny wzrost do 2020 roku liczby osób cierpiących
na chorobę Alzheimera niezbędne jest rozwijanie w przyszłości partnerstw pomiędzy
instytucjami publicznymi oraz między instytucjami prywatnymi i publicznymi w procesach
realizacji projektów naukowo-badawczych w celu wykorzystania do celów przeciwdziałania
skutkom choroby Alzheimera i innych rodzajów demencji infrastruktur, zasobów i
doświadczeń sektorów prywatnego i publicznego.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    na piśmie – (PL) Drogie Koleżanki i Koledzy!
Jednym ze skutecznych sposobów informowania społeczeństwa o występujących
demencjach u ludzi w wieku podeszłym jest naświetlenie problemu i aktywna kampania
informująca. Należy zwrócić szczególną uwagę na chorobę Alzheimera, bowiem staje się
ona coraz poważniejszym problemem nie tylko w UE, ale i na świecie, a z danych
specjalistów wiemy, że liczba ta cały czas wzrasta. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym
się, musimy o tym otwarcie mówić, szukać rozwiązania problemu, a przede wszystkim
podkreślać znaczenie profilaktyki w tej materii, dlatego głosowałam za sprawozdaniem
pani Marisy Matias dotyczącym europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i
pozostałych demencji.

David Martin (S&D),    na piśmie – Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania z
inicjatywy własnej, które stanowi reakcję Parlamentu na komunikat Komisji w sprawie
europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji.

Podstawowe cele tego sprawozdania obejmują promowanie wczesnej diagnozy i poprawy
warunków życia, poprawę wiedzy epidemiologicznej dotyczącej tej choroby oraz
koordynację prowadzonych badań naukowych, promowanie solidarności pomiędzy
państwami członkowskimi poprzez wymianę dobrych praktyk i wreszcie poszanowanie
praw osób cierpiących na demencję.

Uważam, że wszystkie te propozycje należy przyjąć z zadowoleniem, ponieważ europejska
strategia dotycząca demencji powinna koncentrować się bardziej na skutkach społecznych
dla osób cierpiących na demencję oraz ich opierunków przy jednoczesnym dalszym
wspieraniu badań naukowych nad profilaktyką i wczesną diagnozą.

Barbara Matera (PPE),    na piśmie – (IT) Według niepokojących danych sprawozdania
dotyczącego choroby Alzheimera z 2009 roku liczbę osób cierpiących na świecie na
demencję we wszystkich jej rodzajach szacuje się na 35,6 miliona. W Europie, w której
średnia wieku populacji gwałtownie wzrasta, odnośne dane szacunkowe wymagają stale
korekty w górę.
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Dlatego niezbędne jest ustanowienie sieci wymiany danych statystycznych pomiędzy
poszczególnymi państwami członkowskimi oraz platformy na rzecz koordynacji badań
naukowych nad przyczynami choroby Alzheimera oraz nad metodami zapobiegania tej
chorobie i metodami jej leczenia. Zważywszy, że wczesna diagnoza może przyczynić się
do obniżki kosztów opieki zdrowotnej w całej Europie, niezbędne jest także wspólne
pokrywanie kosztów inwestycji oraz opracowanie polityki na szczeblu Unii Europejskiej,
której celem byłoby wspieranie ukierunkowanej profilaktyki.

Muszę także podkreślić, że niezbędne jest wzięcie pod uwagę szczególnych potrzeb kobiet,
które zapadają na tę chorobę dwa razy częściej niż mężczyźni i mają nieproporcjonalnie
wysoki udział w udzielaniu opieki. w dziedzinach dotyczących badań medycznych i
społecznych, opieki zdrowotnej i polityki społecznej. Choroba Alzheimera stanowi
podstawowe wyzwanie dla społeczeństwa europejskiego. Jedyną drogą przezwyciężenia
skutków społecznych demencji i jej konsekwencji dla zdrowia oraz świadczenia usług i
udzielania wsparcia osobom cierpiącym na choroby neurodegeneracyjne oraz ich rodzinom
jest podjęcie wspólnych wysiłków.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Moja partia w Portugalii, Centrum Demokratyczne i
Społeczne – Partia Ludowa, zawsze opowiadała się zdecydowanie za opracowaniem,
przyjęciem i wdrożeniem krajowego programu zwalczania demencji, żeby osoby cierpiące
na choroby tego rodzaju były monitorowane przez wykwalifikowane osoby w godny i
humanitarny sposób. Dlatego nie mogę nie poprzeć tej inicjatywy Unii Europejskiej, której
celem jest uznanie zwalczania demencji za jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Liczba
Europejczyków cierpiących na chorobę Alzheimera i inne formy demencji jest tak wysoka,
że taki priorytet staje się niezbędny. Podjęcie działań na wczesnym etapie ma podstawowe
znaczenie dla skutecznego leczenia chorób tego rodzaju oraz zapewnienia osobom na nie
cierpiącym jak najlepszych warunków życia.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie – (DE) Choroba Alzheimera jest chorobą podstępną, w
przypadku której nie ma skutecznych leków, chociaż prowadzone są szeroko zakrojone
prace badawcze w tym zakresie. Znalezienie lekarstwa na tę chorobę lub sposobu
przezwyciężenia jej konsekwencji, takich jak stopniowa utrata pamięci i innych wyższych
funkcji korowych, prowadzących do stanu kompletnej zależności od innych jest w
najbliższej przyszłości mało prawdopodobne. Tym większe znaczenie ma podjęcie leczenia
na jak najwcześniejszym etapie. Jednym z ważnych środków jest edukacja społeczeństwa
na temat profilaktyki oraz wczesnego rozpoznawania oraz opóźniania pojawienia się tej
choroby. Wielu lekarzy pierwszego kontaktu rozpoczyna leczenie od podawania leków
przeciwko demencji zbyt późno, żeby nie przekroczyć swojego budżetu, a takie
postępowanie przynosi skutki odwrotne od zamierzonych. Według specjalistów z dziedziny
medycyny leczenie za pomocą odpowiednich leków może opóźnić konieczność
umieszczenia osoby cierpiącej na taką chorobę w kosztownym domu opieki nawet o rok.

W związku z tym niezbędne jest pamiętanie o głębokim stresie fizycznym i psychicznym,
jaki odczuwają bliscy opiekujący się tymi chorymi. Taki stres prowadzi do depresji, poczucia
wypalenia i innych temu podobnych przypadłości około jedną trzecią opiekunów. Staramy
się na szczeblu Unii Europejskiej ulżyć cierpieniom osób cierpiących na chorobę
Alzheimera. Dlatego głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani poseł Matias.

Cristiana Muscardini (PPE),    na piśmie – (IT) Jestem za przyjęciem sprawozdania pani
poseł Matias, ponieważ istnieje konieczność zapewnienia w Unii Europejskiej ścisłej
współpracy i koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi mogącymi podejmować
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skuteczne działania w zakresie profilaktyki i leczenia osób cierpiących na chorobę
Alzheimera, która to choroba dotyka obecnie sześć milionów Europejczyków.

Bez europejskiego wsparcia wysiłków krajowych, nie tylko w dziedzinie profilaktyki i
leczenia, ale także koordynacji finansowego wsparcia badań naukowych,
rozpowszechniania najlepszych praktyk i odpowiedniego finansowania przemysłu
farmakologicznego pracującego nad znalezieniem skutecznych leków nie będziemy w
stanie rozwijać niezależności i godności osób cierpiących na choroby doprowadzające do
poważnej utraty sprawności, w tym pod względem utrzymywania efektywnych i
społecznych relacji.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie – (IT) Moja decyzja, żeby głosować za przyjęciem
sprawozdania dotyczącego choroby Alzheimera, wynika z pragnienia udoskonalenia
realizowanej obecnie europejskiej strategii zwalczania tej choroby. Stopniowemu starzeniu
się społeczeństwa europejskiego towarzyszy znaczny wzrost liczby osób cierpiących na
choroby neurodegeneracyjne, z czego 50 % stanowią osoby cierpiące na chorobę
Alzheimera. Dlatego sprawozdanie to jest pozytywnym krokiem w walce z tą poważną
chorobą. Uważam, że w tej sprawie niezbędne jest skoncentrowanie naszych wysiłków
na profilaktyce, zarówno pod względem wczesnej diagnozy, jak i gromadzenia danych
epidemiologicznych. Niezbędne jest także usunięcie luk występujących nadal w dziedzinach
takich, jak szkolenia zawodowe czy wsparcie dla rodzin, poprzez podniesienie świadomości
społecznej problemów, z jakimi borykają się osoby cierpiące na demencję.

Georgios Papanikolaou (PPE),    na piśmie – (EL) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania
w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera, ponieważ przyjęcie
tego sprawozdania przyczyni się do poprawy warunków życia chorych i ich rodzin oraz
eliminacji różnic pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi pod względem
profilaktyki, dostępu do leczenia i świadczenia osobom cierpiącym na demencję
odpowiednich usług. W Europie na jakąś formę demencji cierpi obecnie 1,4 miliona osób,
a ponad osiem milionów Europejczyków w wieku 30-99 lat cierpi na jakąś chorobę
neurodegeneracyjną; z czego połowa cierpi na chorobę Alzheimera, a przewiduje się, że
liczba ta ulegać będzie co 20 lat podwojeniu. Celem tego sprawozdania jest doprowadzenie
do poprawy obecnej sytuacji; podstawowe, określone w tym sprawozdaniu cele obejmują
upowszechnianie wczesnej diagnozy i profilaktyki oraz poprawę warunków życia chorych,
wprowadzenie opierających się na solidarności i jednolitych dla wszystkich państw
członkowskich rozwiązań, od badań naukowych, aż po pomoc medyczną, oraz
wzmocnienie prawa chorych do godności przez cały okres choroby.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem projektu
rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby
Alzheimera i pozostałych demencji. Podzielam niektóre obawy podniesione w
sprawozdaniu pani poseł Matias i popieram wezwanie Rady do uznania demencji za
priorytet Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony zdrowia.

Niezbędne jest podjęcie działań na szczeblu Unii Europejskiej. W rzeczywistości poziom
współpracy międzynarodowej jest w Unii Europejskiej stosunkowo niski, co prowadzi do
fragmentacji oraz ograniczenia wymiany wiedzy i najlepszych praktyk pomiędzy państwami
członkowskimi; badania nad chorobą Alzheimera pozostają w Unii Europejskiej w tyle za
badaniami nad innymi rodzajami poważnych chorób.

Ze względu na takie okoliczności, wiernie przedstawiono w tym sprawozdaniu, konieczne
jest opracowanie nie tylko szczegółowych planów i strategii krajowych dotyczących
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choroby Alzheimera, które są niezbędne, ale także instrumentu na szczeblu Unii
Europejskiej, którego celem byłoby promowanie sprawnej koordynacji europejskich badań
naukowych w tej dziedzinie. Uważam, że właśnie w ten sposób można zapewnić opiekę
zdrowotną z zastosowaniem najlepszych praktyk jednocześnie we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej. W ten sposób będziemy mogli uniknąć stosowania
niejednolitych rozwiązań oraz niejednakowych warunków dostępu do leczenia i samego
leczenia tej choroby.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie – (IT) Dane statystyczne dotyczące choroby Alzheimera
i innych form demencji budzą poważny niepokój, tak jak to, że co roku w Unii Europejskiej
na jakiś rodzaj demencji zapada 1,4 miliona obywateli, a co 24 sekundy rozpoznawany
jest kolejny przypadek.

Na demencję cierpi niemal co 20 osoba powyżej 65 roku życia, a szacuje się, że na choroby
tego rodzaju cierpi osiem milionów Europejczyków. Dlatego niezbędna jest koordynacja
polityki krajowej wszystkich państw członkowskich. Chaotyczne działania, niejednolite
rozwiązania w Unii Europejskiej oraz występowanie niejednolitych warunków dostępu
do leczenia i samego leczenia tej choroby uzasadniają podjęcie tej inicjatywy. Inicjatywa
ta obejmuje cztery podstawowe cele, a mianowicie promocję wczesnej diagnozy, poprawę
wiedzy epidemiologicznej dotyczącej tej choroby, wspieranie solidarności pomiędzy
poszczególnymi państwami członkowskimi oraz poszanowanie praw osób cierpiących
na różne formy demencji.

Jak dotychczas nie znaleziono leku na chorobę Alzheimera. Dlatego niezbędna jest
intensyfikacja działań pozafarmakologicznych, promowanie działań mających na celu
poprawę warunków życia osób dotkniętych tą chorobą. W świetle powyższego opowiadam
się zdecydowanie za poprawą współpracy pomiędzy poszczególnymi państwami
członkowskimi, a także za podjęciem skuteczniejszych działań mających na celu
zapobieganie demencji.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie – (RO) Przyjęcie tego sprawozdania jest podstawowym
krokiem na drodze do opracowania europejskiej strategii w tej dziedzinie, która
obejmowałaby cztery podstawowe cele, a mianowicie promocję wczesnej diagnozy oraz
poprawę warunków życia, poprawę wiedzy epidemiologicznej dotyczącej tej choroby
oraz koordynację badań naukowych, wspieranie solidarności pomiędzy poszczególnymi
państwami członkowskimi poprzez wymianę najlepszych praktyk oraz poszanowanie
praw osób cierpiących na demencję, a także osób się nimi opiekujących. Co roku na jakąś
formę demencji zapada w Unii Europejskiej 1,4 miliona osób. Kolejny przypadek
rozpoznawany jest co 24 sekundy. Na demencję cierpi niemal co 20 osoba powyżej 65
roku życia i niemal co piąta osoba powyżej 80 roku życia. Szacuje się, że na choroby
neurodegeneracyjne cierpi ponad osiem milionów Europejczyków w wieku 30-99 lat (z
czego połowę stanowią osoby cierpiące na chorobę Alzheimera), a naukowcy przewidują,
że liczba ta ulegnie co 20 lat podwojeniu. Ze względu na istnienie różnic pod względem
dostępu do diagnozy i leczenia, nie tylko pomiędzy poszczególnymi krajami, ale także
wewnątrz ich niezbędne jest opracowanie krajowych planów działania obejmujących
opierające się na solidarności rozwiązania nastawione na profilaktykę i leczenie osób
cierpiących na demencję, a zwłaszcza na chorobę Alzheimera, a także na wspieranie osób
z ich otoczenia (pracowników służby zdrowia, usługodawców i bliskich).

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Liczba osób cierpiących na demencję w Europie
szacowana jest na 9,9 miliona osób, z czego większość stanowią osoby cierpiące na chorobę
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Alzheimera. Choroby neurodegeneracyjne stanowią jedną z podstawowych przyczyn
niepełnosprawności i zależności osób starszych i uważa się, że liczba osób cierpiących na
demencję ulegnie do 2020 roku podwojeniu.

W związku z tym niezbędne jest podkreślenie znaczenia tego sprawozdania, w którym
zwraca się uwagę na konieczność znacznego wzmocnienia przez państwa członkowskie
i Unię Europejską współpracy i koordynacji wysiłków dotyczących innowacyjnych i
multidyscyplinarnych badań klinicznych nad przyczynami, profilaktyką i leczeniem
choroby Alzheimera, a także na wymianę informacji i poziom środków finansowych w
tej dziedzinie. Pragnę także podkreślić znaczenie, jakie nadano wczesnej diagnozie,
szkoleniu zawodowemu, wsparciu dla rodzin oraz publicznym kampaniom informacyjnym
w celu zapewnienia osobom cierpiącym na choroby tego rodzaju opieki zdrowotnej z
zastosowaniem najlepszych praktyk.

Robert Rochefort (ALDE),    na piśmie – (FR) Co 24 sekundy rozpoznawany jest w Unii
Europejskiej kolejny przypadek choroby neurodegeneracyjnej. Niemal co 20 osoba powyżej
65 roku życia i co piąta osoba powyżej 80 roku życia cierpi na demencję. Ponad połowę
z wszystkich tych przypadków stanowią przypadki choroby Alzheimera. Dotkniętych jest
łącznie ponad osiem milionów Europejczyków w wieku 30-99 lat, a naukowcy
przypuszczają, że liczba ta ulegać będzie co 20 lat podwojeniu. Unia Europejska powinna
podjąć inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie wzrostowi liczby osób cierpiących na
takie choroby w najbliższych dekadach. Poparłem przyjęcie rezolucji Parlamentu
Europejskiego wzywającej w szczególności państwa członkowskie do podjęcia działań
mających na celu ułatwienie spowolnienia rozwoju choroby u osób na nią już cierpiących,
takich jak promowanie zdrowego stylu życia czy zapewnienie, żeby leki były dostępne
wszystkim osobom ich potrzebującym, ustanowienia specjalistycznych ośrodków,
zapewnienia odpowiedniego sprzętu medycznego w całym kraju oraz opracowania
szczegółowych strategicznych planów działań dotyczących badań naukowych w tej
dziedzinie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – Poparliśmy przyjęcie tego wniosku,
ponieważ poprzez ten wniosek, między innymi, wzywamy Radę do uznania demencji za
priorytet Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony zdrowia i zdecydowanie wzywamy
państwa członkowskie do opracowania krajowych planów działania i krajowych strategii
dotyczących choroby Alzheimera w celu przezwyciężenia skutków społecznych demencji
i konsekwencji demencji dla zdrowia, a także zapewnienia dostępu do usług i wsparcia
dla osób cierpiących na demencję i ich rodzin, czego dokonano już w kilku państwach
członkowskich, w których plan dotyczący choroby Alzheimera i innych podobnych
chorób, którego realizację rozpoczęto w 2008 roku, umożliwił koordynację opieki
medycznej i społecznej oraz badań klinicznych i badań podstawowych nad tymi chorobami
na szczeblu krajowym.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie – (IT) Średnia wieku społeczeństwa europejskiego stale
rośnie, co powoduje, że problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa, a zwłaszcza
z różnego rodzaju demencjami stają się coraz poważniejsze.

Szacuje się, że na demencję cierpi obecnie na świecie ponad 35 milionów osób, a
prawdopodobnie liczba ta ulegać będzie co 20 lat podwojeniu. W Europie na demencję
cierpi 9,9 miliona osób, z czego wiele cierpi na chorobę Alzheimera.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Alzheimer’s Disease International pokazują, że
każda osoba cierpiąca na chorobę Alzheimera kosztuje państwa członkowskie Unii
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Europejskiej 24 tysiące euro rocznie, co daje łącznie około 161 miliardów euro. W
nadchodzących dekadach demencja będzie prawdopodobnie jednym z największych
zagrożeń dla stabilności naszych krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Biorąc pod uwagę dane statystyczne dotyczące liczby osób, o których tutaj mowa niezbędne
jest zapewnienie dostępu do usług i wsparcia dla osób cierpiących na demencję, a zwłaszcza
dla ich rodzin, które są podstawowym źródłem wsparcia, jeśli chodzi o opiekę nad tymi
chorymi. Cel ten został już osiągnięty w kilku państwach członkowskich, które wdrożyły
plany dotyczące choroby Alzheimera i innych podobnych chorób. Wspólnym celem
powinno być podnoszenie świadomości społecznej chorób związanych ze starzeniem się
oraz uzupełnienie Światowego Dnia Choroby Alzheimera, planowanego na 21 września,
kampaniami informacyjnymi dotyczącymi zapobiegania takim chorobom oraz wypadkom
związanym z zaburzeniami naczyń krwionośnych mózgu.

Joanna Senyszyn (S&D),    na piśmie – (PL) Poparłam sprawozdanie w sprawie europejskiej
inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji. Kwestie dotyczące
ludzi starszych były ostatnio przedmiotem obrad Parlamentu w kontekście kryzysu
ekonomicznego, potrzeb rynku pracy, zwiększenia aktywności zawodowej. Dane
statystyczne dotyczące zachorowań na demencje wskazują ogrom tego problemu. Co
roku 1,4 miliona mieszkańców w Europie zapada na jeden z rodzajów demencji, a liczbę
chorych szacuje się na 10 milionów. W Polsce na chorobę Alzheimera cierpi ponad 200
tysięcy osób. Choroby neurodegeneracyjne stanowią jedną z głównych przyczyn
niepełnosprawności wśród osób starszych. Problem nasila się w związku ze wzrostem
średniej długości życia.

Choroba Alzheimera stanowi poważne wyzwanie ekonomiczne dla całych społeczeństw.
Z opublikowanego w 2010 roku światowego raportu na temat choroby Alzheimera
wynika, że globalny koszt choroby Alzheimera i innych form demencji to 600 miliardów
dolarów rocznie. Wspólna strategia europejska w walce z demencjami jest koniecznością.
Trzeba opracować i promować profilaktykę choroby Alzheimera, czyli zdrowy tryb życia,
aktywność fizyczną, umysłową i społeczną, zdrową dietę. Opiekunom chorych należy
zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe i psychologiczne. W europejskiej strategii
walki z chorobą Alzheimera należy szczególnie uwzględnić potrzeby kobiet, które dwa
razy częściej zapadają na demencję i stanowią większość opiekunów chorych.

Bart Staes (Verts/ALE),    na piśmie – (NL) Głosowałem zdecydowanie za przyjęciem tego
sprawozdania z inicjatywy własnej dotyczącego choroby Alzheimera. Sprawozdanie to
zawiera bardzo dobry opis środków, które należałoby podjąć w tej dziedzinie. Nie
zgłoszono żadnych poprawek do tekstu przyjętego przez Komisję Środowiska Naturalnego,
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, co pokazuje, że zalecenia te cieszą się
szerokim poparciem. Ponadto apeluję, żebyśmy zwrócili uwagę na kwestię wzrostu liczby
przychodni dla wspomagających w demencji wspólnot zakładanych w krajach takich jak
Niemcy, Belgia czy Szkocja. Powinniśmy wziąć pod uwagę także wpływ oczekiwań na
rozwój tej choroby. Nadmiernie negatywne oczekiwania mogą często wywierać negatywny
wpływ na rozwój tej choroby, co było jednym z wniosków konferencji zorganizowanej
pod koniec tego roku przez belgijską prezydencję. Uwagi te powinny również znaleźć
uwzględnienie w polityce dotyczącej tej dziedziny.

Csanád Szegedi (NI),    na piśmie – (HU) Popieram przyjęcie tego sprawozdania ponieważ
niezbędne jest powiązanie różnych metod leczenia choroby, o której tutaj mowa. Na
demencję zapada w Europie 1,4 miliona osób rocznie i dlatego szczególne znaczenie mają
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wczesna diagnoza i profilaktyka. Niezbędne jest także zapewnienie lepszej współpracy
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Popieram także i to, że powinniśmy
dążyć do osiągnięcia jak najszerszego zasięgu, jeśli chodzi o dostęp do leczenia oraz równe
warunki dla chorych, niezależnie od wieku, płci, zasobów finansowych czy miejsca
zamieszkania.

Thomas Ulmer (PPE),    na piśmie – (DE) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania
zawierającego przekonujący i szczegółowy opis problemów, pragnień i obaw osób
cierpiących na chorobę Alzheimera oraz osób opiekujących się nimi, w którym to
sprawozdaniu wzywamy do podjęcia wspólnych działań. Na demencję cierpi obecnie w
Europie tylko jeden na 15 mieszkańców powyżej 65 roku życia, ale liczba ta w
nadchodzących dekadach znacznie wzrośnie. Skutkiem tego staniemy w obliczu poważnego
wyzwania.

Derek Vaughan (S&D),    na piśmie – Popieram w pełni tę nową inicjatywę dotyczącą
choroby Alzheimera i pozostałych form demencji. Przewiduje się, że w nadchodzących
latach demencja będzie stanowić jedno z największych wyzwań opieki zdrowotnej i dlatego
niezbędna jest współpraca pomiędzy poszczególnymi krajami, mająca na celu
doprowadzenie do poprawy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i opieki. W
przedmiotowym sprawozdania apelujemy o podniesienie świadomości tej kwestii oraz
podkreślamy konieczność wczesnego rozpoznawania objawów choroby Alzheimera.
Przyczyni się to do wczesnej diagnozy przypadków i zwiększenia dostępu do leczenia.
Oprócz ochrony dobra osób cierpiących na demencję niezbędne jest podniesienie
świadomości opiekunów, którzy muszą się często borykać z problemami emocjonalnymi
i finansowymi; kolejnym krokiem na drodze do poprawy warunków życia osób cierpiących
na chorobę Alzheimera lub demencję jest opracowanie planów działań mających na celu
poprawę obecnej sytuacji opiekunów.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    na piśmie – (PL) Podczas tej sesji plenarnej głosowaliśmy
nad rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej
choroby Alzheimera i pozostałych demencji. Głosowałem za tą rezolucją, ponieważ jest
ona bardzo ważnym krokiem na drodze ku szczegółowym propozycjom połączenia
istniejących strategii politycznych i sposobów radzenia sobie z tego rodzaju chorobami.
Obecnie choroby neurodegeneracyjne stanowią jedną z głównych przyczyn
niepełnosprawności wśród osób starszych, najprawdopodobniej liczba osób dotkniętych
tymi chorobami znacznie wzrośnie. Fakt ten ma jeszcze większe znaczenie, jeżeli weźmiemy
pod uwagę wzrost średniej długości życia oraz malejący stosunek odsetka osób
zatrudnionych do liczby osób odchodzących na emeryturę. Z uwagi na powyższe fakty
podstawowe znaczenie ma umieszczenie profilaktyki w centralnym punkcie wszelkich
strategii i ukierunkowanie wysiłków na osiągnięcie możliwie jak najwcześniejszego
rozpoznania. Jako przedstawiciel społeczeństwa czuję się współodpowiedzialny za angaż
sił UE we wspomniany problem.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie – (DE) Gwałtowny wzrost liczby osób cierpiących
na chorobę Alzheimera lub inną formę demencji powoduje, że niezbędne jest podjęcie
przez Unię Europejską niezwłocznych działań, które obejmowałyby zapewnienie większego
zainteresowania wczesną diagnozą i profilaktyką. Oznacza to, na przykład, że osoby
zagrożone powinny być poddawane badaniom na wczesnym etapie rozwoju choroby, a
także, że należałoby prowadzić kampanie edukacyjne adresowane do konkretnych
odbiorców, które bliskim osób starszych ułatwiałyby rozróżnianie pomiędzy normalnymi
oznakami starzenia się i wczesnymi objawami demencji. Państwa członkowskie powinny
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wymieniać się doświadczeniami i zaangażować w ten proces zarówno ludzi nauki, jak i
pracowników służby zdrowia. Niepokojąco wysoka liczba osób cierpiących na tę chorobę
oraz związane z nią koszty, które muszą ponosić poszczególne państwa członkowskie,
powodują, że profilaktyka staje się koniecznością niecierpiącą zwłoki. Powinna ona
obejmować zdrową dietę oraz inne środki opóźniające pojawienie się tej choroby.
Przedmiotowe sprawozdanie zawiera także odniesienie do kwestii zapewnienia bliskim
konkretnego i psychologicznego wsparcia. Wykazano, że chory otrzymujący opiekę w
domu wymaga trzech opiekunów, którzy z zasady muszą rezygnować z pracy. Wreszcie
sprawozdanie to zawiera odniesienie do znaczenia poszanowania godności osób cierpiących
na chorobę Alzheimera. Cel ten można osiągnąć drogą programów edukacyjnych, które
powinny być prowadzone już na etapie szkoły.

Inhalatory dla osób chorych na astmę (głosowanie)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie – (LT) Głosowałam za przyjęciem projektu rezolucji
w sprawie petycji dotyczącej niepodjęcia przez Komisję Europejską jakiegokolwiek działania
w sprawie dotyczącej konkurencji i szkodliwych skutków dla zainteresowanego
przedsiębiorstwa. Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że odpowiedź udzielona Komisji
Petycji przez Komisję Europejską nie odnosi się w odpowiednio pełny sposób ani do kwestii
podniesionych przez osobę składającą petycję i członków tej komisji, ani do kwestii
podniesionych w opinii Komisji Prawnej. Skutkiem tego niezbędne jest niezwłoczne
wezwanie Komisji do podjęcia środków niezbędnych do zakończenia zawisłego
postępowania, wszczętego w 1997 roku na mocy klauzuli ochronnej art. 8 dyrektywy
93/42/EWG. Ponadto Komisja powinna niezwłocznie odnieść się do kwestii podniesionych
zasadnie przez składającego petycję, który doświadcza tej nieznośnej sytuacji już od 13
lat, a skutkiem tego ponosi znaczne straty spowodowane utratą zarobków, a ponadto
Komisja powinna podjąć niezbędne środki w celu umożliwienia składającemu petycję
dochodzenie jego praw.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Ta tocząca się już od dziesięciu lat sprawa wyrządziła
odnośnemu przedsiębiorstwu znaczne straty finansowe, ponieważ przedsiębiorstwo to
ciągle jeszcze nie otrzymało ostatecznej odpowiedzi od Komisji w sprawie dotyczącej
sporu pomiędzy tym przedsiębiorstwem a władzami niemieckimi. Niezbędne jest
zapewnienie, żeby wszystkie wyroby medyczne sprzedawane w Unii Europejskiej były
zgodne z prawem unijnym, a dla obrony i ochrony unijnych konsumentów, spełniały
normy bezpieczeństwa. Jednakże właśnie do Komisji należy podjęcie niezbędnych środków
w celu doprowadzenia tej sprawy do końca, ponieważ spory powinny być rozstrzygane
we właściwym czasie.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Rozpatrywana tutaj kwestia dotyczy
inhalatorów dla osób chorych na astmę, które były dostępny na rynku od 1996 roku.
Niemieckie władze wyraziły obawy dotyczące tego produktu i poinformowały o tym fakcie
Komisję w celu doprowadzenia do otwarcia, przeprowadzenia i zamknięcia procedury
klauzuli ochronnej. Jednakże Komisja nie zasięgnęła opinii producenta i nigdy nie wydała
decyzji, więc decyzja ta wymaga nadal podjęcia, a składający petycję pozbawiony jest nadal
jakichkolwiek dostępnych mu prawnych środków odwoławczych. Producent wprowadził
ten wyrób do obrotu pod nową nazwą w 2003 roku, a w 2005 roku rząd Górnej Bawarii
nakazał wycofanie tego wyrobu z rynku na mocy niemieckiej ustawy dotyczącej wyrobów
medycznych, nie informując o tym fakcie odpowiednio Komisji. Zainteresowany producent
poinformował Komisję o wydaniu zakazu sprzedaży po raz drugi, w celu doprowadzenia
do wszczęcia przeciwko Niemcom postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom
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państwa członkowskiego, ale Komisja twierdzi, że brak jest wystarczających dowodów
na to, że inhalator ten spełnia wymogi zasadnicze określone w odnośnej dyrektywie i
stwierdziła, że przeprowadzenie kolejnej kontroli bezpieczeństwa produktu nie jest
konieczne.

Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji ponieważ uważam, że niezwłoczne odniesienie
się przez Komisję do kwestii podniesionych zasadnie przez stronę poszkodowaną w celu
umożliwienia tej stronie dochodzenia jej praw jest sprawą zasadniczą.

Peter Jahr (PPE),    na piśmie – (DE) Z zadowoleniem przyjmuję, że Parlament przyjął dziś
rezolucję dotyczącą petycji pana Kleina. Komisja Petycji zajmuje się tą sprawą już od
dłuższego czasu. W latach 90. ubiegłego wieku pan Klein wynalazł inhalator dla osób
chorych na astmę, a sporny zakaz sprzedaży tego produktu został wydany dwukrotnie.
Nie wchodząc w szczegóły, jestem przekonany, że pierwotny zakaz sprzedaży tego
inhalatora, wydany w 1996 roku, nie był w pełni zgodny z prawem. Krytycznej oceny
wymagają co najmniej okoliczności, które doprowadziły do wydania tego zakazu. Komisja
miała obowiązek doprowadzić procedurę klauzuli ochronnej do końca, żeby umożliwić
zainteresowanej stronie wniesienie odwołania. Procedura ta nadal nie została zakończona.
Zbadanie podstaw prawnych oraz ewentualnej zasadności wydania odnośnego zakazu
po raz drugi jest zdecydowanie niezbędne. Wydaje się ponadto, że naruszone zostało także
prawo Unii Europejskiej. Skutkiem tego pan Klein stał się ofiarą rażącej odmowy ochrony
prawnej i sytuacja ta wymaga naprawy. Niezbędne jest niezwłoczne znalezienie przez
Komisję rozwiązania, które raz na zawsze rozstrzygnęłoby tę kwestię.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie – (IT) Moje głosowanie za przyjęciem projektu rezolucji
odzwierciedla konieczność wykazania, że Unia Europejska, a w szczególności Parlament
Europejski jako demokratycznie wybrana instytucja, stoją zawsze po stronie swoich
obywateli. Przyjęta dziś rezolucja stanowi reakcję na petycję nr 0473/2008 złożoną przez
pana Christopha Kleina, obywatela Niemiec, a dotyczącą niepodjęcia przez Komisję żadnego
działania w sprawie dotyczącej konkurencji, a w szczególności wycofania ze sprzedaży
urządzenia dla chorych na astmę. W podobnych przypadkach, powinniśmy zapewnić, po
pierwsze, jako obywatele Unii Europejskiej, a po drugie, jako posłowie do Parlamentu
Europejskiego, rzeczywistą możliwość skorzystania ze środków ochronnych w razie
naruszenia przez jedną z instytucji europejskich postanowień traktatów. Podsumowując:
jest to powód, dla którego głosowałem w taki sposób. Pragnę do tego dodać, że mam
nadzieję, iż Komisja naprawi swój błąd i co najmniej udzieli w tej kwestii wycofania z
rynku tego urządzenia dla chorych na astmę jakichś szczegółowych odpowiedzi w celu
wyjaśnienia co się tak naprawdę stało.

David Martin (S&D),    na piśmie – Sprawozdanie to pokazuje, że prace parlamentarnej
Komisji Petycji mają jednak znaczenie. Zajmujemy się tutaj skargą obywatela niemieckiego,
która jest zasadna, a która dotyczy inhalatorów dla osób chorych na astmę. W tej rezolucji
wzywamy Komisję do niezwłocznego odniesienia się do kwestii podniesionych zasadnie
przez składającego petycję, który doświadcza tej nieznośnej sytuacji już od 13 lat, a
skutkiem tego ponosi znaczne straty spowodowane utratą zarobków, a ponadto Komisja
powinna podjąć niezbędne środki w celu umożliwienia składającemu petycję dochodzenie
jego praw.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Postawa tego rodzaju przynosi szkodę wszystkim
zainteresowanym stronom, a mianowicie zainteresowanemu przedsiębiorstwu ze względu
na związane z tym koszty finansowe oraz instytucjom europejskim ze względu na niezwykle
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negatywny wizerunek na który zapracowały sobie dopuszczając do opóźnienia zakończenia
tej procedury. Wydaje mi się, że 10 lat, żeby rozstrzygnąć spór, to zbyt długo, a Komisja
obowiązana jest szybko znaleźć rozwiązanie dla dobra wszystkich zainteresowanych
stron. Muszę jednak podkreślić, jak ważne jest to, żeby wszystkie wyroby medyczne
wprowadzone w Unii Europejskiej na rynek spełniały unijne normy bezpieczeństwa.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie – (DE) Dyrektywa Rady 93/42/EWG dotycząca wyrobów
medycznych określa szczegółowo wymogi, które dany wyrób musi spełniać, po pierwsze,
żeby można było ten wyrób dopuścić do obrotu, a po drugie, żeby wyrób ten mógł
pozostawać w obrocie. Jeżeli dany wyrób posiada znak CE, to wtedy spełnia te wymogi.
Do państw członkowskich należy stosowanie środków kontroli mających na celu
zapobieżenie bezprawnemu użyciu znaku CE, a w razie konieczności, doprowadzenie do
wycofania takiego wyrobu z rynku. Właściwe władze obowiązane są niezwłocznie
poinformować Komisję o wszelkich środkach tego rodzaju, które zostały podjęte.
Wstrzymałem się od głosu, ponieważ uważam, że podjęcie przez Komisję jakiegokolwiek
działania w tej sprawie nie jest konieczne.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, w której
w reakcji na petycję złożoną przez niemieckiego obywatela, a dotyczącą wprowadzenia
do obrotu inhalatorów dla osób chorych na astmę, wzywamy Komisję do podjęcia środków
niezbędnych do zakończenia procedury, która niestety prowadzona jest już od 13 lat
przynosząc zainteresowanemu przedsiębiorstwu znaczne straty finansowe.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – Przyjmując tę rezolucję, Parlament
Europejski:

po pierwsze, uznaje, że odpowiedź udzielona Komisji Petycji przez Komisję Europejską
nie odnosi się w odpowiednio wyczerpujący sposób ani do kwestii podniesionych
składającego petycję i członków tej komisji, ani do kwestii podniesionych w opinii Komisji
Prawnej;

po drugie, wzywa Komisję do niezwłocznego podjęcia środków niezbędnych do
zakończenia wszczętej w 1997 roku na mocy art. 8 dyrektywy 93/42/EWG procedury
klauzuli ochronnej; i

po trzecie, wzywa Komisję do niezwłocznego odniesienia się do kwestii podniesionych
zasadnie przez składającego petycję, który doświadcza tej nieznośnej sytuacji już od 13
lat, a skutkiem tego ponosi znaczne straty spowodowane utratą zarobków, a ponadto
wzywa Komisję do podjęcia niezbędnych środków w celu umożliwienia składającemu
petycję dochodzenie jego praw.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie – (IT) Ataki astmy wywołują nagłe problemy z
oddychaniem, które mogą trwać nawet kilka godzin.

Niemcy wprowadziły zakaz sprzedaży określonych inhalatorów dla osób chorych na
astmę po raz pierwszy w 1997 roku, a następnie po raz drugi w 2005 roku. Komisję
wezwano do zbadania zasadności tego zakazu, ale Komisja nigdy nie wydała decyzji w tej
sprawie, naruszając tym samym procedurę klauzuli ochronnej ustanowioną na mocy
dyrektywy 93/42/EWG, która zobowiązuje Komisję do wypełnienia tego zadania.

Waga tego zaniechania jest tym większa, że według wiarygodnych szacunków inhalatory
wycofane z rynku mogłyby przyczynić się do poprawy warunków życia około 30 milionów
chorych na astmę.
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W pytaniu złożonym przez panią poseł Mazzoni wzywamy Komisję do udzielenia
odpowiedzi w sprawie niewykonania klauzuli ochronnej przewidzianej w art. 8 dyrektywy
93/42/EWG. Zgodnie z tym artykułem, kiedy Komisja wzywana jest do rozstrzygnięcia
kwestii dotyczącej podjęcia krajowego środka prawnego w dziedzinie ochrony zdrowia,
Komisja obowiązana jest jak najszybciej podjąć konsultacje z zainteresowanymi stronami
i poinformować te strony o zasadności lub braku zasadności podjęcia tego środka
krajowego. Na tym etapie procedury, jak stwierdził również Trybunał Sprawiedliwości,
niezbędne jest ustanowienie komisji śledczej w celu ustalenia, czy Komisja jest tutaj
rzeczywiście odpowiedzialna.

Projekty rezolucji: RC (B7-0023/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie – (LT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
w sprawie sytuacji na Haiti rok po trzęsieniu ziemi, w której Parlament Europejski ponownie
wyraża solidarność z ludnością Haiti, która ucierpiała wskutek trzęsienia ziemi i cholery.
Zgadzam się z bardzo ważnym apelem, by społeczność międzynarodowa, w tym UE,
zdecydowanie i długoterminowo zaangażowała się w realizację wszystkich obietnic
złożonych na międzynarodowej konferencji darczyńców w Nowym Jorku. Należy
bezzwłocznie podjąć działania w zakresie koordynacji pomocy humanitarnej dla
Haitańczyków, z których ponad milion wciąż mieszka w prowizorycznych obozach, które
miały mieć charakter tymczasowy. Stowarzyszenia obrońców praw człowieka wciąż
donoszą o przerażających warunkach życia w tych obozach, a zwłaszcza o „gwałtach i
przemocy seksualnej” wobec kobiet.

W dłuższym horyzoncie czasowym jest jednak oczywiste, że podmioty niosące pomoc
humanitarną nie mogą dalej maskować słabości państwa haitańskiego ani go zastępować
oraz że należy wreszcie zacząć pilnie działać na rzecz długoterminowego rozwoju,
szczególnie w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, wody pitnej i kanalizacji. W wymiarze
politycznym należy niezwłocznie podjąć działania na rzecz stworzenia zdolności
haitańskiego państwa do zapewnienia funkcjonowania demokracji i dobrych rządów,
niezbędnych do odbudowy kraju, a także czuwać nad zapewnieniem udziału społeczeństwa
obywatelskiego i ludności Haiti.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie – (LT) Poparłem przedmiotową rezolucję, w której
ocenia się sytuację na Haiti rok po trzęsieniu ziemi. Sytuacja w tym kraju nadal jest złożona
i chaotyczna, rozpoczęcie jego odbudowy napotyka trudności, miliony osób głodują, a
trzęsienie ziemi wywarło ogromny wpływ na życie ponad 800 tysięcy dzieci, narażając je
na przemoc, nadużycia seksualne, handel ludźmi czy wykorzystywanie. Sytuacja jeszcze
bardziej pogorszyła się wskutek kryzysu politycznego, jaki nastąpił po wyborach
prezydenckich i parlamentarnych. Społeczność międzynarodowa skutecznie zareagowała
na tragedię, jaka dotknęła Haiti, spiesząc z pomocą finansową i humanitarną, ale dotychczas
przekazano jedynie niewielką kwotę z zadeklarowanych 10 miliardów dolarów. Epidemia
cholery, która ogarnęła kraj, ujawniła brak zdolności państwa haitańskiego do właściwego
zareagowania na powstałą sytuację, a także ograniczenia systemu pomocy
międzynarodowej. Utrzymujący się kryzys polityczny utrudnia działania na rzecz
rozpoczęcia odbudowy i pomocy ofiarom, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Unia
Europejska jako główny darczyńca musi odgrywać rolę politycznego lidera w zakresie
koordynowania wysiłków na rzecz odbudowy Haiti i zapewnienia, by pomoc trafiła do
najbardziej potrzebujących.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie – (RO) Sytuacja na Haiti stała się bardzo ciężka
po tym, jak wysiłki społeczności międzynarodowej nie przyczyniły się do ulżenia temu
krajowi zniszczonemu przez wojnę domową i klęski żywiołowe, a obecnie również
doświadczonemu epidemią cholery. Zeszłoroczne, niszczycielskie w skutkach trzęsienie
ziemi sprawiło, że uwaga całego świata skupiła się na Haiti. Jednakże pomimo wspólnych
wysiłków podjętych na fali współczucia sytuacja nie zmienia się na lepsze. Dlatego chyba
najważniejszym aspektem rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski jest apel do ONZ
o ponowne przeanalizowanie mandatu MINSTAH na Haiti w sytuacji powstania epidemii
i napięć spowodowanych niedawnymi, zaciętymi wyborami krajowymi, co do których
uczciwości społeczność międzynarodowa ma poważne wątpliwości. Biedna ludność tego
małego kraju jest wielkim przegranym, jeśli chodzi o te wszystkie problemy.

Kluczowe znaczenie ma dalsze sprawowanie przez ONZ koordynacji wszystkich operacji
cywilnych i wojskowych w zakresie przywracania bezpieczeństwa i pomocy humanitarnej,
a także odbudowy i rozwoju. Cała społeczność międzynarodowa, a zwłaszcza Unia
Europejska, powinna nadać najwyższy możliwy priorytet działaniom w zakresie odbudowy
Haiti, zanim nie będzie za późno dla ludności tego kraju.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie – (PT) Cieszy mnie prężna reakcja społeczności
międzynarodowej na niszczycielskie trzęsienie ziemi na Haiti i jej autentyczna wola
polityczna, by wesprzeć odbudowę tego kraju. Z zadowoleniem przyjmuję zwłaszcza
wspólne zobowiązanie Komisji i państw członkowskich do przeznaczenia na pomoc
1,2 miliarda euro, w tym 460 milionów euro w formie wsparcia pozahumanitarnego.

Rozmiary klęski na Haiti są jednak ogromne, a jej skutki wciąż wyraźnie widoczne rok po
trzęsieniu ziemi. Bezpieczeństwo, opieka medyczna, zdrowie publiczne i warunki
mieszkaniowe również znajdują się w godnym pożałowania stanie i zachodzi potrzeba
odbudowy zdolności państwa haitańskiego do zapewnienia funkcjonowania demokracji
i dobrych rządów, niezbędnych do odbudowy kraju, a także czuwania nad zapewnieniem
udziału społeczeństwa obywatelskiego i ludności Haiti. Odbudowa Haiti po trzęsieniu
ziemi pozostaje sprawą zasadniczej wagi, ale równie ważne jest, by społeczność
międzynarodowa skorzystała z tej okazji, by pomóc w zlikwidowaniu nierówności
gospodarczych, społecznych i politycznych.

Carlos Coelho (PPE),    na piśmie – (PT) Skutki katastrofy są po roku wciąż boleśnie
odczuwalne, a sytuacja pozostaje chaotyczna z ludzkiego, gospodarczego i społecznego
punktu widzenia. Z przykrością muszę stwierdzić, że odbudowa praktycznie nie ruszyła
z miejsca, ilość uprzątniętego gruzu jest minimalna, skala ubóstwa skrajna, a przemoc
wyniszczająca, w sytuacji gdy szerzy się epidemia cholery, a kobiety są gwałcone w obozach
uchodźców.

Ta sytuacja musi się zmienić! Społeczność międzynarodowa wraz z rządem haitańskim
muszą zdecydowanie i długoterminowo zaangażować się w realizację podjętych obietnic
oraz poczynić wszelkie wysiłki na rzecz ochrony ludności Haiti. Wzywam Komisję
Europejską do niezwłocznego opracowania działań na rzecz ochrony ponad 800 tysięcy
dzieci, które są narażone na zjawiska takie jak przemoc, nadużycia seksualne, zmuszanie
do pracy i handel ludźmi.

Ponadto uważam za rzecz zasadniczej wagi, by lokalna produkcja żywności i
bezpieczeństwo żywnościowe zostały uwzględnione w wysiłkach na rzecz odbudowy
poprzez rozwijanie infrastruktury wiejskiej i pomocy dla drobnych rolników. Z
zadowoleniem przyjmuję wysiłki organizacji humanitarnych i ich działania w terenie,
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natomiast potępiam tymczasową komisję ds. odbudowy Haiti za brak zdolności
koordynowania pracy tysięcy agencji humanitarnych i darczyńców przekazujących środki
finansowe na odbudowę.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    na piśmie – (RO) Solidarność okazana przez Unię
Europejską po trzęsieniu ziemi, które spowodowało poważne straty ludzkie i materialne,
ma duże znaczenie dla mieszkańców Haiti. Z tego względu cieszę się z decyzji Europy, by
zobowiązać się do zapewnienia pomocy finansowej przy odbudowie tego kraju w wysokości
około 1,2 miliarda euro, jak również z wniosku wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton dotyczącego przyjęcia planu
gospodarczego na najbliższe dziesięć lat, kładącego nacisk nie tylko na samą odbudowę,
ale i na kwestię rozwoju i wzrostu. Jest to ważna decyzja, zwłaszcza z uwagi na to, że UE
jest jednym z największych darczyńców tego kraju w regionie Karaibów. Uważam niemniej,
że środki UE powinny być rozdysponowane na podobnych zasadach, jakie mają
zastosowanie w państwach członkowskich, lub w ramach konkretnych programów, i być
przeznaczone nie tylko na odbudowę domów, szkół, dróg i innej infrastruktury, ale również
na mikrokredyty, które pobudzą rozwój i realizację mikroprojektów na rzecz ożywienia
gospodarczego w oparciu o obecny model funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw w UE.
Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone realizowały plan Marshalla, który odegrał
kluczową rolę w odbudowie Europy Zachodniej. Europa może przeprowadzić podobny
program dla Haiti.

Mário David (PPE)  , na piśmie – (PT) Straszliwa katastrofa, jaka dotknęła Haiti rok temu,
wstrząsnęła nami wszystkimi, prowadząc do powstania fali współczucia na całym świecie,
co sprawiło, że zasoby logistyczne, ludzkie, finansowe i humanitarne zostały zaoferowane
niezwłocznie i na dużą skalę.

Rok później zaszła potrzeba ponownej oceny sytuacji w terenie, zwłaszcza z uwagi na to,
że Haiti zniknęło z nagłówków gazet. Przedstawiona rezolucja zawiera taka ocenę i
wskazuje na możliwości rozwiązania ogromnych problemów doświadczanych na co dzień
przez miejscową ludność. Moim zdaniem postulat ten jest dobrze realizowany; brakuje
jedynie większego nacisku na zaangażowanie lokalnych społeczności i stowarzyszeń w
dystrybucję oraz w poszukiwanie rozwiązań na przyszłość.

Chciałbym niemniej zwrócić uwagę na silny nacisk na kwestię „długoterminowego
zaangażowania” i poszukiwania rozwiązań w zakresie „ostatecznego usunięcia głęboko
zakorzenionych przyczyn ubóstwa na Haiti”, jak również na apel do UE/państw
członkowskich o „włączenie lokalnej produkcji żywności i bezpieczeństwa żywności w
wysiłki na rzecz odbudowy Haiti dzięki rozwojowi infrastruktury wiejskiej i pomocy dla
drobnych rolników”.

Mam również nadzieję, że uda się szybko znaleźć ostateczne rozwiązanie problemu
prowizorycznych obozów dla uchodźców, w których w niemal nieludzkich warunkach
egzystuje prawie milion osób.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Ponad rok temu świat oniemiał, patrząc na skutki
trzęsienia ziemi, które spustoszyło Haiti, zabijając ponad 200 tysięcy osób i pozostawiając
za sobą zniszczenia na przerażającą skalę. Społeczność międzynarodowa pośpieszyła
wtedy z pomocą, do której dołączyły instytucje międzynarodowe oraz opinia publiczna
i media na całym świecie. Niestety wydaje się, że uwaga świata zwróciła się gdzie indziej,
dlatego obowiązkiem Parlamentu Europejskiego jest przypomnienie o tamtych zdarzeniach
i zdanie relacji z tego, co dzieje się obecnie na Haiti. Po upływie roku należy sobie zdać
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sprawę, że nie nastąpiły żadne znaczące zmiany, a kraj ten, który już i tak doświadczał
poważnych trudności wskutek klęski żywiołowej, wciąż się nie odbudował. Z dostępnych
danych wynika jedno: nic nie odbyło się szybko, sprawnie czy kompetentnie. Ponad milion
ludzi jest wciąż bezdomnych. Społeczność międzynarodowa nie może pozostawić tego
kraju samemu sobie, pozwalając mu na dołączenie do grona państw upadłych.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Rok po trzęsieniu ziemi sytuacja na Haiti
nadal jest chaotyczna, kraj wciąż znajduje się w sytuacji kryzysowej, a rozpoczęcie jego
odbudowy napotyka trudności. Z zadowoleniem przyjmuję działania organizacji
humanitarnych w zakresie opieki nad rannymi, zaopatrzenia w wodę pitną i żywność.
Pragnę niemniej podkreślić, że zadanie odbudowy przypada rządowi Haiti, jako że to
stabilność polityczna będzie głównym czynnikiem sprzyjającym odbudowie tego kraju.
Dlatego uważam, że rząd haitański powinien dążyć do realizacji zobowiązań podjętych
w krajowym programie odbudowy, a dotyczących wzmocnienia władz państwowych,
poprawy skuteczności lokalnych organów władzy oraz wzmocnienia potencjału instytucji
lokalnych i krajowych.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Sytuacja w terenie ujawnia to, co rezolucja
wydaje się ukrywać, a mianowicie fakt, iż głównym celem Stanów Zjednoczonych,
podzielanym przez UE, jest podjęcie i utrzymanie interwencji politycznej z myślą o
zapewnieniu sobie gospodarczej i geostrategicznej dominacji na Haiti bez zważania na
trwający od dziesiątków lat dramat Haitańczyków. Po narzuceniu temu krajowi programów
stabilizacyjnych za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku
Światowego, które zniszczyły jego gospodarkę i doprowadziły do katastrofalnej sytuacji
społecznej, Stany Zjednoczone zareagowały na zeszłoroczne trzęsienie ziemi inwazją
wojskową. Na dodatek wybuchła epidemia cholery, którą – jak wiemy – wywołali żołnierze
Misji Stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych na Haiti (MUNUSTAH) (choć
ta się tego wypiera). Większość w Parlamencie w żaden sposób nie skomentowała tych
faktów. Nie padło też słowo o tych, którzy okazali Haiti prawdziwą solidarność: Kubie i
Boliwariańskiej Alternatywie dla Ameryki (ALBA). Kuba wysłała lekarzy i specjalistów,
którzy dotychczas pomogli ponad 50 tysiącom chorych na cholerę. Z pomocą władz
haitańskich udało się dotrzeć do najbardziej oddalonych społeczności, dzięki czemu żaden
obywatel tego kraju nie pozostał zdany tylko na siebie w obliczu choroby. Udało się w ten
sposób ocalić życie tysięcy ludzi.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    na piśmie – (GA) Trzęsienie ziemi i epidemia cholery,
jaka po nim nastąpiła, były prawdziwą tragedią dla ludności Haiti. Wzywam społeczność
międzynarodową, w tym Unię Europejską, do wypełnienia wszystkich zobowiązań
podjętych na międzynarodowej konferencji darczyńców w Nowym Jorku oraz
niezwłocznego przekazania środków finansowych Haitańczykom i organizacjom
pozarządowym.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie – (FR) Sytuacja na Haiti wciąż budzi poważną troskę.
Wysiłki podejmowane przez licznych pracowników organizacji pomocowych, którym
należy pogratulować odwagi i zaangażowania, są niweczone przez miejscowe władze,
które nie potrafią oddalić grożącego wyspie ryzyka wojny domowej. Musimy żądać pełnego
przestrzegania europejskiego konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej (na rzecz
wspólnych i skoordynowanych działań w celu poprawy zbiorowej reakcji na kryzysy
humanitarne) oraz podkreślać, że zobowiązania podjęte podczas międzynarodowej
konferencji darczyńców 31 marca, zwłaszcza w odniesieniu do odbudowy na Haiti, muszą
zostać przekute w czyny, a nie tylko pozostać na papierze.
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Elie Hoarau (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Wstrzymałem się od głosu w sprawie rezolucji
dotyczącej Haiti, a będącej wynikiem kompromisu pomiędzy politycznymi ugrupowaniami
w Parlamencie Europejskim. Uczyniłem tak dlatego, że przedmiotowa rezolucja (choć
zasadna) nie zapewnia trwałego rozwiązania, które pozwoliłoby na autentyczne wyjście
Haiti z kryzysu. Nie zadaje się też w niej wystarczających pytań dotyczących wypłaty
środków zadeklarowanych przez Unię Europejską.

Haitańczycy potrzebują prawdziwej pomocy rozwojowej, którą należy zapewnić na
zasadzie priorytetu poprzez przysłanie międzynarodowych ekip budowlanych wraz ze
sprzętem w celu szybkiej odbudowy budynków publicznych i prywatnych, poczynając
od najbiedniejszych dzielnic, miast i wiosek. Haitańczycy potrzebują również realnej
pomocy medycznej – aby w pierwszej kolejności jak najszybciej powstrzymać rozwój
epidemii cholery, a następnie ją zlikwidować. Lekarze, leki i służby medyczne muszą
pojawić się szybko i w dużej liczbie.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie – (LT) Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie
sytuacji na Haiti rok po trzęsieniu ziemi, jako że Parlament Europejski ponownie wyraża
w niej solidarność z ludnością Haiti, która ucierpiała wskutek trzęsienia ziemi i cholery.
Popieram ważny apel do społeczności międzynarodowej, jak również UE, o zdecydowane
i długoterminowe zaangażowanie się w realizację wszystkich złożonych obietnic, jako że
ponad milion ludzi mieszka w obozach, które miały być prowizoryczne i tymczasowe,
podczas gdy organizacje praw człowieka donoszą, że warunki bytowe w tych pozbawionych
infrastruktury obozach są przerażające, a kobiety są „narażone na gwałty i przemoc
seksualną”. Brakuje żywności, a 80 % ludności Haiti żyje w skrajnej nędzy. Ludziom należy
zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej, wody pitnej i kanalizacji. Należy podjąć działania
w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju na Haiti. Z tego względu zgadzam się, że
UE i państwa członkowskie powinny umieścić kwestię odbudowy Haiti wśród najwyższych
priorytetów i że nadszedł czas, aby pomóc Haiti w uzyskaniu pozycji państwa silnego i
niezależnego pod względem gospodarczym i politycznym. Społeczność międzynarodowa
musi wykorzystać obecną sytuację jako okazję do ostatecznego usunięcia głęboko
zakorzenionych przyczyn ubóstwa na Haiti.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie – (IT) Trzęsienie ziemi, które miało miejsce na Haiti
12 stycznia 2010 r., spowodowało śmierć 222 750 osób i zmusiło do opuszczenia domów
prawie 2 miliony osób. Dziesięć miesięcy po tej tragedii na wyspie wybuchła epidemia
cholery, która dotychczas pochłonęła życie 3 333 osób. Te tragiczne dane wyraźnie
pokazują, że sytuacja nie jest łatwa. Ponadto kraj ten wciąż nie ma rządu, choć wybory
odbyły się w listopadzie, w atmosferze podejrzeń o fałszowanie głosów. Podczas
dzisiejszego głosowania zwróciliśmy się do Unii Europejskiej, by współdziałała z
instytucjami haitańskimi w celu opracowania zasad i przepisów pozwalających na lepsze
wykorzystanie pomocy finansowej otrzymanej przez Haiti na przestrzeni ostatniego roku,
a przede wszystkim zgodnie z zasadami demokracji i legalności. Krótko mówiąc, mamy
nadzieję, że przedmiotowa rezolucja podkreśli znaczenie związków między pomocą w
sytuacjach kryzysowych, odbudową i rozwojem, a także znaczenie polityki ścisłej
współpracy z władzami krajowymi.

David Martin (S&D),    na piśmie – Głosowałem za przedmiotową rezolucją, w której z
zadowoleniem przyjmuje się wysiłki i pracę wykonaną przez organizacje humanitarne
(Czerwony Krzyż, organizacje pozarządowe i ONZ) i państwa członkowskie oraz nalega
się, by zapewnić niezbędne informowanie o niewidocznych skutkach działań
humanitarnych i o tym, że sytuację udało się opanować przede wszystkim dzięki
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zapewnieniu opieki nad rannymi, dostawom wody pitnej i żywności oraz prowizorycznych
schronień.

W rezolucji stwierdza się jednak również, że epidemia cholery ukazała niemal całkowitą
nieudolność państwa haitańskiego w obliczu choroby, której łatwo zapobiegać i którą
łatwo leczyć, oraz ograniczenia systemu pomocy międzynarodowej w kraju, w którym
działają wyjątkowo liczne organizacje humanitarne (12 tysięcy organizacji pozarządowych);
podkreśla się, że podmioty niosące pomoc humanitarną nie mogą dalej maskować słabości
państwa haitańskiego ani go zastępować oraz że należy wreszcie zacząć pilnie działać na
rzecz długoterminowego rozwoju, szczególnie w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej,
wody pitnej i kanalizacji.

Z zadowoleniem przyjmuje się również wspólne zobowiązanie Komisji i państw
członkowskich, podjęte na międzynarodowej konferencji darczyńców poświęconej
odbudowie Haiti, do przeznaczenia na pomoc 1,2 miliarda euro, w tym 460 milionów w
formie wsparcia pozahumanitarnego ze strony Komisji.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Minął zaledwie rok od tragedii na Haiti, która
pochłonęła życie ponad 200 tysięcy ludzi i dotknęła ponad 3 miliony Haitańczyków.
Organizacje praw człowieka twierdzą, że milion osób zmuszonych do opuszczenia domów
wciąż mieszka w nieludzkich warunkach w prowizorycznych obozach uchodźców. Rok
temu społeczność międzynarodowa, w tym UE, podjęła ogromny wysiłek, aby pomóc
Haiti i sprawić, aby klęska żywiołowa nie spowodowała skutków, jakie obecnie można
zaobserwować. Najwyższy zatem czas, abyśmy znowu przypomnieli sobie o tych ludziach
– straszliwie cierpiących, co zwłaszcza dotyczy kobiet i dzieci. Nadszedł czas, abyśmy
połączyli siły i sprawili, by ten doświadczony przez klęski żywiołowe kraj wrócił wreszcie
do normalności.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie – (DE) Rok po niszczycielskim trzęsieniu ziemi na Haiti
sytuacja w ogóle się nie poprawiła. Wybuch epidemii cholery pogorszył jeszcze stan rzeczy,
pomimo całej pomocy humanitarnej i gospodarczej napływającej do tego kraju. Stolica
Port-au-Prince wciąż leży pod gruzami, które miejscowa ludność usuwa za pomocą szpadli
i taczek. Tysiące ludzi wciąż nie ma schronienia, kwitnie handel dziećmi, a rządzony przez
dyktaturę kraj wciąż pozostaje w stanie chaosu politycznego po wyborach. Głosowałem
za przyjęciem projektu rezolucji, jako że Haitańczycy potrzebują naszej pomocy, a świat
zachodni musi sprostać podjętym zobowiązaniom.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    na piśmie – (PL) 12 stycznia obchodziliśmy pierwszą
rocznicę tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi na Haiti, które doprowadziło do śmierci
222 750 osób a około 1,7 miliona mieszkańców zmusiło do opuszczenia swoich domów.
W związku z tymi tragicznymi wydarzeniami, Parlament Europejski uchwalił 19 stycznia
rezolucję opisującą sytuację na wyspie rok po katastrofie. Pomimo działań licznych
organizacji międzynarodowych i pomocy międzynarodowej skierowanej na odbudowę
kraju, sytuacja na Haiti jest nadal niespokojna, a kraj pogrążony jest w kryzysie. Dziesięć
miesięcy po trzęsieniu ziemi wyspa walczyła z epidemią cholery, również ważność wyborów
prezydenckich i parlamentarnych podważana jest przez obserwatorów międzynarodowych.
Parlament Europejski, mając na uwadze obecną sytuację kraju, apeluje do Unii Europejskiej
i do całej społeczności międzynarodowej o solidarność z wyspą i o ściślejszą współpracę
z władzami Haiti, jak również stwierdza, że wszelkie działania na rzecz odbudowy powinny
być podejmowane po konsultacji z mieszkańcami kraju. Co ważne Parlament zwraca także
uwagę na formę, w jakiej pomoc dla Haiti powinna być świadczona, powinny to być
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darowizny, a nie pożyczki, które prowadzić będą do zadłużenia. Na koniec chciałbym
wyrazić moją solidarność z Haiti i mam nadzieje, że prace na rzecz odbudowy kraju zostaną
usprawnione.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie – (IT) Rok po straszliwym trzęsieniu ziemi na Haiti,
które stanowiło jedną z najbardziej niszczycielskich klęsk żywiołowych w historii ludzkości,
ślady tragedii są wciąż widoczne. Trudno w to uwierzyć, ale kilka miesięcy po trzęsieniu
ziemi huragan przyniósł epidemię cholery, która jeszcze bardziej pogorszyła już i tak
skomplikowaną sytuację polityczną. Moja decyzja, by głosować za przyjęciem rezolucji,
wynika przede wszystkim z potrzeby zorganizowania działań zapewniających temu krajowi
wszelką pomoc potrzebną przynajmniej do przywrócenia znośnych warunków życia.
Obecne tarcia społeczne i polityczne jedynie pogłębiają istniejące obawy, jako że utrudniają
realizację pomocy humanitarnej ze strony UE, tym samym spowalniając tempo odbudowy.
Dlatego uważam, że instytucje europejskie powinny świadczyć największą możliwą pomoc,
aby przynajmniej zapewnić ludziom, którzy wszystko stracili, dach nad głową, pomoc
medyczną, żywność i podstawowe świadczenia społeczne. Tylko z naszą pomocą
Haitańczycy będą mogli powoli wrócić do normalnego życia.

Georgios Papanikolaou (PPE),    na piśmie – (EL) Głosowałem za przyjęciem wspólnej
rezolucji w sprawie sytuacji na Haiti rok po trzęsieniu ziemi: pomoc humanitarna i
odbudowa. W rezolucji kładzie się nacisk na kwestie takie jak ochrona praw i godności
człowieka. Przypomina się nam, że w kraju, w którym obywatele powszechnie doświadczają
ubóstwa i braku bezpieczeństwa (60 % społeczeństwa zamieszkuje obszary wiejskie, a
80 % żyje w skrajnym ubóstwie), niepokój wzbudza sytuacja osób najbardziej podatnych
na takie zagrożenia, jak przemoc, nadużycia seksualne, handel ludźmi, wykorzystywanie
i porzucenie. W przedmiotowej rezolucji Parlament Europejski wzywa Komisję do
wniesienia praktycznego wkładu w proces tworzenia systemu ochrony społecznej na Haiti.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Rok po trzęsieniu ziemi sytuacja na Haiti nadal jest
chaotyczna, kraj wciąż znajduje się w sytuacji kryzysowej, a większość ludności żyje w
skrajnie niebezpiecznych warunkach. Dlatego społeczność międzynarodowa, w tym UE,
musi zdecydowanie i długoterminowo zaangażować się w realizację wszystkich podjętych
zobowiązań w zakresie pomocy przy odbudowie Haiti i poprawie warunków życia
Haitańczyków.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – Haiti po raz kolejny urasta do rangi
pilnego problemu. Przedmiotowa rezolucja jest kolejnym wyrazem naszej solidarności z
ludnością Haiti, która ucierpiała wskutek trzęsienia ziemi i epidemii cholery; podkreśla się
w niej również, że wysiłki na rzecz odbudowy muszą być podejmowane po konsultacji z
mieszkańcami Haiti i ze społeczeństwem obywatelskim oraz z ich udziałem. Wzywa się
w niej także społeczność międzynarodową, w tym UE, aby zdecydowanie i długoterminowo
zaangażowała się w realizację wszystkich obietnic złożonych na międzynarodowej
konferencji darczyńców w Nowym Jorku oraz bezzwłocznie przekazała zadeklarowane
środki. Ponadto podkreśla się w niej, że wszelka pomoc humanitarna i pomoc w odbudowie
ze strony UE powinna być świadczona w formie darowizn, a nie pożyczek prowadzących
do zadłużenia.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie – (IT) Ze wszystkich klęsk, jakie dotknęły naszą planetę
w 2010 roku, trzęsienie ziemi na Haiti pozostawiło najtrudniejszą do zaleczenia ranę.

Dziś, rok po drugim najbardziej niszczycielskim wstrząsie w dziejach ludzkości, oznaki
tragedii są wciąż boleśnie widoczne. Ponad milion osób, z których połowa to dzieci, wciąż
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mieszka w prowizorycznych obozach, a epidemia cholery pochłonęła życie 4 tysięcy osób
od października zeszłego roku. Wciąż brakuje żywności, dostępu do wody pitnej, kanalizacji
czy szkół. Z 500 miliardów dolarów zadeklarowanych przez rządy i prywatne organizacje
przekazano niewielką kwotę – zaledwie 6 miliardów dolarów – reszta zaś nie
zmaterializowała się.

Przyjęcie w dniu dzisiejszym wspólnej rezolucji stanowi ważny rok w zakresie wspólnych
działań na rzecz zwalczania przyszłych wyzwań. Co natura zniszczy, człowiek odbuduje.
Niech te słowa dają nam siłę do podjęcia jeszcze większych wysiłków.

Projekty rezolucji: RC (B7-0031/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie – (LT) Oddałam głos za przyjęciem przedmiotowej
rezolucji Parlamentu Europejskiego, ponieważ mam nadzieję, że parlament Republiki
Litewskiej wykaże wolę polityczną odrzucenia proponowanej ustawy, która naruszałaby
prawa i wolności człowieka. Mam nadzieję, że zostanie położony kres wszelkim formom
dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Projekt ustawy,
o której mowa, nie został jeszcze przyjęty przez Parlament Republiki Litewskiej, tak więc
poprzez tę rezolucję Parlament Europejski chce ostrzec, że Unia Europejska jest
zaniepokojona wnioskami prawodawczymi, które naruszają prawa człowieka i
dyskryminują obywateli. Ponadto przedmiotowe projekty zmian kodeksu wykroczeń
administracyjnych są sprzeczne z art. 25 konstytucji Republiki Litewskiej, który stanowi,
że „nikomu nie można utrudniać poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania
informacji oraz idei”, a także z art. 29, w którym stwierdza się, że „wszyscy ludzie są równi
wobec ustaw oraz sądu, innych instytucji państwowych lub funkcjonariuszy”. Rząd litewski
wyraził negatywną opinię na temat projektu będącego przedmiotem debaty w parlamencie
litewskim, bowiem jest on sprzeczny z prawodawstwem międzynarodowym,
prawodawstwem Unii Europejskiej oraz krajowym. Ponadto swoją opinię na temat
proponowanych zmian musi jeszcze wyrazić Komisja Praw Człowieka w parlamencie
litewskim. Mam zatem nadzieję, że parlament litewski weźmie pod uwagę krytykę na
forum międzynarodowym i Unii Europejskiej, przedmiotową rezolucję Parlamentu
Europejskiego, a także negatywną opinię rządu litewskiego.

Carlos Coelho (PPE),    na piśmie – (PT) Biorąc pod uwagę międzynarodowe i europejskie
zobowiązania w zakresie praw człowieka, jakie spoczywają na Unii Europejskiej, w
szczególności do poszanowania praw wszystkich mniejszości oraz walki z wszelkimi
formami dyskryminacji, należy uznać za niedopuszczalne, aby jedno z jej państw
członkowskich stanowiło prawo, które jednoznacznie kwestionuje wartości i zasady leżące
u podstaw Unii. Szanuję prawo każdego państwa do poddawania pod dyskusję, zmieniania
i zatwierdzania przepisów prawa krajowego bez zewnętrznej ingerencji w żadnej formie,
pod warunkiem, że czyni to z pełnym poszanowaniem praw człowieka i nie narusza przy
tym podstawowych zasad, w tym przypadku zasady niedyskryminacji, niezależnie od tego,
czy zasady te zostały ustanowione na mocy traktatów, czy Karty praw podstawowych.
Mam nadzieję, że Litwa, czy też inne państwa członkowskie znajdujące się w tej samej
sytuacji, powstrzyma się od zatwierdzenia lub zrewiduje i zmieni z największą możliwą
starannością i w jak najkrótszym czasie wszelkie przepisy prawa krajowego, które są
sprzeczne z jakimkolwiek przepisem, zasadą, czy wartością ustanowioną na mocy
prawodawstwa europejskiego.

Proinsias De Rossa (S&D),    na piśmie – Popieram przedmiotową rezolucję, która wzywa
parlament litewski do odrzucenia projektu ustawy, która przewiduje karanie grzywną
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„publicznego promowania związków homoseksualnych”. Rezolucja Parlamentu
Europejskiego jest odpowiedzią na szereg niepokojących zdarzeń, takich jak przyjęcie
ustawy dotyczącej ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych
informacji, próba wprowadzenia przez lokalne władze zakazu organizacji marszów
równości i parad gejów, a także stosowanie przez polityków i parlamentarzystów języka
nienawiści i gróźb oraz nawoływanie do nienawiści. W ostatnim sprawozdaniu Agencji
Praw Podstawowych UE stwierdzono, że „poprawki te mogą potencjalnie doprowadzić
do uznania za niezgodny z prawem niemal każdego przypadku publicznego wyrażania
lub przedstawiania homoseksualności, bądź też informowania o niej”. Przedmiotowy
projekt poprawek z pewnością narusza zobowiązania Litwy wynikające z jej konstytucji,
europejskiej Karty praw podstawowych, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności oraz Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i
politycznych. Uznaję wyrażane przy wielu okazjach niezmienne stanowisko prezydent
Republiki Litewskiej, pani Dalii Grybauskaitė, potępiające projekt homofobicznych
przepisów jako szkodliwy dla obywateli Litwy i wizerunku tego kraju, i wzywam panią
prezydent do zawetowania poprawek do kodeksu wykroczeń administracyjnych w razie
ich przyjęcia.

Harlem Désir (S&D),    na piśmie – (FR) W ciągu kilku ostatnich miesięcy parlament
litewski przyjął szereg ustaw zakazujących lub karzących wszelkie publiczne odniesienia
do homoseksualizmu lub biseksualizmu. Projekt ustawy będący obecnie przedmiotem
debaty ma na celu zmianę kodeksu wykroczeń administracyjnych polegającą na
wprowadzeniu kary grzywny w kwocie do 2900 euro za „publiczne promowanie związków
homoseksualnych”.

Ustawa ta stanowi całkowite naruszenie postanowień Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej oraz traktatów Unii Europejskiej, które zobowiązują UE i jej państwa
członkowskie do przestrzegania wolności wypowiedzi i praw podstawowych, a także do
zapewnienia europejskich instrumentów walki z dyskryminacją i naruszaniem praw
człowieka.

Przyjmując przedmiotową rezolucję, wzywamy do wycofania tego projektu ustawy, do
włączenia poszanowania dla orientacji seksualnej do wykazu zasad objętych ochroną na
mocy obowiązującej w tym kraju ustawy o szkolnictwie, do umożliwienia nieletnim
swobodnego dostępu do informacji na temat orientacji seksualnej oraz do wyjaśnienia
znaczenia zakazu zawartego w ustawie o reklamie.

Nie po raz pierwszy już zdarza się, że państwo członkowskie utrudnia przestrzeganie praw
i wolności europejskich obywateli w zakresie orientacji seksualnej pod pretekstem
nieingerowania, przyczyniając się w ten sposób do dyskryminacji. Ta homofobiczna
histeria musi się zakończyć.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowej rezolucji,
ponieważ podkreślono w niej fakt, że instytucje UE i państwa członkowskie mają obowiązek
zapewnić poszanowanie, ochronę i wspieranie praw człowieka zgodnie z postanowieniami
europejskiej Konwencji praw człowieka, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz
art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej bez rozróżniania pod kątem orientacji seksualnej.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) W dniu 12 listopada 2010 r. parlament litewski podjął
decyzję o wszczęciu procedury oceny projektu zmiany litewskiego kodeksu
administracyjnego, zgodnie z którą publiczne promowanie związków homoseksualnych
musi być karane grzywną. Władze litewskie obecnie poddają ocenie te zmiany. Fakt ten
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ma istotne znaczenie dla naszych rozważań, bowiem nie został jeszcze przyjęty żaden akt
prawny, który naruszałby którykolwiek z przepisów prawa UE. Tym samym wstrzymuję
się od dokonywania oceny aktów politycznych, ustawodawczych, czy sądowych, które
leżą ściśle w sferze kompetencji litewskich władz ustawodawczych, wykonawczych i
sądowych. Wzywam jednak władze litewskie do nieprzerwanego poszanowania wolności
oraz zasady równości i niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Obowiązkiem i powinnością Unii
Europejskiej oraz jej instytucji jest poszanowanie praw człowieka, w tym praw wszystkich
mniejszości. Musi ona zatem odrzucać i zwalczać wszelkie przejawy dyskryminacji,
zwłaszcza na tle orientacji seksualnej.

W tym kontekście popieram rezolucję Parlamentu jako inicjatywę ponownie
przypominającą o wartościach i zasadach, które stanowią fundament tożsamości Unii
Europejskiej, w sposób niepowodujący uszczerbku dla podstawowej zasady pomocniczości.
Podkreśliłbym uznanie i poszanowanie prawa państwa członkowskiego, takiego jak Litwa,
do swobodnego poddawania pod dyskusję oraz porównywania różnych koncepcji i idei
w toku procedury zmian i uchwalania krajowego prawodawstwa. Podkreśliłbym również
wyrażone przez litewskie władze potwierdzenie ich stanowczej woli przestrzegania
europejskich ram prawnych i zobowiązania do nienaruszania ich, a także do propagowania
poszanowania dla praw człowieka.

Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie – (FR) Litwa podejmuje próbę ograniczenia nauk
głoszonych przez pewne mniejszościowe orientacje seksualne, które niewątpliwie chciałyby,
w sposób całkiem uprawniony, promować siebie zamiast rodziny składającej się z ojca,
matki i ich dzieci, która stanowi podstawową jednostkę każdego społeczeństwa. Niektórzy
ludzie postrzegają to jako niedopuszczalny atak na prawa człowieka i jawną dyskryminację.
Jednak, jak słusznie zauważono w treści rezolucji przedłożonej przez Grupę Europejskiej
Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), do zakończenia procedury ustawodawczej
toczącej się na Litwie pozostało jeszcze wiele czasu, a przedmiotowy projekt jest poddawany
ocenie przez odpowiednie organy nadzorcze pod kątem zgodności ze zobowiązaniami
konstytucyjnymi i międzynarodowymi tego kraju.

W rezolucji podkreśla się ponadto „prawo każdej demokracji [...] do modyfikowania i
przyjmowania krajowych aktów prawa i przepisów, bez ingerowania w debaty krajowych
parlamentów”. Jednak sam fakt, że dyskutujemy tu o tej kwestii i składamy odnośne
dokumenty stanowi ingerencję i jest naruszeniem praw Litwy i praw jej obywateli. To
niedopuszczalne. Ponieważ sprawy te są ze sobą związane, chciałbym też jako obywatel
Francji skorzystać z okazji, aby wyrazić moje głębokie zaniepokojenie spowodowane
sprawą skierowaną do Trybunału Konstytucyjnego Francji w imię niedyskryminacji,
kwestionującą zapisy artykułów kodeksu cywilnego, które w sposób zupełnie naturalny
chronią zasadę małżeństwa jako związku pomiędzy mężczyzną a kobietą.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie – (FR) Przyjmuję z zadowoleniem fakt, że Parlament
Europejski zajął stanowisko, wzywając Litwę do odrzucenia projektu ustawy
wprowadzającej karę grzywny za „publiczne promowanie związków homoseksualnych”.
Przypomnijmy sobie, że w Europie nie ma miejsca dla homofobii, oraz że art. 21 Karty
praw podstawowych jednoznacznie zakazuje wszelkiej dyskryminacji pod różnymi
względami, w tym na tle orientacji seksualnej. Rada wciąż blokuje wprowadzenie
przekrojowej dyrektywy w sprawie zwalczania dyskryminacji w celu zagwarantowania
jednakowej ochrony przed wszystkimi formami dyskryminacji. Nadszedł jednak najwyższy
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czas, abyśmy podjęli działania zmierzające do zapobieżenia rozpowszechnianiu się w całej
Europie takich przepisów prawa jak ten, o którym debatujemy, niemających nic wspólnego
z wartościami, jakie tutaj wyznajemy.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    na piśmie – Jednym z pierwszych zadań reaktywowanego
szkockiego parlamentu było usunięcie ze zbioru aktów prawnych ustawy zakazującej
„promowania” homoseksualizmu w szkołach w Szkocji. Ustawa ta została przyjęta przez
prawicowy unionistyczny rząd Margaret Thatcher – rząd, który nie miał legitymacji narodu
szkockiego. Parlament Szkocji miał inne poglądy i zreformował prawo dostosowując je
do wymogów XXI wieku. Należy mieć nadzieję, że naród litewski wybierze podobną drogę.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie – (IT) Motto Parlamentu Europejskiego „Zjednoczeni
w różnorodności” to zasada, która musi przyświecać wszystkim naszym działaniom,
zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Właśnie w myśl tejże zasady oddałem głos
za przyjęciem przedmiotowej rezolucji, ponieważ uważam, że wprawdzie Parlament
Europejski nie może ingerować w sprawy wewnętrzne kraju, jednak zawsze powinien
móc wyrazić swoje opinie i działać niczym płyta rezonansowa, mówiąc o potrzebach
europejskiej opinii publicznej jako całości. Przyjęta dzisiaj rezolucja ma podkreślić wspólne
stanowisko naszego Parlamentu w odniesieniu do działań litewskiego Seimasu. Składa się
na nią prośba o dokonanie zmiany projektu ustawy, który miałby zmienić kodeks
wykroczeń administracyjnych, wprowadzając karę za „publiczne promowanie związków
homoseksualnych”, co – jak jednoznacznie podkreślono w dokumencie – mogłoby
potencjalnie doprowadzić do uznania za niezgodny z prawem niemal każdego przypadku
publicznego wyrażania lub przedstawiania homoseksualności, bądź też informowania o
niej. Jestem więc przekonany, że naszym obowiązkiem dzisiaj jako posłów do Parlamentu
Europejskiego, a wcześniej jako obywateli, jest zwrócenie się do parlamentu litewskiego
o odrzucenie nowej ustawy w imię istotnej zasady zagwarantowania podstawowych praw
człowieka.

David Martin (S&D),    na piśmie – Nie może być żadnej tolerancji dla dyskryminacji pod
względem orientacji seksualnej (a de facto pod żadnym innym względem również) w Unii
Europejskiej. Przyjmuję więc z zadowoleniem przedmiotową rezolucję, w której zajęto
zdecydowane stanowisko w sprawie przejawów nietolerancji na Litwie i stwierdzono
jednoznacznie, że instytucje UE nie będą bezczynnie czekać i pozwalać Litwie uchwalać
przepisy prawa, które dyskryminują część społeczeństwa.

Véronique Mathieu (PPE),    na piśmie – (FR) Chcę przede wszystkim podkreślić, że walka
z wszelkimi formami dyskryminacji, w szczególności z dyskryminacją pod względem
orientacji seksualnej, stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej. Mamy już
pokaźny zbiór prawodawstwa europejskiego na ten temat, co oznacza, że zasada ta może
być stosowana w praktyce we wszystkich naszych państwach członkowskich. Powinniśmy
podejmować walkę z homofobią tutaj, na tej sali, a także w naszych krajowych
parlamentach. Należy również zauważyć, że dokument, o którym dzisiaj dyskutujemy,
jest na tym etapie dopiero projektem przedstawionym przez kilku posłów do parlamentu
litewskiego.

Ponadto proponowana zmiana polegająca na uznaniu publicznego promowania związków
homoseksualnych za przestępstwo została otwarcie skrytykowana przez panią prezydent
i rząd Litwy. Nie działajmy zbyt pośpiesznie potępiając kraj lub rząd. Wezwałabym raczej
nasze litewskie koleżanki i kolegów posłów do PE, aby dopilnowali ścisłego przestrzegania
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naszego wspólnotowego prawodawstwa, w szczególności art. 21 Karty praw
podstawowych, w którym zakazano wszelkich form dyskryminacji.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Równość wszystkich obywateli jest
zasadą, od której Europa zbyt często czyni odstępstwa. Życzylibyśmy sobie, aby reagowała
za każdym razem, gdy zasada ta jest lekceważona. Przedmiotowa rezolucja odrzuca
instytucjonalizację prawa, które nie uwzględnia zasady równości wszystkich Litwinów
pod względem ich orientacji seksualnej, a nawet karze ich za to. Przyjmuję ją z
zadowoleniem i oczywiście oddaję głos za jej przyjęciem.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Jedną z funkcji instytucji i państw członkowskich UE
jest zapewnienie poszanowania, ochrony i propagowania praw człowieka w Unii
Europejskiej zgodnie z postanowieniami europejskiej Konwencji o ochronie praw
człowieka, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 Traktatu o Unii
Europejskiej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji pod względem orientacji seksualnej.
Przedmiotowy projekt rezolucji jest z tym zgodny: zawarto w nim ostrzeżenie, że państwo
litewskie wyrządza szkodę wolności, a także zasadzie równości i niedyskryminacji pod
względem orientacji seksualnej.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie – (DE) Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności (EKPC) gwarantuje, że osoby o odmiennych orientacjach
seksualnych nie będą dyskryminowane. Gdy Litwa podpisywała traktat lizboński została
również sygnatariuszem EKPC. Parlament Europejski uważa, że przyjęcie przez litewski
parlament ustawy o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych
informacji stanowi jawne naruszenie postanowień traktatu. Wzywa on również rząd
litewski do powstrzymania się od wprowadzania jakichkolwiek kolejnych zmian
prawodawczych w tym zakresie oraz do uwzględnienia orientacji seksualnej w wykazie
powodów wymagających ochrony. Wstrzymałem się od głosu, bowiem w mojej ocenie
nie jest jednoznaczne, do jakiego stopnia UE ingeruje w sprawy krajowe.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Instytucje i państwa członkowskie UE mają
obowiązek przestrzegania, ochrony i propagowania praw człowieka w Unii Europejskiej
zgodnie z europejską Konwencją praw człowieka, europejską Kartą praw podstawowych
oraz art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji pod względem
orientacji seksualnej. Należy zatem wezwać władze litewskie do nieprzyjmowania żadnego
aktu prawa sprzecznego z zasadą równości i niedyskryminacji pod względem orientacji
seksualnej.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – Kolejny raz byliśmy zmuszeni wezwać
Seimas do odrzucenia projektu zmian kodeksu wykroczeń administracyjnych,
uwzględnienia orientacji seksualnej w wykazie przyczyn objętych ochroną w ustawie o
szkolnictwie, umożliwienia nieletnim swobodnego dostępu do informacji na temat
orientacji seksualnej oraz wyjaśnienia znaczenia zakazu zawartego w ustawie o reklamie,
przy czym jednocześnie przyjmujemy do wiadomości zdecydowane stanowisko, jakie
zajęła kilkakrotnie prezydent Republiki Litewskiej, pani Dalia Grybauskaitė, potępiając
projekt homofobicznej ustawy jako szkodliwy dla obywateli litewskich oraz wizerunku
Litwy. Parlament wzywa panią prezydent do zawetowania poprawek do kodeksu wykroczeń
administracyjnych w razie ich przyjęcia.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie – (IT) W 2010 roku parlament litewski przyjął zmianę
kodeksu administracyjnego, wdrażającą przyjętą w 2009 roku ustawę w sprawie ochrony
nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji.
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Przedmiotowa poprawka uniemożliwiłaby środkom masowego przekazu promowanie
innych związków seksualnych lub innych form zachowań homoseksualnych, które nie
zostały objęte ochroną na mocy konstytucji bądź kodeksu cywilnego, w szczególności z
uwagi na wpływ, jaki środki masowego przekazu wywierają na emocjonalny i psychiczny
rozwój dzieci.

Artykuł 10 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
stanowi, że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Korzystanie z tych wolności
pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność, może podlegać takim sankcjom,
jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne z uwagi na ochronę moralności publicznej.

Reagując na dynamiczny rozwój rynku środki masowego przekazu zbyt często wydają
się nie dbać o dzieci jako osoby, na które bardzo łatwo można wywrzeć wpływ
emocjonalny. Wspólnym celem powinno być zwracanie większej uwagi na sprawy związane
z dziećmi i młodzieżą, co oznacza współpracę z wszelkiego rodzaju specjalistami do spraw
środków masowego przekazu w celu wypracowania silnego poczucia zbiorowej
odpowiedzialności.

Michèle Striffler (PPE),    na piśmie – (FR) Zagłosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie
naruszenia wolności słowa oraz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną na
Litwie. Dialog międzyparlamentarny (pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami
krajowymi) stał się niezwykle istotną cechą Unii Europejskiej od czasu wejścia w życie
traktatu lizbońskiego. Ponadto Unia Europejska powstała na fundamencie niepodważalnych
wartości, wśród których jest zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, i przez całą moją
kadencję będę działać na rzecz przestrzegania tejże wartości.

8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

(Posiedzenie zostało zawieszone o 14.20 i wznowione o 15.05)

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

10. Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania (debata)

Przewodniczący   – Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata dotycząca
oświadczenia wiceprzewodniczącej komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście
wolności wyznania.

Proszę Panią Wiceprzewodniczącą/Wysoką Przedstawiciel, Catherine Ashton, o zabranie
głosu.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – Panie Przewodniczący! Na początek chciałabym
powiedzieć, że w pełni podzielam obawy Parlamentu dotyczące niedawnych aktów
przemocy wobec osób należących do mniejszości religijnych, a także osób broniących
wolności wyznania.
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Swoje zdanie w tej sprawie wyraziłam ostatnio 6 stycznia podczas wizyty w Betlejem i w
Bazylice Narodzenia Pańskiego w wigilię prawosławnych świąt Bożego Narodzenia.
Pojechałam tam, aby podkreślić konieczność umożliwienia wszystkim grupom
wyznaniowym na świecie swobodnego gromadzenia się i wyznawania wiary. Podkreśliłam
także, że Unia Europejska potępia wszelkie formy nietolerancji i przemocy na tle religijnym
wobec wszystkich ludzi niezależnie od miejsca, w którym do nich dochodzi. Ponadto
surowo potępiłam niedawne ataki terrorystyczne w Iraku i Egipcie skierowane na miejsca
kultu religijnego, a także zamordowanie Salmaana Taseera, gubernatora Pendżabu w
Pakistanie.

Takie ataki są niedopuszczalne: popełniają je ekstremiści wiedzieni nietolerancją, których
należy potępiać i im się przeciwstawiać. Szanowni Państwo Posłowie! W dzisiejszym
świecie zdecydowanie zbyt często ludzie spotykają się z łamaniem praw człowieka z
powodu wyznania lub przekonań. Ofiary nie wywodzą się z jednej grupy wyznaniowej
lub jednego regionu. Godne ubolewania jest to, że plaga nietolerancji religijnej nie omija
żadnego zakątka świata.

Wszelkie przejawy dyskryminacji lub przemocy na tle przekonań religijnych są sprzeczne
z wartościami, których przestrzegamy w Unii Europejskiej. Każde naruszenie tych zasad
należy traktować poważnie i każde należy z jednakową siłą potępić, niezależnie od miejsca
jego popełnienia i niezależnie od tego, kim jest ofiara, ponieważ prawa człowieka, jak
wiemy i rozumiemy, są powszechne.

Wspólnoty chrześcijan osiedlone od dawna na Środkowym Wschodzie napotykają na
trudności, które w niektórych krajach doprowadziły do przesiedleń na dużą skalę, a w
całym regionie do zanikania tych wspólnot. Unia Europejska nie przymknie oczu na ich
trudną sytuację. Uważamy, że domaganie się przez nich poszanowania ich praw jako
obywateli swojego państwa jest całkowicie uzasadnione. Wolność sumienia i przekonań
dotyczy każdego i każde państwo ma obowiązek zapewnić ich poszanowanie.

Unia Europejska jest gotowa nasilić współpracę z rządami w celu zwalczenia nietolerancji
i ochrony praw człowieka. Nie wolno nam wpaść w pułapkę zastawioną na nas przez
ekstremistów i terrorystów: musimy stawić opór działaniom zmierzającym do
wykorzystania religii jako źródła podziałów. Najlepszą odpowiedzią na ekstremizm jest
zjednoczony front międzynarodowy zbudowany na powszechnych normach, czyli wolności
wyznania i przekonań.

Unia Europejska była siłą napędową Zgromadzenia Ogólnego ONZ wspierającą rezolucję
w sprawie zlikwidowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji oparte na wyznaniu
i przekonaniach, która została przyjęta w drodze konsensusu w grudniu 2010 roku.
Każdego roku podejmujemy wspólne wysiłki na rzecz rozbudowania tego konsensusu,
tak aby społeczność międzynarodowa mogła dać zdecydowany i jednolity przekaz.
Zastanawiamy się nad kolejną inicjatywą, która pozwoli podczas zbliżającego się w marcu
posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ uzyskać silne ponadregionalne wsparcie w tym
obszarze. Podnosimy również kwestię wolności wyznania i przekonań w ramach dialogów
dotyczących praw człowieka, a także wzywamy kraje, by wykorzeniły dyskryminację i
nietolerancję.

Nasze delegacje uważnie śledzą sytuację na całym świecie, a w kolejnym, zaplanowanym
na wiosnę bieżącego roku, rocznym sprawozdaniu Unii Europejskiej w sprawie sytuacji
w dziedzinie praw człowieka zajmiemy się sytuacją mniejszości religijnych na całym
świecie.
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Szanowni Państwo Posłowie! Jestem w pełni zaangażowana w utrzymanie kwestii wolności
wyznania i przekonań na szczycie listy naszych priorytetów. Podczas kolejnej Rady Spraw
Zagranicznych 31 stycznia zajmiemy się raz jeszcze tą kwestią, tak aby Unia Europejska
mogła nasilić wysiłki na rzecz wspierania wolności wyznania.

Przewodniczący   – Pani Baronesso Ashton! Z ogromną radością w Nowym Roku witam
Panią w Parlamencie Europejskim. Nie mamy zbyt często okazji do omówienia z Panią
osobiście tak ważnych kwestii związanych z polityką zagraniczną Unii Europejskiej, dlatego
bardzo Pani dziękuję za przybycie.

Elmar Brok,    w imieniu grupy PPE – (DE) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton!
Obiecywała nam Pani częstsze wizyty w Parlamencie Europejskim, abyśmy mogli omawiać
bieżącą sytuację. Moim zdaniem powinna Pani, Baronesso Ashton, a także wszyscy
pozostali, zauważyć, że znaczna większość w Parlamencie Europejskim popiera omawianą
kwestię. I jest to wskazówka, że przedmiotowa rezolucja stanowi część zestawu środków,
a nie jedynie zwykły dokument.

Ma Pani rację mówiąc, że musimy zadbać o to, aby przejawy nietolerancji i przemocy
wobec ludzi ze względu na ich wyznanie, niezależnie od wyznania, uznawano za
niedopuszczalne. Wyraźnie jednak widać, że 75 % ataków na tle religijnym popełnianych
w ostatnich latach dotyczy chrześcijan. Chrześcijańska Europa musi przyjąć pewną siebie
postawę i bronić się. W tej kwestii nie może dalej milczeć. Ataki te w znacznym stopniu
mają miejsce w krajach muzułmańskich, ale nie tylko. Chrześcijanie są prześladowani na
przykład w Chinach i w innych krajach. Nie wolno nam zgadzać się na naznaczoną
przemocą dyskryminację ani na akty terrorystyczne. Niedopuszczalne jest nakładanie kary
śmierci na osobę, która nawróciła się na chrześcijaństwo, podobnie jak niedopuszczalne
są przejawy terroryzmu i działania organizacji terrorystycznych, a także przymykanie oka
na te działania przez organy publiczne, które nie poczuwają się do odpowiedzialności. W
wyniku tego dobiega końca tysiącletnia historia, kiedy grupy i wspólnoty chrześcijan były
obecne w wielu krajach, w tym w Syrii, Turcji, Iraku i Iranie. Jeśli w Betlejem, miejscu
narodzin Chrystusa, chrześcijanie będą wciąż represjonowani, to wkrótce znikną z tego
miejsca. Konkretny problem, który traktujemy bardzo poważnie, dotyczy 20 milionów
chrześcijan koptyjskich mieszkających w Egipcie. W tym przypadku nie można mówić o
mniejszościach.

Dlatego chciałbym podkreślić dwa żądania zawarte w rezolucji. W sprawozdaniach
dotyczących praw człowieka opracowywanych przez instytucje Unii Europejskiej, w tym
przez podlegającą Pani organizację oraz Parlament Europejski, należy wyraźnie odnosić
się do kwestii prześladowania chrześcijan. W ramach Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych należy udostępnić zasoby na rzecz działań związanych z chrześcijaństwem
i prawami człowieka, a kwestia wolności wyznania musi odgrywać ważną rolę w traktatach
podpisywanych z państwami trzecimi.

Hannes Swoboda,    w imieniu grupy S&D – (DE) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso
Ashton! Dziękuję za jasne oświadczenie.

Rosnąca liczba ataków na chrześcijan oraz wzrost nietolerancji religijnej są bardzo
alarmujące. Musimy wyraźnie potępić te akty, ponieważ jesteśmy zwolennikami tolerancji
religijnej, wolności wyznania i różnorodności. Chciałbym raz jeszcze wyrazić współczucie
i ubolewanie z powodu ataków przeprowadzonych na chrześcijanach koptyjskich w
Egipcie. Był to poważny cios, wymierzony nie tylko w samych chrześcijan koptyjskich,
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ale również w tolerancję, która wciąż jest dość powszechna w Egipcie. Rozmyślnie mówię
„wciąż”, ponieważ niestety obecnie jest ona zagrożona.

W imieniu mojej grupy chciałbym wyrazić głębokie ubolewanie z powodu sposobu
traktowania chrześcijan w Iraku. Obalanie Saddama Husajna nie miało na celu sprowadzenia
nietolerancji wobec chrześcijan, którą obecnie widzimy. Występuje jednak również
wzajemna nietolerancja pomiędzy poszczególnymi grupami muzułmanów. W związku
z tym nasza grupa uważa, że szczególnie ważne jest podjęcie zdecydowanego działania
przeciwko nietolerancji wobec odmiennych poglądów wyznaniowych, a szczególnie
wobec mniejszości religijnych.

Bardzo rzadko wydaję pisemne oświadczenia, ale z radością przyjąłem zaproszenie pana
Maurera i zaangażowałem się w tę sprawę, ponieważ tak ważne jest zwalczenie rosnącej
nietolerancji i wspólna praca nad jej przezwyciężeniem. Cieszę się, że mamy wspólną
rezolucję i wspólny fundament działania.

Chcę jednak wyraźnie powiedzieć, że tak jak surowo potępiam w imieniu mojej grupy
ataki wobec chrześcijan, nie tylko te niedawne, ale również inne przejawy dyskryminacji,
tak samo ubolewam nad rosnącą islamofobią wśród określonych kręgów w Europie. Jest
to po prostu argument, prawdę mówiąc zły i niesłuszny, ale jednak kolejny argument
pozwalający pewnym radykalnym grupom muzułmańskim znaleźć przyczynę, powód i
uzasadnienie dyskryminacji wobec chrześcijan, a nawet ich atakowania.

Każdy z nas, niezależnie od wyznawanej wiary, musi przyznać, że ludzie mają prawo do
niezakłóconego praktykowania własnej religii. Istnienie agresywnej, wrogiej mniejszości,
złożonej czy to z muzułmanów, chrześcijan, Żydów czy członków innych wspólnot
wyznaniowych, nigdy nie może służyć jako uzasadnienie do przeprowadzania ataków na
inne wyznania.

Marietje Schaake,    w imieniu grupy ALDE – Panie Przewodniczący! Przekonania religijne
są sprawą indywidualną i dla różnych osób mają różne znaczenie. Rola państwa polega
na ochronie wszystkich obywateli, niezależnie od ich przekonań oraz na umożliwieniu
im swobodnego stowarzyszania się i wyrażania swoich poglądów na całym świecie. Krótkie
spojrzenie na dzisiejszy świat daje nam bardzo ponury obraz: od sytuacji wyznawców
Bahá’i w Iranie po Koptów w Egipcie, od stosowania przepisów zakazujących bluźnierstwa
w Pakistanie po ataki na chrześcijan lub miejsca kultu w Iraku i Nigerii. Dziś szczególnie
podkreślamy wzmożoną przemoc wobec chrześcijan, która daje powód do niepokoju. To
niezwykle bolesne, że ludzie atakują i są atakowani, w obu przypadkach w imię religii i że
ludzie wszystkich wyznań są ofiarami.

To niedopuszczalne, że jednostki – ekstremiści, uciekają się do przemocy, a nawet
terroryzmu, i czynią to w imię Boga lub w imię religii, tym samym twierdząc, że
przemawiają w imieniu innych osób, a nawet próbują stawać ponad prawem i w ten sposób
wciągają niezliczone zastępy niewinnych osób w ich agresywne działania.

Nie dajmy się jednak zwieść. Przypisując ekstremistom więcej niż na to zasługują, akceptując
powiązanie religii z terroryzmem, dyskwalifikujemy większość wiernych, którzy na wiele
różnych sposobów w pokojowym nastawieniu praktykują swoją wiarę. Terroryzm jest
sprawą polityczną i jest przestępstwem. Religia nigdy nie będzie wiarygodnym ani
dopuszczalnym powodem stosowania przemocy lub naruszania praw człowieka. Zbyt
często ma to miejsce, nie tylko przy użyciu przemocy, ale również poprzez ograniczanie
wolności wypowiedzi, jak na przykład w przypadku ustaw o bluźnierstwie.
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Wyznanie lub przekonania nie powinny nigdy być powodem do życia w strachu i Parlament
Europejski słusznie opowiada się otwarcie przeciwko aktom ekstremistów skierowanym
wobec chrześcijan i wspiera tych, którzy potępiają taki ekstremizm.

Nicole Kiil-Nielsen,    w imieniu grupy Verts/ALE – (FR) Panie Przewodniczący, Pani
Baronesso Ashton, Panie i Panowie! Ataki na chrześcijan koptyjskich w Aleksandrii
wywołały międzynarodowe oburzenie. Sytuacja chrześcijan na Wschodzie jest niepokojąca:
w Iraku, w Libanie, a nawet w Palestynie, którą chrześcijanie opuszczają, choć uważają ją
za swoją Ziemię Świętą, znękani upokorzeniami, jakich doznali pod izraelską okupacją.

Cieszę się, że nasza rezolucja w sprawie wolności wyznania zawiera szeroką interpretację
tego tematu i przywołuje prawa podstawowe: prawo do wierzenia i niewierzenia; prawo
wyboru religii bez odczuwania dyskryminacji. I choć w omawianym tekście dość słusznie
wspomniano o atakach i morderstwach mających miejsce na świecie, musimy także
przyznać, że poszanowanie wolności wyznania w niektórych krajach europejskich jest
zagrożone.

Często jesteśmy świadkami przejawów nietolerancji: profanacji cmentarzy żydowskich i
muzułmańskich, antymuzułmańskich i antysemickich rozmów. Działania, takie jak
przeprowadzone w Szwajcarii głosowanie dotyczące zakazu budowania minaretów i
powstawanie partii ekstremistycznych głoszących nietolerancyjne poglądy na temat
określonych wspólnot, są oznaką, że walkę na rzecz utrzymania świeckich zasad musimy
w Europie traktować priorytetowo. Uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl, migranci oraz
mniejszości etniczne i religijne spotykają się z niepokojąco rosnącą liczbą naruszeń ich
powszechnych praw podstawowych.

Europa powinna stanowić przykład tolerancji i dialogu między społecznościami.
Chrześcijanie na Wschodzie są coraz częściej podejrzewani o reprezentowanie interesów
Zachodu, podczas gdy muzułmanie żyjący w Europie są kojarzeni z radykalnym islamem
i terroryzmem.

Pozwolę sobie zacytować dwa wersy z wiersza Louisa Aragona: „Celui qui croyait au ciel,
celui qui n'y croyait pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat” (Ten, który wierzy
w Boga i ten, który nie wierzy, ich krew jest jednakowo czerwona i jednakowo żywa”).

Konrad Szymański,    w imieniu grupy ECR – (PL) Panie Przewodniczący, Pani Wysoka
Przedstawiciel Ashton! Chciałbym zacząć od podziękowań dla Wysokiej Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa za bardzo szybką reakcję na to,
co się stało w Aleksandrii. To bardzo ważne, żebyśmy reagowali szybko i przewidywalnie,
świat słucha nas wtedy bardziej.

Chrześcijanie są z całą pewnością dziś najbardziej zapomnianą mniejszością na świecie.
Dyskryminacja prawna, pobicia, a nawet morderstwa dotykają 170 tys. osób, chrześcijan
na świecie rocznie. Wszyscy, którzy przyznają się do praw człowieka, muszą aktywnie
występować w obronie wolności religijnej. Sprawa wolności religijnej musi być podnoszona
wobec krajów takich jak Afganistan, Irak, Sudan w ramach pomocy rozwojowej. Chiny,
Indie czy Wietnam muszą słyszeć o wolności religijnej w ramach negocjacji handlowych
z Unią Europejską. Wobec takich krajów jak Egipt musimy zaktywizować naszą politykę
sąsiedztwa. W końcu nasza dyplomacja musi reagować w każdym przypadku na sytuację
łamania prawa do wolności religijnej. Mamy więc instrumenty w ręku, musimy ich tylko
użyć, musimy też przekonać świat, że po latach milczenia naprawdę wolność chrześcijan
jest dla nas ważna. Tylko wtedy świat będzie nas słuchał, jeżeli nabierze wrażenia, że ta
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sprawa jest dla nas naprawdę ważna. W innym przypadku nie możemy oczekiwać sukcesu
naszej polityki w tym obszarze.

Kyriacos Triantaphyllides,    w imieniu grupy GUE/NGL – (EL) Panie Przewodniczący!
Zgodnie z Kartą Założycielską ONZ każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i
wyznania. Wszyscy musimy chronić i szanować prawo każdej osoby do wybrania wyznania
religijnego, a nawet do wybrania braku wyznania. Nie wolno nam wykorzystywać wyznania
jako narzędzia w konflikcie politycznym. W tym kontekście potępiamy wszelkie niedawne
ataki zarówno w Aleksandrii, jak i w innych miejscach, a także składamy kondolencje
rodzinom ofiar.

Bezprecedensowe posunięcie tureckiego reżimu okupującego Cypr doprowadziło do
gwałtownego przerwania, a ostatecznie odwołania, chrześcijańskiego nabożeństwa w
kościele św. Synesiosa w okupowanym Rizokarpaso. Ten akt stanowił naruszenie
podstawowych praw człowieka, takich jak wolność wyznania, uwięzionych Greków
cypryjskich. Podobna sytuacja miała miejsce w Święto Trzech Króli w Yalusie, gdzie
odwołano obrządek religijny na podstawie nieuzasadnionego oskarżenia, jakoby w
wymaganym terminie nie uzyskano koniecznego zezwolenia.

Powyższe czyny wyraźnie naruszają postanowienia trzeciego porozumienia wiedeńskiego
z 2 sierpnia 1975 r., postanowienia art. 3 i 9 europejskiej Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wartości oraz postanowienia art. 18 Powszechnej deklaracji
praw człowieka. Otwarcie potępiamy działania reżimu okupującego, które stanowią jawne
łamanie podstawowych praw człowieka.

Potrzebna jest natychmiastowa reakcja. Poszanowanie przekonań i praw musi być dla Unii
Europejskiej kwestią o zasadniczym znaczeniu.

Fiorello Provera,    w imieniu grupy EFD – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie!
Niedawne ataki terrorystyczne w Egipcie i Iraku są aktami przestępczymi, które pokazują
tylko jeden, aczkolwiek tragiczny, aspekt prześladowania wspólnot chrześcijańskich na
całym świecie, a szczególnie na Środkowym Wschodzie.

Pod względem instytucjonalnym najbardziej niepokojące jest systematyczne ograniczanie
praw chrześcijan jako obywateli, którzy między innymi nie mogą wznosić kościołów,
obejmować urzędów publicznych, cywilnych lub wojskowych, a także swobodnie
praktykować swojej religii. Dwa aspekty – terroryzm i dyskryminacja – występujące obok
siebie zmuszają setki tysięcy osób do opuszczenia tych krajów. Na przykład w Iraku 60 %
chrześcijan, mówimy tu o około 600 tysiącach osób, zostało zesłanych na wygnanie.

Nasz Parlament walczy o prawo obywateli do emigrowania. W tym przypadku jednakże
całym społecznościom odbiera się prawo do życia we własnym kraju. Terroryzm ma na
celu usunięcie chrześcijaństwa z krajów arabskich przy użyciu morderstw na skalę masową.
Do walki z terroryzmem i zapobiegania mu potrzebne są działania, w tym działania zbrojne.

Europa, która ma tradycję chrześcijańską i jest wielkim obrońcą praw człowieka, musi
wywierać naciski na rządy w tym regionie, by wezwać je do poszanowania praw ich
własnych obywateli.

Bruno Gollnisch (NI)   – (FR) Panie Przewodniczący! Wolność sumienia jest niewątpliwie
wolnością o istotnym znaczeniu. Bóg z pewnością nie chce wymuszonej czci.

Reżimy komunistyczne w okrutny sposób naruszały tę wolność. Powinniśmy wykazać
się odwagą, by stanąć i głośno powiedzieć, że nadużycia dotyczą głównie chrześcijan w
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krajach muzułmańskich. Słusznie jest, byśmy potępili potworne przestępstwa popełnianie
przez fanatyków.

Nie jest to jednak wyłącznie kwestia ekstremizmu. W kilku krajach, gdzie większość
społeczeństwa stanowią muzułmanie, nawet ci o umiarkowanych poglądach, chrześcijan
traktuje się jak obywateli drugiej kategorii. Nawrócenie się na chrześcijaństwo jest objęte
zakazem lub nawet podlega karze śmierci. Na Zachodzie, niezależnie od tego, co mówi
pani Kiil-Nielsen, obywatelom nie zabrania się przechodzenia na islam, jeśli tylko tego
chcą.

W tych samych krajach muzułmańskich każdego, kto naprawdę lub rzekomo krytykuję
islam może spotkać ten sam los. W szczególności trzeba znieść przepisy prawa rzekomo
mające na celu powstrzymywanie przed bluźnierstwem. Wzywamy Pakistan do
unieważnienia wyroku wydanego na biedną kobietę oskarżoną przez sąsiadów.

Możemy przemawiać do woli, ale piękne słowa nie wystarczą. Musimy działać i wyraźnie
pokazać tym państwom, że nasze z nimi stosunki są zależne od ich chęci poszanowania
wolności sumienia.

Mario Mauro (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Panie i Panowie!
Chciałbym z całego serca podziękować pani komisarz za treść jej wystąpienia, ponieważ
celem przedmiotowej rezolucji jest zapewnienie mniejszościom religijnym większej
ochrony, co leży w interesie wszystkich stron.

Pani Baronesso Ashton! Chciałbym zwrócić Pani uwagę na jeden aspekt, i mówię to z
ogromną szczerością, serdecznością i sympatią: jeśli wystarczy Pani cierpliwości, by
ponownie przeczytać odczytany przed chwilą tekst, to zauważy Pani, że zdołała w całym
wystąpieniu ani razu nie użyć przymiotnika „chrześcijański”. Zaskoczyło mnie to, ponieważ
w naszych instytucjach panuje uczucie zakłopotania i w tym sensie prowadzimy grę
fundamentalistów, którzy mają skłonność do utożsamiania obecności chrześcijan na
Środkowym Wschodzie i innych częściach świata dokładnie z Zachodem i Europą.

Mam przyjaciół wśród irakijskich chrześcijan, mamy przyjaciół wśród palestyńskich
chrześcijan, którzy są Arabami, myślą po arabsku, kochają swój kraj, kochają tamtejszą
mentalność, a także swoją historię i kulturę. Pani Baronesso Ashton! W związku z tym
chciałbym Panią zapytać, czy być może nie powinniśmy dokładnie i uważnie przyjrzeć
się samym sobie i temu, w jaki sposób dotychczas podchodziliśmy do tego tematu,
ponieważ naszą silną bronią jest nazywanie rzeczy po imieniu.

Musimy postąpić następująco: nienawiść wobec Żydów musimy nazywać antysemityzmem,
nienawiść wobec muzułmanów – islamofobią, a nienawiść wobec chrześcijan – zwrotem,
na jaki zasługuje, ponieważ tylko w ten sposób zdołamy zaangażować wszystkie podmioty
w tych krajach, które opowiadają się za sprawiedliwością i wolnością.

Tak brzmi moje pytanie do Pani i chciałbym usłyszeć konkretną odpowiedź. Wkrótce
mamy przyjąć porozumienie w sprawie Iraku. Uwzględnijmy w nim, obok zasad umowy
handlowej, stosowne zasady, tak aby w zamian za prawa pojawiły się korzyści gospodarcze.
Zróbmy coś konkretnego, coś korzystnego dla wszystkich, ale zróbmy to szybko i dobrze,
ponieważ świat czeka na sygnał Europy.

Richard Howitt (S&D)   – Panie Przewodniczący! Na początek chciałbym przypomnieć
słowa z Powszechnej deklaracji praw człowieka, cytuję: „swobodę głoszenia swego wyznania
lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie,
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poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów”. W
deklaracji przewidziano, że ochrona tych swobód jest integralną i nieodłączną częścią
ochrony wszystkich praw człowieka. I z taką samą determinacją powinniśmy je chronić.

W deklaracji przewidziano również, że powinniśmy przeciwdziałać wszelkim przejawom
prześladowań na tle religijnym, który to problem dotyczy wszystkich religii i wielu państw,
w tym – bądźmy szczerzy – także niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej. Z
opinii Centrum Pew wynika, że 70 % sześciomiliardowej populacji świata żyje w krajach,
w których obowiązują surowe ograniczenia dotyczące przekonań religijnych i
praktykowania wiary.

Osobiście zdecydowanie uważam, że religia może być źródłem dobra, co potwierdzają
prace Faith Council w moim okręgu wyborczym we wschodniej Anglii, która to rada
propaguje wzajemne zrozumienie, czyli zadanie odzwierciedlone w zobowiązaniu Unii
Europejskiej na rzecz dialogu, co zapisano w przedmiotowej rezolucji. Wiem jednak, że
gdy głoszący nienawiść Terry Jones, który groził spaleniem Koranu, zapowiedział swoją
wizytę w Luton – również w moim okręgu wyborczym – mającą na celu podżeganie do
nienawiści na tle religijnym, usłyszał, że nie będzie tam mile widziany.

Dla niektórych osób tolerancja, dialog, wzajemny szacunek i zrozumienie stanowią część
wiary. Dla innych są wartościami przestrzeganymi zgodnie z własnym kodeksem. Tak czy
inaczej są to wartości, które powinniśmy wspierać i szanować.

Marielle De Sarnez (ALDE)   – (FR) Panie Przewodniczący! Fanatyzm skierowany
przeciwko wierze innych osób jest barbarzyństwem, które wszyscy popierający demokrację
muszą potępić i z którym muszą walczyć. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wyrazili
solidarność z tymi, którzy na całym świecie są prześladowani z powodu wyznania.

W rzeczywistości przerażające zabójstwa przeprowadzone przez Al-Kaidę w Iraku i Egipcie
oraz zagrożenia ze strony islamskich fundamentalistów, z jakimi spotykają się chrześcijanie
Wschodu, mają na celu tylko jedno: stworzyć napięcie pomiędzy wyznaniami, napędzić
nienawiść, nastawić wspólnoty wyznaniowe przeciwko sobie i sprowokować starcie
cywilizacji. W Europie taka próba destabilizacji sytuacji nie powiedzie się, gdyż obecnie
zawodzi we Francji, gdzie cała społeczność muzułmańska wyraźnie i bezzwłocznie potępiła
te barbarzyńskie akty.

Dziś musimy uroczyście potwierdzić prawo wszystkich mniejszości do swobodnego i
bezpiecznego praktykowania swojej religii w każdym miejscu na świecie, w tym w Europie.
Musimy bronić pluralizmu religijnego, tolerancji i wzajemnego zrozumienia zarówno tu
w Europie, jak i na całym świecie. Dlatego mam nadzieję, że demokratyczna rewolucja w
Tunezji wkrótce rozprzestrzeni się na inne kraje, tak aby możliwe było rozpowszechnienie
wartości takich jak szacunek, tolerancja i sekularyzm.

Peter van Dalen (ECR)   – (NL) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! Bardzo
dziękuję Pani za obecność. Czyż w Parlamencie nie omawialiśmy już wielokrotnie sytuacji
chrześcijan w Somalii, Sudanie, Egipcie, Syrii, Turcji, Iraku, Iranie, Afganistanie, Pakistanie
i Malezji? Czy Parlament, moja grupa i ja osobiście nie zadawaliśmy już wcześniej wielu
pytań dotyczących systematycznego represjonowania chrześcijan w tych krajach
muzułmańskich? Mając to na uwadze uważam, że skończył się czas na rozmowy i wzniosłe
deklaracje. Nadszedł czas działania.

Chciałbym, Pani Baronesso Ashton, poruszyć dwie konkretne kwestie. Po pierwsze, chociaż
zakres kompetencji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych powinien być ograniczony,
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to jedno zadanie musi ona potraktować bardzo poważnie: musi stanąć w obronie
prześladowanych chrześcijan. W związku z tym należałoby w ramach ESDZ stworzyć
odrębną jednostkę odpowiedzialną za tę kwestię.

Po drugie, Unia Europejska podpisała umowy dwustronne z omawianymi krajami. Należy
bezzwłocznie zamrozić te umowy! Należy położyć rękę na portfelach tych rządów, dopóki
nie udowodnią, że stworzyli dla chrześcijan bezpieczniejsze warunki.

Chciałbym uzyskać Pani odpowiedź dotyczącą tych dwóch konkretnych kwestii.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)   – (FR) Panie Przewodniczący! Konfederacyjna
Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy nie brała udziału w
pracach nad omawianą dziś rezolucją.

Niewątpliwie potępiamy wszelkie akty terroryzmu, niezależnie od tego, kim są sprawcy i
ofiary, a także niezależnie od miejsca ich popełnienia. Członkowie naszej grupy
zdecydowanie wierzą jednak w świeckie zasady i świeckie społeczeństwo. W związku z
tym oczywiście potępiamy bluźnierstwo. Oznacza to, że mocno wierzymy w wolność
myśli, sumienia i wyznania, która obejmuje swobodę wyboru między wiarą a niewiarą,
swobodę wyboru własnej religii, zmiany religii oraz możliwość swobodnego praktykowania
wybranej religii niezależnie od jej nazwy.

Oznacza to również, że jesteśmy zdecydowanie zaangażowani w oddzielenie religii od
polityki, a także potępiamy narodziny fundamentalizmu w Europie i innych miejscach,
będącego często reakcją na społeczne niepokoje, z którymi nie radzi sobie porządek
publiczny.

Wierzymy, że przedmiotowa rezolucja jest krokiem w złym kierunku. Mówiąc krótko,
moim zdaniem brakuje w niej równowagi, zwłaszcza w porównaniu do wniosku złożonego
przez moją grupę. Naszym zdaniem z omawianej rezolucji wynika, jakoby Europa
chrześcijańska, lub wspólnota chrześcijańska w Europie, biegła na ratunek chrześcijanom
na całym świecie. Uważamy, że nie jest to najlepszy sposób walki z rozwijającymi się
postawami sekciarskimi.

Bastiaan Belder (EFD)   – (NL) Panie Przewodniczący! W tej wspólnej rezolucji słusznie
poruszono kwestię agresji wobec mniejszości religijnych w Europie. Dokładnie miesiąc
temu żydowski student przebywający w mojej ojczyźnie, w Holandii, napisał: „czuję się
zaniepokojony, zaniepokojony paradoksem tkwiącym w ochronie wolności wyznania.
Jeśli jutro będę zmuszony opuścić ten kraj ze względu na brak bezpieczeństwa, to gdzie
będę mógł żyć? W Wielkiej Brytanii czy we Francji? Nie, tam występuje ten sam problem”.
Moje pytanie brzmi: czy Europa podąża w kierunku przyszłości, w której w żadnym z
państw członkowskich nie będzie wspólnot żydowskich? Jest to próba ogniowa naszych
europejskich wartości duchowych.

Dotyczy to w jednakowym stopniu europejskiego stanowiska wobec niemal zapomnianej
grupy chrześcijan na Środkowym Wschodzie, chrześcijańskiej mniejszości palestyńskiej
w Gazie i na Zachodnim Brzegu. Mają oni prawo oczekiwać konkretnego wsparcia od
Unii Europejskiej, zwłaszcza gdy organizacje chrześcijańskie zadają sobie trud, aby zapewnić
prawdziwy dom niepełnosprawnym dzieciom palestyńskim, niezależnie od ich wyznania.
Chrześcijanie palestyńscy, szczególnie osoby prowadzące działalność na własny rachunek,
doświadczają wyjątkowych trudności na rynku pracy. Zazwyczaj, aby uniknąć dalszych
komplikacji nie mówią o swoich codziennych problemach. Pani Wysoka Przedstawiciel
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Ashton! Proszę sprawić, aby Rada i Komisja, jako istotni donatorzy pomocy na rzecz
społeczności palestyńskiej, zadbały także o ich interesy i wysłuchały ich zdania.

Diane Dodds (NI)   – Panie Przewodniczący! Cieszę się, że mam okazję brać udział w
dyskusji dotyczącej tematu tak bliskiemu memu sercu. Dla mnie, jako chrześcijanki
ewangelikalnej, stało się jasne zwłaszcza w ostatnich latach, że wyrażanie chrześcijańskich
poglądów jest w dużej mierze uważane za niedopuszczalne w społeczeństwie, które chce
nas odrzeć z jakichkolwiek silnych przekonań, w którym wszyscy musimy wierzyć w to
samo lub w nic.

W niektórych regionach takie ataki przeciwko wyznaniu są bardziej agresywne wobec
chrześcijaństwa. W tym roku obchodzimy 400. rocznicę wydania Biblii Króla Jakuba, lecz
obecnie wyrażanie przekonań opartych na treści tej Biblii jest często uważane za niezgodne
z prawem. Znajdujemy się w sytuacji, gdy chrześcijanie są ze względu na swoją wiarę
wykluczani z niektórych zawodów i stawiani przed sądem. W Wielkiej Brytanii przepisy
dotyczące równości stosuje się raczej jako broń służącą do karania za wyrażanie wiary
chrześcijańskiej, a nie jako tarczę ochronną dla wyznawców.

Komisja niedawno dała przykład takiej marginalizacji chrześcijaństwa przy okazji publikacji
swojego kalendarza: zaznaczono w nim święta muzułmańskie, wywodzące się z hinduizmu
i sikhizmu, a także święta żydowskie i chińskie, lecz nie wspomniano o żadnych świętach
chrześcijańskich. Nie mam wątpliwości, że to nie był przypadek, przeoczenie i uważam
to za godne ubolewania. Wzywam wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel do
poruszenia tej kwestii w jej uwagach końcowych.

Wolność wyznania stanowi dla społeczeństwa podstawowe prawo, które należy chronić,
a przedmiotowa debata jedynie w małym stopniu dotyka tego problemu. Nie powinniśmy
cofać się przed tą kwestią tylko dlatego, że prześladowania dotyczą chrześcijan…

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Ernst Strasser (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! Chciałbym
bardzo Pani podziękować za to oświadczenie. Jest ono słuszne, przedstawione w
odpowiednim momencie, a przyjęte przez Panią i jej organizację podstawowe podejście
w odniesieniu do problemu jako całości, a także do współpracy z krajami trzecimi i
niezbędnych środków, napawa otuchą. Także dzisiejsza debata jest konieczna, nie tylko
ze względu na niedawne wydarzenia, ale również na to, że wolność wyznania jest jedną z
podstawowych wartości i stanowi część tożsamości europejskiej.

Przedmiotowa debata jest tak ważna, ponieważ w wielu krajach na świecie dochodzi do
dyskryminacji, przemocy i prześladowań. Ponadto szczególnie niepokojące jest to, że duży
odsetek ofiar śmiertelnych przemocy na tle religijnym na całym świecie stanowią
chrześcijanie. Współczujemy wszystkim, którzy zginęli, zostali ranni lub byli torturowani
w związku z takimi atakami. Współczujemy również ich przyjaciołom i rodzinom. Musimy
dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć, a wręcz zlikwidować, tego rodzaju nietolerancję.

Niestety również oficjalne organy dyskryminują chrześcijan i musimy dołożyć wszelkich
starań, aby z tym walczyć i zwyciężyć. Musimy zobowiązać się do zagwarantowania prawa
do wolności wyznania. To zobowiązanie musi stanowić podstawę naszych stosunków
dwustronnych. Potrzebujemy skutecznych instrumentów, które umożliwią nam ochronę
chrześcijan i ochronę wolności wyznania. W związku z tym cieszę się, że gwarantowanie
prawa do wolności religii będzie jednym z punktów agendy w każdej umowie dwustronnej.
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Postanowienia gwarantujące wolność wyznania musimy także uwzględniać w umowach
z krajami trzecimi i z dużym zadowoleniem przyjmuję zamiar, aby jeden rozdział w
rocznym sprawozdaniu UE w sprawie praw człowieka dotyczył sytuacji w zakresie wolności
wyznania.

Guido Milana (S&D)   – (IT) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton, Panie i
Panowie! Należy połączyć potępienie ataków i wezwanie do natychmiastowego przyjęcia
konkretnych środków na rzecz ochrony chrześcijan na całym świecie z bardziej ogólnym
żądaniem dotyczącym poszanowania wolności wyznania oraz wolności sumienia i myśli.

Nie ma żadnej różnicy między osobą zamordowaną podczas uczestnictwa w mszy świętej
a osobą skazaną na karę śmierci za cudzołóstwo lub za przynależność do mniejszości
muzułmańskiej, chrześcijańskiej lub żydowskiej, czy też nawet nie za wyznawaną wiarę,
ale za samo miejsce urodzenia. Prawo do wolności i koegzystencji znajduje powszechne
uznanie w kulturze humanistycznej i międzynarodowych konwencjach. Wręcz przeciwnie
jednak widzimy świat podzielony pomiędzy podmioty przestrzegające praw człowieka i
podmioty chcące brutalnie je stłumić.

Jedynie postawa otwarta na dialog i odrzucająca wszelkie formy nietolerancji może
zapewnić fundamenty pod ochronę tożsamości i wartości, a brak poszanowania dla nich
może nawet doprowadzić do wydalenia całych wspólnot z ich odwiecznych ojczyzn.
Europa ma pod tym względem wiele do zrobienia na szczeblu politycznym i
dyplomatycznym, a także w aspekcie kulturowym i społecznym. Dziś wzywamy Radę i
Komisję, szczególnie zaś Wysoką Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych, do przyjęcia
wyraźnych wytycznych dotyczących naszych stosunków z krajami trzecimi w kontekście
nowej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Również w umowach dwustronnych należy przywiązać większe znaczenie do tematu
wolności wyznania i bardziej ogólnie do kwestii praw człowieka, a naruszenie tych praw
powinno prowadzić do zawieszenia tych umów. Ponadto uważam, że Europa powinna
odegrać wiodącą rolę w propagowaniu dialogu między religiami. Brak takiego dialogu
często wykracza poza pojedyncze incydenty i prowadzi do rzeczywistych wojen, w których
religia skrywa inne, bardziej złożone powody konfliktu.

I wreszcie, musimy bliżej przyjrzeć się sytuacji tu, na miejscu: w Europie nie brakuje
przejawów nietolerancji. W praktyce nasze miasta są wielokulturowe, a to wiąże się z
religijnymi tradycjami i wartościami, które należy szanować i zapewnić im wolność
wyrażania się.

W związku z tym nie ma alternatywy dla dialogu i wzajemnego szacunku. Należy koniecznie
powtórzyć apel wspólnot wyznaniowych.

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Niccolò Rinaldi (ALDE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Pani Wysoka Przedstawiciel, Panie
i Panowie! Los chrześcijan Wschodu zmienia mapę kulturową świata, wspólnoty o
tysiącletniej tradycji – w języku greckim „koptyjski’ oznacza „egipski” – szukają możliwości
imigracji, aby uciec przed przemocą, której doświadczają. Środki masowego przekazu lub
ksenofobiczne partie nie powinny błędnie nazywać tego starciem religii lub starciem
cywilizacji.

Chciałbym opowiedzieć jeden incydent, który uważam za istotny. Lata temu w Kairze
starszy mężczyzna ze wsi, który trzy razy w tygodniu dostarczał nam mleko do domu,
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pojawił się zapłakany na naszym progu. Nie mogliśmy zrozumieć, czego chce, ponieważ
przez łzy mógł jedynie wypowiedzieć „Said Akbar, Said Akbar”, czyli wielki stary człowiek,
wielki człowiek. W końcu zrozumieliśmy, że w ten sposób okazuje on swoim
chrześcijańskim klientom żal z powodu niedawnej śmierci Karola Wojtyły. To był prosty,
szczery człowiek, muzułmanin, który postąpił zgodnie z odwieczną zasadą wzajemnego
szacunku wyznawaną przez wszystkich mieszkańców basenu Morza Śródziemnego. Ten
krótki, aczkolwiek ważny incydent miał miejsce w tym samym kraju, w którym podczas
świąt Bożego Narodzenia dokonano zbrodni na Koptach.

Dziś jednak wspólnoty chrześcijan Wschodu potrzebują ochrony. Czasami znajdują się
oni w pułapce porachunków między terrorystami i fundamentalistami a władzą autorytarną.
Nie możemy pozwolić, by w miarę jak świat się zmienia, europejska polityka zagraniczna
pozostawała bezsilna. Europa nie powinna obawiać się zabrania głosu...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Marina Yannakoudakis (ECR)   – Panie Przewodniczący! Tolerancja dla innych przekonań
jest cechą cywilizowanego społeczeństwa. Przerażające wydarzenia w Egipcie i Iraku są
sprzeczne z prawami człowieka i podstawowymi zasadami wolności myśli i wypowiedzi.
Nikt nie powinien być prześladowany ze względu na przekonania religijne. W naszym
społeczeństwie całkowicie nie do przyjęcia jest ograniczanie chrześcijanom lub wyznawcom
innych religii możliwości praktykowania.

Zanim jednak zaczniemy krytykować, uporządkujmy swoje własne podwórko. W ubiegłym
miesiącu zakazano odprawienia bożonarodzeniowych uroczystości w okupowanej wiosce
Rizokarpaso na Cyprze. Jak wszyscy doskonale wiemy, Republika Cypru, będąca państwem
członkowskim UE, od 36 lat znajduje się częściowo pod okupacją turecką. Wtargnięcie
oddziałów tureckiego okupanta do kościoła, zmuszenie księdza do przerwania mszy i
zmuszenie ludzi tam obecnych do wyjścia jest niedopuszczalne. Obecnie ONZ bada ten
incydent.

Zatem teraz, gdy rozmawiamy o sytuacji w krajach poza UE i o wolności chrześcijan,
chciałabym przypomnieć na tej sali, że musimy najpierw uporządkować swoją sytuację.
Jeśli mamy być wiarygodni w szerszym kontekście, nie możemy w tym Parlamencie
akceptować jakichkolwiek form dyskryminacji.

Cornelis de Jong (GUE/NGL)   – (NL) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton!
Wolność wyznania i przekonań pozwala chronić zarówno przekonania osób wierzących,
jak i niewierzących, w tym ateistów. Poglądy te mogą być ze sobą sprzeczne, a rządy mają
obowiązek propagować tolerancję i bronić osób padających ofiarami dyskryminacji i
przemocy ze względu na przekonania.

Z całego serca popieram wspólną rezolucję w formie, w której została złożona, nie dlatego
że moim zdaniem powinniśmy jedynie martwić się o chrześcijan, ale dlatego, że obecnie
chrześcijanie spotykają się z nietolerancją w rosnącej liczbie państw. Ja w każdym razie
zachowałbym się tak samo, gdyby ta sprawa dotyczyła innej religii.

IIES wymaga w tym obszarze olbrzymich zdolności. Uprzednio w holenderskim
Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmowałem podobne stanowisko. Radzenie sobie z
naruszaniem praw człowieka, z napięciami i konfliktami związanymi z wyznaniem lub
przekonaniami wymaga olbrzymich nakładów pracy i wysiłków, podobnie jak szczere
dążenia do zbudowania dialogu i tolerancji.
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Pani Wysoka Przedstawiciel! W związku z tym mam nadzieję, że weźmie Pani pod uwagę
zalecenie, aby przeznaczyć zasoby ludzkie na ten cel.

Mario Borghezio (EFD)   – (IT) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton, Panie i
Panowie! W powszechnym relatywizmie europejskiej polityki tylko jedno słowo jest
tematem tabu: chrześcijanofobia. Od wielu lat z godnych zaufania i bezspornych źródeł
napływają poważne i często tragiczne w treści sprawozdania w sprawie prześladowania
chrześcijan na różnych kontynentach.

Europa musi się obudzić, przejrzeć na oczy i podjąć konkretne działania. Musi wysłać
wyraźny sygnał, jakiego oczekiwaliśmy od baronessy Ashton, która mogła, na przykład,
zacytować inspirujące słowa papieża Benedykta, wygłoszone kilka dni temu podczas
Światowego Dnia Pokoju, który zauważył, że odmowa wolności wyznania jest obrazą
Boga i godności ludzkiej, a także zagrożeniem dla bezpieczeństwa i pokoju.

Potrzebne jest konkretne działanie. Na co jeszcze czekamy – pytałem o to wprost – czemu
nie wyślemy komisji celem sprawdzenia sytuacji koptyjskich braci zakonnych w Egipcie,
który oficjalne jest krajem o umiarkowanych poglądach, w którym jednak nie przestrzega
się w zasadzie żadnych podstawowych praw człowieka, nawet na oficjalnych stanowiskach,
w służbie cywilnej?

Obudź się, nieszczęsna Europo i pamiętaj o swoich chrześcijańskich korzeniach!

PRZEWODNICZY: LIBOR ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Jaime Mayor Oreja (PPE)   – (ES) Panie Przewodniczący! Ataki, jakie niedawno miały
miejsce w Iraku i Egipcie to dwie tragedie Europy, aczkolwiek tragedie o różnym
charakterze. Po pierwsze, tragiczne jest już samo to, że doszło do tych okrutnych wydarzeń,
które spowodowały ofiary śmiertelne.

Po drugie, tragedią jest również to, że zbyt często takie wydarzenia nie są zauważane przez
społeczeństwo. W wielu przypadkach sposób naszego działania oznacza, że sprowadzamy
takie wydarzenia do opisania incydentu i reportażu z miejsca przestępstwa w mediach,
jak gdyby były to zdarzenia z zewnątrz, a nie atak na nas samych. Tak, jak gdyby działo
się to gdzie indziej, chociaż w rzeczywistości ataki te mają miejsce w sercu naszej cywilizacji,
naszej Europy.

Zasadniczo rola instytucji europejskich polega na podnoszeniu świadomości powagi,
znaczenia i zakresu ataków na chrześcijan w tych miejscach. Instytucje europejskie powinny
nie tylko wydawać ogólne oświadczenia potępiające te ataki, ale powinny również wspierać
działania dwutorowe: po pierwsze, należy zapewnić większą obecność informacji o tych
wydarzeniach w społeczeństwie i mediach, a po drugie, większą obecność instytucji
europejskich na miejscu tragedii.

Pani Baronesso Ashton! Pamiętając o tym celu i dwutorowych działania pozwolę sobie
powiedzieć, że instytucje europejskie, i Pani również, muszą pokazywać ważną rolę ofiar
tych wydarzeń. Ofiary muszą przestać być anonimowe. Ofiary muszą być obecne w
instytucjach europejskich. Musimy przygotować program wizyt, spotkań, a nawet wsparcia
finansowego dla ofiar, ale to właśnie ofiary przerażającego prześladowania znacznie lepiej
niż my zadziałają w obronie swojej własnej sprawy.
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Kyriakos Mavronikolas (S&D)   – (EL) Panie Przewodniczący! Jako socjaliści wierzymy
w prawa człowieka i niewątpliwie wierzymy także w prawa wyznaniowe. Pan poseł
Swoboda wcześniej słusznie zauważył, że jesteśmy zainteresowani nie tylko religią
chrześcijańską; jesteśmy zainteresowani prawami wszystkich religii, prawem człowieka
do praktykowania wybranej wiary, a co najważniejsze wzajemnym zrozumieniem pomiędzy
wszystkimi wyznaniami, a także zrozumieniem dla wiary człowieka, jako obywatela.

Chciałbym jednak ze względu na swoje pochodzenie skomentować konkretny incydent,
do którego doszło na Cyprze i o którym jest mowa w sprawozdaniu. Oddziały tureckiego
okupanta natarły na kościół, w którym od dziesięcioleci odbywają się chrześcijańskie
nabożeństwa, aby przerwać mszę, a co ważniejsze, aby usunąć zgromadzonych i zmusić
księdza do zdjęcia szat liturgicznych. Ten konkretny przypadek tym różni się od innych,
że niestety – a może na szczęście, ponieważ daje to nam możliwość połączenia sił i
rozwiązania problemu – wydarzył się na terytorium europejskim.

Frédérique Ries (ALDE)   – (FR) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton!
Barbarzyńska masakra, do jakiej doszło 31 grudnia w Aleksandrii, znajduje się na szczycie
długiej listy morderczych ataków na chrześcijan w wielu zakątkach świata: w Iranie, Iraku,
Pakistanie, Nigerii, a ostatnio także w Egipcie. Głównymi ofiarami prześladowania –
powinniśmy mieć odwagę użyć tego słowa, nawet jeśli nie występuje w naszej rezolucji –
są chrześcijanie Wschodu. Ten problem jest głęboko zakorzeniony, a przejawy
chrześcijanofobii to smutna rzeczywistość.

Unia Europejska musi – my musimy – zapewnić środek naprawczy, który zagwarantuje
sprawiedliwość mniejszościom chrześcijańskim. Mówimy tu o 12 milionach osób
potrzebujących ochrony, które muszą mieć inny wybór niż tylko uciec z kraju lub stanąć
twarzą w twarz ze śmiercią. Wielokrotnie powtarzano już, że nie chodzi o piętnowanie
jednej religii bardziej od innych, ale po prostu o pokazanie, jak bezwzględnie ważna jest
walka z ekstremistami islamskimi, którzy niszczą wolność, tak samo jak zabijają ludzi.

Mamy nadzieję, Pani Baronesso Ashton, że podczas posiedzenia ministrów spraw
zagranicznych pod koniec bieżącego miesiąca wypracują Państwo skoordynowaną
odpowiedź oraz strategię na rzecz walki z przemocą wobec chrześcijan Wschodu. Moim
zdaniem należy wywierać naciski, na przykład, przy użyciu układów o stowarzyszeniu,
jakie mamy podpisane z niektórymi z tych państw. Należy także wezwać odnośne rządy
do ścigania sprawców tych ataków i postawienia ich przed sądem. Dotyczy tego punkt 2
naszej rezolucji.

Wolność wyznania musi być realizowana w praktyce na całym świecie, gdyż każda
jednostka może swobodnie wybrać między wiarą a niewiarą. Jeśli ta wolność, która pozwala
na oddzielenie religii od państwa zostanie osłabiona, to zagrożone będą wszystkie nasze
swobody i wolności.

Tomasz Piotr Poręba (ECR)   – (PL) Panie Przewodniczący! Co najmniej 75% wszystkich
przypadków prześladowań religijnych na świecie dotyczy chrześcijan. Unia Europejska
nie może być w tej sprawie bierna. Unia Europejska nie może być w tej sprawie bezczynna.
Dzisiejsza debata służy nie tylko przypomnieniu Europie o włączeniu się w walkę o
poszanowanie prawa do wolności religijnej na świecie, ale również temu, abyśmy się
wszyscy wspólnie zastanowili, jakich instrumentów może użyć Unia Europejska, aby tym
prześladowaniom, prześladowaniom chrześcijan, w przyszłości zapobiec.
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Co możemy zrobić? Po pierwsze, wydaje mi się, że powinniśmy doprowadzić do tego, aby
kwestie poszanowania wolności religijnej były jednymi z ważniejszych w polityce
zewnętrznej Unii Europejskiej. Chodzi o to, że podpisując porozumienia z różnymi krajami,
powinniśmy zadbać o to, aby znalazły się tam takie zapisy, które uniemożliwią
prześladowanie na tle religijnym w tych krajach.

Po drugie, zastanówmy się, czy nie powinniśmy powołać centrum monitorowania
prześladowań religijnych na świecie, europejskiego centrum, które dostarczałoby szybko
informacji w tym temacie, co pozwoliłoby też na szybką reakcję Unii Europejskiej.

Wreszcie po trzecie, powinniśmy skończyć z polityką podwójnych standardów. Unia
Europejska, Europa, otwiera się na emigrantów z różnych krajów świata. Pozwalamy
budować im świątynie, pozwalamy im praktykować własne religie. Jednocześnie z rzadka
upominamy się o prawa chrześcijan w tych właśnie krajach, w krajach, gdzie często za
posiadanie Biblii taką osobę czeka wieloletnie więzienie, a niejednokrotnie nawet i śmierć,
w krajach, gdzie trudno o wybudowanie świątyni chrześcijańskiej, ponieważ jest to po
prostu niemożliwe.

Dzisiaj przyszedł czas, aby w sposób twardy, zdecydowany, stanowczy upomnieć się o
prawa chrześcijan na świecie. Dzisiaj przyszedł czas na to, abyśmy głośno domagali się
wolności dla chrześcijan, dla wyznawców innych religii w praktykowaniu ich religii.

Francisco José Millán Mon (PPE)   – (ES) Panie Przewodniczący! Przedmiotowa debata
jest niezbędna, jeśli wziąć pod uwagę niedawne poważne wydarzenia wpływające na
wolność wyznania, a nawet na życie chrześcijan. Nawiązuję tu szczególnie do wydarzeń,
jakie miały miejsce głównie w Pakistanie, Iraku, Nigerii i Egipcie.

W art. 18 Powszechnej deklaracji praw człowieka szczegółowo opisano wolność wyznania
lub inaczej wolność religii. Wbrew temu artykułowi, niestety, w niektórych krajach wolność
wyznania jest słabo przestrzegana. Obecnie widzimy nawet, że chrześcijanie mogą swoją
wiarę przypłacić życiem.

Pani Baronesso Ashton! Unia Europejska musi zdecydowanie bronić ogólnego prawa do
wolności wyznania, wyraźnie uwzględniając je w swoich działaniach zewnętrznych, a
także żądając zapewnienia obecnie najmocniej prześladowanej grupie wyznaniowej na
świecie, wspólnocie chrześcijańskiej, szacunku, wolności i bezpieczeństwa. Musimy
zażądać, aby odnośne rządy zrobiły, co należy, w celu powstrzymania tych ataków, a gdy
to nie będzie możliwe, aby aresztowały i karały sprawców.

Panie i Panowie, Pani Baronesso Ashton! Wolność, w tym wolność wyznania, która jest
częścią podstawowych praw człowieka, stanowi symbol tożsamości europejskiej. Ta
wolność jest także drogą ku pokojowi, jak powiedział papież Benedykt XVI w orędziu z
1 stycznia. Chciałbym także podkreślić zasadniczą rolę chrześcijaństwa w kształtowaniu
tożsamości europejskiej. W związku z tym, jeśli Unia Europejska nie zażąda zdecydowanie,
aby świat chronił najbardziej podstawowe prawa chrześcijan i jeśli im w miarę możliwości
nie pomoże, to będziemy mieć do czynienia ze smutnym paradoksem.

Parlament Europejski w swojej rezolucji przedstawia metody lepszej ochrony ogólnej
wolności wyznania, a szczególnie wolności chrześcijan. Cieszę się, że najbliższa Rada
Spraw Zagranicznych szczegółowo zajmie się tą kwestią i – już kończę, Panie
Przewodniczący – że zaplanowana na 14 lutego Rada Europejska wyda opinię na temat
tych poważnych wydarzeń, co już bardzo odważnie zrobił, na przykład, pan prezydent
Sarkozy.
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Mitro Repo (S&D)   – (FI) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! Wyznacznikiem
wiarygodności polityki zagranicznej Unii Europejskiej jest stopień przestrzegania przez
Unię jej podstawowych wartości, czyli praw człowieka, demokracji, zasady legalności oraz
wolności wyznania.

Istnieje niebezpieczeństwo, że system prawny Egiptu pozostanie w cieniu prawa szariatu,
którego głównymi ofiarami są chrześcijanie koptyjscy. Konferencja Kościołów Europejskich
nawołuje do rozpoczęcia w Europie dialogu między chrześcijanami i muzułmanami.
Zasobami, które można zastosować w budowaniu europejskiej polityki, są także europejski
dialog religijny, kulturowa tradycja religijna oraz tradycja postępowania religijnego.

Chrześcijaństwo i inne wyznania są ruchami pokojowymi, podobnie jak Unia Europejska.
Religia, kiedy funkcjonuje z powodzeniem, jednoczy ludzi, a nie dzieli ich. Nie możemy
pozwolić, żeby terroryści wykorzystywali religię jako instrument barbarzyńskich aktów.

Zbigniew Ziobro (ECR)   – (PL) Panie Przewodniczący! Według organizacji
monitorujących przypadki prześladowań religijnych codziennie ponad 200 milionów
chrześcijan zagrożonych jest prześladowaniami. W ostatnich dwóch latach zginęło, w co
trudno uwierzyć, ponad 170 tysięcy osób tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Tak podają
dane organizacji monitorujących prześladowania chrześcijan. Liczby te stawiają chrześcijan
właśnie na pierwszym miejscu pod względem prześladowań religijnych i my o tym fakcie
powinniśmy tu w Parlamencie pamiętać. Szczególnie napięta sytuacja panuje w znacznej
części krajów islamskich, w których chrześcijan traktuje się jako obywateli drugiej kategorii.

Europa, nie tylko z uwagi na swoje chrześcijańskie korzenie, nie może tolerować dłużej
takiej sytuacji, w której giną niewinni ludzie tylko dlatego, że są wyznawcami takiej, a nie
innej religii. Wspólnota Europejska nie dość stanowczo reaguje na przypadki ataków i
dyskryminacji chrześcijan. Kwestia prześladowań chrześcijan musi stać się argumentem
we wzajemnych negocjacjach i relacjach między Wspólnotą Europejską, a krajami, w
których dochodzi do takich jaskrawych i strasznych wydarzeń. Parlament powinien również
zobligować panią Catherine Ashton do bardziej aktywnych i zdecydowanych działań.

Gay Mitchell (PPE)  – Panie Przewodniczący! Bardzo doceniam dzisiejszą debatę i w pełni
popieram przedmiotową rezolucję, do powstania której się przyczyniłem. Wierzę, że
przysłowiowy śpiący do tej pory olbrzym budzi się z powodu nieuzasadnionej i okrutnej
przemocy wobec chrześcijan. Byłbym tak samo zmartwiony, gdyby to okrucieństwo i
przemoc były skierowane na wspólnoty muzułmańskie lub żydowskie. Europa jest mozaiką:
jej jedność i różnorodność stanowią nasze motto.

Tymczasem na Cyprze rząd turecki i jego przedstawiciele uznali za stosowne, aby
chrześcijanie musieli składać wniosek o pozwolenie na modlitwę, a gdy wyznawcy zebrali
się w kościele celem wspólnej modlitwy, zostali z niego usunięci. Czy wezwano tureckiego
przedstawiciela w Unii Europejskiej? Jeśli nie, to dlaczego? Chciałbym wyrazić uznanie
wobec tych muzułmanów, którzy udzielili pomocy swoim chrześcijańskim sąsiadom w
chwili ataku. Zatem, niech przedmiotowy projekt rezolucji nie będzie wymierzony
przeciwko nikomu. Ma on służyć chrześcijanom i wszystkim atakowanym.

Nie popieram przemocy wobec ludzi, jednostek i całych społeczności ze względu na ich
przekonania religijne i nie zgadzam się na nie. Przedmiotowa debata dotyczy chrześcijan;
zbyt wiele osób oczekuje, że chrześcijanie zaakceptują stare wykręty. Ich zdaniem to
anachronizm. Najwyższy czas, abyśmy zaczęli się wzajemnie szanować. Szanuję ludzi na
tej sali, którzy nie mają przekonań religijnych lub mają przekonania odmienne od moich.
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Nadszedł czas, aby osoby zasiadające na tej sali okazały szacunek wyznawcom religii
chrześcijańskiej; właśnie w różnorodności spoczywa nasza jedność.

Maria Eleni Koppa (S&D)   – (EL) Panie Przewodniczący! Niedawno na całym świecie
zwiększyła się liczba przypadków przemocy na tle religijnym, co wzbudziło niepokój i
oburzenie. Zakaz praktykowania religii stanowi jawne naruszenie praw podstawowych i
prawa międzynarodowego, które przewiduje, że prawo wolności wyznania jest niezbywalne
i oczywiste.

Uniemożliwienie przez oddziały wojska odprawienia mszy chrześcijańskiej w Rizokarpaso
na okupowanym Cyprze i atak bombowy na chrześcijański kościół w Aleksandrii
wykorzystywany przez wspólnotę koptyjską to zaledwie dwa przykłady zwiększonego
napięcia i nienawiści religijnej, które rozwijają się w wielu miejscach nie tak odległych od
Europy.

Unia Europejska musi stworzyć zestaw instrumentów na rzecz ochrony praw każdej
praktykowanej wiary. Przekaz, że Unia Europejska nie będzie tolerować takiego zachowania
musi być wyraźny i zdecydowany. Chciałabym wezwać Wysoką Przedstawiciel, by dołączyła
ocenę sytuacji w zakresie wolności wyznania do swojej listy priorytetów. I na koniec chcę
zaznaczyć, że na szczeblu Rady i Komisji należałoby uwzględnić ochronę wyznania we
wszystkich rozmowach z krajami trzecimi.

Mirosław Piotrowski (ECR)   – (PL) Panie Przewodniczący! Wyznacznikiem tożsamości
europejskiej zawsze było chrześcijaństwo. Z niego wypływają wartości Unii Europejskiej.
Dlatego też Unia nie może biernie przyglądać się prześladowaniom chrześcijan, także w
innych częściach świata. W krajach arabskich i azjatyckich chrześcijanie są najbardziej
zagrożoną mniejszością religijną, co potwierdzają ostatnie ataki na chrześcijan w Egipcie
i Iraku, a wcześniej w Indiach. Giną także małe dzieci. Mamy wiele instrumentów, aby tego
typu przypadkom zapobiegać i je piętnować. Unia Europejska musi zdecydowanie potępić
ataki na chrześcijan. Jednym z najskuteczniejszych środków byłoby uzależnienie zawierania
przez Unię umów, na przykład handlowych z krajami trzecimi, od zagwarantowania przez
te kraje poszanowania praw chrześcijan oraz możliwości zerwania umowy w przypadku
łamania tych praw.

Doris Pack (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! W roku 2009
wsparliśmy dialog międzykulturowy w Europie, dialog pomiędzy chrześcijanami a
muzułmanami, prawosławnymi chrześcijanami a katolikami oraz protestantami i
prawosławnymi. Podjęliśmy próbę zwiększenia wzajemnego zaufania w ramach naszej
wspólnoty. Czynimy to we własnym gronie. Oznacza to oczywiście, że mamy własne
poglądy i odwagę, by je głosić. Czasami niewątpliwie tak jednak nie jest. Niedawno
przeczytałam i usłyszałam, że Komisja Europejska opublikowała kalendarz przeznaczony
dla młodzieży, w którym uwzględniono dni świąteczne wszystkich wyznań z wyjątkiem
świąt chrześcijańskich. Mogę jedynie powiedzieć, że takie postępowanie będzie zachętą
dla pewnych osób w Egipcie i innych miejscach do dalszego popełniania tych przerażających
czynów.

Mamy obowiązek pomagania chrześcijanom żyjącym w krajach, które wielokrotnie już
tu wymieniono. Większość z nich mieszka w państwach takich jak Palestyna, Egipt, Irak
i Iran, które są miejscem narodzin chrześcijaństwa. Nie możemy dopuścić, aby ci ludzi
byli zmuszani do opuszczenia swoich domów. Oni nie należą do mniejszości, są
Egipcjanami i Palestyńczykami, tak jak pozostali mieszkańcy tych państw. Chcą nadal tam
mieszkać, ale na swej drodze napotykają trudności. Musimy udzielić wsparcia baronesie
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Ashton i dążyć do uwzględnienia przez Unię Europejską gwarancji dotyczącej wolności
wyznania we wszystkich podpisywanych układach z krajami trzecimi, szczególnie zaś z
krajami, o których wspomnieliśmy wcześniej. Musimy mieć pewność, że nikt nie będzie
zmuszony do opuszczenia swojej ojczyzny z powodu religii.

Ria Oomen-Ruijten (PPE)   – (NL) Panie Przewodniczący! Kiedy patrzę na sytuację w
Bagdadzie i Aleksandrii odnoszę wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie o 500 lat. W Holandii
trwała wówczas wojna domowa (ang. Hook and Cod Wars) pomiędzy dwoma frakcjami
klas społecznych, w której protestanci i katolicy toczyli między sobą zacięte i krwawe
walki. Panie Przewodniczący! W nowoczesnym społeczeństwie europejskim nie ma już
miejsca na takie postępowanie. Kiedy jednak patrzę na Bagdad i Aleksandrię, widzę rażący
obraz życia toczącego się pod powierzchnią w wielu krajach.

Dlatego moje przesłanie jest następujące: w ramach zarówno dialogu międzykulturowego,
jak i wspólnie przyjętych zasad dotyczących wolności Unia Europejska w każdym
podpisywanym traktacie, w stosunkach z każdym krajem trzecim oraz w każdym
opracowywanym sprawozdaniu musi nadawać najwyższe znaczenie wolności wyznania.
Poruszyłam już tę kwestię w sprawozdaniu dotyczącym Turcji. Oznacza to również, że –
choć pani poseł Pack o tym nie wspomniała – wolności te muszą być stosowane przy
zasadzie wzajemności, a kraje, w których islam nie jest religią większości także muszą
szanować prawo wolności wyznania.

Panie Przewodniczący! Moim zdaniem nie możemy akceptować przejawów nietolerancji
i przemocy, jakie miały miejsce ostatnio i powinniśmy zaangażować walczące ze sobą
strony w dialog. W związku wzywam baronessę Ashton, wraz z podległą jej służbą
dyplomatyczną, do zagwarantowania bezwzględnej spójności naszego stanowiska przy
omawianiu kwestii wolności wyznania z władzami odnośnych krajów. Pod tym względem
może Pani liczyć na solidarność Parlamentu.

Eleni Theocharous (PPE)   – (EL) Panie Przewodniczący! Zazwyczaj prześladowania i
rzeź chrześcijan na Środkowym Wschodzie są dziełem fanatyków i organizacji
terrorystycznych. Z kolei prześladowanie chrześcijańskich Greków cypryjskich na
okupowanym Cyprze jest dziełem regularnych oddziałów wojska państwa, które ma
ambicję przystąpienia do Unii Europejskiej.

Mam przed sobą list od samozwańczego „ambasadora Tureckiej Republiki Cypru
Północnego” w Brukseli, podmiotu działającego wyłącznie w oparciu o siłę tureckiej armii,
w którym próbuje mnie on ośmieszyć, a jednocześnie przyznaje, że msza w Rizokarpaso
została przerwana, ponieważ Grecy cypryjscy nie uzyskali na nią zezwolenia.

Pani Baronesso Ashton! Od kiedy do praktykowania religii wymagane jest pozwolenie?
Jak długo zamierza Pani tolerować tak rażące naruszanie należnych europejskim
obywatelom praw człowieka i wolności wyznania przez kraj, który chce przystąpić do
Unii Europejskiej?

Miroslav Mikolášik (PPE)   – (SK) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton!
Chciałbym zwrócić się bezpośrednio do Pani z wyraźnym apelem, ponieważ nie do
przyjęcia jest dla nas sytuacja, w której wciąż trwają bezlitosne ataki na chrześcijan na
Środkowym Wschodzie.

Irak, Iran, Egipt, Nigeria, Turcja, Pakistan. Dla nich, dla chrześcijan, te kraje od stuleci były
domem, którego nie chcą teraz opuszczać. Przerażające jest to, że islamscy duchowni w
swoich kazaniach propagują wśród wiernych postawy antychrześcijańskie. W północnej
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części Iraku ludzie boją się przystrajać swoje domy. W Bagdadzie uzbrojeni osobnicy
dokonali ataku, w którym zginęły 52 osoby, a 200 zostało rannych.

W grudniu mieliśmy okazję spotkać się z irakijskimi biskupami, którzy odwiedzali
Parlament Europejski. Podczas rozmowy podkreślili, że potrzebują naszego wsparcia oraz
wsparcia całej społeczności międzynarodowej, tak aby nie zabijano niewinnych ludzi za
przekonania religijne. Co z tym zrobiliśmy?

W tym kontekście chciałbym wspomnieć o Turcji, która stara się o przystąpienie do Unii
Europejskiej, a jednocześnie zakazuje tworzenia chrześcijańskich związków i kongregacji
wyznaniowych. My pozwalamy na budowę minaretów w Europie, ale druga strona nie
okazuje wzajemności.

Chciałbym również zapytać, gdzie są wszyscy obrońcy praw człowieka, a także obrońcy
praw zwierząt i tak dalej. Czasami zastanawiam się, czy nie należałoby założyć grupy na
rzecz ochrony chrześcijan na całym świecie.

Peter Šťastný (PPE)   – Panie Przewodniczący! Bardzo niepokojące jest zwiększenie
częstotliwości nienawistnych i agresywnych ataków na chrześcijan i ich wspólnoty.
Odpowiedzialność za te ataki najczęściej ponoszą fanatyczni ekstremiści islamscy. To
nienawiść w czystej postaci. Należy i koniecznie trzeba ją powstrzymać.

Unia Europejska i jej instytucje, w tym Parlament, muszą zwiększyć naciski wywierane na
rządy krajów, w których dochodzi do tych zdarzeń, szczególnie tam, gdzie rząd realizuje
pobłażliwą politykę lub przymyka oko na takie działania.

Tutaj doceniamy i chronimy każde życie ludzkie; surowo karzemy tych, którzy zagrażają
ludzkiemu życiu; a kara jest surowsza, jeśli ataki są skierowane przeciwko mniejszości i
umotywowane nienawiścią. Musimy nalegać, aby inne państwa zapewniły zbliżoną ochronę
życia ludzkiego i surowo karały sprawców tych ohydnych zbrodni. I w tym obszarze
musimy wspierać państwa dotknięte problemem.

Wiemy, do jak smutnego końca może doprowadzić obecna sytuacja, jeśli nic nie zostanie
zrobione, a obecna tendencja nie zostanie powstrzymana. W związku z tym wysiłki całego
cywilizowanego świata powinny skoncentrować się na odwróceniu tego niebezpiecznego
trendu.

Sari Essayah (PPE)   – (FI) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Nie mam najmniejszego
zamiaru lekceważyć nacisków wywieranych na inne wyznania, ale statystyki mówią same
za siebie: chrześcijanie stanowią 75 % osób zagrożonych lub zamordowanych z powodu
religii, a około 100 milionów chrześcijan na całym świecie jest prześladowanych ze względu
na wiarę.

Ostatnio niepokojąco pogorszyła się sytuacja na Środkowym Wschodzie, o czym już tu
słyszeliśmy. Dziesiątki osób, w tym dzieci, zginęło w wyniku ataków na kościoły w Iraku,
Egipcie i Syrii. Trudna sytuacja panuje także w innych miejscach na świecie. Pod olbrzymim
wzrostem gospodarczym w krajach azjatyckich kryją się poważne przypadki łamania
podstawowych praw człowieka. Na przykład w Chinach, w Indiach i w Wietnamie wolność
wyznania uznawana jest wyłącznie na papierze. Musimy uznać, że UE i jej państwa
członkowskie przymykają na to oko, na przykład ze względu na stosunki handlowe.

Niemniej jednak UE, gdyby tylko chciała, mogłaby zrobić o wiele więcej na rzecz poprawy
sytuacji chrześcijan i propagowania wolności wyznania na świecie, na przykład poprzez
wymaganie uwzględnienia we wszystkich umowach podpisywanych z krajami trzecimi
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klauzuli dotyczącej wolności wyznania. Dlatego też chciałbym Panią zapytać, Pani
Komisarz, czy zamierzamy w przyszłości nalegać na wprowadzanie takiej klauzuli, a
później monitorować jej wdrażanie?

Bojaźliwa postawa Europy częściowo wynika z tego, że my sami zatracamy nasze odwieczne
wartości. Chcemy odseparować religię w przestrzeni prywatnej. Odzwierciedlała to, na
przykład, toczona we Włoszech debata w sprawie umieszczania krzyża w miejscach
publicznych. To samo dotyczy wspomnianego przez panią poseł Pack kalendarza,
opublikowanego przez Komisję, w którym całkowicie pominięto chrześcijańskie święta
kościelne. Sekularyzm nie stanowi odpowiedzi na te problemy. Odpowiedź znajduje się
w szacunku wobec osób o odmiennych od naszych poglądach i przekonaniach.

Traian Ungureanu (PPE)   – Panie Przewodniczący! Trudna sytuacja chrześcijan na
Środkowym Wschodzie, w Azji i Afryce nie jest przypadkowa. Nie jest to seria godnych
ubolewania, aczkolwiek nieskoordynowanych ataków. Wręcz przeciwnie, to klasyczne
prześladowanie na masową skalę. Chrześcijanie są zastraszani, eksmitowani lub zabijani,
w jednym celu: dokonania czystki religijnej. A to wszystko dzieje się w tym samym czasie,
gdy my w Europie dokładamy wszelkich starań, aby tylko nie zranić delikatnych uczuć
wyznawców islamu. W wyniku czego mamy Europę pełną meczetów i Środkowy Wschód
oczyszczony z chrześcijan.

Nie chodzi tu jednak o liczby. Chodzi o wolność i tożsamość. Chrześcijaństwo, nawet dla
niewierzących, powinno być czymś więcej, niż tylko zapomnianą, egzotyczną i zanikającą
sektą. Możemy swobodnie wybrać, czy wierzyć czy nie, ale nie możemy spokojnie patrzeć
na naruszanie naszych wolności.

Takie podejście oznacza, że powinniśmy z wolności wyznania uczynić warunek wstępny
do nawiązania stosunków z suwerennymi państwami. Takie podejście powinno otrzymać
zapis prawny i stać się częścią mandatu wysokiego przedstawiciela.

Tunne Kelam (PPE)   – Panie Przewodniczący! Chciałbym powiedzieć Pani Wysokiej
Przedstawiciel, że w obecnej sytuacji potępienie i oświadczenia to za mało. Ataki na
wspólnoty chrześcijańskie nasiliły się dramatycznie, zwłaszcza w krajach Środkowego
Wschodu i Afryki Północnej. Znalezienie w tym regionie państwa, w którym chrześcijanie
mogą żyć, jak każda normalna mniejszość, a co najważniejsze swobodnie głosić swoją
wiarę, jest niezwykle trudne.

Ludziom, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo, grozi kara śmierci. Nie mówimy tu o
nowych mniejszościach. Chrześcijanie należą do pradawnych mieszkańców tych terenów.
Obecnie coraz częściej są zmuszeni do opuszczenia swoich ojczyzn, zamykani w gettach
lub stają się uchodźcami wewnętrznymi, jak to ma miejsce w Iraku. W związku z tym
należy pilnie opracować strategię UE dotyczącą wolności wyznania i przygotować zestaw
specjalnych środków w odniesieniu do państw, które z rozmysłem nie bronią mniejszości
wyznaniowych.

Chcę również wspomnieć pomysł, który przedstawił mój kolega pan poseł Mayor Oreja,
aby opracować spis ofiar, z którymi służba działań zewnętrznych UE powinna nawiązać
kontakt. Nie chodzi tu o nastawianie różnych religii przeciwko sobie. Chodzi o prawdziwą
równość szans, ponieważ wybudowanie chrześcijańskiego kościoła w Aleksandrii lub
Ankarze powinno być tak proste, jak wybudowanie meczetu w Brukseli.

Simon Busuttil (PPE)   – (MT) Panie Przewodniczący! Należy potępić ataki na wspólnotę
chrześcijańską w Egipcie i innych krajach. Mamy obowiązek na nie zareagować. Moje
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pytanie brzmi: jeśli Europa, kołyska chrześcijaństwa, nie zdoła obronić chrześcijan i ich
wolności praktykowania religii, to kto zdoła?

Musimy jednak także spróbować powstrzymać dalszą radykalizację wspólnot
muzułmańskich i manipulowanie nimi przez ekstremistów. Musimy zachować ostrożność
w nazywaniu wszystkich muzułmanów terrorystami, ponieważ zwolennicy przemocy i
ekstremizmu należą do mniejszości. Jednocześnie wspólnoty muzułmańskie na całym
świecie są zobowiązane do potępienia ekstremistów, którzy wykorzystują swoją religię, i
do odcięcia się od tych jednostek, tak aby przez ich czyny islam jako całość nie zyskiwał
złej reputacji.

Ponadto musimy zdecydowanie wezwać władze tych państw do ochrony wspólnot
chrześcijańskich przed prześladowaniem.

Przede wszystkim, pomimo wydarzeń, które zachodzą na naszych oczach i wzbudzają
gniew, nie możemy tracić rozsądku. Mahatma Gandhi powiedział: „zasada oko za oko i
ząb za ząb sprawi, że wszyscy staniemy się ślepi i bezzębni”.

Carlo Casini (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Posłowie, którzy już
przemawiali powiedzieli już praktycznie wszystko. Przywołali fakty, ocenili je i postawili
określone wnioski.

W związku z tym, ponieważ według porządku obrad moje wystąpienie jest ostatnie,
chciałbym dodać coś nowego. Do głowy przychodzą mi przemyślenia wspaniałego
Europejczyka, Jana Pawła II, człowieka który bardzo skutecznie pomógł w zburzeniu muru
berlińskiego. W swoim testamencie duchowym wspomina on cztery wartości, które są
filarem naszej cywilizacji przyszłości, czyli cywilizacji miłości, tymi wartościami są życie,
pokój, chleb i wolność wyznania.

Następnie przypominam sobie słowa Giorgia La Piry, byłego burmistrza Florencji, który
w czasach zimnej wojny wspierał duże konferencje dotyczące cywilizacji chrześcijańskiej.
W swojej książce zatytułowanej „Obszary polityki” (Premesse della politica) napisał, że za
każdą ideą polityczną kryje się szczególne pojęcie człowieka. Napisał, że dla chrześcijańskiej
Europy człowiek jest zasadniczo istotą modlącą się, czyli istotą zdolną do nawiązania
dialogu, do pojęcia nieskończoności i rozmów o Bogu.

Odebranie człowiekowi możliwości prowadzenia prywatnego i publicznego dialogu jest
nie tylko negacją religii, ale także negacją samego człowieka. Zostawiam posłów na sali
oraz Panią Wysoką Przedstawiciel z tymi myślami, jako moim wkładem w konkretne i
efektywne zobowiązanie Unii Europejskiej, która opiera się na swojej chrześcijańskiej
tożsamości i zawsze głosi swój cel, jakim jest ochrona i wspierania godności ludzkiej i
praw człowieka.

Przewodniczący   – Szanowni Koledzy! Przejdziemy teraz do procedury pytań z sali.
Mamy mały problem, ponieważ otrzymałem ponad 25 wniosków, a dysponujemy zaledwie
5 minutami, zatem, co oczywiste, nie każdy otrzyma możliwość zabrania głosu. Zrobię,
co w mojej mocy i podzielę czas równo i sprawiedliwie, ale niestety nie każdy zabierze
głos.

Magdi Cristiano Allam (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Ograniczę
się do poproszenia wysokiej przedstawiciel, baronessy Ashton, o uwzględnienie
konkretnego wniosku w planie działania dotyczącym naszych stosunków z Egiptem:
wzywamy władze egipskie do usunięcia z oficjalnych dokumentów, dokumentów
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tożsamości, paszportów i wszelkich dokumentów potrzebnych do podjęcia pracy informacji
dotyczących wyznania.

Chrześcijanie w Egipcie są dyskryminowani, ponieważ w ich dokumentach widnieje słowo
„chrześcijanin’. W sytuacji, gdy istnieje zinstytucjonalizowana dyskryminacja wobec
chrześcijan terroryzm islamski został prawnie usankcjonowany.

Jest to konkretny wniosek, który o ile zostanie zrealizowany pozwoli na uwolnienie
chrześcijan od jednej z form zinstytucjonalizowanej dyskryminacji.

Antigoni Papadopoulou (S&D)   – Panie Przewodniczący! Postanowienia art. 3
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przewidują
zakaz „nieludzkiego lub poniżającego traktowania” a postanowienia art. 9 chronią prawo
„uzewnętrzniania wyznania lub przekonań”. Postanowienia te potwierdził Europejski
Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniu wydanym w czwartej od 2001 roku
międzypaństwowej sprawie Cypr przeciwko Turcji.

Pani baronessie Ashton chcę powiedzieć tylko jedno: niestety przez ostatnie 36 lat Turcja,
kraj kandydujący do przystąpienia do Unii Europejskiej, niszczyła religijne pomniki na
Cyprze i zmieniała chrześcijańskie kościoły na meczety i stajnie, a ostatnio przerwała msze
odprawiane w święta Bożego Narodzenia i w święto Trzech Króli w chrześcijańskich
kościołach w okupowanych miastach Rizokarpaso i Yalusa.

Należy potępić Turcję za te zbrodnie popełniane na terytorium UE. Unia Europejska nie
może pozostać bierna. Chrześcijanie na Cyprze znajdują się w niebezpieczeństwie.

Alexandra Thein (ALDE)   – (DE) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton!
Omawiamy dziś projekt rezolucji w sprawie sytuacji chrześcijan na całym świecie w
kontekście wolności wyznania. Parlament Europejski wspiera podstawowe wolności oraz
prawa człowieka na całym świecie. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz
Europy jest jednym z największych zwolenników tego wsparcia, co odróżnia nas od
konserwatystów, którzy koncentrują się konkretnie na sytuacji chrześcijan.

Mówiąc ogólnie w rezolucji nie chodzi tu tylko o sytuację chrześcijan. Z liberalnego punktu
widzenia dotyczy to wolności wyznania jako takiej. Mam przez to na myśli wszystkie
religie świata. Dotyczy to ochrony mniejszości wyznaniowych i zobowiązań każdego
państwa do jak najlepszej ochrony członków tych mniejszości wyznaniowych, które
znajdują się w niebezpieczeństwie.

Także w Europie mamy problemy. Pochodzę z Berlina, gdzie w wyniku wrzawy
podniesionej przez socjaldemokratycznego byłego szefa banku centralnego na przestrzeni
sześciu miesięcy doszło do sześciu przypadków podpalenia meczetów, które na szczęście
nie przyniosły ofiar śmiertelnych. Państwo niemieckie zamierza jednak zapewnić jak
najlepszą ochronę budynkom kultu religijnego. W podobny sposób Egipt zwiększa zestaw
środków podejmowanych w następstwie ataku terrorystycznego na chrześcijan.

Oczywiście, nie zdołamy postawić policjanta przed każdym kościołem, meczetem czy
synagogą. Bardzo ubolewam nad tym, że w wielu krajach, w tym w moim, budynki
wykorzystywane przez społeczność żydowską, zaczęły wyglądać jak instytucje objęte
specjalną ochroną. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako politycy wzięli na siebie
odpowiedzialność za stanowisko wobec mniejszości wyznaniowych w naszych krajach i
abyśmy propagowali otwarte, przyjazne podejście do wszystkich religii.
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Charles Tannock (ECR)   – Panie Przewodniczący! Kiedy jedenaście lat temu zostałem
po raz pierwszy wybrany do PE często poruszałem kwestię prześladowania chrześcijan w
świecie muzułmańskim i komunistycznym, co było uznawane za postawę nieco
ekscentryczną, nawet niemal żenującą. Z ubolewaniem musze stwierdzić, że sytuacja od
tamtego czasu jeszcze się pogorszyła.

Zatem dziś jestem niezmiernie zadowolony, ponieważ nawet niektóre spośród najbardziej
agresywnych antykościelnych kręgów na tej sali przebudziły się i dostrzegły egzystencjalne
zagrożenie wobec pradawnych wspólnot chrześcijańskich, takich jak irakijscy Asyryjczycy,
którymi opiekuję się w Wielkiej Brytanii, oraz egipscy Koptowie. W ubiegłą sobotę wraz
ze swoimi koptyjskimi wyborcami stałem przed siedzibą premiera na Downing Street w
Londynie, żądając od brytyjskiego rządu wywarcia większych nacisków na Egipt i jego
rząd w celu zapewnienia ochrony obywatelom. Dziś do tego samego wzywam Panią, Pani
Baronesso Ashton, jako wysoką przedstawiciel Unii Europejskiej.

Nikolaos Salavrakos (EFD)   – (EL) Panie Przewodniczący! Jakiś czas temu napisałem
artykuł zatytułowany „Monolog w liczbie mnogiej”. Zwrot „liczba mnoga” oznacza, że
mówi wiele osób, z kolei „monolog” oznacza, że mówi jedna osoba. I na tym właśnie
obecnie polega problem naszych społeczności. Każdy mówi – głównie o swoich pomysłach
– ale słuchamy tylko siebie samych. Dotyczy to także kwestii wybuchu islamskiego
fundamentalizmu, który nastąpił w ostatnich dniach i który w Egipcie przyjął formę
brutalnych ataków przeprowadzonych w okresie Nowego Roku.

Chciałbym zauważyć, że szacuje się, że w przeciągu stu lat, od początków XX wieku do
chwili obecnej, liczba chrześcijan żyjących na Wschodzie zmalała z 22 % społeczeństwa
do poniżej 10 %. Musimy zwrócić uwagę na ten wybuch islamizacji, ponieważ zarówno
w Egipcie, jak i w Libii, a także w innych krajach regionu, panują starzy przywódcy i nie
wiemy, co może się wydarzyć, jeśli odejdą od władzy i jak wówczas rozwinie się sytuacja.

Pani Baronesso Ashton! W związku z tym wzywam Panią do przejęcia inicjatywy i użycia
swojego wpływu w celu złagodzenia sytuacji związanej z fanatyzmem religijnym, zarówno
chrześcijańskim, jak i islamskim.

Franz Obermayr (NI)   – (DE) Panie Przewodniczący! Koptyjski biskup, Anba Damian,
w następstwie podżegających kampanii prowadzonych w meczetach oraz straszliwej
masakry podczas mszy chrześcijańskiej, wezwał niedawno do utworzenia porozumienia
chrześcijańskiego mającego zająć się konkretnie sytuacją chrześcijan w Egipcie. Organizacja
charytatywna Open Doors w opracowanym światowym wskaźniku prześladowań wymienia
50 państw, w których chrześcijanie są dotkliwie prześladowani.

Nie bardzo rozumiem, czemu dziś okazujemy zaniepokojenie. Nie powinniśmy być
zaskoczeni, ponieważ problemy zaczynają się od góry. Jeśli UE i Komisja rozprowadzają
wśród 21 tysięcy europejskich szkół i 3 milionów uczniów kalendarz będący idealnym
przykładem samozaprzeczenia, w którym nie zaznaczono żadnych świąt chrześcijańskich,
ale wymieniono święta muzułmańskie, wywodzące się z hinduizmu i sikhizmu, a także
święta chińskie, to nie jest już wyłącznie kwestia samozaprzeczenia, ale nienawiści
skierowanej wobec siebie. Pani Baronesso Ashton! Potrzebujemy odwagi i musimy
utrzymywać nasze standardy. Nie wolno nam tolerować nietolerancji.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Panie Przewodniczący! Unia Europejska nie może nadal
milczeć, nie może reagować dopiero po fakcie, dopiero gdy chrześcijanie giną i są wyrzucani
z własnych domów. Unia Europejska nie potrafi zapewnić chrześcijanom stosownej
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ochrony, ponieważ Unia jest sterroryzowana poprawnością polityczną, która tłumi wolność
wyznania. Ideologia laicyzmu wiąże nam ręce i tłumi wolność wyznania.

Unia ma trudności z ochroną i obroną chrześcijan na świecie, ponieważ nie szanuje
chrześcijańskiej filozofii jako takiej. Niektórzy posłowie nie zgadzali się z przywódcami
religijnymi występującymi w Parlamencie. Nasz Parlament nie chciał potępić uprowadzenia
arcybiskupa Mosulu, który następnie został zamordowany. Pewna grupa polityczna w
Parlamencie zrobiła wszystko, aby papieża oskarżono o łamanie praw człowieka. Komisja
zapomniała wymienić święta chrześcijańskie, nie mówiąc już o sprawie krzyży we
Włoszech.

Z niecierpliwością czekam na utworzenie w Wiedniu Europejskiego Obserwatorium do
spraw Nietolerancji i Dyskryminacji wobec Chrześcijan. Moim zdaniem będzie ono miało
dużo pracy.

László Tőkés (PPE)   – (HU) Panie Przewodniczący! Jako członek mniejszości na Rumunii
wiem, co oznaczało prześladowanie religijne w czasach dyktatury Ceauşescu. Ucieszyłem
się, gdy dziś premier Viktor Orbán wśród naszych priorytetów wymienił walkę z
prześladowaniem chrześcijan. Uważam, że wysoka przedstawiciel, baronessa Ashton,
powinna przyczynić się do tej walki przy współpracy z prezydencją węgierską i chciałbym
ją o to poprosić. Kiedy niedawno odwiedziliśmy Stambuł dowiedzieliśmy się, że w XX wieku
zabito tam miliony armeńskich i greckich chrześcijan. Martwi mnie to, że prześladowanie
chrześcijan trwa po dziś dzień. Wraz z panią poseł Hautalą proponuję uwzględnienie tej
kwestii jako odrębnego punktu także w planie działania komisji „Droit”. Z drugiej strony
proszę baronessę Ashton o przeprowadzenie podczas spotkania ministrów spraw
zagranicznych w dniu 31 stycznia poważnej debaty w sprawie ochrony chrześcijan i o
nadanie tej sprawie priorytetowego znaczenia w ramach polityki zagranicznej.

Przewodniczący   – Oddaję głos Pani Catherine Ashton celem podsumowania debaty i
udzielenia odpowiedzi na wiele zadanych pytań.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – Panie Przewodniczący! Chciałam, o ile mogę, wybrać
dwa lub trzy wątki spośród licznych pomysłów, które tu przedstawiono. Przede wszystkim
pragnę podziękować wszystkim posłom i powiedzieć, że doceniam siłę odczuć i wyrazy
wsparcia w odniesieniu do prac, które zamierzamy wykonać w tym obszarze.

Jak już mówiłam, ucieszyłam się, że mogę wziąć udział w tej debacie częściowo dlatego,
że poruszyliśmy już tę kwestię w Radzie do Spraw Zagranicznych – i wrócimy do niej pod
koniec stycznia – oraz dlatego, że obawy wyrażane przez Szanownych Państwa Posłów
odzwierciedlają obawy, które napływają do mnie z różnych stron, szczególnie od niektórych
państw członkowskich i niektórych ministrów najbardziej zaniepokojonych tym
problemem.

Chcę wyraźnie zaznaczyć, że naprawdę mówiłam o chrześcijaństwie. Swoje wystąpienie
rozpoczęłam od przedstawienia powodów, dla których pojechałam konkretnie do Betlejem:
był to wyraz uznania, że choć jestem na Środkowym Wschodzie, to jestem także w pewnym
sensie w samym sercu wielu religii, zwłaszcza że miało to miejsce w Wigilię prawosławnego
Bożego Narodzenia. Była to bardzo silna deklaracja sama w sobie i bardzo osobisty, a także
celowo wykonany gest. Wiem, że niestety pan poseł Mauro opuścił już salę i nie usłyszy
mojej odpowiedzi, ale mam nadzieję, że dowie się, iż naprawdę wspomniałam tę kwestię
w swojej wypowiedzi.
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Chciałabym skupić się na dwóch lub trzech aspektach. Wielu posłów poruszyło kwestię
sposobu wykorzystywania przez nas dostępnych narzędzi w celu zagwarantowania prac
nad rozwiązaniem tych problemów. Pragnę przypomnieć Szanownym Państwu Posłom,
że prawie we wszystkich umowach o handlu i współpracy, które zawarliśmy po roku
1995, uwzględnialiśmy klauzulę dotyczącą praw człowieka, która z tego, co wiem,
obowiązuje w stosunkach ze 134 państwami.

Uwzględnienie takiej klauzuli ma na celu głównie zademonstrowanie naszego wspólnego
zaangażowania w obronę praw człowieka, ale klauzula ta stanowi również podstawę
prawną sankcji na wypadek poważnego łamania praw człowieka. Szanowni Państwo
Posłowie pamiętają, że wcześniej to ja poruszyłam kwestię projektu „GSP plus” i kwestię
Sri Lanki. Wiedzą Państwo, że podjęliśmy kroki na rzecz zawieszenia tego kraju w ramach
projektu „GSP plus”, konkretnie ze względu na sytuację w zakresie praw człowieka. Jak
wspominali Szanowni Państwo Posłowie, musimy teraz przyglądać się sposobowi
zawierania umów oraz instrumentom pozostającym do naszej dyspozycji, aby upewnić
się, że w razie konieczności możliwe będzie wywarcie stosownego nacisku.

Moim zdaniem, gdy Komisja zacznie badać przyszłość rozporządzenia GSP interesujące
będzie sprawdzenie, czy możliwe jest ulepszenie aspektów rozporządzenia, które odnoszą
się do ratyfikacji i wdrożenia klauzuli dotyczącej praw człowieka oraz konwencji.

Chciałam również poruszyć drugą stronę tego tematu, czyli oczywiście instrumenty, które
stosujemy w celu propagowania i wspierania demokracji w zakresie praw człowieka. Jak
Szanowni Państwo Posłowie wiedzą, wspieramy światowe projekty na rzecz walki z
rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją na każdym tle. W 60 krajach dofinansowaliśmy
organizacje pozarządowe zajmujące się przejawami dyskryminacji. Zatem zachowujemy
równowagę pomiędzy wykorzystywaniem dostępnych instrumentów w celu zapewnienia
sobie możliwości reagowania w sytuacji, kiedy zdecydowanie czujemy, że prawa człowieka
zostały złamane, a wykorzystywaniem tych instrumentów – w połączeniu z naszą chęcią
działania i dyspozycyjnością – na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych, szczególnie
tych aktywnie działających w zakresie walki z dyskryminacją.

Chciałam również poruszyć jeszcze jeden aspekt, a mianowicie rolę delegacji
rozmieszczonych na całym świecie i rolę monitorowania wydarzeń. Rzeczywiście kilku
posłów poruszyło ten odrębny temat. Mówiłam już, że moim zdaniem należy koniecznie
kontrolować sytuację na całym świecie.

Szczególnie poruszyła mnie jednak kwestia, o której Szanowni Posłowie wspominali w
kilku wystąpieniach, która w pewnym sensie nabrała rozgłosu na przestrzeni ostatnich
tygodni i miesięcy, ale niemniej jednak była ważna dla wielu posłów już od dawna. Dotyczy
to obaw o sposób traktowania lub regularnej dyskryminacji ludzi religijnych, ludzi
wszystkich wyznań na całym świecie oraz naszego obowiązku uważnego i czujnego
obserwowania sytuacji, nie w momencie, gdy pojawia się przemoc – wtedy niewątpliwie
jesteśmy zobowiązani do działania – ale zanim się ona pojawi, gdy występuje jedynie
zwykła dyskryminacja.

Uważam, że powinniśmy postrzegać nasze delegacje rozmieszczone na całym świecie
jako instrument umożliwiający dostrzeganie i zauważanie tego rodzaju dyskryminacji,
jaką Szanowni Państwo Posłowie uznają za „buzowanie pod powierzchnią”, jeśli mogę się
tak wyrazić, i informowanie nas o tym.
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Ponadto, za bardzo ważne – zaproponowaliśmy to na ostatniej Radzie do Spraw
Zagranicznych – uważam to, że w naszych pracach na rzecz praw człowieka i w
opracowanym sprawozdaniu zajmujemy się także sytuacją mniejszości wyznaniowych
na świecie. Chrześcijaństwo odgrywa w naszych bieżących dyskusjach olbrzymią rolę, ale
wielu posłów zauważyło, że musimy również szanować i tolerować inne wyznania i
postępowanie wyznawców.

Moim zdaniem duże znaczenie będzie miało dążenie do zrozumienia tego, co się naprawdę
dzieje, zarówno poprzez monitorowanie w ramach sprawozdań, jak i działalność naszych
delegacji na całym świecie. Dzięki temu, moim zdaniem, zrozumiemy jak wykorzystywać
dostępne instrumenty, szczególnie po stronie Komisji; ale także zbudujemy poczucie woli
politycznej, nie tylko mojej, ale także Państwa, gdyż – zostało to już słusznie zauważone
– jako posłowie mają Państwo dużo do powiedzenia i zrobienia w tym obszarze, wraz z
państwami członkowskimi i ministrami zaangażowanymi w państwach członkowskich.

Na początku powiedziałam, że zdecydowanie będę dążyć do zagwarantowania lepszego
wykorzystania dostępnych instrumentów, uważnego kontrolowania rozwoju wydarzeń
oraz wykorzystania instrumentów politycznych i gospodarczych w celu priorytetowego
traktowania tych kwestii także w przyszłości. Jestem niezwykle wdzięczna za wszystkie
wystąpienia. Tym wszystkim, którym nie odpowiedziałam na uwagi i pytania pragnę
powiedzieć, że to nie z braku chęci; uważnie się nad nimi zastanowię i wykorzystam je w
debacie, którą przeprowadzimy pod koniec stycznia w Radzie do Spraw Zagranicznych.

Przewodniczący   – Wpłynęło siedem projektów rezolucji, złożonych zgodnie z art. 110
ust. 2 Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 20 stycznia 2011 r. o godz. 12:00.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Elena Oana Antonescu (PPE),    na piśmie – (RO) Niewinni ludzie padli ofiarą bezmyślnego
czynu przestępczego, który nie ma nic wspólnego z religią ani zasadami moralnymi. My,
obywatele Unii Europejskiej, wspieramy i propagujemy wolność wyznania, a także mamy
obowiązek podkreślania, że musi być ona szanowana, chroniona i wspierana jako jedno
z podstawowych praw człowieka. W tym kontekście terroryzm ma na celu wszczęcie
zamieszania i konfliktów poprzez ataki, które sprawcy usiłują uzasadnić odniesieniami
do ukrytych motywów religijnych. Chciałabym podkreślić, że terroryzm nie ma żadnego
wyznania. I właśnie dlatego wszelkie przejawy fundamentalizmu należy pozostawić za
drzwiami meczetów, kościołów i synagog. Religie świata nie zachęcają do agresywnych
ataków. W rzeczywistości osoby uczestniczące w takich atakach nie powinny wierzyć, że
walczą o coś. Wręcz przeciwnie. Uważam, że walczą z moralnością, innymi istotami
ludzkimi i z samą ludzkością.

Gerard Batten (EFD),    na piśmie – Prześladowanie chrześcijan w krajach muzułmańskich
i w niektórych krajach niemuzułmańskich, jak na przykład komunistyczne Chiny, jest
coraz powszechniejsze i nikczemne. Jednym z ostatnich przejawów przemocy wobec
chrześcijan był przeprowadzony w Nowy Rok w Aleksandrii atak bombowy na kościół,
w wyniku którego zginęło 25 osób a 80 zostało rannych. Wspólnota Koptyjska z Londynu
i innych regionów w Wielkiej Brytanii naświetliła mi tło tego ataku. Zdaniem tych osób
w ubiegłym roku w Egipcie doszło do ponad 100 takich ataków na chrześcijan, w których
zginęło wiele ludzi.
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Motywacją osób odpowiedzialnych za ataki jest fundamentalistyczna i ekstremistyczna
ideologia islamu. Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, którą reprezentuję, nie
chce unijnej polityki zagranicznej ani unijnego ministra spraw zagranicznych, obecnie w
osobie baronessy Ashton. Skoro już jednak baronessa Ashton zajmuje to stanowisko,
powinna wziąć pod uwagę fakt, że UE podpisuje umowy opiewające na miliardy euro z
krajami, które należą do najokrutniejszych prześladowców chrześcijan. Unia Europejska
powinna wykorzystać swoje wpływy gospodarcze, nie zawierając umów preferencyjnych
i nie zapewniając korzystnego traktowania państwom, które tolerują prześladowanie
chrześcijan. Przynajmniej tyle możemy od UE wymagać.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Z danych statystycznych dotyczących
wolności wyznania wynika, że większość aktów przemocy na tle religijnym w ostatnich
latach była skierowana przeciwko chrześcijanom. Liczba ataków na wspólnoty
chrześcijańskie w 2010 roku niepokojąco wzrosła. Niestety musimy opłakiwać wiele ofiar
śmiertelnych krwawych ataków na społeczności chrześcijan w Nigerii i Pakistanie, ataków
terrorystycznych na chrześcijan koptyjskich w Aleksandrii i na Filipinach, inspirowanych
ideologią dżihadu ataków terrorystycznych na asyryjskie rodziny chrześcijańskie oraz
skoordynowanych zamachów bombowych na chrześcijańskie domy w Bagdadzie. Ponadto
nie sposób dopuścić godnego ubolewania prześladowania chrześcijan przez rząd Islamskiej
Republiki Iranu, a także karygodnego represjonowania działalności Kościoła katolickiego
oraz innych wspólnot wyznaniowych w Wietnamie. Unia Europejska musi odnowić
zaangażowanie, z jakim od zawsze działała, na rzecz dążenia do wolności wyznania,
sumienia i myśli, które to wolności stanowią podstawowe zasady wspólnotowego dorobku
prawnego. Rządy mają obowiązek zagwarantowania tych wolności. W związku z tym, a
także ze względu na wzrost przemocy wobec chrześcijan na świecie, domagam się, aby
Rada, Komisja i wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa podjęły szybkie, zdecydowane i energiczne działania mające na celu obronę
wolności wyznania na świecie.

Filip Kaczmarek (PPE),    na piśmie – (PL) Szanowni Państwo! Dzieje się coś bardzo
niedobrego, jeżeli chodzi o poszanowanie praw chrześcijan do wyznawania własnej religii.
Już w ubiegłym roku Parlament Europejski wyjątkowo często musiał reagować na łamanie
praw człowieka w stosunku do chrześcijan. Byłem współautorem trzech rezolucji w tym
obszarze – w sprawie Iraku: kary śmierci (w szczególności sprawa Tarika Aziza) i ataków
na wspólnoty chrześcijańskie (24.11.2010 r.), w sprawie niedawnych ataków na wspólnoty
chrześcijańskie (20.01.2010 r.) oraz w sprawie wolności wyznania w Pakistanie
(19.05.2010 r.).

Tegoroczne wydarzenia w Aleksandrii przypomniały mi, że już rok temu Parlament
Europejski wezwał egipski rząd, by zagwarantował koptyjskim chrześcijanom oraz
członkom innych wspólnot i mniejszości religijnych możliwość korzystania ze wszystkich
praw człowieka i podstawowych wolności – w tym z prawa do swobodnego wyboru i
zmiany wyznania – oraz by zapobiegał wszelkiej ich dyskryminacji. Tymczasem jutro
znowu będziemy dyskutowali o wolności chrześcijan w Pakistanie. Metoda statystyczna
nie jest metodą doskonałą, ale czasami pozwala na lepszą ocenę skali danego zjawiska. W
przypadku łamania praw chrześcijan, ciekawe obliczenia przeprowadzili dziennikarze
Deutsche Welle – średnio co 3 minuty ginie na świecie z powodu swych przekonań
chrześcijański męczennik. To naprawdę szokujące, że coś takiego dzieje się dosłownie na
naszych oczach.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    na piśmie – (PL) Jako Europejczycy staramy się, aby na
naszym kontynencie wszyscy ludzie swobodnie mogli kultywować taką religię, która jest
najbliższa ich sercu i sumieniu. Regulujemy również prawo w ten sposób, aby chronić
obywateli przed dyskryminacją ze względu na wyznanie. Uczymy w szkołach tolerancji i
równouprawnienia, a imigrantom zezwalamy swobodne używać swych symboli religijnych.
Zdarza się, że robimy to kosztem religii, która ma w Europie najwięcej wyznawców. A to
przecież z chrześcijaństwa nasza tradycja i cywilizacja czerpie najwięcej, i także chrześcijan
jest pośród nas najwięcej. Mówię to również jako przedstawiciel grupy politycznej
mianującej się Chrześcijańską Demokracją. Nie mamy wpływu na to jak chrześcijanie są
traktowani w wielu krajach świata. Możemy jednak, i powinniśmy, zapewnić wolność
wyznania wszystkim Europejczykom.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie – (IT) Niestety stoimy wobec globalnego ataku na
chrześcijaństwo. Dane mówią same za siebie: w ubiegłym roku 75% aktów przemocy na
tle religijnym było wymierzonych przeciwko chrześcijanom.

Gdy różnice na tle wyznaniowym są wykorzystywane jako sposób na powstrzymanie
wzrostu i rozwoju, problem nabiera wymiaru politycznego. Nienawiść wspierana tymi
atakami terrorystycznymi ma na celu właśnie destabilizację systemu społecznego i
politycznego w krajach, w których dochodzi do przemocy. Unia Europejska, ze względu
na swoja rolę w propagowaniu poszanowania praw człowieka oraz swobód obywatelskich
i demokratycznych, a przede wszystkim ze względu na swoje chrześcijańskie korzenie,
ma obowiązek zdecydowanego reagowania poprzez potępienie wszelkich form
ekstremizmu i wspieranie dialogu, wolności wyznania, wzajemnego szacunku między
wspólnotami oraz tolerancji.

Mam jednak nadzieję, że UE pójdzie jeszcze dalej i uwzględni klauzulę dotyczącą wolności
wyznania we wszystkich umowach gospodarczych podpisywanych z państwami trzecimi
i że na państwa łamiące tę klauzulę nakładane będą kary.

Debora Serracchiani (S&D),    na piśmie – (IT) Nie powinniśmy być nieśmiali i
powściągliwi, jeśli chodzi o obowiązek Unii Europejskiej w zakresie przestrzegania wolności
wyznawania dowolnej religii.

W świetle niezaprzeczalnego nasilenia się przemocy wobec chrześcijan w różnych częściach
świata, UE musi natychmiast zająć wyraźne stanowisko w sprawie łamania prawa do
wyznawania dowolnej religii. Należy uwzględnić kwestię wolności wyznania w europejskich
strategiach politycznych, szczególnie poprzez dodawanie do umów z państwami trzecimi
wiążącej klauzuli dotyczącej poszanowania wolności wyznania. Zasady te są sztandarowe
dla Europy i pod żadnym warunkiem nie możemy robić wyjątków w tym obszarze.

Bogusław Sonik (PPE),    na piśmie – (PL) Współcześnie w ponad 70 krajach na świecie
dochodzi do prześladowań chrześcijan. Oznacza to, że w co 3 kraju łamie się podstawowe
prawo człowieka do wolności religijnej. Unia Europejska zaczęła zdawać sobie sprawę, że
prześladowania na tle religijnym to poważne naruszenie godności i wolności człowieka.
Debata na temat wolności religijnych i sytuacji chrześcijan, która od kilku miesięcy trwa
w Parlamencie Europejskim jest istotna również ze względów formalnych, dzięki Traktatowi
z Lizbony Kościoły umocniły swoją pozycję w debacie europejskiej i mają prawo być
oficjalnym partnerem dialogu z Komisją Europejską. Parlament Europejski, który stoi na
straży przestrzegania praw człowieka, powinien jak najszybciej wypracować sposoby
obrony wolności wyznania na świecie.
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Mając w pamięci niedawne akty przemocy wymierzone w mniejszości chrześcijańskie w
niektórych krajach Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, uważam, że dobrze byłoby poruszyć
ten problem na najbliższej Radzie ds. Zagranicznych UE i wypracowanie razem z wysokim
przedstawicielem ds. polityki zagranicznej UE konkretnych instrumentów ochrony
społeczności chrześcijańskiej. Parlament Europejski powinien wezwać państwa, w których
dochodzi do prześladowań, aby mimo trudności podjęły skuteczne środki ochrony
mniejszości religijnych. Dlatego też należy zacząć poważnie traktować temat wolności
religijnej przy podpisywaniu przez UE umów o współpracy z krajami trzecimi.

11. Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu (debata)

Przewodniczący   – Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata w sprawie pytania
ustnego do wiceprzewodniczącej komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, które zadali: Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides,
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek oraz
Andrey Kovatchev, w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich
Demokratów), dotyczącego sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu
(O-0180/2010 – B7-0808/2010).

Arnaud Danjean,    autor – (FR) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! Tematem,
którym się dziś zajmujemy, powinniśmy byli zainteresować się wiele miesięcy temu, mając
na uwadze, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu pogarszał się stale
już od trzech lat. Ponadto poruszamy ten temat dokładnie w tygodniu, w którym we Francji
pochowaliśmy dwie niewinne młode ofiary terroryzmu islamskiego, zabite kilka tygodni
temu na granicy Nigru z Mali.

Musimy, oprócz żywych uczuć, jakie budzą w nas te zbrodnie, dostrzec realne zagrożenia
skoncentrowane w tym regionie, położonym u progu Europy, ponieważ zagraża nam nie
tylko terroryzm, chociaż porwania i morderstwa są najbardziej drastyczną manifestacją
pogarszającej się sytuacji w Mauretanii, Mali i Nigrze. Siatki przestępcze są szeroko
rozpowszechnione. Przemyt narkotyków, broni i ludzi zagraża stabilizacji tych krajów,
ale również naszego kontynentu. Proszę się nie łudzić: tak, jak większość ofiar
terrorystycznych ataków w tym regionie stanowią Europejczycy, tak Europa jest miejscem
docelowym przemytu.

W obliczu tej niezwykle niepokojącej sytuacji Unia Europejska powinna przyjąć
zintegrowaną, wszechstronną strategię na rzecz połączenia polityki rozwoju z polityką
bezpieczeństwa. Jest to kwestia bezwzględnie kluczowa. Oczywiście funkcjonują już
inicjatywy w tym obszarze, szczególnie za pośrednictwem 10. Europejskiego Funduszu
Rozwoju (EFR), a na pomoc dla tych państw przeznaczono kwotę prawie 2 miliardów
euro w celu walki z ubóstwem, rozwoju gospodarki i stworzenia lepszego sposobu
sprawowania rządów. Ponadto, oczywiście, określone państwa członkowskie stosują
strategię opartą na współpracy dwustronnej.

Teraz musimy jednak pójść znacznie dalej. Przede wszystkim musimy bardziej
skoordynować nasze działania. Musimy wzmocnić podejście regionalne i zachęcić te kraje
do głębszej współpracy w celu uporania się ze wspólnymi wyzwaniami. Ponadto musimy
rozszerzyć zakres strategii politycznych pozostających do dyspozycji UE w obszarze
rozwoju, bezpieczeństwa, wzmocnienia struktur instytucjonalnych, oraz w odniesieniu
do ceł, sądownictwa i policji, a także w jak największym stopniu je zintegrować.
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Pani Baronesso Ashton! Jest kilka regionów położonych tak blisko Europy, które skrywają
tak wiele zagrożeń wobec naszego bezpieczeństwa i kilka regionów, w których UE może
wreszcie wprowadzić w praktyce zintegrowane podejście przewidziane w traktacie
lizbońskim, które stanowiło podstawę utworzenia Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych, działającej obecnie pod pani przewodnictwem.

Pani Baronesso Ashton! Czy może nam Pani przedstawić szczegóły strategii, którą zamierza
Pani wdrożyć w regionie?

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – Panie Przewodniczący! Podobnie, jak pan poseł
Danjean chcę zacząć od straszliwej wiadomości o śmierci dwóch młodych Francuzów,
którzy 10 dni temu zostali porwani w stolicy Nigru, Niamey, a następnie w przeciągu kilku
godzin zabici. Potępiliśmy tę niewątpliwie odrażającą zbrodnię i raz jeszcze składam
kondolencje ich rodzinom, a także rodzinom nigerskich oficerów zabitych podczas
strzelaniny, jak wywiązała się w następstwie porwania. Chcę wyrazić solidarność z władzami
francuskimi oraz z władzami Nigru.

Al-Kaida w Islamskim Maghrebie gdzieś na pustyni w północnej części Mali wciąż
przetrzymuje jako zakładników kolejnych pięciu obywateli francuskich. Tylko w ubiegłym
roku porwano 10 obywateli europejskich, a czterech zabito.

Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu jest alarmująca: zorganizowane
siatki przestępcze, słaba obecność państwa w strefach pustynnych i małe możliwości
sektorów bezpieczeństwa, a ponadto powszechne ubóstwo, susze i niedobór żywności.
Te zagrożenia stanowią poważne wyzwanie dla prac na rzecz rozwoju i perspektyw,
ponieważ kontynuowanie działań w tej sytuacji stało się dla podmiotów zaangażowanych
w prace nad rozwojem zbyt ryzykowne.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie od kilku już lat przyczyniały się do zapewnienia
rozwoju i rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa w poszczególnych
państwach regionu Sahelu, ale zagrożenie wobec bezpieczeństwa wykracza poza granice
narodowe i jedyną możliwą, jedyną skuteczną reakcją jest wszechstronna odpowiedź na
szczeblu regionalnym. Musimy sprawić, by nieustające europejskie zaangażowanie w
regionie Sahelu było bardziej spójne, skoordynowane i skuteczniejsze.

W listopadzie ubiegłego roku Rada do Spraw Zagranicznych przydzieliła mi zadanie
przygotowania na początek bieżącego roku, przy współpracy z Komisją, strategii dla
regionu Sahelu. Strategia ta miała być oparta na podejściu holistycznym i zintegrowanym,
miała w sposób spójny wykorzystywać różnorodne dostępne instrumenty, abyśmy mogli
wspierać bezpieczeństwo, stabilizację, rozwój i dobre zarządzanie w regionie Sahelu.

Uważam, że aby odpowiednio zareagować na złożone wyzwania związane z regionem
Sahelu, musimy działać na wielu różnych szczeblach. Po pierwsze, potrzebujemy wymiaru
politycznego i dyplomatycznego. Jest on konieczny do zagwarantowania łatwiejszego
dialogu pomiędzy krajami regionu Sahelu, które wciąż wzajemnie sobie nie ufają.
Powinniśmy wykorzystać strategie narodowe, jakimi dysponujemy – w tych obszarach,
w których takowe istnieją – i zachęcać do tworzenia inicjatyw regionalnych oraz
instrumentów służących do wspólnego uporania się z zagrożeniami bezpieczeństwa.

Równolegle UE powinna wzmocnić dialog w sprawie bezpieczeństwa w regionie Sahelu
prowadzony z państwami Maghrebu, organizacjami regionalnymi – Unią Afrykańską,
ECOWAS oraz Wspólnotą Państw Sahelu i Sahary – a także z szeroko rozumianą
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społecznością międzynarodową, Organizacją Narodów Zjednoczonych, szczególnie zaś
ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Po drugie, musimy pomóc krajom regionu Sahelu zwiększyć zdolność działania sektorów
bezpieczeństwa – armii, policji, wymiaru sprawiedliwości i systemu kontroli granic – w
każdym z tych państw. Muszą mieć zdolność skutecznego przywracania praworządności
i przemieszczania władz państwowych w najbardziej narażonych regionach. Będziemy
zachęcać do współpracy operacyjnej między Mali, Mauretanią i Nigrem, tak aby kraje te
mogły wspólnie i bardziej skutecznie stawić czoła Al-Kaidzie w Islamskim Maghrebie,
zorganizowanej przestępczości i domowym rozbojom.

Po trzecie, UE powinna w dłuższym okresie nadal przyczyniać się do rozwoju państw
Sahelu w celu wsparcia ich w procesie zwiększania zdolności w zakresie świadczenia usług
publicznych oraz rozwoju społeczeństwa. Poszczególne kraje będą nadal wspierać
stabilizację wewnętrzną oraz pomagać w znalezieniu rozwiązań społeczno-gospodarczych,
a także rozwiązań napięć na tle etnicznym.

Po czwarte, aby zapobiegać ekstremizmowi i radykalizacji walczyć z nimi musimy udzielić
wsparcia państwom i uprawnionym podmiotom niepublicznym w zakresie opracowywania
i wdrażania strategii i działań, zmierzających do zwalczenia radykalizacji islamu i do
propagowania wizji demokratycznego, tolerancyjnego i nieagresywnego społeczeństwa.

Będziemy próbowali wykorzystać w spójny sposób dostępne instrumenty krótko- i
długoterminowe w celu wdrożenia różnych części składowych tej strategii. Zaangażowanie
państw członkowskich w rozbudowanie strategii będzie oczywiście częścią naszych działań.

W celu zapewnienia niezbędnych zasobów na wdrożenie tej strategii współpracuję bardzo
blisko z komisarzem Piebalgsem, którego zaangażowanie w przygotowanie strategii na
rzecz bezpieczeństwa i rozwoju ma olbrzymie znaczenie.

Jestem przekonana, że jeśli tylko przygotujemy tę nową wszechstronną i holistyczną
strategię, będącą kontynuacją naszego zaangażowania w rozwój polityczny, dyplomatyczny
i operacyjny regionu Sahelu, stworzymy nowy bodziec do uporania się z wielorakimi
zagrożeniami i wyzwaniami, przed jakimi stoi ten region. Z niecierpliwością czekam na
stosowne przedstawienie tej strategii za kilka tygodni oraz na zaangażowanie posłów do
Parlamentu Europejskiego w dalszą dyskusję.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    w imieniu grupy PPE – (ES) Panie
Przewodniczący! Tak, jak stwierdzono w tekście pytania ustnego, jesteśmy świadkami
pogorszenia szkodliwej dla interesów i obywateli Unii Europejskiej sytuacji na południowej
Saharze, która stała się rajem dla islamskiego odłamu Al-Kaidy. Mamy do czynienia z całą
serią morderstw, porwań, wymuszeń, szantaży, z przemytem narkotyków i ludzi, których
ofiarami padają obywatele niemieccy, włoscy, hiszpańscy, a ostatnio francuscy. W związku
z tym chcemy wyrazić solidarność z francuskimi posłami do PE, a także powiedzieć,
Baronesso Ashton, że ta sytuacja wymaga zdecydowanej, niezachwianej reakcji Unii
Europejskiej, jakiej domagał się prezydent Sarkozy.

W tej sytuacji należy zareagować w sferze politycznej, gospodarczej i dotyczącej rozwoju,
a pan poseł Danjean przypomniał nam o olbrzymich zasobach przeznaczonych na ten
cel w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Pani Baronesso Ashton! Chciałbym usłyszeć Pani ocenę październikowego szczytu G8 w
sprawie terroryzmu w Mali, w którym Algieria nie wzięła udziału, a na którym otrzymała
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Pani mandat od Rady. Powiedziała Pani, że potrzebna jest odpowiedź na szczeblu
regionalnym. Uważam za zły znak, że dwie strony konfliktu – Maroko i Algieria – nie
współpracują ze sobą, biorąc pod uwagę dodatkowo niestabilną sytuację w Tunezji.

I na koniec, Pani Baronesso Ashton, chciałbym usłyszeć Pani opinię na temat
antyterrorystycznego ośrodka utworzonego przez władze Algierii 2 tysiące kilometrów
na południe od Algieru, w którym uczestniczą Mali, Mauretania i Niger. Proszę mi
powiedzieć, czy zgadza się Pani z interpretacją, według której celem tego ośrodka
antyterrorystycznego jest powstrzymanie obecności Unii Europejskiej i Stanów
Zjednoczonych zmierzającej do zapewnienia bezpieczeństwa w tym regionie?

Roberto Gualtieri,    w imieniu grupy S&D – (IT) Panie Przewodniczący, Pani Wysoka
Przedstawiciel, Panie i Panowie! Wygląda na to, że istnieje zgodność pomiędzy uwagami
pana posła Danjeana a tym, co powiedziała pani baronessa Ashton w swojej wypowiedzi
w odniesieniu do analizy sytuacji, a mianowicie, że sytuacja w regionie Sahelu ma kluczowe
znaczenie.

Mówimy o jednym z najbiedniejszych regionów świata, sąsiadującym z krajami, którymi
w ubiegłym tygodniu wstrząsnął bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek brak stabilności.
Ponadto w tym regionie infiltracja terrorystów i przemyt narkotyków są ze sobą wzajemnie
powiązane w naprawdę niepokojącym stopniu. To wszystko sprawia, że sytuacja w regionie
jest niezrównoważona i stanowi prawdziwe zagrożenie dla Europy.

W związku z tym musimy dramatycznie podnieść jakość inicjatywy podejmowanej przez
Europę. Przyjęta w 2009 roku inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w regionie
Sahelu jak dotychczas jest nieskuteczna. Potrzebna jest nowa strategia na rzecz
bezpieczeństwa w regionie Sahelu, do przyjęcia której wezwała Rada Ministrów Spraw
Zagranicznych i na którą czekamy. Uważam, że podkreślono dwa ważne punkty: po
pierwsze, podejście regionalne i po drugie, podejście zintegrowane, które umożliwia nam
jak najlepsze wykorzystanie w sposób konkretny, operacyjny i skoordynowany
różnorodnych instrumentów, którymi dysponuje UE. Musimy jednak zdawać sobie sprawę,
że należy bardzo uważnie ocenić kierunek ewentualnej misji, ponieważ misje w ramach
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony są jednym z dostępnych instrumentów, ale nie
zastępują strategii politycznej.

W związku z tym nasza grupa w pełni popiera odnowione zaangażowanie Europy w
regionie Sahelu i ze zniecierpliwieniem oczekuje nowej strategii, aby móc ją szczegółowo
omówić i wesprzeć jej wdrożenie.

Charles Goerens,    w imieniu grupy ALDE – (FR) Panie Przewodniczący! W regionie Sahelu
alarmująco wzrosła liczba incydentów wymienionych w pytaniu ustnym.

Najbardziej dotknięci działalnością siatek przestępczych oraz terrorystów są ekspatrianci,
którzy zazwyczaj zachowują się przykładnie, jak to miało miejsce w przypadku dwóch
obywateli Francji, których spotkał tragiczny los. Surowo potępiamy te wydarzenia.
Jednocześnie każdy taki incydent jeszcze bardziej podważa autorytet odnośnych rządów,
które usiłują uporać się z problemami w zakresie współpracy gospodarczej, politycznej i
dotyczącej bezpieczeństwa w ramach systemu regionalnego, którego struktura
instytucjonalna jest – nie zapominajmy o tym – w dużej mierze oparta na modelu
europejskim. Kwestie poruszone w ramach tej dyskusji mają niezwykle istotne znaczenie.
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Jeśli chcemy zrobić to, czego oczekuje się od Unii Europejskiej, to musimy po pierwsze
uzgodnić wspólne podejście szczególnie do regionu Sahelu, a ogólnie do Wspólnoty
Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS).

Po drugie, musimy uważnie przyjrzeć się zarówno bezpośrednim, jak i zasadniczym
przyczynom pogarszania się sytuacji w regionie. Jedną z przyczyn zasadniczych jest
wyjątkowe ubóstwo w tych państwach, które są w związku z tym słabe i niezdolne do
wypełniania swoich suwerennych funkcji.

Po trzecie, musimy określić wyraźną strategię UE dotyczącą tej kwestii i chciałbym
podziękować Baronessie Ashton za jej oświadczenie w tej sprawie.

I po czwarte, nie wolno nam skąpić zasobów niezbędnych do wsparcia omawianych
państw w procesie odzyskiwania kontroli nad sytuacją, zwłaszcza sytuacją w zakresie
bezpieczeństwa. Na zakończenie chciałbym zauważyć, że zajmując się problemami
poruszonymi w pytaniu zadanym przez pana posła Danjeana w rzeczywistości zajmujemy
się kwestią naszego własnego bezpieczeństwa.

Sabine Lösing,    w imieniu grupy GUE/NGL – (DE) Panie Przewodniczący! O co w tym
wszystkim chodzi? O przestępczość zorganizowaną, czy też o terroryzm polityczny i/lub
religijny? Jeśli chodzi o ocenę sytuacji to pytanie ma zasadnicze znaczenie. Specjaliści do
spraw tego regionu uważają, że raczej chodzi tu o przestępczość niż umotywowany
religijnie terroryzm międzynarodowy. Środki walki z terroryzmem często są zgubne w
skutkach dla pokoju i demokracji i mogą być wykorzystane jako pretekst do propagowania
innych interesów.

Może również chodzić o to, że Afryka jest jednym z obszarów, którymi Europa jest
zainteresowana. Gilles de Kerchove, koordynator UE ds. zwalczania terroryzmu, powiedział
że to dotyczy Afryki jako podwórka Europy. Jestem przeciwnikiem polityki bezpieczeństwa,
która pomoże w militaryzacji Afryki. Bezpieczeństwo w regionie Sahelu można zwiększyć
jedynie poprzez poprawienie sytuacji społeczeństwa. Zwiększanie budżetów na
bezpieczeństwo i wojsko w krajach, w których społeczeństwo cierpi na dotkliwe niedobory
żywności, jest posunięciem katastrofalnym.

I na koniec chciałabym, aby zastanowili się Państwo nad tym, że porwania i inne
przestępstwa stanowią biznes, w który w ramach zagmatwanej siatki organizacji
zaangażowanych jest wiele osób. Finansowanie przez Zachód struktur bezpieczeństwa
może mieć skutek odwrotny od zamierzonego, jeśli chodzi o wysiłki podejmowane na
rzecz walki z przestępczością i może w przyszłości nadal stawiać niewinnych ludzi w
niebezpiecznej sytuacji.

Cristian Dan Preda (PPE)   – (RO) Panie Przewodniczący! Porwanie, a następnie
zamordowanie Antoine’a de Lecoura oraz Vincenta Delory’a w Nigrze boleśnie przypomina
nam o konieczności wdrożenia strategii na rzecz wspierania bezpieczeństwa, stabilności
i dobrego sprawowania rządów w regionie Sahelu. Grupa Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańskich Demokratów) tak naprawdę już od dłuższego czasu wspiera tę strategię
i w tym kontekście chciałbym wyrazić zadowolenie z powodu oświadczenia Komisji
Europejskiej, z którego wynika, że strategia łącząca aspekty bezpieczeństwa i rozwoju
zostanie przedstawiona pod koniec bieżącego miesiąca.

Naprawdę uważam, że musimy przyjrzeć się wszystkim aspektom kwestii bezpieczeństwa
w regionie Sahelu, ponieważ jeśli terroryzm zdołał się tam zakorzenić, to znaczy, że musiał
znaleźć tam sprzyjające swojemu rozwojowi polityczne, głównie społeczne i najwyraźniej
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także gospodarcze warunki. Mamy do czynienia z niezwykle przepuszczalnymi granicami
i brakiem jakiejkolwiek skutecznej kontroli rządowej. Te czynniki niewątpliwie ułatwiły
rozpowszechnienie nielegalnego handlu. Występują tam również niedobory w zakresie
rozwoju.

Uważam, że dwa niezwykle ważne czynniki mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa
w regionie Sahelu, a co za tym idzie także obywateli europejskich. Po pierwsze, niezbędna
jest strategia przyjęta na szczeblu saharyjskiej strefy Sahelu, mająca na celu przywrócenie
władzy państw regionu nad porzuconymi obszarami, a także oczywiście ustanowienie
praworządności. Po drugie, moim zdaniem musimy uruchomić wspólne programy na
rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych, tak aby możliwe
było tworzenie szans na zatrudnienie dla lokalnych społeczności.

Pier Antonio Panzeri (S&D)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Wielokrotnie
padały wnioski o przeprowadzenie debaty na ten temat i za każdym razem
zobowiązywaliśmy się do zrealizowania w praktyce niezbędnych inicjatyw w regionie
Sahelu, mających na celu stabilizację sytuacji w regionie lub zapewnienie większego
bezpieczeństwa.

Jak wiemy ze względu na brak granic i olbrzymie rozmiary region Sahelu jest doskonałym
obszarem tranzytowym dla handlarzy narkotykami i grup terrorystycznych, szczególnie
dla Al-Kaidy w Islamskim Maghrebie. Główny problem stanowi słabość i niestabilność
państw tego regionu, a jak już zauważono te zagrożenia mają bezpośredni wpływ na
mieszkańców i kraje regionu, szczególnie na Mauretanię, Mali i Niger.

Unia Europejska musi przede wszystkim opracować wiarygodną strategię na rzecz
bezpieczeństwa opartą na różnych aspektach ewentualnego działania na szczeblu
europejskim: współpraca i polityka rozwojowa, programy regionalne, strategia koordynacji
na rzecz bezpieczeństwa, a także polityka szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. Zatem Unia
Europejska nie tylko powinna, ale wręcz musi interweniować najszybciej, jak tylko możliwe
i w związku z tym ze zniecierpliwieniem czekamy na opracowanie przez Komisję
kompletnej strategii, co oznajmiła Baronessa Ashton, a także na zdecydowaną interwencję
w terenie.

Na zakończenie mam wyraźną prośbę: musimy zwracać znacznie więcej uwagi na
wydarzenia mające miejsce na południe od Europy, ponieważ wiele się wkrótce zmieni i
lepiej, żebyśmy nie byli nieprzygotowani. Dalekowzroczność będzie dla UE pozytywna
w skutkach.

Olle Schmidt (ALDE)   – (SV) Panie Przewodniczący! Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa
w regionie Sahelu uległa niezwykle poważnemu pogorszeniu. Spowodowała liczne ofiary
śmiertelne i zagraża osłabieniem postępów politycznych, które przez ostatnie lata
osiągaliśmy w zakresie walki z terroryzmem. Oczywiście, ja również pragnę wyrazić
współczucie wobec wszystkich, którzy tak bardzo ucierpieli z powodu tej okrutnej
przemocy.

Szczególnie godne ubolewania jest to, że ataki Al-Kaidy w regionie Sahelu nasilają się,
podczas gdy słabną w innych częściach świata. Szacuje się, że każdego roku 25% globalnego
przemytu kokainy z Ameryki Łacińskiej trafia do Europy przez region Sahelu. Przemyt
narkotyków zapewnia stabilne dochody umożliwiające finansowanie działalności
terrorystycznej, a także umożliwia werbowanie młodych ludzi w regionie i wypłacanie im
sowitych wynagrodzeń.
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Te przerażające zmiany niepokoją również naszych kolegów w regionie Sahelu i podczas
ostatniego posiedzenia Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w grudniu
szczegółowo omówiliśmy sposób, w jaki można poprawić sytuację w zakresie
bezpieczeństwa w regionie i zmniejszyć skalę przemytu. Pani Baronesso Ashton! Unia
Europejska musi podjąć wyraźne wysiłki, a także musi je przyspieszyć. Wraz z krajami
regionu Sahelu musimy nasilić starania i skoordynować je za pomocą ogólnej strategii
regionalnej, dokładnie jak Pani mówiła. Unia Europejska ponosi w tym obszarze olbrzymią
odpowiedzialność za zapewnienie wysokiej jakości wsparcia przy zdecydowanym
wzmocnieniu sił demokratycznych.

PRZEWODNICZY: STAVROS LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Santiago Fisas Ayxela (PPE)   – (ES) Panie Przewodniczący! W Nigrze, jednym z
centralnych państw regionu Sahelu, jak Państwu wiadomo pod koniec bieżącego miesiąca
odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Uważam, że decyzja baronessy Ashton
o wysłaniu delegacji Unii Europejskiej na te wybory stanowi ważny gest wsparcia i chcę
podziękować jej za wybranie mnie na przewodniczącego tej delegacji.

Przede wszystkim chciałbym wyrazić żal z powodu niedawnego zamordowania przez
terrorystów młodych Francuzów w Nigrze, nie zapominając przy tym o nigerskich
żołnierzach, którzy zginęli podczas próby odbicia uprowadzonych.

Mieszkańcy regionu najwyraźniej odrzucają przemoc i terroryzm, ponieważ to oni w
pierwszym rzędzie cierpią z jej powodu, ale proszą Unię Europejską o dołożenie wszelkich
starań, aby pomóc im w wykorzenieniu przemocy i terrorystów oraz między innymi o
dostarczenie broni oraz zapewnienie szkoleń dla sił zbrojnych, tak aby mogły one stosownie
reagować na ataki terrorystów.

Ponadto Niger, pomimo olbrzymiego bogactwa zasobów naturalnych, jest jednym z
najsłabiej rozwiniętych krajów na świecie. Unia Europejska musi w związku z tym pracować
nad efektywną strategią na rzecz rozwoju i współpracy, aby pomów Nigrowi i całemu
regionowi w wyjściu z trudnej sytuacji, w której się znajduje. Uważam, że mamy wiele do
stracenia w tym zakątku świata, ponieważ ze względu na geograficzne sąsiedztwo od jego
stabilnej sytuacji uzależniony jest nie tylko dobrobyt regionu, ale również Europy.

Ana Gomes (S&D)   – (PT) Panie Przewodniczący! Niepewna sytuacja w regionie Sahelu,
jak kilka dni temu zauważył komisarz Piebalgs, wymaga wysiłków na rzecz rozwoju.
Rozwój, choć ma zasadnicze znaczenie i jest długotrwały, sam w sobie jednak nie wystarczy.
Jak powiedziała dziś Baronessa Ashton UE potrzebuje spójnej strategii, w której
wykorzystane zostaną wszystkie dostępne instrumenty, w tym te mające na celu reformę
sektorów bezpieczeństwa państw regionu oraz budowanie zdolności demokratycznej i
instytucjonalnej tych państw. Unia Europejska jednak nie działała w ten sposób. Wystarczy
spojrzeć na sytuację pobliskiej Gwinei Bissau, która obecnie jest praktycznie państwem
opartym na narkotykach, z którego niedawno Unia Europejska wycofała misję w ramach
europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Było to złe posunięcie, ponieważ należało
zwiększyć rozmiary misji i wzmocnić jej mandat, zwłaszcza że ośrodek przestępczości
zorganizowanej w Gwinei Bissau celuje bezpośrednio w Europę.

Kolejnym przykładem na to, że Unia Europejska nie robi w regionie Sahelu tego, co powinna
jest sposób, w jaki umywa ręce od szukania rozwiązania konfliktu na Saharze Zachodniej.
Jeśli wciąż będziemy patrzeć w przeciwną stronę – szczególnie przy obecnych wydarzeniach
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w Tunezji i ich skutkach dla całego regionu – jedynie pogorszymy sytuację w regionie
Sahelu i dostarczymy organizacjom przestępczym i terrorystycznym, jak Al-Kaida w
Islamskim Maghrebie, które już teraz są silnie rozwinięte, kolejne przyparte do muru i
zdesperowane pokolenie.

Nie możemy dalej funkcjonować bez spójnej strategii opisanej przez baronessę Ashton.

Mariya Nedelcheva (PPE)   – (FR) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton, Panie
i Panowie! Region Sahelu położony pomiędzy Afryką Subsaharyjską a Europą ma zasadnicze
znaczenie. Niestabilna sytuacja regionu niepokoi nas wszystkich.

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na rezolucję przyjętą 4 grudnia ubiegłego roku przez
Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, w której poruszono dokładnie ten temat
oraz na zalecenia w niej zawarte.

Wspólna strategia europejska jest niewątpliwie potrzebna, ale Unia Europejska nie zajdzie
daleko, jeśli będzie działać samotnie. Dlatego podmioty obecne w regionie muszą
zaangażować się w daleko idące wspólne działania. Szansą na bezpośrednie zajęcie się tym
problemem i znalezienie rozwiązań za pomocą szeroko zakrojonej strategii byłby szczyt
szefów państw regionu, zorganizowany pod auspicjami ONZ, UE i Unii Afrykańskiej.

Aby dać wyraz prawdziwej woli politycznej potrzebny jest natychmiast dwuetapowy plan
działania dla regionu. Na pierwszym etapie należy zająć się bieżącą, pilną sytuacją. Będzie
to wymagało od państw regionu połączenia dostępnych zasobów i informacji oraz
skoordynowania ich działań.

Na drugim etapie należałoby zwiększyć wśród lokalnych mieszkańców świadomość
problemu i zastanowić się nad możliwością zapobiegania. Ważne jest powstrzymanie
nieustannego poszerzania się szeregów organizacji terrorystycznych w wyniku rosnącej
frustracji oraz braku właściwego ukierunkowania mieszkańców regionu.

Unia Europejska nie może stać z boku i nie robić nic na rzecz rozwiązania problemu. W
związku z tym nalegam, aby baronessa Ashton dołożyła wszelkich starań w celu
zapewnienia postępów w rozmowach i opracowania konkretnych rozwiązań tego
poważnego problemu.

Corina Creţu (S&D)   – (RO) Panie Przewodniczący! Pogorszenie się sytuacji w zakresie
bezpieczeństwa w regionie Sahelu nie jest już wyłącznie problemem regionalnym. Niestety,
ze względu na wzrost liczby ofiar wśród obywateli europejskich, jest to teraz problem Unii
Europejskiej.

Przede wszystkim region Sahelu stoi w obliczu zagrożenia terroryzmem, które nieustannie
rośnie i którego głównymi ofiarami są Europejczycy – porywani i mordowani z przerażającą
częstotliwością. Jest to również region tranzytowy dla przemytu narkotyków i broni, a
także kanał nielegalnej imigracji do Europy. Uważam, że należy nasilić praktyczną
współpracę z władzami państw Afryki Północnej, aby zwiększyć zaangażowanie sił
zbrojnych i sektora bezpieczeństwa regionu w walkę z terroryzmem. Ponadto dysponujemy
licznymi instrumentami politycznymi na rzecz ożywienia współpracy regionalnej w celu
walki z tym zagrożeniem.

Mam nadzieję, że wysiłki Unii Europejskiej w zakresie wsparcia technicznego będą
skoncentrowane w większym stopniu na wsparciu procesu rozwoju, ponieważ nie możemy
przeoczyć tego, że grupy terrorystów uznają region Sahelu za podatny grunt, szczególnie
ze względu na ubóstwo społeczeństwa i delikatny stan władzy rządowej. Uważam, że
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większa, właściwie ukierunkowana pomoc rozwojowa może odegrać kluczową rolę w
poprawieniu sytuacji w regionie.

Dominique Vlasto (PPE)   – (FR) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton, Panie i
Panowie! Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że sytuacja w regionie Sahelu znacznie się
pogorszyła. Strefa bezprawia, która powstała u progu Europy, stanowi zagrożenie, z którym
musimy zdecydowanie i bezzwłocznie walczyć. Rośnie liczba grup ekstremistów, którzy
zagrażają życiu cywilów.

Ja również potępiam pozbawiania życia ludzi i porwania, martwię się także o los obywateli
Europy przebywających w regionie. Maroko dotychczas odgrywało rolę bastionu
broniącego przed różnymi formami przemytu napływającego z regionu Sahelu. Teraz
jednak handlarze narkotykami, bronią i ludźmi omijają Maroko i docierają do Unii
Europejskiej przez Mauretanię i Wyspy Kanaryjskie. Za obowiązek UE uważam podjęcie
działań zmierzających do udzielenia pomocy tym państwom w walce z tym zagrożeniem.

Bezpieczeństwo Europy nie ogranicza się tylko do naszego własnego terytorium, ale jest
określane przez sytuację w regionach położonych w najbliższym sąsiedztwie. Nadszedł
czas działania i wzywam Komisję oraz Radę do wdrożenia planu działania, który pomoże
przywrócić bezpieczeństwo w regionie Sahelu.

Gilles Pargneaux (S&D)   – (FR) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton! Jako
poseł do PE pochodzący z północnej Francji dołączam do pana posła Danjeana, który
opisał nie tylko głębokie uczucia, jak wzbudziło w nas zamordowanie dwóch młodych
mężczyzn z północnej Francji, ale także oburzenie z powodu tej jawnej niesprawiedliwości.
Składam hołd ich pamięci.

Zgadzam się z oceną sytuacji przedstawioną przez pana posła Danjeana i z zadowoleniem
przyjmuję odpowiedzi, których baronessa Ashton udzieliła na początku naszej dyskusji.
Pani Baronesso Ashton! Jeśli można, mam do Pani jedno pytanie: wiemy jak duża jest
przepuszczalność granic pomiędzy Mali a południową Algierią i wiemy, że po przeciwnej
stronie regionu Sahelu sytuacja w regionie Sahary Zachodniej może w przyszłości stać się
równie niebezpieczna, jak obecnie sytuacja w Sahelu.

Zatem czy może nam Pani powiedzieć, czy planuje jakiekolwiek inicjatywy, zwłaszcza w
odpowiedzi na plan autonomii przedstawiony Organizacji Narodów Zjednoczonych przez
Królestwo Maroka, co moim zdaniem pomogłoby w zwiększeniu bezpieczeństwa w
regionie oraz w rozpoczęciu koniecznego dialogu, szczególnie z władzami algierskimi?

Charles Tannock (ECR)   – Panie Przewodniczący! Niestety oddziały wyznawców
salafizmu, stanowiące część Al-Kaidy, znalazły schronienie w regionie Sahelu, który jest
regionem rozległym i oddalonym, doskonałym do realizacji ich celów, takich jak szkolenia
terrorystyczne, porwania niewinnych przypadkowych osób – tu pragnę złożyć kondolencje
rodzinom dwóch ostatnio zamordowanych obywateli francuskich – i oczywiście przemyt
narkotyków oraz przestępczość zorganizowana.

Stwarza to poważne wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa, podobne do problemów,
jakie mamy obecnie w regionie przygranicznym między Afganistanem a Pakistanem, a
także w Somalii i Jemenie. Unia Europejska musi nawiązać silną współpracę z naszymi
sojusznikami z USA oraz innych państw demokratycznych, takich jak Indie czy Izrael, a
także z rządami sąsiadujących z regionem państw arabskich i afrykańskich o
umiarkowanych poglądach, aby znaleźć wspólną strategię na rzecz pokonania tego
zagrożenia wobec bezpieczeństwa.

19-01-2011Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL212



Pani Wysoka Przedstawiciel Ashton! Operacja Atalanta w Somalii zakończyła się sukcesem.
Być może teraz należy zastanowić się nad sposobem pokonania – pod przywództwem
dowodzonej przez Francuzów misji NATO w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa
i obrony czy też pod jakimkolwiek innym przywództwem – tego globalnego zagrożenia,
szczególnie w regionie Mali, Mauretanii i Nigru, które są krajami niezwykle biednymi i
potrzebują od nas każdej możliwej pomocy.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – Panie Przewodniczący! Moja wypowiedź będzie
krótka, ponieważ Szanowni Państwo Posłowie okazali się bardzo pomocni, nie tylko
wspierając szerokie podejście, które zamierzamy przyjąć, ale także poruszając konkretne
kwestie.

Jeśli wybiorę dwie spośród tych kwestii, z czego pierwsza – pani poseł Salafranca w pewnym
sensie od tego zaczęła – dotyczy tego, w jaki sposób powinniśmy poprzeć inicjatywy
regionalne, które często są zdominowane przez poszczególne kraje, ale nie uwzględniają
wszystkich członków regionu, a także w jaki sposób najlepiej zapewnić taki rodzaj wsparcia,
które zagwarantuje zaangażowanie wszystkich państw regionu. Opisuję tę kwestię trochę
szerzej niż Pani Poseł, ale robię to celowo. Jednym z wyzwań, jakie przed nami stoją, jest
poparcie inicjatyw, które państwa mogą realizować indywidualnie lub wspólnie, ale
jednocześnie zagwarantowanie ich efektywności poprzez zapewnienie wszechstronności
tych inicjatyw, czy to pod względem liczby państw czy też przyjętego przez nie podejścia.

Musimy między innymi zastanowić się tym, w jaki sposób możemy zrównoważyć nasze
działania z wsparciem na rzecz działań podejmowanych przez kraje najbardziej
zainteresowane. Zawsze jestem wyczulona na kwestię badania sposobu naszych interwencji,
wspierających poprzez pomoc i poprzez dostępne instrumenty inicjatywy w terenie, które
często, aczkolwiek nie zawsze, są najlepszym wyjściem.

Jeśli zaś chodzi o Saharę Zachodnią i przedłożone wnioski, to musimy przyjrzeć się tym
kwestiom. Muszę sprawdzić, gdzie najlepiej skierować nasze wsparcie. Mam świadomość,
w ramach wielu dyskusji z Szanownymi Posłami, że kwestie te, szczególnie dotyczące
Sahary Zachodniej, nabrały istotnego znaczenia. Musimy zastanowić się nad tym
podejściem w bardzo wszechstronny sposób. Będziemy kontynuować prace nad tym
tematem. Będzie on częścią dyskusji prowadzonych w Radzie do Spraw Zagranicznych,
ale wrócimy z tym tematem do Parlamentu, aby mieć pewność, że przyjęliśmy słuszne
stanowisko.

Teraz naprawdę ważne jest opracowanie strategii, która uwzględnia warunki krótko-,
średnio- i długookresowe, ale także zakres zaangażowania nas, jako Unii Europejskiej,
Parlamentu Europejskiego, Komisji oraz państw członkowskich, jako podmiotów zdolnych
do połączenia tego w jedną poważną, dobrze przemyślaną strategię na przyszłość.

Przewodniczący   – Zamykam debatę.
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PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

12. Sytuacja na Białorusi

Przewodniczący   – Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie
wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa, Baronessy Ashton, w sprawie sytuacji na Białorusi.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii ds. polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa – Panie Przewodniczący! Jesteśmy głęboko wstrząśnięci
wydarzeniami, które miały miejsce na Białorusi po wyborach z dnia 19 grudnia – użycie
przez władze siły przeciwko swoim obywatelom spotkało się z głosami zaniepokojenia i
potępienia na całym świecie.

Wraz z moimi koleżankami i kolegami spotkałam się z wieloma osobami poszkodowanymi
w tych wydarzeniach: przedstawicielami opozycji, społeczeństwa obywatelskiego, rodzin
osób uwięzionych, a także opinii publicznej. Dzięki temu mogliśmy im przekazać wyrazy
współczucia i solidarności oraz wysłuchać tego, co mają do powiedzenia. Szanowni
Posłowie! Teraz nadszedł czas, by działać.

Bardzo się cieszę, że posłowie tego Parlamentu przedstawili już swoje stanowisko w tej
kwestii oraz że mój kolega, pan komisarz Füle, miał możliwość przedstawienia naszego
stanowiska w zeszłym tygodniu na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych. Z
niecierpliwością czekam na tekst rezolucji, która będzie wynikiem państwa debaty. Ze
względu na pilny charakter omawianej przez nas sytuacji niezwykle ważne jest, abyśmy
wszyscy byli jak najbardziej skoncentrowani na wypracowaniu wspólnego stanowiska.

Spotkałam się z niektórymi przedstawicielami białoruskiej opozycji i opinii publicznej
oraz, jak już wspomniałam, z rodzinami osób aresztowanych. Odbyłam również spotkanie
z ministrem spraw zagranicznych, panem Martynovem. Rozmowy te nie pozostawiły
cienia wątpliwości, że wydarzenia, których jesteśmy świadkami, są wymierzone w nasze
pojmowanie praw człowieka, podstawowych swobód i demokracji. Na Białorusi doszło
nie tylko do nieuzasadnionego użycia siły. Zatrzymanie przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego i opozycji całkowicie podważyło wynik przeprowadzonych tam wyborów.
Wniosek taki znajduje potwierdzenie w ustaleniach OBWE-ODIHR.

Wiele spośród osób aresztowanych w ciągu ostatnich kilku tygodni zostało już
uwolnionych. Jednak na dużej – trzydziestoosobowej – grupie nadal ciążą zarzuty
zagrożone bardzo wysokimi wyrokami pozbawienia wolności. Jak Państwo wiecie, grupa
ta obejmuje kilku kandydatów na urząd prezydenta.

Panie Przewodniczący! Potępiłam już środki represji zastosowane przez władze w Mińsku
oraz wezwałam do natychmiastowego uwolnienia osób, które zostały aresztowane z
powodów politycznych, jak również do ponownego otwarcia mińskiego biura OBWE.
Apel ten powtórzyłam we wspólnym oświadczaniu z amerykańską sekretarz stanu, Hillary
Clinton.

Na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych, panem Martynovem, podkreśliłam, że
UE oczekuje od władz białoruskich natychmiastowego ustosunkowania się do żądań
społeczności międzynarodowej. Punktem wyjścia przy ustalaniu naszych kolejnych kroków
jest kilka podstawowych kwestii.
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Po pierwsze, cały czas powinniśmy myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie działaczy
pokojowych, także kandydatów na urząd prezydenta.

Po drugie, Białorusini są naszymi sąsiadami i partnerami, w związku z czym to ich interesem
powinniśmy się przede wszystkim kierować. Chociaż jesteśmy niezadowoleni z
postępowania władz, nie możemy izolować społeczeństwa.

Po trzecie, kwestia przestrzegania praw człowieka i podstawowych swobód jest jednym
z najważniejszych aspektów polityki zagranicznej UE i partnerstwa wschodniego, jak
również zawiera się w zasadach, które wspólnie dzielimy z naszymi najbliższymi
partnerami. Będziemy z nimi współpracować, tak jak do tej pory robiliśmy to ze Stanami
Zjednoczonymi, aby wzmocnić siłę przesłania, które wspólnota międzynarodowa wysyła
Białorusi.

Panie Przewodniczący! Nasze ustalenia prowadzą do jasnego wniosku: musimy wykorzystać
wszystkie kanały umożliwiające stanowczą i szybką reakcję, dzięki której jasno będziemy
mogli zakomunikować białoruskim władzom nasze stanowisko. Reakcja ta nie może
jednak doprowadzić do izolacji obywateli i społeczeństwa obywatelskiego. Musi być ona
zrównoważona. Z jednej strony musimy rozważyć zastosowanie wobec białoruskich
władz ukierunkowanych środków oraz, w mojej opinii, dokonać przeglądu sankcji. Z
drugiej strony musimy prowadzić i wspierać intensywny dialog z organizacjami
obywatelskimi i samymi obywatelami. W praktyce oznacza to kontynuowanie wsparcia,
którego udzielamy organizacjom pozarządowym, mediom i studentom. Być może również
podjęcie większych wysiłków na rzecz zwiększenia mobilności tych obywateli, którzy
chcą wjeżdżać na teren Unii Europejskiej.

Jeżeli nie dojdzie do uwolnienia aresztowanych osób, z pewnością jedną z opcji, które
krótkofalowo warto rozważyć, jest ponowne wprowadzenie zakazu wjazdu do UE dla
prezydenta Łukaszenki oraz objęcie tym zakazem kolejnych konkretnych osób.

W sprawie wstrzymania wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego zwróciłam się do
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, aby wraz z Komisją przygotowała rozwiązania
umożliwiające wprowadzenie pilnych środków skierowanych do organizacji
pozarządowych, mediów i studentów. Wiem, że Parlament Europejski ma możliwość
przyznawania stypendiów dla studentów relegowanych z uczelni i wierzę, Panie
Przewodniczący, że możliwość ta zostanie rozważona. Oczywiście będziemy się również
starać pozyskiwać środki z innych źródeł, także od państw członkowskich.

Wspomniałam przed chwilą kwestię mobilności. Szczególnie mam tu na myśli ułatwienia
wizowe. Chciałabym, aby konsulaty państw członkowskich w Mińsku jako środek ad hoc
wprowadziły w interesie białoruskich obywateli ułatwienia w wydawaniu wiz.

Panie Przewodniczący! Opisane przeze mnie środki, które możemy podjąć krótkofalowo,
muszą być oczywiście omówione na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych, które
odbędzie się 31 stycznia. Tym niemniej nie jest za wcześnie, aby pomyśleć również o
pewnych długofalowych aspektach naszych stosunków z Białorusią.

Po pierwsze, jak już wcześniej wspomniałam, musimy w tym zakresie współpracować z
naszymi partnerami międzynarodowymi. Przynajmniej z tego tylko powodu Białoruś
nadal powinna uczestniczyć w oferowanych przez nas inicjatywach wielostronnych. My
sami powinniśmy blisko współpracować z krajami Partnerstwa Wschodniego w celu
osiągnięcia konsensusu w tej kwestii.
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Po drugie, w ramach dwustronnej pomocy finansowej, pochodzącej ze środków
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI), większy nacisk powinniśmy
położyć na potrzeby białoruskich obywateli i społeczeństwa obywatelskiego.

Wreszcie, w zeszłym roku opracowaliśmy wspólny plan przejściowy, w którym
nakreśliliśmy średniookresową strategię rozwoju naszych stosunków z Białorusią. Proces
ten należy według mnie zawiesić, co jednak nie oznacza jego zaprzestania. Konieczne jest
jednak przeprowadzenie dalszych konsultacji nad wspomnianą strategią, również ze
społeczeństwem obywatelskim, i w razie potrzeby – jej zmiana.

Panie Przewodniczący! Tak wygląda kontekst, w którym prowadzone są nasze obecnie
działania. Z zainteresowaniem wysłucham teraz opinii posłów.

Jacek Protasiewicz,    w imieniu grupy PPE – (PL) Panie Przewodniczący! Obserwatorzy
międzynarodowi nie mieli wątpliwości i my też tych wątpliwości nie powinniśmy mieć
w najmniejszym stopniu. Ostatnie wybory prezydenckie na Białorusi w grudniu nie były
uczciwe. Nie były one uczciwe, toteż polityka, którą od 2008 roku prowadziliśmy z
władzami białoruskimi, polityka dialogu i wyciągniętej ręki wobec Białorusi nie może być
dłużej kontynuowana. To nie jest czas na business as usual, to jest czas na nowe decyzje,
nową politykę, stanowczość wobec białoruskiego reżimu, wliczając w to sankcje, zarówno
polityczne, jak i wizowe, nie wykluczając sankcji gospodarczych. Te sankcje oczywiście
powinny być inteligentne, celowane tak, ażeby nie pogorszyć życia zwykłych Białorusinów,
ale nie powinniśmy się wahać przed ich wprowadzeniem, w tym również przed
zawieszeniem członkostwa Białorusi w Partnerstwie Wschodnim.

Ponieważ mieliśmy do czynienia z nieuczciwymi wyborami, toteż wyniki tych wyborów
są niewiarygodne. Możemy zatem z pełną świadomością i spokojem powiedzieć, że
moralnym zwycięzcą tych wyborów jest białoruska opozycja demokratyczna. Dlatego
powinniśmy wesprzeć tę opozycję w ich staraniach o utworzenie politycznej reprezentacji
tu w Brukseli, która reprezentowałaby interesy tego środowiska, ale i całej wolnej Białorusi
wobec Unii Europejskiej i krajów członkowskich na forum politycznym. Wreszcie
powinniśmy upominać się o uwolnienie tych, którzy zostali zatrzymani, zarówno
kandydatów na prezydenta, jak i działaczy politycznych, dziennikarzy niezależnych,
studentów i nauczycieli akademickich. Oni wszyscy muszą być uwolnieni zanim
przystąpimy do jakichkolwiek dalszych rozmów z przedstawicielami białoruskiego
państwa.

Kristian Vigenin,    w imieniu grupy S&D – (BG) Panie Przewodniczący, Lady Ashton,
S z a n o w n i  P a ń s t w o !
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=PL"pragnie wyrazić
głęboki żal, że przeprowadzone wybory prezydenckie okazały się dla Białorusi kolejną
utraconą szansą, by zdecydowanie i z zaangażowaniem zmierzać w kierunku demokracji.

Można jednak stwierdzić, że polityka Unii Europejskiej, polegająca na stopniowym
angażowaniu Białorusi na pewnych warunkach, zasadniczo przyniosła pewne rezultaty.
Przy domaganiu się jej radykalnej zmiany, powinniśmy zatem zachować ostrożność.

Mówię o tym, ponieważ to dzięki naszemu zaangażowaniu w kampanii prezydenckiej
ostatecznie odniesiono pewne sukcesy. Mogło ono również przyczynić się do tego, że na
placu w Mińsku zgromadziło się więcej osób niż organizatorzy mogli przewidzieć. Innymi
słowy, to prawdopodobnie dzięki nam wytworzyła się atmosfera większej wolności, która
została odpowiednio zinterpretowana przez białoruskich obywateli.
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Teraz jednak musimy przede wszystkim jasno i stanowczo domagać się od białoruskich
władz uwolnienia wszystkich zatrzymanych oraz natychmiastowego zaprzestania wszelkich
prześladowań osób, które w jakiejkolwiek formie wzięły udział w protestach lub w ich
organizacji. Nasze stanowisko w tej kwestii musi być jasne i nie możemy godzić się na
żadne ustępstwa.

Inną sprawą są jednak działania, które możemy podjąć w średnim i długim okresie. Przede
wszystkim nie możemy dopuścić do ponownej izolacji kraju, ponieważ – jak podkreślili
przedstawiciele opozycji i społeczeństwa obywatelskiego – izolacja Białorusi oznaczałaby
izolację jej obywateli.

W ramach naszej obecnej strategii wobec Białorusi musimy próbować podejmować kroki
w celu dostosowania jej w taki sposób, aby była ona korzystna dla obywateli tego kraju i
stanowiła wsparcie dla jego mediów, społeczeństwa obywatelskiego i opozycji. Dzięki
temu możemy stworzyć środowisko, w którym możliwe będzie przeprowadzenie
sprawiedliwych i demokratycznych wyborów.

Myślę, że w tym celu powinniśmy współpracować z nienależącymi do UE państwami
sąsiadującymi z Białorusią – Rosją i Ukrainą. Jako Parlament powinniśmy próbować
wykorzystywać instrumenty przewidziane przez Partnerstwo Wschodnie i Euronest w
celu włączenia pozostałych pięciu krajów objętych partnerstwem we wspólne działania
na rzecz demokratyzacji Białorusi.

( Mówca zgodził się udzielić odpowiedzi na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki
na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu)

Marek Henryk Migalski (ECR)   – (PL) Panie Przewodniczący! Wiem, że mam tylko 30
sekund.

Być może to było przekłamanie w tłumaczeniu, ale czy ja rzeczywiście usłyszałem, że Pan
uważa demonstrację po wyborach, czyli demonstrację, która tak naprawdę miała na celu
protest przeciwko sfałszowaniu tych wyborów i tych wszystkich nieprawidłowości, które
miały miejsce, za dowód tego, że te wybory i że sytuacja się polepsza? Bo takie było
tłumaczenie. Bardzo trudno byłoby mi zaakceptować tego typu tłumaczenie.

Kristian Vigenin (S&D)   – (BG) Być może nie wyraziłem się wystarczająco jasno albo
pewne niuanse mojej wypowiedzi umknęły w tłumaczeniu. Miałem na myśli to, że sytuacja
na Białorusi zmieniła się do tego stopnia, iż coraz więcej ludzi dostrzega potrzebę
demokracji oraz potrzebę walki o nią. W takim właśnie kontekście za pozytywny sygnał
uważam zgromadzenie się na placu w Mińsku większej liczby ludzi niż ktokolwiek
przewidywał.

To właśnie miałem na myśli. W żadnym wypadku nie uważam, że stało się tak dzięki
białoruskim władzom.

Przewodniczący   – Być może są problemy z angielskim tłumaczeniem. Czy są jakieś
problemy z angielskim tłumaczeniem? Czy ktoś mógłby to sprawdzić? Nie, problem nie
wynika z tłumaczenia. Były kłopoty z mikrofonem. Czy wszystko jest już w porządku?

Kristian Vigenin (S&D)   – Panie Przewodniczący! Zawsze staram się wypowiadać w
swoim języku, lecz czasem odnoszę wrażenie, że w odniesieniu do tak delikatnych kwestii
nie powinienem tego robić.
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Starałem się wyrazić przekonanie, że sytuacja na Białorusi się poprawiła w tym znaczeniu,
że coraz więcej ludzi rozumie, że Białoruś potrzebuje demokracji i coraz więcej ludzi
rozumie, że o demokrację na Białorusi trzeba walczyć. Dlatego powiedziałem, że pojawienie
się na placu w Mińsku tak wielu ludzi, znacznie więcej niż spodziewali się organizatorzy,
jest dla mnie pozytywnym sygnałem. Mam nadzieję, że moje stanowisko jest już jasne.

Kristiina Ojuland,    w imieniu grupy ALDE – Panie Przewodniczący! Cieszę się ze słów
pani wysokiej przedstawiciel. W pełni się z nimi zgadzamy. Bardzo ważne jest, że Unia
Europejska zareagowała na porażkę, którą zakończyły się wybory prezydenckie na Białorusi.

Życzyłabym sobie, abyśmy równie energicznie, stanowczo i pryncypialnie podchodzili
do kraju, który graniczy z Białorusią i w którym na porządku dziennym tłumi się opozycję
oraz dochodzi do naruszeń prawa i praw człowieka.

Pogorszenie się stanu demokracji w Rosji może być głównym powodem, dla którego Kreml
uznał białoruskie wybory prezydenckie, zaś brutalne represje określił jako „wewnętrzną
sprawę” Białorusi. Obojętność wobec tej okropnej sytuacji na Białorusi jest wyraźną oznaką
kierunku, w którym zmierza Rosja.

W przygotowanej przez Parlament Europejski rezolucji zaproponowano zastosowanie
wobec zbrodniczego reżimu Łukaszenki ukierunkowanych sankcji wizowych i
gospodarczych. Niezwykle ważne jest, aby Unia Europejska mówiła w tej sprawie jednym
głosem oraz by państwa członkowskie zaprzestały wszelkich inicjatyw dwustronnych z
udziałem Łukaszenki i jego reżimu. Do momentu uwolnienia więźniów politycznych
należy zawiesić Partnerstwo Wschodnie oraz wszelką inną współpracę. Jednocześnie
musimy zwiększyć nasze wsparcie dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego,
organizacji pozarządowych i niezależnych mediów, aby przygotować je do odbudowy
Białorusi po upadku Łukaszenki, który – mam nadzieję – nastąpi w drodze
demokratycznych wyborów.

Pani Wysoka Przedstawiciel! W tej sytuacji zwracam się do Pani o poparcie wezwania do
zwołania ogólnoeuropejskiej konferencji na temat przyszłości Białorusi.

Heidi Hautala,    w imieniu grupy Verts/ALE – Panie Przewodniczący! Myślę, że słowa pani
wysokiej przedstawiciel o tym, iż była wstrząśnięta, całkowicie odzwierciedlają nasze
odczucia.

Wydarzenia z dnia 19 grudnia rzeczywiście były dla nas szokiem. Wielu z nas miało
nadzieję, że Białoruś będzie stopniowo otwierać się na Unię Europejską. Teraz myślę, że
wiele z tych nadziei pozostanie na razie niespełnionych. Prawie co godzinę dochodzą nas
niepokojące wieści na temat represji, które cały czas mają miejsce w Mińsku i innych
częściach Białorusi.

Tylko wczoraj kontynuowane były represje wobec organizacji praw człowieka Wiesna,
które obejmowały naloty na mieszkania, aresztowania i zatrzymania. Organizacja ta bardzo
odważnie broniła praw człowieka na Białorusi. Władze do tej pory nie wyraziły zgody na
jej zarejestrowanie.

Białoruski Komitet Helsiński otrzymał ostrzeżenie po tym, jak zwrócił się do specjalnego
sprawozdawcy ONZ ds. niezależności sędziów i adwokatów. Komitet ma podstawy, by
twierdzić, że osobom, którym postawiono poważne zarzuty, nie zostanie zapewniony
sprawiedliwy proces.
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Dziś dotarły do nas wieści o byłym kandydacie na prezydenta, Andreju Sannikowie, jego
żonie Irinie Halip, dziennikarce i korespondentce „Nowej Gaziety”, i ich synu – wieści,
które obiegły świat. Dowiedzieliśmy się, że po aresztowaniu rodziców opieka nad tym
dzieckiem zostanie być może przyznana jego dziadkom. Nie należy się jednak
przedwcześnie cieszyć. Czekamy na potwierdzenie tych informacji, co może potrwać do
przyszłego tygodnia.

Dlaczego zatem na Białorusi doszło do tego „mocnego uderzenia”? Aby móc zrozumieć
tło tych wydarzeń oraz dowiedzieć się, czy przemoc ta – która została uznana za podlegającą
ściganiu – rzeczywiście była inspirowana przez prowokatorów – i nie mam tu na myśli
osób, które jedynie nawoływały do zaprowadzania na Białorusi demokracji – musimy
domagać się przeprowadzenia niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie tych
zajść. Najodpowiedniejszą organizacją do przeprowadzenia takiego śledztwa jest moim
zdaniem OBWE, a jeśli okaże się to niemożliwe, ONZ.

Co z nowymi wyborami? Musimy zachować ostrożność i nie nawoływać do
przeprowadzenia nowych wyborów zbyt wcześnie, ponieważ najpierw musimy zatwierdzić
mapę drogową dla reform demokratycznych. Musimy zagwarantować wolność prasy,
stowarzyszeń i zgromadzeń. Bez tego, nawet gdyby nowe wybory na Białorusi zostały
przeprowadzone już dzisiaj, niewiele uda się osiągnąć.

PRZEWODNICZY: STAVROS LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Ryszard Czarnecki,    w imieniu grupy ECR – (PL) Panie Przewodniczący! Mówimy o sytuacji
na Białorusi, ale uderzmy się w pierś. Łatwo jest słusznie oskarżać reżim Łukaszenki i
trzeba go oskarżać i trzeba go piętnować. Ale też uderzmy się we własne europejskie piersi.
Czy nie jest tak, że pewnym uwiarygodnieniem dla tego reżimu była wizyta włoskiego
premiera pana Berlusconiego? Czy nie jest tak, że uwiarygodnieniem tego reżimu była
wizyta litewskiej prezydent pani Grybauskaitė? Czy nie jest tak, że uwiarygodnieniem dla
tego reżimu, dla którego było to pomocne, była wizyta ministra spraw zagranicznych
Niemiec pana Westerwelle i Polski pana Sikorskiego? Tak naprawdę to politycy z krajów
członkowskich Unii Europejskiej stworzyli możliwości pewnego manewru politycznego
dla Łukaszenki nic w zamian za to tak naprawdę nie żądając. Trzeba dzisiaj domagać się
przestrzegania praw człowieka, a też trzeba się uderzyć we własne piersi.

Helmut Scholz,    w imieniu grupy GUE/NGL – (DE) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso
Ashton! Moja grupa nie podpisała się pod tą kompromisową rezolucją w sprawie Białorusi.
Chciałbym jednak, aby było jasne, że nie powinno to być odbierane jako nasza zgoda na
wynik wyborów, aresztowania i odwet na osobach myślących inaczej. Dla nas sprawiedliwe,
przejrzyste i demokratyczne wybory – „wolność dla myślących inaczej”, aby użyć
sformułowania Róży Luksemburg – są podstawowym wymogiem wstępnym w stosunkach
z Białorusią i innymi krajami. To samo dotyczy natychmiastowego uwolnienia wszystkich
osób aresztowanych z powodów politycznych.

Mam jednak wątpliwości, czy natychmiastowe uwolnienie więźniów politycznych i
doprowadzenie do radykalnych zmian w białoruskim systemie demokratycznym
rzeczywiście da się osiągnąć w drodze sankcji. W przeszłości sankcje odniosły niewielki
skutek tak na Białorusi, jak i w innych miejscach. Szanowni Państwo! Musicie sobie z tego
zdawać sprawę równie dobrze jak ja. Według mnie lepszym rozwiązaniem jest
skonfrontowanie osób sprawujących władzę polityczną z naszymi argumentami i żądaniami
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przedstawianymi w ramach politycznego dialogu, nie zaś dawanie im możliwości
odrzucenia głosów krytyki pochodzących od społeczeństwa obywatelskiego i sugerowanie,
że jest to krytyka zewnętrzna. Powinniśmy również dążyć do ustanowienia przejrzystego
systemu politycznego i skoordynować nasze działania z działaniami podejmowanymi na
Białorusi przez naszych zagranicznych partnerów. Dzisiejsza poranna debata w sprawie
prezydencji węgierskiej była dowodem, że takie podejście jest również uczciwsze, jeśli
wziąć pod uwagę nasze własne spory.

Bastiaan Belder,    w imieniu grupy EFD – (NL) Panie Przewodniczący! Brutalne represje
stosowane od wyborów z dnia 19 grudnia 2010 r. przeciwko wszelkim politycznym
alternatywom dla reżimu prezydenta Łukaszenki w oczywisty sposób zmniejszyły pole
manewru Mińska na świecie. Białoruś na własne życzenie gwałtownie zakończyła
wahadłową dyplomację, którą przez ostatnie trzy lata prowadziła między Moskwą i
Brukselą. Prezydent Łukaszenko stara się obecnie utrzymywać silne polityczne i
gospodarcze więzy z Kremlem. To właśnie z powodu tej zależności konieczne jest większe
zaangażowanie Europy w działania białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Tak więc oczywiście należy kontynuować strategię wpływania na umysły ludzi, co jest
niezbędnym krokiem w kierunku zmiany reżimu. Należy aktywnie demonstrować
europejską solidarność – na przykład możliwie najszybciej obniżając opłaty wizowe dla
Białorusinów. Należy również doprowadzić do podjęcia koniecznych rozmów
strategicznych z białoruską opozycją oraz, w ramach tego procesu, szczególną uwagę
zwrócić na siły reformistyczne w aparacie władzy. Tak powinna wyglądać zrównoważona
polityka. Bruksela nie może w tej chwili pozostawiać Mińska samemu sobie. Nie można
pozostawiać Białorusinów prawom obowiązującym w Rosji czy Chinach; należy wytyczyć
dla nich odrębną ścieżkę na drodze ku wolnemu społeczeństwu i demokratycznemu
państwu prawa.

Traian Ungureanu (PPE)   – Panie Przewodniczący! Aleksander Łukaszenko nigdy nie
przegapił okazji, by przypomnieć, że jest dyktatorem. Grudniowe wybory były właściwie
tylko rytuałem związanym z ponownym objęciem przez niego urzędu prezydenta.
Natomiast my, członkowie UE, uparcie żywiliśmy nadzieję, że Łukaszenko cudownie się
odmieni. Mówiliśmy, że poczekamy do grudniowych wyborów. Wybory przeprowadzono,
Łukaszenko nadal jest taki sam, a członkowie opozycji przebywają w szpitalu albo w
więzieniu.

Myślę, że nadszedł czas, by UE przemyślała swoją strategię wobec Białorusi. Jasne jest, że
dla Białorusi nie ma miejsca w Partnerstwie Wschodnim. Członkostwo Białorusi należy
w nim zawiesić. Naszym jedynym partnerem powinni być przedstawiciele społeczeństwa
obywatelskiego. Z niecierpliwością czekam na wynik posiedzenia Rady do Spraw
Zagranicznych z dnia 31 stycznia i mam nadzieję, że zarówno Lady Ashton, jak i komisarz
Füle będą wnioskować o zawieszenie członkostwa Białorusi.

Na koniec, odnosząc się do przyszłości Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, pragnę
zaznaczyć, że nie możemy pozwolić, aby Łukaszenko nadal dysponował prawem weta w
ramach Euronestu. Białoruś była wykorzystywana do blokowania jego prac. Płynie z tego
wniosek, że w trybie pilnym należy zwołać Euronest.

Justas Vincas Paleckis (S&D)   – (LT) Panie Przewodniczący, Pani Wysoka Przedstawiciel!
Rezolucja Parlamentu Europejskiego, nad którą będziemy jutro głosować, powinna zawierać
jasne przesłanie dla Białorusinów, całej Europy i świata. Powinniśmy przynajmniej powrócić
do sytuacji sprzed dnia 19 grudnia oraz wspólnych wysiłków w celu zagwarantowania,
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by Białoruś podążała w kierunku demokracji i umocnienia praw człowieka. Naszym
najważniejszym celem jest w tej chwili doprowadzenie do uwolnienia więźniów
politycznych oraz powstrzymanie ataków na opozycję, organizacje pozarządowe i wolne
media. Zgadzam się jednak z panią wysoką przedstawiciel, że gdy występujemy przeciwko
reżimowi, musimy uważać, by nie zranić obywateli Białorusi. Z dokładnością co do
milimetra musimy obliczyć, czy nasze działania przypadkiem nie wyrządzą krzywdy
Białorusinom. Nie możemy również dopuścić do tego, aby nasze działania doprowadziły
do zerwania więzów łączących Białoruś z państwami członkowskimi EU w takich
dziedzinach jak handel, kultura, edukacja i turystyka. Są one niezwykle ważne dla procesu
otwierania się Białorusi na Europę.

Prowadzona obecnie względem Białorusi polityka dialogu okazała się w pewnej mierze
owocna: prawie połowa Białorusinów opowiada się dziś za nawiązaniem bliższych
stosunków z Unią Europejską. Musimy zareagować na wydarzenia w Mińsku w taki sposób,
by za rok liczba ta była jeszcze większa. Stanowiłoby to prawdziwą nagrodę dla
organizatorów wydarzeń z dnia 19 grudnia. Kończąc, kolejny raz chciałbym zwrócić
uwagę na finansowy mur berliński w dziedzinie wiz, który podzielił Unię Europejską i jej
wschodnich sąsiadów i który najtrudniej jest pokonać właśnie na Białorusi. Najwyższy
czas zburzyć ten mur i zagwarantować zwyczajnym obywatelom Ukrainy, Białorusi, Gruzji
i Rosji dostęp do wiz umożliwiających wjazd na terytorium Unii Europejskiej i możliwość
ich uzyskania bez zbędnych trudności. Te miliony euro zbierane dzięki niezrozumiale
wysokim opłatom wizowym nie zwracają się, ponieważ pogłębiają odziedziczone z
przeszłości podziały – tym razem między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a
ich sąsiadami. Tak przecież nie powinno być.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)   – (NL) Panie Przewodniczący! Nadzieja jest ważna w
życiu, a zwłaszcza w polityce. Nadzieja pozwala na coś czekać. Nadzieja pozwala ludziom
wierzyć w inną przyszłość. I właśnie tę nadzieję zabrano na Białorusi 19 grudnia. Nadzieję,
że te wybory okażą się bardziej demokratyczne od wcześniejszych. Nadzieję, że tym razem
opozycja będzie miała większe szanse. Nadzieję, że białoruskie media przekażą obywatelom
Białorusi bardziej zrównoważony obraz sytuacji. Wszystkie te nadzieje legły w gruzach.

Właśnie z tego powodu UE powinna zmienić swoją politykę względem Białorusi. Polityka
zbliżenia z reżimem nie odniosła niestety sukcesu. UE powinna nałożyć sankcje na
kierownictwo Białorusi. Sankcje, które dotkną nie obywateli, lecz ich przywódców. Sankcje,
takie jak anulowanie wiz dla przywódców i ich rodzin. Jest to istotne dla przełamania
złożonych więzów łączących białoruskie siły polityczne i gospodarcze.

Na szczęście działania podejmowane przez baronessę Ashton wydają się iść we właściwym
kierunku. Również Komisja prawidłowo odpowiedziała na tę sytuację, domagając się
natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Ten Parlament również
mógłby przyłączyć się do tych działań poprzez możliwie najszybsze wysłanie na Białoruś
misji, aby pokazać nasze wsparcie dla opozycji, wolnych mediów i organizacji
pozarządowych. Tylko z ich pomocą i dzięki ich wysiłkom będzie mogła kształtować się
nowa Białoruś.

I wreszcie uważam, że UE powinna nadać nowy impuls programowi sąsiedztwa. Program
ten nie do końca spełnił pokładane w nim nadzieje. Powinniśmy wspierać rozwój
społeczeństwa obywatelskiego nie tylko w Mołdawii, na Ukrainie, w Gruzji, Armenii i
Azerbejdżanie. Wykorzystując te same rozwiązania, również Białorusinom moglibyśmy
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pokazać, jak istotne dla przyszłości ich kraju jest dążenie do zbliżenia z Europą. Dzięki
takim działaniom możemy sprawić, że nadzieja ponownie zagości w sercach Białorusinów.

Werner Schulz (Verts/ALE)   – (DE) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton!
Nasze nadzieje na to, że wybory prezydenckie przybliżą Białoruś do demokracji zostały
poważnie zawiedzione. Pomimo wszystkich naszych negatywnych doświadczeń i
zastrzeżeń wobec rządu pana Łukaszenki, UE przez kilka ostatnich miesięcy wyciągała
rękę ku Białorusi. Całkowicie jasno postawiono sprawę, że wybory będą miały decydujący
wpływ na zakres proponowanej współpracy. Przez chwilę wydawało się, że wybory te,
przynajmniej częściowo, będę sprawiedliwe, prawidłowe i wolne.

Najwyraźniej jednak to małe ustępstwo tak bardzo wstrząsnęło reżimem, że prezydent
po raz kolejny postanowił pokazać swoje prawdziwe, bezwzględne, dyktatorskie oblicze.
Jego rzekomy wybór jest okropnym oszustwem, jego władza nie ma legitymacji, zaś użyta
przez niego przemoc wobec opozycji jest brutalną zbrodnią. Sfałszowane wybory i
stłumienie protestów stanowią dla Białorusi prawdziwy krok wstecz. Po raz kolejny w tym
kraju odczuwana jest atmosfera strachu i prześladowań. Ludzie, którzy dopuścili się
fałszerstw wyborczych, bezczelnie twierdzą, że wina leży po stronie zagranicznych służb
specjalnych i dyplomatów, chociaż w rzeczywistości wszyscy agitatorzy działali na
polecenie systemu. Równie oburzające jest to, że tajne służby, nad którymi kontrolę
sprawuje prezydent i które nadal noszą nazwę KGB, stosują metody z epoki Stalina w celu
zastraszenia opozycji i członków społeczeństwa obywatelskiego.

Naruszanie podstawowych praw człowieka przez członka Organizacji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie (OBWE) jest niedopuszczalne. Postkomunistyczny reżim stał się
nie do zniesienia. Przygotowana przez nas rezolucja parlamentarna stanowi dla europejskich
ministrów spraw zagranicznych dobrą podstawę do dyskusji. W rezolucji skupiliśmy się
przede wszystkim na konieczności natychmiastowego uwolnienia wszystkich
zatrzymanych, zapewnienia opieki medycznej rannym, wycofania absurdalnych oskarżeń
oraz powołania niezależnej komisji śledczej i rozważenia ukierunkowanych sankcji
politycznych i gospodarczych, które będą wymierzone nie w społeczeństwo, lecz w ludzi
władzy.

Musimy teraz wspierać obecne w kraju siły proeuropejskie, których nadzieje rozbudziliśmy
i które pragną zmiany rządu i w tej sprawie głosowały. Dla nich przyszłość ich kraju opiera
się na członkostwie w UE, nie zaś na bliskim partnerstwie z Rosją. To, że pierwszymi
przywódcami, którzy pogratulowali panu Łukaszence zwycięstwa w wyborach, byli rosyjski
prezydent, pan Miedwiediew, rosyjski premier, pan Putin, i prezydent Ukrainy, pan
Janukowicz, pokazuje, co dla tych panów oznacza demokracja i świadczy o tym, że Białoruś
ma przed sobą czarne perspektywy w tym zakresie.

Marek Henryk Migalski (ECR)   – (PL) Panie Przewodniczący! Zacznę od informacji dla
pani Hautali. Mam nadzieję, że założyła znowu słuchawki. Otóż, Pani Poseł, ta informacja
o „Wieśnie”, czy też o organizacji „Wiesna”, jeszcze o jedno powinna być uzupełniona. To
znaczy, oprócz tego, że oni nie mogą się zalegalizować, to jeszcze niedawno policja zabrała
im wszystkie komputery, a w poniedziałek – to jest informacja dla Pani – rozpocząłem
organizację zbiórki laptopów w Polsce, aby móc im je wysłać.

A teraz do rzeczy, Pani Komisarz. Rozpocznę Pani zdaniem: „czas by działać”. To prawda.
I druga bardzo ważna rzecz, którą Pani powiedziała: nie odizolować społeczeństwa
białoruskiego. Takie powinny być nasze działania. Rzeczywiście muszą to być te miękkie
działania, czyli budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie mediów, studentów,

19-01-2011Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL222



zniesienie wiz. Powinniśmy to popierać, a zwłaszcza przeznaczyć na to więcej pieniędzy.
Ale zgadzam się też, że powinny być te twardsze kroki, które proponował pan Jacek
Protasiewicz czy pani Ojuland. W tej kwestii powinno być połączenie jednego z drugim.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE)   – Panie Przewodniczący! Myślę, że postawiono prawidłową
diagnozę i zaproponowano prawidłową terapię. Problem nie polega jednak na tym, że w
przeszłości nasza diagnoza i leczenie były inne, lecz na tym, że tak niewiele w tej kwestii
zrobiliśmy. Być może powinniśmy zastanowić się, czy tym razem jesteśmy dostatecznie
zdeterminowani, aby było inaczej.

Oczywiście powinniśmy wyrażać potępienie, domagać się uwolnienia, nałożyć sankcje i
rozważyć zawieszenie, lecz jeśli nie wykroczymy poza te słowa potępienia i wsparcia
moralnego, wszystko to będzie na nic. Nasza strategia i nasze działania powinny być
długofalowe. Będzie to prawdziwy test dla nowej polityki zagranicznej pod kierownictwem
baronessy Ashton.

Nie chodzi tylko o Białoruś. To, w jaki sposób poradzimy sobie z sytuacją na Białorusi
będzie wyznacznikiem dla prawdziwej dynamiki politycznej całego regionu: w Mołdawii,
na Ukrainie, jak również wobec Rosji i innych miejsc. Na razie, z geopolitycznego punktu
widzenia, obecne wydarzenia na Białorusi oddalają ją od Europy. Zarówno tam, jak i na
Ukrainie, Europa jest w odwrocie. Mamy oczywiście rację, gdy mówimy, że nasza polityka
powinna być dwutorowa: sankcje i izolacja reżimu, większa pomoc dla społeczeństwa.
Powiedziałbym raczej, że powinnyśmy zastąpić prowadzoną do tej pory wobec reżimu
politykę kija i marchewki polityką „kija dla reżimu, marchewki dla społeczeństwa”. Częściej
niż dawniej musimy pamiętać, że naszym partnerem jest nie reżim, lecz społeczeństwo.

Pani Baronessa Ashton powiedziała, że powinnyśmy kontynuować naszą pomoc.
Powinniśmy robić więcej niż w przeszłości. Czy zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy byli
zrobić? Nie. Nasze wsparcie było znikome i teraz musi się to zmienić.

Richard Howitt (S&D)   – Panie Przewodniczący! Podczas gdy my tu debatujemy,
Aleksander Łukaszenko szykuje się na swoją piątkową inaugurację, na którą nie zaprosił
żadnych gości z zagranicy. Głównie dlatego, że społeczność międzynarodowa nie uznaje
białoruskich wyborów za wolne, sprawiedliwe i przejrzyste. Jeśli wszystko odbędzie się
zgodnie z planem, będzie to czarny piątek, który nastąpi po – jak się już określa – „krwawej
niedzieli” z dnia 19 grudnia, kiedy to aresztowano 700 osób protestujących w obronie
demokracji. Wśród nich znajdowało się siedmiu z dziewięciu kandydatów na prezydenta.
Jednemu z nich milicja polityczna połamała nogi, zaś drugiego bito tak mocno, aż doznał
urazu mózgu.

Zwracam się do Pani Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel oraz do państw
członkowskich UE, aby poparli polską propozycję zakazu wydawania wiz i zaproponowaną
w naszej rezolucji zasadę nakładania kolejnych ukierunkowanych sankcji gospodarczych.

Unia Europejska powinna w tym kontekście jasno i zwyczajnie zażądać od białoruskich
władz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, wycofania groźby zakazu lub
ograniczenia działalności białoruskiego Komitetu Helsińskiego oraz szybkiego rozpisania
nowych wyborów.

Jeśli chodzi o przyszłość, zgadzam się z tym, co powiedziała zarówno Catherine Ashton,
jak i moja grupa polityczna, że nie możemy wycofywać się z wielostronnych inicjatyw
oraz że nasze wysiłki muszą być nakierowane na społeczeństwo obywatelskie i jego
wspieranie. Chcę powiedzieć, że jest to moment kluczowy nie tylko dla demokracji i praw
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człowieka na Białorusi – jest to sprawdzian dla europejskiej polityki sąsiedztwa. Tak,
opowiadamy się za jasną i bliższą współpracą i partnerstwem z naszymi sąsiadami. Dzięki
temu razem możemy rozwiązywać wspólne problemy. Ale żadne inicjatywy nie przyniosą
skutku, jeśli druga strona nie będzie chciała tych działań podejmować, jeśli zabraknie jej
woli i wszystko będzie szło w złym kierunku.

Podczas naszej debaty nie powinniśmy skupiać się na tym, jak bolesne będą zaproponowane
przez nas ukierunkowane sankcje, które Europa zastosuje przeciwko Białorusi. Powinniśmy
raczej myśleć o tym, jak bolesne było pałowanie osób, które podzielają europejskie
zaangażowanie na rzecz demokracji i praw człowieka. Ludzie ci oczekują od nas naszej
solidarności i doprowadzenia do tego, żeby długie lata cierpienia na Białorusi dobiegły
końca.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE)   – (DE) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton!
Pragnę podziękować za Pani szybką reakcję na wydarzenia w Mińsku. Podzielam również
pani koncepcję. Jest ona środkiem pośrednim między sankcjami przeciwko tym, którzy
są odpowiedzialni za poważne pogwałcenie praw człowieka, a środkami wspierania
Białorusinów.

Chciałabym także wyrazić podziękowanie monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa,
która anulowała zaproszenie dla pana Łukaszenki. Dzięki temu wysłano jasny sygnał, że
dyktatorzy nie mają czego szukać na międzynarodowych forach oraz że nie powinno się
ich uznawać, zapraszając do udziału w ich pracach.

Uznanie przez społeczność międzynarodową samozwańczego prezydenta osłabiłoby
opozycję w jego kraju oraz mogłoby być odczytane jako uznanie niedemokratycznych
wyborów. Z tego powodu odpowiedź konferencji była prawidłowa.

Wiemy, że w tym kraju jeszcze długo nie nastąpią zmiany polityczne. Jesteśmy również
świadomi tego, że pan Łukaszenko sprawuje władzę już długo, a jego reakcja była dla niego
typowa. Ale, Pani Baronesso Ashton, nie możemy czekać z założonymi rękami, gdy na
Białorusi dochodzi do kryzysu humanitarnego. Nasza reakcja powinna być szybka i musi
doprowadzić do uwolnienia więźniów politycznych oraz do powrotu rodziców do swoich
dzieci i dzieci do swoich rodziców. Ludzie ci nie zrobili nic ponad to, że chcieli
zademonstrować poparcie dla demokratycznych praw i wyrazili swoje poglądy na ulicach.
Odpowiedź na ich działania jest nieuzasadniona.

Baronesso Ashton! Wzywam Panią do szybkiego podjęcia działań. Na każdym kroku
powinna Pani podkreślać, że są to więźniowie polityczni, a nie przestępcy. Pragę przekazać
pozdrowienia dla Andreja Sannikowa i innych uwięzionych. Niech wiedzą, że jesteśmy z
nimi.

Edvard Kožušník (ECR)   – (CS) Panie Przewodniczący! Miesiąc temu totalitarny reżim
na Kubie odmówił laureatowi nagrody Sacharowa, Guillermowi Farinasowi, prawa wyjazdu
do Strasburga. Kilka dni później byliśmy świadkami serii represji po wyborach
prezydenckich na Białorusi. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że reżim Łukaszenki jest
reżimem autorytarnym. Lecz, podobnie jak reżim Castro na Kubie, jest on także reżimem
totalitarnym.

Debatujemy dziś nad tym, czy czołowym współpracownikom reżimu Łukaszenki zakazać
wjazdu na teren UE. Opowiadam się za większą otwartością wobec zwykłych obywateli
Białorusi, którzy nigdy nie mieli możliwości poznać, czym jest wolność i demokracja.
Każda forma politycznej izolacji będzie tylko wodą na młyn Łukaszenki. Obywatele
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Białorusi powinni być w Unii mile widziani. Jednocześnie wobec przedstawicieli
totalitarnego reżimu Łukaszenki powinniśmy być chłodni i nieustępliwi. Dla ludzi, którzy
nie szanują demokratycznych wartości, nie ma miejsca w przyzwoitym społeczeństwie.

Jacek Olgierd Kurski (ECR)   – (PL) Panie Przewodniczący! Polityka realizowana ostatnio
przez niektóre rządy europejskie wobec Białorusi, w tym niestety przez rząd mojego kraju
– Polskę – poniosła całkowitą klęskę. Łukaszenko, ostatni dyktator Europy, kpi z nas i
zachęcony naszą indolencją prześladuje i wsadza do więzień swoich politycznych
oponentów. Polityka ugody i pobłażania nie mogła przynieść efektu. Po raz kolejny okazało
się, że paktowanie z dyktaturą zrozumiane zostało na Białorusi jako poparcie dla
Łukaszenki, a iluzje skończyły się już w grudniu brutalnym pałowaniem, pobiciem i
aresztowaniem setek działaczy opozycji.

Istotny jest jasny komunikat nas, posłów Parlamentu Europejskiego, dla Białorusi. Europa
nie będzie tolerować dławienia wolności przez białoruskiego dyktatora. Sankcje muszą
być precyzyjne i dotknąć przedstawicieli reżimu, a nie obywateli. Przeciwnie, ludzie
potrzebują naszej pomocy. Podobnie organizacje społeczne, niezależne media i opozycja.
Możemy realnie pomóc w edukacji czy ułatwieniach wizowych. Partnerstwo wschodnie
musi być albo zawieszone wobec Białorusi, albo uszczelnione tak, żeby reżim nie powąchał
ani jednego euro. Im więcej Europy na Białorusi, tym szybciej upadnie ostatni dyktator na
naszym kontynencie.

Seán Kelly (PPE)   – Panie Przewodniczący! Jednym z największych osiągnięć
współczesnego świata jest moim zdaniem przejście krajów Europy Wschodniej z
totalitaryzmu do demokracji. Węgry, nad których przełomową prezydencją debatowaliśmy
dziś rano, podobnie jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Buzek, są tego
doskonałym przykładem.

Istnieją jednak inne kraje, w których wspomniane przeze mnie przejście nie odbyło się tak
gładko. Przykładem takiego kraju jest niestety Białoruś. Lady Ashton przedstawiła zarys
tego, co należy zrobić w tej sytuacji.

W najlepszym wypadku można powiedzieć, że Białoruś przyjęła demokrację, wykonując
dwa kroki do przodu i jeden do tyłu. W ostatnich wyborach prawdopodobnie posunięto
się trzy kroki do tyłu, natomiast do przodu nie wykonano żadnego kroku. Myślę, że Lady
Ashton ma rację, twierdząc, że we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim,
organizacjami pozarządowymi i naszymi międzynarodowymi partnerami musimy
wywierać presję na prezydenta Łukaszenkę, aby jego represje i dyktatura dobiegły końca.

Andrzej Grzyb (PPE)   – (PL) Panie Przewodniczący! To co się stało na Białorusi 19
grudnia, to był gwałt na wolności i swobodach demokratycznych. Aresztowanie siedmiuset
osób, w tym wszystkich kandydatów na prezydenta nie wymaga w ogóle komentarza.
Wybory były zaś nieuczciwe. To jest właściwie test dla Unii, ale również dla tych państw,
z którymi Unia ma uprzywilejowane relacje, jak na przykład dla Rosji, która uznała wyniki
wyborów.

Musimy wspierać środowiska opozycji i dać wyraźny sygnał, że najpierw aresztowani
powinni wyjść na wolność, a potem można mówić o czymkolwiek w relacjach z Białorusią,
a w szczególności z rządem tego kraju. Restrykcje zaś nie mogą uderzyć w obywateli.
Musimy złagodzić reżim wizowy – zrobiła to Polska. Należy wspomóc zwolnionych z
pracy, zaś studentów wyrzuconych z uczelni należy przyjąć w innych krajach. Wsparcia
wymaga niezależne medium, jakim jest zarówno radio, jak i telewizja Biełsat. To nie tylko

225Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL19-01-2011



zadanie dla Litwy i dla Polski, ale również dla innych krajów członkowskich, w tym również
dla instytucji europejskich. Chciałbym o to bardzo mocno apelować.

Kyriakos Mavronikolas (S&D)   – (EL) Panie Przewodniczący! Sytuacja na Białorusi, jeśli
chodzi o wyznawane przez nas zasady i wartości, rozwinęła się w bardzo złym kierunku.
Krajem przewodzi Łukaszenko, a opozycja siedzi w więzieniu. Ludzie oczekują od nas,
abyśmy zwrócili się do społeczeństwa obywatelskiego, które, jak już wcześniej wspomniano,
bardzo sobie ceni Unię Europejską i jej wartości. Ludzie chcą, abyśmy domagali się wolności
prasy i uwolnienia więzionych przywódców opozycji oraz przede wszystkim, abyśmy
prowadzili politykę, o której mówiła Lady Ashton i z którą całkowicie się zgadzam, czyli
politykę zmierzającą do stworzenia nowych warunków, umożliwiających kształtowanie
na nowo naszych stosunków z Białorusią.

Charles Tannock (ECR)   – Panie Przewodniczący! Wybory prezydenckie na Białorusi są
dla nas, ludzi, którzy przez lata przyglądali się temu krajowi, bardzo rozczarowujące.
Spotkałem się z białoruskim ambasadorem w Londynie, który zapewniał mnie, że tym
razem będzie inaczej, że będę przestrzegane standardy międzynarodowe, że OBWE będzie
mogła powiedzieć, iż wszystko odbyło się w sposób wolny i sprawiedliwy.

Niestety przeważyły odruchy Łukaszenki w stylu homo sovieticus. Jego nieprzewidywalne
zachowanie było zaskakujące dla najważniejszych rangą urzędników z jego otoczenia,
także dla jego ambasadorów. Ja również przyłączam się do żądania natychmiastowego
uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz ponownego rozpisania wyborów
przy uczestnictwie długoterminowej misji obserwacyjnej UE oraz po uzyskaniu zapewnienia
ze strony OBWE, że będą one spełniać wszystkie wymogi uznania za wolne i sprawiedliwe.

Mińsk najprawdopodobniej odmówi, ale musimy przynajmniej podjąć taką próbę. W
takim przypadku należy natychmiast przywrócić i wzmocnić ukierunkowane sankcje oraz
ponownie zamrozić aktywa Łukaszenki – jeśli je odnajdziemy – a także wprowadzić wobec
niego i jego najważniejszych urzędników zakaz wjazdu do UE.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)   – (LV) Panie Przewodniczący! Chciałbym wyrazić moje
poparcie dla wyważonych środków, które pani baronessa Ashton zamierza zastosować
w świetle wydarzeń na Białorusi. Bardzo często uciekamy się do ocen opartych na emocjach.
Mówimy tu o więźniach politycznych, którzy powinni być uwolnieni. Ale przecież jeszcze
nie odbył się ich proces. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie wyrok. Z tego powodu proszę
posłów o wyważone podejście do tego rodzaju wydarzeń. Dwa lata temu podobnie
wydarzenia miały miejsce na Łotwie – przed wiecem nikt nikomu nie odmawiał prawa do
zgromadzeń. Potem jednak pojawił się tłum, podpuszczony przez prowokatora, i rozpoczął
plądrowanie budynku parlamentu, zmuszając policję do interwencji. Podobnie było na
Białorusi. Bardzo chciałbym się dowiedzieć (już kończę) skąd pochodzą pieniądze, z
których finansowana jest działalność opozycji. Należy to wyjaśnić. Dziękuję.

Andreas Mölzer (NI)   – (DE) Panie Przewodniczący! Media nieustannie powtarzają, że
ponowne wprowadzenie sankcji przeciwko białoruskiemu prezydentowi Łukaszence,
które ponad dwa lata temu zostały złagodzone, będzie oznaczało przyznanie się do tego,
że ponieśliśmy klęskę w naszych długofalowych wysiłkach mających doprowadzić do
zbliżenia.

Moim zdaniem wysiłki te już dawno okazały się nieskuteczne, ostatnio w czasie wyborów
prezydenckich lub wtedy gdy zamknięto mińskie biura Organizacji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie (OBWE).
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Zachowanie ostatniego dyktatora w Europie po raz kolejny pokazuje, że UE nie potrafi
poradzić sobie z przypadkami naruszeń praw człowieka. Skandal związany z lotami CIA
czy niekonsekwencja w przypadku konfliktu między integralnością terytorialną państw i
prawem ich ludności do samostanowienia, na przykład na Bałkanach, osłabiły obraz UE
jako obrońcy praw człowieka. Unia traci również swą wiarygodność, gdy postępując
wbrew szczytnym zasadom kopenhaskim, rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Turcją,
krajem, który ma bardzo niezadowalającą sytuację w zakresie praw człowieka.

Kości na Białorusi zostały jednak rzucone, niewątpliwie dopomógł w tym sam prezydent
Łukaszenko.

Jarosław Kalinowski (PPE)   – (PL) Panie Przewodniczący! W obliczu zwiększającego
represje reżimu Łukaszenki solidarność z narodem białoruskim to nasz obowiązek. Naszą
pomoc powinniśmy kierować na wsparcie niezależnych mediów, także przez umożliwienie
ich działania na terenie Unii Europejskiej. Dobrym przykładem jest telewizja Biełsat w
Polsce. Dobrym wsparciem są również stypendia dla studentów i uczniów, gdyż duża
liczba młodych ludzi jest usuwana z uczelni i szkół za tzw. działalność opozycyjną.
Podobnie z kwestią wiz, które dla Białorusinów są dziś po prostu za drogie. To trzeba
szybko zmienić. Należy zachować całkowitą swobodę w podróżowaniu do Unii obywateli
Białorusi, oczywiście z wyłączeniem przedstawicieli reżimu. Wspieranie społeczeństwa
obywatelskiego jest absolutnie najważniejsze, takie społeczeństwo prawdziwie obywatelskie
doprowadzi do zmian na Białorusi i zapewni lepszą przyszłość całej Białorusi.

Elena Băsescu (PPE)   – (RO) Panie Przewodniczący! Wybory prezydenckie z dnia 19
grudnia to krok w tył, zarówno z punktu widzenia rozwoju demokracji na Białorusi, jak
i stosunków z UE. Użycie siły przeciwko członkom opozycji i ich aresztowania nie są
sposobem rozwiązywania konfliktów politycznych. Wprost przeciwnie, odmawianie
opozycji prawa do reprezentacji parlamentarnej prowadzi do głębszych napięć społecznych.

Myślę, że w tym kontekście autorytarny reżim w Mińsku nie ma prawa odnosić korzyści
z członkostwa w Partnerstwie Wschodnim. Białoruś nie potwierdziła ponadto swojej woli
uczestniczenia w tym projekcie tak, jak zrobiły to inne kraje regionu, w szczególności
Gruzja i Republika Mołdawii. Zawieszenie udziału Białorusi w działaniach Partnerstwa
Wschodniego stanowiłoby bezpośrednią, namacalną sankcję wobec rządu. Mam nadzieję,
że Rada do Spraw Zagranicznych odniesie się do tych sankcji w swoim wspólnym
stanowisku.

Krzysztof Lisek (PPE)   – (PL) Panie Przewodniczący, Pani Wysoka Przedstawiciel!
Chciałbym zadać niedyskretne pytanie Pani Wysokiej Przedstawiciel. Czy Pani wie, co w
1982 roku wieczorem robił Jerzy Buzek? Albo co robił wieczorem Janusz Lewandowski?
Albo co robił wieczorem Donald Tusk? Otóż wszyscy oni włączali radio i słuchali radia
Wolna Europa albo Głosu Ameryki, albo BBC, żeby dowiedzieć się prawdy o tym, co dzieje
się w Polsce. Albo ważne pytanie, w jaki sposób mógł przetrwać Lech Wałęsa, w jaki sposób
mogli przetrwać w opozycji wszyscy działacze, którzy zostali przez reżim komunistyczny
Polski wyrzuceni z pracy? Otóż oni wszyscy przetrwali dlatego, że amerykańscy
związkowcy przesyłali pomoc finansową. Ci, którzy słuchali radia, słuchali tego radia
dlatego, że te rozgłośnie radiowe były wspomagane i finansowane. Dzisiaj na nas spoczywa
odpowiedzialność za to, żeby do Białorusinów docierała prawda i żeby do białoruskiej
opozycji docierała pomoc finansowa.

Peter Šťastný (PPE)   – Panie Przewodniczący! W pełni zgadzam się z propozycjami
moich koleżanek i kolegów sugerujących zastosowanie sankcji wobec najważniejszych
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popleczników Łukaszenki oraz wsparcie i pomoc dla białoruskiej opozycji, organizacji
pozarządowych i zwykłych obywateli.

We wspólnym projekcie rezolucji wspomniano o odebraniu Białorusi prawa do organizacji
planowanych na 2014 rok mistrzostw świata w hokeju na lodzie do czasu uwolnienia
więźniów politycznych. Jest to rozsądne i niezwykle skuteczne narzędzie. Pan Łukaszenko
jest zapalonym fanem hokeja, podobnie jak obywatele Białorusi. Takie działanie z pewnością
zwróciłoby uwagę całego kraju i wzbudziło wiele pytań.

Decyzja taka leży w gestii Międzynarodowej Federacji Hokeja (IHF). Organizacja ta miałaby
możliwość naprawienia swego wizerunku, nadwątlonego po przyjęciu do Rady IHF byłego
wysokiego oficera KGB i komunistycznego szpiega w USA, który pomógł w oszukaniu
setek tysięcy obywateli na kwotę liczoną w miliardach dolarów. Mam nadzieję, że w
odpowiednim momencie IHF podejmie właściwą decyzję.

Sari Essayah (PPE)   – (FI) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że kilkoro z nas otwarcie
przyznało, że tak zwana polityka dialogu UE i wielu państw członkowskich nie przyniosła
efektów. Łukaszenko, który jest wytrawnym graczem politycznym, wykorzystał program
swojej kampanii, korzystał ze wszystkich dobrodziejstw politycznych i gospodarczych,
jednocześnie cały czas mając w pogardzie demokrację i prawa człowieka. Udało mu się
nawet oczarować kilku zgromadzonych tu polityków, takich jak pan poseł Rubiks, którego
największym zmartwieniem w tym wszystkim jest to, czy opozycja otrzymuje pomoc z
zagranicy.

Przeciwko kierownictwu politycznemu należy w końcu zastosować sankcje, których
domagamy się w rezolucji. Jednocześnie musimy zadbać o to, by pomoc trafiała do
zwykłych ludzi, którzy w oczekiwaniu na nadejście demokracji stracili pracę lub zostali
relegowani z uczelni. UE stoi przed ostatnią szansą, by pokazać na co ją stać i
zademonstrować nasze wsparcie dla prowadzonej przez białoruską ludności walki o
demokrację, oraz by dać do zrozumienia, że ostatni dyktator Europy musi odejść.

Przewodniczący   – Koledzy! Chciałbym ogólnie zwrócić państwa uwagę na to, że byłbym
wdzięczny, gdyby osoby chcące zabrać głos w ramach procedury krótkiej prezentacji, były
obecne przez cały czas trwania debaty. Ułatwiłoby to udzielanie odpowiedzi w trakcie
ożywionej debaty.

Piotr Borys (PPE)   – (PL) Panie Przewodniczący! Dla nas jest to dzisiaj chwila prawdy,
solidarności z Białorusią. Jak wiemy, jest to ostatnia dyktatura w Europie i powinniśmy
pokazać pełną solidarność. Jak wiemy, środki amerykańskie na ten cel są ograniczane i
dzisiaj tę propozycję, którą chcielibyśmy przedstawić, to bardzo poważny program
finansowego wsparcia zarówno opozycji, mediów, organizacji pozarządowych, ale przede
wszystkim wsparcia młodej elity. Mówię tutaj głównie o setkach, czy nawet tysiącach
białoruskich studentów, którzy dzisiaj nie mogą studiować i daję bardzo konkretną
propozycję, aby przygotować specjalny program Erasmus, który już funkcjonuje,
ukierunkowany wyłącznie dla studentów z Białorusi. Wiemy, że mamy ogromne
oszczędności w tym programie. Nie wymaga to wielu zabiegów, natomiast efekt
długofalowy tworzenia nowoczesnej młodej przyszłości demokratycznego państwa może
być skuteczny. I o to apeluję do pani komisarz.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii ds. polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa – Panie Przewodniczący! Dziękuję panu i wszystkim posłom,
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którzy uczestniczyli dziś w tej bardzo ważnej, skoncentrowanej i dobrze przemyślanej
debacie. Oczywiście zapoznam się z rezolucją parlamentarną w tej ważnej i trudnej sprawie.

Od momentu rozpoczęcia kryzysu minął dopiero miesiąc, a wydarzenia szybko posuwają
się naprzód. Oczywiście mam nadzieję, że będą się one posuwać w dobrym kierunku,
zgodnie z naszymi wspólnymi celami. Aresztowane osoby powinny być uwolnione, a
Białoruś powinna stworzyć podstawy do rozpoczęcia procesu globalnych reform.
Chciałabym zaakcentować moją nadzieję, że istotną rolę w tym procesie nadal będzie
odgrywać współpraca parlamentarna.

Wielu posłów poparło to, o czym mówiłam na początku: potrzebę, aby całkowicie jasno
powiedzieć, że to, co się zdarzyło jest nie do zaakceptowania, że pragniemy podjąć jakieś
działania w związku z tym oraz wspierać społeczeństwo obywatelskie, młodych ludzi,
media i studentów – wszystkich tych, o których mówili posłowie w swoich wystąpieniach.

Wezmę sobie do serca wszystkie dzisiejsze uwagi. Poczynimy kroki, aby tak się stało.

Na zakończenie chcę powiedzieć, że podczas mojego spotkania z rodzinami i przywódcami
opozycji, którzy chcieli się ze mną zobaczyć, jasno dałam im do zrozumienia, iż oczekujemy
uwolnienia wszystkich uwięzionych oraz że chcemy, by Białoruś szła w kierunku, w którym
wszyscy byśmy sobie życzyli, w kierunku rzeczywistej demokracji.

W bardzo ostrych słowach zwróciłam się też do ministra spraw zagranicznych. Obecnie
to w ich rękach spoczywa zadanie odwrócenia ich działań i zrobienia tego, co należy. Jeśli
tego nie zrobią, wspólnota międzynarodowa będzie zmuszona podjąć działania i to zrobi.

Przewodniczący   – Otrzymałem sześć projektów rezolucji złożonych zgodnie z art. 110
ust. 2 Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro, we wtorek 20 stycznia 2011 r.

– Pani Wiceprzewodnicząca /Wysoka Przedstawiciel! O ile mi wiadomo, jest Pani obecna
w Parlamencie od godziny 15:00. Teraz jest 18:15. Czy chciałaby Pani, abym zarządził
pięciominutową przerwę, żeby mogła Pani odpocząć? To zależy od Pani. W innym wypadku
możemy kontynuować.

Catherine Ashton,    wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii ds. polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa – Panie Przewodniczący! Muszę wyjść, by przygotować się do
wyjazdu do Turcji na rozmowy z Iranem. W końcowej części debaty uczestniczyć będzie
mój kolega i przyjaciel, Stefan Füle.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Indrek Tarand (Verts/ALE),    na piśmie – (FR) Sytuacja na Białorusi jest niezwykle
niepokojąca. UE musi podjąć odpowiednie kroki. W tym względzie chciałbym podzielić
się z Państwem pewną krążącą teorią spiskową, opowiedzianą mi wczoraj przez
białoruskiego biznesmena.

Twierdził on, że sam prezydent Łukaszenko nie chciał, by po wyborach sytuacja rozwinęła
się w ten sposób. Obecna sytuacja jest rezultatem współpracy białoruskich i rosyjskich
służb specjalnych, które chcą storpedować wszelkie próby współpracy między UE a
Białorusią.
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Oczywiście takich teorii nie sposób udowodnić, ale mimo wszystko powinniśmy mieć na
uwadze okoliczność, że nakładając sankcje na tych, którzy są odpowiedzialni za obecną
sytuację, możemy również wyrządzić krzywdę białoruskim obywatelom, społeczeństwu
obywatelskiemu itd. Jeśli chodzi o możliwy, lecz milczący, udział Rosji w tej sytuacji,
chciałbym powtórzyć to, co już kiedyś powiedziałem w tym Parlamencie: Ceterum censeo,
Francja postanowiła o sprzedaży Rosji okrętu wojennego klasy Mistral i jestem przekonany,
że pożałuje swej decyzji.

13. Umowa ramowa UE-Libia

Przewodniczący   – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie pani
poseł Any Gomes, w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych, zawierające projekt zalecenia
Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie negocjacji dotyczących umowy ramowej
między UE a Libią (A7-0368/2010) [2010/2268(INI)].

Ana Gomes,    sprawozdawczyni – (PT) Panie Przewodniczący! Libia zajmuje strategiczną
pozycję, jeśli chodzi o kontrolowanie napływu imigrantów do Europy, jak również –
dodatkowo – ze względu na znaczące zasoby energetyczne i ogromny potencjał jako nasz
sąsiad i partner w strefie Maghrebu.

Niektóre państwa członkowskie są w bliskich stosunkach z Libią; ważne jest jednak, aby
takie stosunki były należycie umocowane w podstawowych wartościach i interesach Unii.
Dlatego też popieramy budowanie stosunków z Libią poprzez ustanowienie umowy
ramowej obejmującej różne obszary współpracy, nakierowanej na pobudzanie zasadniczego
dialogu politycznego.

Nie możemy jednak zapominać, że Libią rządzi dyktatorski reżim, który w historii
dopuszczał się poważnych naruszeń praw człowieka, ataków terrorystycznych i ingerencji
w sprawy innych państw, jakkolwiek w ostatnich kilku latach przejawiał oznaki, że pragnie
zmienić kurs o 180 stopni. W związku z tym umowa ramowa z Libią może uzyskać
poparcie Parlamentu w przypadku spełnienia określonych warunków. Warunek sine qua
non jest taki, że Libia musi ponownie umożliwić Wysokiemu Komisarzowi Narodów
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) działanie na swoim terytorium, z rozszerzonym
mandatem. Powiem to całkiem wyraźnie: nie będzie UNHCR – nie będzie umowy.

Należy przekonać Libię, aby ratyfikowała konwencję genewską o uchodźcach. Jako że jest
już ona stroną afrykańskiej konwencji dotyczącej statusu uchodźców, trudno zrozumieć,
dlaczego status uchodźcy nie jest uznawany w ramach jej wewnętrznego porządku
prawnego.

Każda umowa o readmisji pomiędzy UE a Libią musi wykluczać wszystkie osoby, które
twierdzą, że ubiegają się o azyl, są uchodźcami lub osobami wymagającymi
międzynarodowej ochrony; umowy takie należy stosować w pełnej zgodności z zasadą
non-refoulement. Nie może ponownie dochodzić do takich krytycznych sytuacji, jak ta z
zeszłego lata, kiedy to grupowe wydalenie z Libii zagrażało 400 Erytrejczykom.

Unia Europejska musi zachęcać Libię do przyjęcia takich rozwiązań prawnych i
społecznych, które wpłyną na poprawę nieludzkich warunków, w jakich żyją niemal dwa
miliony imigrantów pracujących w Libii – czyli niemal jedna czwarta ludności. Ci imigranci
zasługują na ochronę prawną i nie mogą dłużej być traktowani jak abeedzi – niewolnicy.
Unia Europejska musi zainwestować we wspólne programy zwalczania rozwijającego się
handlu ludźmi, którego następstwa są zgubne zwłaszcza dla kobiet i dzieci. Unia Europejska
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musi zwiększyć wsparcie dla Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji i wszystkich
organizacji pomagających migrantom przebywającym w Libii, jako w kraju tranzytowym,
co umożliwi polepszenie warunków bytowania migrantów internowanych w ośrodkach
detencyjnych, które znowu zaczynają się zapełniać, pomimo ich nagłego opróżnienia w
połowie ubiegłego roku.

Unia nie może wstrzymywać się przed przekonaniem Libii, aby ta zobowiązała się
wprowadzić moratorium na stosowanie kary śmierci. Najważniejsze jest zażądanie, by
władze libijskie publikowały informacje dotyczące tożsamości straconych obywateli Libii
oraz innych krajów. Unia musi nalegać na ratyfikację przez Libię Rzymskiego statutu
Międzynarodowego Trybunału Karnego. W ramach współpracy Unia musi zachęcać do
wprowadzania reform służących modernizacji struktur społecznych, politycznych i
sądowniczych, które otworzą ten kraj na świat, dadzą społeczeństwu dostęp do
niezależnych źródeł informacji, będą wspierać niezależność środków masowego przekazu
i stanowić inwestycję w budowę zdolności instytucjonalnej organizacji pracowniczych i
innych organizacji typowych dla społeczeństwa obywatelskiego. Rewolucja Bouaziziego
w Tunezji z całą pewnością będzie mieć reperkusje w sąsiedniej Libii i nawet reżim
Kaddafiego potrafi to zrozumieć.

Musimy wzmocnić wsparcie, jakie otrzymuje libijski sektor zdrowia za pośrednictwem
planu działań dla Benghazi poprzez rozszerzenie go na inne centra medyczne i włączenie
w jego zakres innego rodzaju potrzeb dotyczących zdrowia publicznego. Rozumiemy, że
negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a Libią są na zaawansowanym etapie, chociaż
pojawiły się pewne trudności, jeśli chodzi o współpracę w dziedzinach handlu i energetyki.

Z naszego punktu widzenia korzystne byłoby rychłe założenie biura UE w Trypolisie, co
ułatwiłoby negocjacje i monitorowanie rozwoju sytuacji w Libii.

Panie Komisarzu! Wraz z tymi zaleceniami kierujemy do Komisji prośbę o udostępnienie
szczegółowych informacji dotyczących linii budżetowych wykorzystywanych i
planowanych we współpracy z Libią. Mam nadzieję, że doprowadzi Pan do szybkiego
udostępnienia nam tych informacji.

Na koniec pragnę zaznaczyć, że dopiero niedawno Parlament miał możliwość wyrażenia
zgody na udzielenie Radzie mandatu do negocjacji. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia i
nie może dłużej trwać. Na koniec pragnę przekazać podziękowania za współpracę
wszystkim kontrsprawozdawcom, których udział był niezbędny do osiągnięcia szerokiego
porozumienia, jakie udało się zbudować w potencjalnie tak kontrowersyjnej kwestii.

Štefan Füle,    komisarz – Panie Przewodniczący! Dziękuję, że dał mi Pan możliwość
przedstawienia temu Parlamentowi informacji dotyczących negocjacji w sprawie umowy
ramowej między UE a Libią.

Komisja i Parlament Europejski już teraz ściśle współpracują w sprawie Libii. Jesteśmy
obopólnie zainteresowani korzystnym rozwojem naszych stosunków z Libią, która jest
ważnym sąsiadem. W tym kontekście chciałbym szczególnie pogratulować delegacji
Parlamentu do spraw stosunków z państwami Maghrebu osiągniętego w czasie wizyty w
Trypolisie porozumienia, które rzeczywiście przewiduje regularne konsultacje z libijskim
parlamentem.

Jestem zdecydowany zapewnić dalszą bliską współpracę pomiędzy naszymi instytucjami.
W szczególności jestem gotów regularnie informować Parlament Europejski o najnowszych
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wydarzeniach dotyczących negocjacji w sprawie umowy ramowej. Wiem, że po każdej
sesji negocjacyjnej nasz główny negocjator podaje Państwu najnowsze wiadomości.

Pozwolę sobie przekazać Państwu nieco informacji o najnowszych wydarzeniach. W
połowie listopada zakończyliśmy dziewiątą rundę negocjacji w Trypolisie. Następna jest
zaplanowana na dni 24-26 stycznia w Brukseli. Od czasu rozpoczęcia negocjacji przed
ponad dwoma laty dokonaliśmy obiecującego postępu. W istocie, wstępnie uzgodniliśmy
preambułę i sześć z dziesięciu tytułów umowy. W szczególności osiągnęliśmy wstępne
porozumienie w sprawie tytułu dotyczącego dialogu politycznego, który zawiera ważne
odniesienia do poszanowania praw człowieka, walki z bronią masowej zagłady, walki z
terroryzmem itp. Libia zgodziła się ustanowić regularny dialog dotyczący praw człowieka
i swobód podstawowych, co było dla nas kluczowym celem. Rzeczywiście jesteśmy bardzo
zadowoleni z wyników uzyskanych w trakcie rozmów dotyczących tego tytułu.

Jak Państwo zapewne wiedzą, jest kilka nieuregulowanych jeszcze spraw – chodzi
mianowicie o kwestie energii i handlu. Surowce energetyczne to rdzeń libijskiej gospodarki
– w istocie to 70 % libijskiego PKB. Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię,
są zrozumiałe. Jeśli chodzi o handel, Libia ma ograniczone doświadczenie w negocjowaniu
skomplikowanych umów handlowych. Stąd też postęp na tym polu jest umiarkowany.
Specjaliści z obu stron spotykają się bardzo regularnie, chcąc zagwarantować, byśmy
możliwie najszybciej mogli osiągnąć porozumienie w tych dwóch sprawach; są jednak
pewne trudne kwestie polityczne.

Jedna z nich to sprawa statutu rzymskiego. Libia kategorycznie odmawia wyraźnego
powoływania się na statut rzymski. Jest jednak gotowa zobowiązać się do współpracy z
Unią Europejską w walce z bezkarnością osób łamiących prawo, w szczególności tych
popełniających przestępstwa zdefiniowane w statucie rzymskim.

Istnieją również trudności w dziedzinie imigracji – zwłaszcza z uwagi na to, że Libia
odmawia readmisji obywateli krajów trzecich. Uwzględniłem zalecenie tego Parlamentu
dotyczące właśnie tego aspektu negocjacji i z całą pewnością omówię to z państwami
członkowskimi.

Podobnie w sprawie migracji – mogę zapewnić Państwa tu zebranych, że jesteśmy gotowi
dopilnować, by Libia przestrzegała swoich międzynarodowych zobowiązań dotyczących
zasady non-refoulement. To dla Unii Europejskiej bardzo ważne. Uważamy również za
ważne, aby Libia możliwie najszybciej zaczęła stosować się do konwencji genewskiej z
1951 roku i protokołu do tej konwencji z 1967 roku dotyczącego statusu uchodźców.
Należy jednak zauważyć, że Libia daje do zrozumienia, iż nie zamierza respektować tej
konwencji.

Chciałbym również podkreślić, że uważnie śledzimy negocjacje pomiędzy Libią a UNHCR
w nadziei, że uda się znaleźć zadowalające rozwiązanie, które umożliwi UNHCR
wykonywanie jej mandatu w całości i w bezpiecznym otoczeniu prawnym.

Ogólniej rzecz ujmując, w październiku osiągnęliśmy porozumienie zmierzające do
poszerzania współpracy z Libią we wszystkich sprawach dotyczących migracji, w tym w
kwestiach dotyczących międzynarodowej ochrony, poprawy warunków bytowych
imigrantów w Libii, zarządzania migracjami i kontroli na granicach. Jest to korzystne,
ponieważ musimy wspólnie z Libią pracować nad rozwiązaniem wszystkich wyzwań, z
jakimi styka się ona w związku z migracją.
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Wreszcie pozwolę sobie zakończyć na kwestii wytycznych negocjacyjnych, o dostęp do
których raz po raz wnioskuje ten Parlament. Jestem w pełni świadom zobowiązań, jakie
stwarza art. 218 traktatu lizbońskiego. Jak Państwo wiedzą, wytyczne negocjacyjne są
dokumentami niejawnymi Rady. Z tego też powodu Rada musiała przeanalizować Państwa
prośbę w sposób przekrojowy. Miło mi Państwa poinformować, że debata ta została
zakończona i Rada – jak być może Państwo wiedzą – udostępniła wytyczne negocjacyjne
dotyczące umowy ramowej między Unią Europejską a Libią, postępując według
uzgodnionych procedur i przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa. Rada powiadomiła
o tym fakcie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.

Ioannis Kasoulides,    w imieniu grupy PPE – Panie Przewodniczący! Rada z czerwca
2009 roku zaleciła, aby przyznać priorytet zawarciu umów o readmisji z Libią i Turcją,
które uważa się za główne bramy nielegalnej imigracji do Europy.

Brama libijska ma wpływ przede wszystkim na Maltę i Włochy. Masowy napływ
nielegalnych imigrantów na Maltę grozi zmianą jej krajobrazu demograficznego. Chociaż
wszyscy uznają zasadę wspólnej odpowiedzialności, w praktyce niewiele się robi, by
zmienić ten stan rzeczy. Liczba osób przybywających na Maltę spadła tylko w momencie,
gdy Włochy, których problem ten dotyczy w równym stopniu, zawarły z Libią dwustronną
umowę, na mocy której Libia wzięła na siebie odpowiedzialność za patrolowanie swoich
wybrzeży i portów.

Tym, czego potrzebujemy, jest umowa o readmisji w kontekście umowy ramowej.
Negocjacje są trudne, ale popieramy wysiłki Komisji i zachęcamy, by ponawiała je aż do
skutku.

Wyrażamy uznanie dla umowy w sprawie migracji i współpracy zawartej w październiku
ubiegłego roku przez Komisję i Libię. Bardzo ważne jest przygotowanie Libii pod kątem
takich spraw, jak system ochrony dla osób ubiegających się o azyl, zarządzanie granicami
lądowymi, dostosowanie ustawodawstwa do afrykańskiej konwencji o uchodźcach oraz
zarządzanie przepływem migrantów.

Znamy sytuację w dziedzinie praw człowieka, wiemy o zależnym sądownictwie, warunkach
przetrzymywania ludzi, torturach i karze śmierci w Libii. Niemniej umowa o readmisji jest
konieczna. Nie dotyczy to osób mających prawo do azylu, potrzebujących ochrony
politycznej lub narażonych na złe traktowanie w Libii, przy czym zasada non-refoulement
odnosi się do wszystkich.

Pier Antonio Panzeri,    w imieniu grupy S&D – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie!
Moim zdaniem praca, jaką wykonała pani poseł Gomes stanowi istotny wkład w to, co
powinna robić Komisja w kontekście ustaleń dotyczących umowy ramowej.

Libia bez wątpienia odgrywa decydującą rolę w walce z terroryzmem, w misji utrzymywania
pokoju i bezpieczeństwa w Afryce, w walce z nielegalną imigracją w regionie
śródziemnomorskim oraz w sektorze energetyki. Naszym celem w kontekście strategii
Unii Europejskiej musi być więc konsolidacja procesu integracji Libii z międzynarodowym
systemem politycznym i gospodarczym w oparciu o wspólne zasady.

Aby do tego doprowadzić, należy postawić Libii pewne warunki – i do tego wzywają
autorzy zalecenia. Przede wszystkim, jeśli chodzi o imigrację, Libia jest wyraźnie krajem
tranzytowym. Jest to niezmiernie ważny temat, ale nie można postrzegać go tylko w
kategoriach bezpieczeństwa, powstrzymywania imigracji i wydalania uchodźców.
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Zagadnienie to obejmuje potrzebę, aby był tam rząd, który realizowałby grupę polityk
gospodarczych i społecznych pozwalających sprostać wyzwaniu, jakie stwarza migracja,
kwestie dotyczące uznawania uchodźców politycznych i ratyfikacji przez Libię konwencji
genewskiej, na koniec, problem readmisji imigrantów w oparciu o konkretne gwarancje
dotyczące zapewnienia imigrantom odpowiednich warunków życia.

Następnie mamy kwestię zapoczątkowania reform gospodarczych i demokratycznych,
które stwarzałyby w tym ważnym kraju więcej przestrzeni dla demokracji. Powinniśmy
w większej mierze uwzględnić tę sprawę, jak na to wskazują wydarzenia w sąsiedniej
Tunezji.

I wreszcie – w zaleceniu tym znajduje się też apel o refleksję nad sprawą umów
dwustronnych. Umowy takie mogą oczywiście stanowić istotny wkład w rozpoznawanie
i rozwiązywanie trudności, nie stanowią jednak ostatecznej odpowiedzi. Na przykład
trudności, jakie mamy z włoskimi kutrami rybackimi dowodzą, że opcja umowy
dwustronnej nie jest rozwiązaniem w przypadku takich problemów. Teraz jednak w ramach
rewizji polityk partnerstwa i sąsiedztwa pojawił się apel o ponowne przeanalizowanie
kwestii libijskiej w nowych ramach, czyli z udziałem Parlamentu.

Wielu z nas apelowało o ujawnienie zakresu mandatu Rady odnoszącego się do umowy
ramowej. W tym względzie, Panie Komisarzu, istnieje realna potrzeba, by zwolnić kroku
i w coraz większym stopniu angażować Parlament Europejski w proces kształtowania
nowych polityk dotyczących krajów położonych na południe od Europy.

Kristiina Ojuland,    w imieniu grupy ALDE – Panie Przewodniczący! Przede wszystkim
chciałabym podziękować sprawozdawczyni za znakomitą pracę, jaką włożyła w próby
pogodzenia ze sobą stanowisk wszystkich grup w Parlamencie Europejskim.

Co się tyczy tego sprawozdania, chciałabym podkreślić, jak ważne jest odniesienie się do
sytuacji przebywających w Libii imigrantów, którzy próbują przekroczyć Morze
Śródziemne. Potrafię w pełni zrozumieć obawy położonych na południu państw
członkowskich dotyczące napływu nielegalnych imigrantów oraz presję, jaką wywiera on
na ich budżety i w ogóle na społeczeństwo.

Jednakże mając na uwadze interesy państw członkowskich, nie możemy usuwać w cień
europejskich wartości. UE nie może sobie pozwolić na to, by mieć na rękach krew
jakiegokolwiek uchodźcy czy osoby ubiegającej się o azyl. Żadna zawierana przez UE i jej
państwa członkowskie umowa z Libią nie może prowadzić do nieludzkiego traktowania,
tortur czy stracenia kogokolwiek. Dlatego też poczuliśmy się pokrzepieni słysząc, że pan
komisarz dostrzega postępy w stosunkach między UE a Libią i w negocjacjach.

Franziska Katharina Brantner,    w imieniu grupy Verts/ALE – Panie Przewodniczący! W
Tunezji byliśmy świadkami powstania ludzi przeciw represyjnemu i brutalnemu reżimowi,
który od lat odmawiał im podstawowych praw człowieka. To wielki wstyd dla UE, że od
wielu lat popieraliśmy tę dyktaturę. Co gorsza, istnieje ryzyko, że UE popełni te same błędy
w stosunku do kraju sąsiadującego z Tunezją – Libii.

Jeżeli Komisja i Rada nie zmienią kursu, w dalszym ciągu będą wspierać kolejnego dyktatora
w tym regionie w imię stabilności, kontroli granic i migracji. Reżim Kaddafiego, jednego
z najlepszych – co mogliśmy niedawno znów ujrzeć – przyjaciół Bena Alego, regularnie
narusza prawa człowieka w odniesieniu do własnych obywateli, a zwłaszcza przyjezdnych
pracowników. Niemniej UE i kilka jej państw członkowskich wchodzi w coraz bliższe
kontakty z Libią, a UE negocjuje nawet tę umowę ramową.
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Dlatego też wzywam Radę i Komisję, aby zauważyły, że nieszczęście wisi w powietrzu i
dopilnowały, by przed podpisaniem z Libią jakiejkolwiek umowy spełnione zostały
następujące warunki.

W pierwszej kolejności Libia musi ratyfikować i wdrożyć konwencję ONZ dotyczącą
uchodźców i umożliwić UNHCR pełen dostęp do tego kraju; po drugie musi udzielić
imigrantom gwarancji odpowiedniej ochrony i praw i przyjąć takie prawo azylowe, które
będzie uwzględniało zasadę non-refoulement; po trzecie, nie można podpisywać z Libią
żadnej umowy o readmisji, dopóki nie zniknie zagrożenie, że imigranci spotkają się w
Libii z nieludzkim i poniżającym traktowaniem.

Wobec powyższego, jako że nie sądzę, by stało się to prędko, naprawdę życzę Komisji
fiaska w negocjacjach w sprawie umowy o readmisji. Ponadto Parlament musi być w pełni
informowany na wszystkich etapach procesu negocjacji.

Zieloni zdecydowanie sprzeciwiają się wszelkim nieczystym układom z takim dyktatorem
jak Kaddafi, zawieranym za plecami imigrantów i obywateli libijskich. Dalsze wsparcie
UE dla tego represyjnego reżimu ani nie jest zgodne z wartościami UE i jej zobowiązaniami
prawnymi, ani też nie służy jej długofalowym interesom w tym regionie. Jak można teraz
wyraźnie zabserwować w Tunezji, tylko demokratyczne i wolne państwo może być
prawdziwie stabilne i zamożne.

Upewnijmy się, że UE nie popełni dwa razy tego samego błędu.

Charles Tannock,    w imieniu grupy ECR – Panie Przewodniczący! Libia to kraj, gdzie
rutynowo łamie się prawa człowieka, a demokracja nie istnieje. Od czasu dojścia do władzy
41 lat temu pułkownik Kaddafi nigdy nie brał udziału w wyborach. I do tego zakazane jest
tworzenie partii politycznych.

Kaddafi to afrykański Fidel Castro. Próbuje przedstawiać siebie jako pełnego dobrej woli
ojca swego narodu, a nawet twierdzi, że nie pełni żadnej formalnej roli w hierarchii państwa.
W moim kraju, w Wielkiej Brytanii, znamy go z innej strony – jako sponsora terroryzmu,
a zwłaszcza zamachu bombowego nad Lockerbie w 1988 roku.

Aby odzyskać twarz na arenie międzynarodowej, wypłacił on pogrążonym w żałobie
rodzinom – jak sądzę na własny koszt – odszkodowania. Prawda jest jednak taka, że gdyby
nie libijskie ogromne rezerwy ropy i gazu, oryginał Kaddafi skazany byłby przez Zachód
na całkowity ostracyzm. Kaddafi wykorzystuje te zasoby jako środek nacisku na UE; w
szczególności starał się podzielić Radę próbując zjednać sobie czołowych polityków
niektórych państw członkowskich.

Niemniej jednak, mając na uwadze względy pragmatyczne, zgadzam się, że serdeczne
stosunki handlowe i dyplomatyczne między UE a Libią na mocy umowy ramowej są
potrzebne. Boję się jednak, że wszystko, co robimy, naprawdę prowadzi do umacniania
władzy Kaddafiego, która w odpowiednim czasie nieuchronnie przejdzie w ręce jednego
z jego synów w ramach sukcesji dynastycznej, podobnej do tej w Korei Północnej.

Takis Hadjigeorgiou,    w imieniu grupy GUE/NGL– (EL) Panie Przewodniczący! Pragnę
zacząć od złożenia podziękowań sprawozdawczyni i panu komisarzowi Fülemu za
przybycie tutaj. Uznajemy, że w tym wrażliwym pod każdym względem regionie, jakim
jest region śródziemnomorski, należy czynić ciągłe wysiłki na rzecz budowania zrozumienia
i współpracy – współpracy na równych prawach, w której uwzględnione zostaną asymetrie
i nierówności w różnych sektorach rozwoju pomiędzy krajami regionu
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śródziemnomorskiego oraz pomiędzy Unią Europejską a sąsiadującymi z nią krajami w
tym regionie. Celem tej współpracy powinien być trwały pokój. Można to osiągnąć poprzez
dialog prowadzony w oparciu o wzajemny szacunek, w związku z czym musimy być
otwarci na obustronne wpływy. W takich ramach jesteśmy zwolennikami wzmocnienia
relacji pomiędzy Unią Europejską a Libią.

Są jednak pewne delikatne kwestie, którym należy poświęcić szczególną uwagę w trakcie
rozwijania tych relacji. Chciałbym tu powiedzieć głównie o kwestiach uchodźców,
imigrantów i umowy o readmisji. Celem jest uzyskanie umowy o readmisji z Libią jako
elementu umowy ramowej, omawianej przez Unię Europejską i Libię. Jeżeli umowa taka
zostanie podpisana bez żadnych towarzyszących jej reform służących poprawie warunków
socjalnych i ekonomicznych imigrantów, to przyczyni się ona do trwającego łamania praw
człowieka, to zaś będzie oznaczało, że będziemy popierać przymusowy powrót imigrantów
do warunków, które nie gwarantują im ani bezpieczeństwa, ani minimalnego,
akceptowalnego standardu życia.

Musimy żądać, aby władze libijskie w należyty sposób uznały obecność wysokiego
komisarza ONZ ds. uchodźców. Musimy też zająć się delikatną sprawą, jaką jest kara
śmierci. Właściwe byłoby staranie się o taką umowę, na mocy której stosowanie kary
śmierci w Libii zostałoby zawieszone, a docelowo – zniesione.

Fiorello Provera,    w imieniu grupy EFD – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie!
Jestem za zawarciem umowy ramowej między Unią Europejską a Libią, ponieważ w
porównaniu z tym, co było, jest to krok naprzód w tak istotnych sprawach jak imigracja,
współpraca w kwestiach gospodarczych i ochrony zdrowia, a zwłaszcza walki z AIDS,
oraz – w pewnej mierze – program energetyczny.

Kolejnym ważnym tematem jest kontrola przez Libię działalności terrorystów – nie tylko
na jej własnym terytorium, ale też na południowych granicach kraju. W sprawie umowy
pomiędzy Radą a rządem libijskim dokonał się postęp, który dotyczy także takich zasad
ogólnych, jak statut rzymski i konwencja ONZ w sprawie uchodźców. Wiele pozostaje
do zrobienia – i to jest oczywiste – ale ważne jest, aby Parlament popierał już
wynegocjowaną umowę bez ponownego poddawania jej pod dyskusję i narażania się na
ryzyko utraty dotychczasowych osiągnięć.

Mam nadzieję, że współpraca pomiędzy Unią Europejską a Libią przyniesie takie same
rezultaty, jak traktat o przyjaźni pomiędzy Libią a Włochami, dzięki któremu rozstrzygnięto
między innymi długoletni spór o kolonialną przeszłość tego kraju. Jeżeli trzeba
porozumiewać się z rządami i krajami w szczegółowych sprawach, nie można wybierać,
z kim się rozmawia.

Barry Madlener (NI)   – (NL) Panie Przewodniczący! Komisja Europejska dała Libii –
rozbójniczemu państwu i jego dyktatorowi Kaddafiemu nowy produkt eksportowy.
Produkcja ropy naftowej nie jest dziś jedynym sposobem Libii na zarabianie pieniędzy.
Libia bogaci się również na szantażowaniu Europy. Dyktator Kaddafi zainkasuje
60 milionów euro z pieniędzy europejskich podatników w zamian za to, że uniemożliwi
poszukiwaczom szczęścia z Afryki dotarcie do Europy. Te 60 milionów euro to zaledwie
początek, ponieważ pan Kaddafi już teraz domaga się, aby kwotę tę zwiększyć do
5 miliardów euro rocznie, a swoje żądania popiera groźbami. Być może Komisja Europejska
dała się zwieść niewinnemu obliczu Kaddafiego, ale ja temu człowiekowi nie ufam za
grosz.
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Mam tu ze sobą kilka artykułów prasowych z ostatnich paru lat: „Kaddafi żąda miliardów
od UE. Libia wywiera nacisk na Londyn i Edynburg”; „Kaddafi chce więcej pieniędzy – w
przeciwnym razie pozwoli by Europa stała się czarna”; „Kaddafi: Islam musi stać się religią
Europy”. „Kaddafi odrzuca demokrację na rzecz ścisłego przestrzegania prawa szariatu”;
„Kaddafi wykorzystuje 30 milionów Afrykanów, którzy pragną przybyć do Europy, w
charakterze karty przetargowej”; „Kaddafi chce rozpocząć świętą wojnę – dżihad przeciw
Szwajcarii”.

Szanowni Posłowie Parlamentu Europejskiego! Nie powinniśmy nagradzać tego drania
Kaddafiego. Jeżeli Libia nadal będzie umożliwiać tak wielkiej liczbie uchodźców swobodny
wstęp do Europy, powinniśmy go ukarać. Nie powinniśmy też nagradzać uchodźców
statusem uchodźcy czy prawem do stałego pobytu. Powinno się odsyłać ich z powrotem
– prosto do Afryki. Nagradzanie uchodźców statusem uchodźcy, korzyściami i programami
szkoleniowymi obarczy nas jeszcze większym strumieniem osób poszukujących azylu;
wiele z nich utonie, próbując postawić stopę na kontynencie europejskim. Hojna i nieudolna
polityka azylowa Unii Europejskiej jest prawdziwą przyczyną potężnego napływu osób
poszukujących azylu.

Alf Svensson (PPE)   – (SV) Panie Przewodniczący! Libia jest całkiem dobra w
podpisywaniu umów międzynarodowych, lecz wydaje się mieć równie wiele wprawy w
powstrzymywaniu się od realizacji postanowień tych umów. To hańba, że Libia ma miejsce
i prawo głosu w Radzie Praw Człowieka ONZ. Nawiasem mówiąc, hańbą jest również to,
że takimi samymi prawami cieszy się Arabia Saudyjska. Potężna presja ze strony
największego partnera handlowego, jakim jest UE, naprawdę powinna zmusić Libię do
zwracania uwagi na to, co oznacza i z czym się wiąże poszanowanie praw człowieka i
swobód.

Jak wszyscy wiemy, stosunki UE z Libią dotyczą różnych aspektów tego, jak należy
traktować uchodźców. Dopóki Rada i Komisja nie będą potrafiły przekonać Libii, aby
umożliwiła wysokiemu komisarzowi Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców
legalny pobyt w tym kraju, nie będziemy mogli czuć choćby najmniejszego cienia zaufania
co do sposobu, w jaki uchodźcy są w Libii traktowani.

Libijski przywódca to mistrz kaprysów i niesolidności. Teraz UE jest bliska zawarcia z nim
umowy ramowej. Nie mam na to wpływu, lecz jestem ciekaw, co też określenie „ramowa”
może oznaczać dla reżimu takiego jak reżim pułkownika Kaddafiego, który okazuje niczym
nieskrępowany brak szacunku, jeśli chodzi o kwestie dotyczące praw człowieka. Wiemy,
że Libia nagminnie dyskryminuje przyjezdnych pracowników z uwagi na ich narodowość
i że mają tam miejsce rasistowskie prześladowania przyjezdnych pracowników z Afryki.

Godność ludzka jest ważniejsza od pieniędzy. Dlatego też respektowanie praw człowieka
i swobód musi być naprawdę tak ważne, aby uniemożliwiało nam przekazywanie ludzi
państwu, w którym praktykuje się tortury lub inne formy nieludzkiego traktowania. Przy
okazji jest to coś, czego wymagają karty Unii Europejskiej.

Corina Creţu (S&D)  – (RO) Panie Przewodniczący! Libia jest trzecim co do wielkości
dostawcą ropy i gazu do Unii Europejskiej, podczas gdy Unia jest głównym partnerem
handlowym Libii, odpowiedzialnym za ponad dwie trzecie całkowitego wolumenu handlu
tego kraju. Musimy również wziąć pod uwagę postępy, jakie czynią władze w Trypolisie,
które z powodzeniem wyprowadziły to państwo z izolacji i embarga na drogę do coraz
większej otwartości oraz dynamiki gospodarczej i dyplomatycznej.
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Jednak Unia Europejska nie jest tylko wspólnotą interesów gospodarczych, lecz opiera się
na zestawie wartości, których nie możemy się wyrzec ze względów natury pragmatycznej.
Trzeba przyznać, że Libia już nie sponsoruje terroryzmu, że przerwała swój program
badań jądrowych, zgodziła się na wypłatę odszkodowań dla rodzin ofiar ataku
terrorystycznego, zwolniła bułgarskie pielęgniarki skazane na śmierć za zakażanie wirusem
HIV i zawarła umowy z niektórymi państwami europejskimi. Myślę że musimy wspierać
ten postęp, jednakże partnerstwo pomiędzy Unią Europejską a Libią musi posiadać solidne
fundamenty moralne.

W tym kontekście, w sprawozdaniu poseł Gomes, której pragnę pogratulować wykonanego
zadania, podkreślone zostały poważne niedociągnięcia w zakresie praw człowieka, na
które jesteśmy zobowiązani zareagować. W zeszłym roku przyjęliśmy rezolucję, w której
wnioskowaliśmy, by Libia zniosła karę śmierci. Wierzę, że z naszej strony właściwe byłoby,
gdybyśmy ponowili ten wniosek o zniesienie kary śmierci i poparli go żądaniem
przestrzegania norm międzynarodowych dotyczących uczciwości prawnej, tym bardziej,
że ofiarami nadużyć padają cudzoziemcy.

Szczególną uwagę należy poświęcić problemowi imigrantów i uchodźców, zarówno tych
wydalanych przez Libię do swych krajów pochodzenia, gdzie ich życiu zagraża poważne
niebezpieczeństwo, jak i tych zawracanych przez Włochy do Libii, gdzie mogą ich spotkać
brutalne represje. Z drugiej strony należy wywrzeć nacisk na przyjęcie przez Libię
ustawodawstwa azylowego i udzielenie zgody na otwarcie tam biura Wysokiego Komisarza
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, które prowadziło w Libii rejestr
prawie 13 tysięcy uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Jeśli chodzi o umowę o readmisji będącą częścią umowy ramowej między UE a Libią,
wzywam Radę, aby zaniechała tego planu, ponieważ w jego ramach dochodziłoby do
repatriacji osób do kraju, który systematycznie łamie prawa człowieka. Nie można przyjąć
polityki rządu Berlusconiego za przykład do naśladowania. Włoski wyjątek nie może stać
się europejską regułą.

Sonia Alfano (ALDE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! To prawie nie do
uwierzenia, że instytucje europejskie nadal chcą zawrzeć umowę ramową z taką dyktaturą
jak libijska.

Nie możemy dalej powtarzać, że Libię łączą z państwami członkowskimi Unii Europejskiej
bardzo ważne stosunki handlowe i że funkcjonuje ona jako partner Unii Europejskiej w
basenie śródziemnomorskim, odsuwając poszanowanie praw człowieka na dalszy plan.

Najważniejszym dla nas warunkiem rozpoczęcia wiarygodnego dialogu z Libią jest
ratyfikacja przez ten kraj konwencji genewskiej. Nie możemy przehandlować za interesy
gospodarcze ludzkich istnień – nie tylko istnień obywateli libijskich, ale też ludzi z innych
krajów, którzy uciekają przed wojnami domowymi i prześladowaniami religijnymi i trafiają
do Libii tylko po to, by znaleźć tam śmierć i straszliwe tortury.

Naszym obowiązkiem jest pamiętanie o tysiącach wołających o pomoc ludzi
przetrzymywanych w libijskich więzieniach. Nie możemy zapomnieć o potwornościach,
jakie wyszły na jaw w więzieniu Gandufa.

Obywatele Libii nie mogą korzystać z wielu praw politycznych i obywatelskich, takich jak
wolność wypowiedzi, zgromadzeń i stowarzyszania się. Poprawka ustna grupy Europejskiej
Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), której celem jest zastąpienie terminu
„traktat” w punkcie B uzasadnienia sformułowaniem „porozumienie między Włochami a
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Libią w sprawie wspólnych patroli przybrzeżnych” jest absolutnie niedopuszczalna, i
delegacja włoska partii Italia dei Valori będzie głosować przeciw tej poprawce.

Umowa między Włochami a Libią jest znacznie bardziej złożona: jest to traktat, który
zawiera szczegółowe warunki dotyczące spraw bardziej skomplikowanych niż wspólne
patrole przybrzeżne. Aby Parlament Europejski mógł pozostać wiarygodny, musi nazywać
rzeczy po imieniu nawet wtedy, gdy może się to okazać kłopotliwe.

Należy wszcząć odrębną dyskusję w imieniu UNHCR – agencji ONZ ds. uchodźców, która
nie ma możliwości prowadzenia w Libii swojej pracy i jest oskarżana przez reżim libijski
o niewiarygodne nadużycia i zbrodnie. Czy to są podstawy do wprowadzania w życie
umów? Nie możemy wchodzić w układy ani z terrorystami, ani z dyktatorami. Jesteśmy
Parlamentem Europejskim, a nie zarządem gospodarczego giganta.

Hélène Flautre (Verts/ALE)   – (FR) Panie Przewodniczący! Chciałabym podziękować
pani poseł Gomes za to, że dała nam szansę przeprowadzenia dyskusji nad mandatem do
negocjacji, który jest rzeczywiście kontrowersyjny, podobnie jak treść samych negocjacji.
Przykład Tunezji powinien służyć jako ostrzeżenie, że musimy postępować bardzo
ostrożnie, zwłaszcza co się tyczy sposobu, w jaki zdajemy relacje z tych negocjacji.

Nie możemy tak po prostu odfajkowywać sukcesów w miarę postępu negocjacji i
świętować, że taki reżim, jak reżim Kaddafiego może zgodzić się na przykład na
wprowadzenie określonych odniesień do praw człowieka – ponieważ bardzo dobrze znane
są przypadki poważnego naruszania wszystkich praw podstawowych. Co więcej, wszyscy
przybywający na nasze wybrzeża migranci, chociaż jest ich coraz mniej, wielokrotnie
powtarzają, że woleliby raczej utopić się po drodze do Europy niż wracać do Libii z uwagi
na gwałty, tortury, nadużycia, przymusową repatriację, masowe wypędzenia i akty rasizmu.
O tym już mówiliśmy, a ja powtórzę: lista poważnych przypadków masowego łamania
praw człowieka należnych imigrantom jest długa.

A więc tak, oczywiście – myślę, że jest bezwzględnie pilne, abyśmy robili wszystko co w
naszej mocy w kierunku poprawy sytuacji tych ludzi. Jest to zadanie wysokiego komisarza
ONZ ds. uchodźców, a nasze zadanie polega na udzieleniu pomocy wskazanym przez
komisarza osobom w osiedleniu się w nowym miejscu. Takie jest też zadanie organizacji
społeczeństwa obywatelskiego, których wpływ na miejscu jest teraz niesłychanie
ograniczony i wymaga wzmocnienia za pomocą wszelkich możliwych środków.

Uważam, że jeśli naprawdę chcemy postępować zgodnie z celami, jakie wyznaczyliśmy
w traktatach dla naszej polityki zagranicznej, to czeka nas długa droga, zanim będziemy
mogli wysyłać pozostających nielegalnie w UE imigrantów do Libii.

David Campbell Bannerman (EFD)   – Panie Przewodniczący! W 2007 roku prezydent
Sarkozy zaprzeczył istnieniu jakiegokolwiek związku pomiędzy zwolnieniem z Libii pięciu
bułgarskich pielęgniarek a libijskim zamówieniem na francuskie rakiety o wartości
240 milionów euro.

Broń ta została sprzedana krajowi odpowiedzialnemu za zamach bombowy nad Lockerbie
i za dostarczanie broni terrorystom. Nawet syn Kaddafiego sugerował, że pomiędzy tymi
dwiema transakcjami istnieje pewien związek. Chodziło tu o broń w zamian za więźniów.

W 2004 roku UE zniosła embargo na dostawy broni do Libii w zamian za kontrolę migracji.
To była broń w zamian za granice.
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Teraz „London Times” donosi, że baronessa Ashton nagle chce uchylić embargo na dostawy
broni do Chin, które zostało wprowadzone z powodu masakry na placu Tiananmen,
mówiąc, że jest to „główna przeszkoda na drodze rozwoju ściślejszej współpracy między
UE a Chinami”.

Ja raczej uważam, że jest to główna przeszkoda na drodze do ratowania euro – czyż nie?
Podobnie jak w przypadku tamtego układu z Libią, wydaje się, że UE tak rozpaczliwie
pragnie ratować teraz euro, że jest gotowa zaryzykować nasze wspólne bezpieczeństwo,
ponieważ tylko Chińczycy mają dość pieniędzy, by ratować euro. To jest broń za obligacje.
Chińskie rezerwy dewizowe wynoszą 2,9 biliona dolarów. Chiny zakupiły już obligacje
greckie, hiszpańskie i portugalskie. Jednakże Chiny to również taki kraj, który zakazuje
używania w swoich wyszukiwarkach słowa „demokracja” i corocznie przeprowadza
egzekucje tysięcy ludzi.

A zatem zapytuję z całą szczerością, jak nisko będzie płaszczyć się UE, by ratować euro?

Andreas Mölzer (NI)    – (DE) Panie Przewodniczący! Obalenie rządu Tunezji wywołało
fale uderzeniową w sąsiednich krajach regionu Maghrebu, rządzonych głównie przez
dyktatury. Dotyczy to także Libii. Radykalna zmiana tego rodzaju jest oczywiście także
szansą dla demokracji, ale tylko wtedy, gdy nie mogą jej wyzyskać islamscy agitatorzy.

Te niepokoje z całą pewnością nie pozostaną bez znaczenia dla kwestii napływu
uchodźców. Dlatego też jest ważne, abyśmy bliżej współpracowali z państwami Afryki
nad problemem uchodźców. Jednak żądanie pułkownika Kaddafiego, aby Unia Europejska
płaciła Afryce co najmniej 5 miliardów euro rocznie za walkę z nielegalną imigracją to
zdecydowanie krok w niewłaściwym kierunku. Kraje Unii Europejskiej już płacą miliardy
euro w postaci pomocy rozwojowej. Moim zdaniem ten system pomocy wymaga pilnej
rewizji, która miałaby zagwarantować, by pomoc ta nie żywiła dłużej dyktatur i
skorumpowanych reżimów, lecz trafiła do ludzi, którzy naprawdę jej potrzebują.

Ponadto trudna sytuacja chrześcijan w krajach islamskich musi otrzymać w hierarchii
stosunków zagranicznych UE wyższy priorytet.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D)  – (DE) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu Füle!
Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy szukają u nas
schronienia, ponieważ ich życie jest zagrożone. Ta odpowiedzialność wynika z jednej
strony z wartości moralnych, które reprezentuje dziś Europa, oraz z osobistej historii wielu
Europejczyków, o której w tym kontekście często się zapomina – a z drugiej strony, z
gwarancji prawnych udzielonych w międzynarodowych traktatach i konwencjach.

Skoro podejmujemy się odpowiedzialności, musimy być również gotowi przyjąć
towarzyszący jej ciężar. Oznacza to jego równy podział pomiędzy państwa członkowskie.
Z całą pewnością nie oznacza to złożenia całej odpowiedzialności na barki kilku krajów,
których granice akurat pokrywają się z granicami zewnętrznymi UE ani też – a jest to
praktyka naganna, na którą nie mogę się zgodzić – płacenia takim reżimom, jak dyktatura
Kaddafiego, za uwolnienie nas od tego ciężaru.

Nie mylmy pojęć. Jeśli będziemy potrafili powstrzymać ludzi przed podjęciem
niebezpiecznej podróży, w której ich życie może być zagrożone, to jest to coś dobrego.
Jednak pułkownik Kaddafi i jego reżim nie są zainteresowani ratowaniem życia ani ochroną
ludzi. Interesują ich tylko twarde fakty finansowe. Unia Europejska powinna strzec się, by
nie zostać wspólnikiem reżimu, który okazuje prawom człowieka całkowite lekceważenie.
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Odwiedzałem obozy w Libii i widziałem, co się w nich dzieje. Mieliśmy okazję rozmawiać
z odpowiedzialnymi za nie ludźmi. Ich nie interesują ani prawa człowieka, ani możliwość
udzielenia ludziom schronienia. Skarżyli się, że nie daliśmy im kanonierek, co pozwoliłoby
im skuteczniej bronić granic. Dobrze zrobiliśmy, że nie zaopatrzyliśmy pułkownika
Kaddafiego w żadne okręty, ponieważ mogłyby one stać się narzędziami o podwójnym
zastosowaniu. Musimy wziąć to pod uwagę. Nie wolno nam zdradzać naszych wartości
tylko dlatego, że chcemy zyskać korzyści gospodarcze lub umowę o readmisji. Jestem też
zdania, że powinniśmy zastanowić się nad mandatem do negocjacji dla wszystkich posłów
tego Parlamentu, a nie tylko dla nielicznych. Tajna dyplomacja nie przyniesie nam dużo
większych postępów, zwłaszcza nie po doświadczeniach, jakie my w Unii Europejskiej
mieliśmy z tym reżimem – nie można tu użyć żadnej innej nazwy – pułkownika Kaddafiego.
Jest to kolejna sprawa, o której nie powinniśmy zapominać. Apeluję, aby Państwo tego
dopilnowali. Pani poseł Gomes wymieniła wszystkie kryteria, które należy spełnić, jeśli
mamy kiedykolwiek osiągnąć etap umowy.

Simon Busuttil (PPE)   – (MT) Panie Przewodniczący! Ci, którzy są przeciwni umowie z
Libią, powinni docenić fakt, że jest to nasz sąsiad. Nie można ignorować sąsiadów. Trzeba
znaleźć jakiś sposób na życie z sąsiadem, przy czym nie musi to koniecznie oznaczać
zgody na jego sposób załatwiania spraw.

Tym koleżankom i kolegom, którzy nie pochodzą z kraju sąsiadującego z Libią bardzo
wygodnie jest krytykować tę umowę, ale znacznie trudniej przychodzi krajom
śródziemnomorskim, położonym blisko Libii, znalezienie sposobu na współpracę z tym
krajem.

To prawda, że przedmiotowa umowa powinna również obejmować rozdział dotyczący
imigracji, a także umowę o readmisji. Bez wątpienia dokument ten musi obejmować także
prawo do międzynarodowej ochrony dla tych wszystkich, którzy starają się o azyl.

Francisco José Millán Mon (PPE)    – (ES) Panie Przewodniczący! Ta debata w sprawie
Libii odbywa się w czasie, gdy bardzo znaczące zmiany zachodzą w innym sąsiadującym
z nami krajem śródziemnomorskim – Tunezją.

Zawsze wierzyłem, że Unia Europejska musi wspomagać promowanie poważnych reform
w regionie śródziemnomorskim w celu stworzenia obszaru wolności i dobrobytu. Odnoszę
się tu do moich wystąpień w tym Parlamencie w ostatnich latach, w których wielokrotnie
powtarzałem, że polityka Unii nie może skupiać się po prostu na utrzymywaniu status quo.

Nie jest to jednak główny przedmiot dzisiejszej debaty, jest nim umowa ramowa z Libią.
Chciałbym podkreślić potrzebę prowadzenia współpracy z Libią w zakresie zarządzania
przepływem migrantów, włączając w to readmisję nielegalnych imigrantów, w tym także
obywateli krajów trzecich, podobnie jak w przypadku wszystkich zawieranych przez Unię
umów o readmisji.

Zgoda na te elementy stanowiska Libii, które są sprzeczne z tą umową będzie mieć zgubne
skutki z uwagi na newralgiczne położenie Libii jako kraju tranzytowego; będzie to również
bardzo zły sygnał dla negocjacji z Marokiem i Algierią w sprawie umów o readmisji, które
od lat tkwią w martwym punkcie.

Musimy więc także nalegać, aby władze libijskie przestrzegały praw uchodźców, w tym –
jak już mówiliśmy – zasady non-refoulement.
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Salvatore Iacolino (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Kraje Maghrebu
przechodzą trudny okres. Krwawe starcia w Tunezji z kilku ostatnich dni są na to
ostatecznym dowodem.

Na obecnym etapie historii byłby to poważny błąd, gdybyśmy nie uznali naglącej i
stanowczej potrzeby wzmocnienia stosunków z Libią, która leży w sercu regionu
śródziemnomorskiego i odgrywa żywotną rolę w powstrzymywaniu i regulacji przepływu
imigrantów. Pomimo wszystkich związanych z nią sprzeczności – a byłem w Libii z panią
poseł Gomes – nie ma wątpliwości, że umowa ramowa z całą pewnością może przyczynić
się do walki z terroryzmem oraz do kwestii swobód podstawowych i surowców
energetycznych. Lekceważenie Libii i Maghrebu naprawdę będzie bardzo poważnym
błędem.

Za punkt odniesienia służy tutaj traktat o przyjaźni z Włochami, który można zastosować
dla zapewnienia, że ta umowa ramowa będzie naprawdę dobra.

Štefan Füle,    komisarz – Panie Przewodniczący! Dziękuję posłom za ich spostrzeżenia.
Prześlę sprawozdawczyni, pani poseł Gomes, więcej szczegółów dotyczących krajowych
planów indykatywnych na lata 2011-2013, zgodnie z którymi na realizację naszych
programów w Libii przeznaczonych zostało 60 milionów euro.

Jestem w pełni świadomy, że w relacjach z Libią niektóre tematy nastręczają problemów.
Pomimo to Unia Europejska wybrała rozwiązanie polegające na budowaniu stosunków z
Libią, co ma umożliwić zajmowanie się w sposób otwarty i konstruktywny wszystkimi
sprawami, w tym tak delikatnymi jak prawa człowieka, poszanowanie podstawowych
wolności i prawa imigrantów.

W zeszłym roku odwiedziłem wspólnie z Cecilią Malmström ośrodek detencyjny na Pustyni
Libijskiej. Nie mam najmniejszych złudzeń co do wyzwań, przed jakimi stoimy. Miałem
również okazję zrozumieć, jaka jest alternatywa dla naszego zaangażowania w dziedzinie
migracji.

Pozwolę sobie dodać trzecią, osobistą uwagę: tymi negocjacjami nikogo nie nagradzamy,
lecz dbamy o nasze interesy w sposób zgodny z wartościami, w które wierzymy. Libia
okazuje pełną gotowość do pogłębienia stosunków z Unią Europejską. Uważamy to za
korzystne i jesteśmy zdania, że Unia Europejska powinna kontynuować politykę
zaangażowania. Jestem oczywiście gotów dopilnować, by odbywało się to z całkowitą
przejrzystością i z uwzględnieniem stanowiska Parlamentu Europejskiego.

PRZEWODNICZY: LÁSZLÓ TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Ana Gomes,    sprawozdawczyni – Panie Przewodniczący! Chciałabym podziękować
wszystkim moim koleżankom i kolegom, którzy brali udział w dzisiejszej debacie.

Myślę, że w trakcie tej debaty jasne stały się dylematy, przed którymi stoimy. Po mojej
wizycie w Libii w listopadzie 2010 roku, w składzie delegacji pod przewodnictwem naszego
kolegi, pana posła Panzeriego, doszłam do wniosku, że musimy nadal forsować politykę
zaangażowania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z trudnym partnerem
do rozmów, ale przesadą byłaby zmiana tego kursu, ponieważ istnieją zobowiązania
humanitarne w stosunku do ludzi tak bardzo cierpiących w Libii, a w szczególności do
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imigrantów, którzy przemieszczają się przez jej terytorium i muszą znosić panującą tam
sytuację.

Sądzę, że wiele tych trudności wynika z faktu, że reżim ten jest izolowany. Pomimo
trudności i choć nie mamy złudzeń, że szybko dojdziemy do porozumienia albo że
wszystkie postawione przez nas warunki zostaną spełnione, musimy kontynuować taki
kurs. Moim zdaniem to nie podlega dyskusji.

Istotnie, w tym sensie, bardzo ważne jest posiadanie stałej delegacji UE w Trypolisie, myślę
bowiem – podobnie jak mówiło tu wielu posłów – że to, co dzieje się teraz w Tunezji musi
nieuchronnie przynieść reperkusje w Libii, pomimo istniejących różnic. W przypadku
Libii mamy do czynienia z sytuacją pod wieloma względami odmienną, z uwagi na
całkowitą zależność tego narodu od dochodów ze sprzedaży ropy.

Niemniej myślę, że przesłanie jest takie, iż pomimo różnego postrzegania przez nas sytuacji
na obecnym etapie, jesteśmy gotowi uważnie śledzić prowadzone przez Komisję negocjacje.
Jestem wdzięczna za spotkania informacyjne, w których braliśmy udział, a które były
bardzo pożyteczne. Będziemy śledzić je bardzo pilnie i w dowolnym czasie będziemy
gotowi przedstawić nasze zalecenia.

Myślę, że bardzo szeroka zgodność, jaką udało nam się osiągnąć we współpracy z moimi
kontrsprawozdawcami i wszystkimi innymi, stanowi bardzo wyraźne przesłanie – dla
Rady i dla Komisji, której zadaniem jest prowadzenie negocjacji, ale też i dla naszych
libijskich partnerów – mówiące o tym, jakie postulaty należy koniecznie spełnić, jeżeli
mamy osiągnąć poprawę, którą chcielibyśmy widzieć w stosunkach dwustronnych, a także
w kluczowej kwestii poszanowania praw człowieka w Libii. To przesłanie jest bardzo
wyraźne.

Przewodniczący   – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we czwartek 20 stycznia 2011 r.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

David Martin (S&D),    na piśmie – Z zadowoleniem przyjmuję otwarcie negocjacji
pomiędzy UE a Libią, które jest krokiem w kierunku rozwijania nowych stosunków przez
UE w regionie śródziemnomorskim i w Afryce. Uznaję również współpracę z Libią za
użyteczną w kontekście zajmowania się takimi kwestiami, jak bezpieczeństwo i stabilność,
migracja, zdrowie publiczne, zmiana klimatu, energia i kultura.

Wzywam jednakże Radę i Komisję, aby naciskały na ratyfikację i wdrożenie przez Libię
konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku oraz protokołu do tej
konwencji z 1967 roku, jak również pełną współpracę z UNHCR – tak, by zagwarantować
imigrantom odpowiednią ochronę i prawa oraz przyjąć takie prawo azylowe, na mocy
którego uznawane będą odpowiednio status uchodźców i ich prawa, szczególnie takie jak
zakaz stosowania zbiorowych wydaleń i zasada non-refoulement.

Przypominam również Radzie i Komisji o obowiązku zapewnienia przez nie pełnej
zgodności polityki zewnętrznej UE z kartą praw podstawowych, a w szczególności z jej
art. 19, zawierającym zakaz stosowania zbiorowych wydaleń i wprowadzającym zasadę
non-refoulement. Wzywam Radę i Komisję, aby zażądały od libijskich władz podpisania
protokołu ustaleń, na mocy którego UNHCR uzyskałaby obecność prawną w tym kraju,
z mandatem do prowadzenia w pełnym przysługującym UNHCR zakresie działań w
dziedzinie dostępu i ochrony.
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14. Koszty rozpatrywania wniosków o azyl w państwach członkowskich (debata)

Przewodniczący   – Bardzo Pani dziękuję, Pani Poseł Gomes; niniejszym zamykam debatę.
Głosowanie odbędzie się jutro o godzinie 12:00. Kolejnym punktem porządku dziennego
jest ostatnie w tym dniu sprawozdanie, a dokładniej pytanie ustne skierowane do Komisji
i Rady dotyczące kosztów rozpatrywania wniosków o azyl w państwach członkowskich.
W pierwszej kolejności udzielam głosu autorce, pani poseł Nadji Hirsch. Ma Pani dwie
minuty.

- pytanie ustne do Rady zadane przez poseł Nadję Hirsch, poseł Renate Weber, poseł Cecilię
Wikström, posła Louisa Michela, poseł Sonię Alfano, posła Stanimira Ilcheva, poseł Nathalie
Griesbeck i posła Jana Muldera, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów
na rzecz Europy, dotyczące przekazywania informacji na temat kosztów rozpatrywania
wniosków o udzielenie azylu w państwach członkowskich (O-0169/2010 - B7-0662/2010),

- pytanie ustne do Komisji zadane przez poseł Nadję Hirsch, poseł Renate Weber, poseł
Cecilię Wikström, posła Louisa Michela, poseł Sonię Alfano, posła Stanimira Ilcheva, poseł
Nathalie Griesbeck i posła Jana Muldera, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i
Demokratów na rzecz Europy, dotyczące przekazywania informacji na temat kosztów
rozpatrywania wniosków o azyl w państwach członkowskich (O-0170/2010 -
B7-0663/2010),

- pytanie ustne do Rady, zadane przez poseł Monikę Hohlmeier i posła Simona Busuttila,
w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), dotyczące
przekazywania informacji na temat kosztów rozpatrywania wniosków o azyl w państwach
członkowskich (O-0175/2010 - B7-0664/2010),

- pytanie ustne do Komisji, zadane przez poseł Monikę Hohlmeier i posła Simona Busuttila,
w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), dotyczące
przekazywania informacji na temat kosztów rozpatrywania wniosków o azyl w państwach
członkowskich (O-0176/2010 – B7-0665/2010),

- pytanie ustne do Rady, zadane przez poseł Monikę Flašíkovą Beňovą, posła Claude’a
Moraesa, poseł Sylvie Guillaume, poseł Carmen Romero López i posła Antonia Masipa
Hidalgo, w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie
Europejskim dotyczące stanu zaawansowania prac dotyczących wniosku Komisji
dotyczącego przekształcenia dyrektywy w sprawie procedur azylowych (O-0179/2010 -
B7-0003/2011),

- pytanie ustne do Rady, zadane przez poseł Hélène Flautre w imieniu Grupy
Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego, dotyczące obecnego stanu prac nad
dyrektywą proceduralną (O-0210/2010 - B7-0004/2011) i

- pytanie ustne do Rady, zadane przez posła Kyriacosa Triantaphyllidesa, posła Cornelisa
de Jonga, poseł Cornelię Ernst i poseł Marie-Christine Vergiat w imieniu Grupy Zjednoczonej
Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy, dotyczące przekazywania informacji
Parlamentowi i Komisji na temat nierozstrzygniętych kwestii w Radzie dotyczących
dyrektywy w sprawie procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy (O-0177/2010 -
B7-0002/2011).

Nadja Hirsch,    autorka – (DE) Panie Przewodniczący! Uzgodniliśmy w Parlamencie
Europejskim, że chcemy, aby wspólny europejski system azylowy był gotowy w 2012
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roku. W jego ramach we wszystkich państwach członkowskich mają obowiązywać takie
same lub podobne warunki.

Wdrażanie tego systemu napotkało jednak opór i wynika to przede wszystkim z faktu, że
w trakcie dyskusji nad pakietem azylowym otrzymywaliśmy niewystarczające informacje,
czasem ich w ogóle nie dostawaliśmy, a zdarzały się nawet informacje sprzeczne. Za
podstawę do szacunków finansowych dotyczących dyrektywy proceduralnej i kosztów
w państwach członkowskich służyły nam bardzo skąpe dane. Zamierzamy wezwać Komisję,
aby przedstawiła Parlamentowi analizę lub niezbędne informacje. Dotyczy to takich
obszarów, jak usługi tłumaczy ustnych, a także poradnictwo prawne. Nie jest jasne, jakie
skutki będzie to naprawdę miało w państwach członkowskich.

Z drugiej strony, w trakcie procesu rewizji dyrektywy proceduralnej stało się jasne, że
potrafimy przygotować wysokiej jakości, szybką procedurę – taką, z której skorzystają
obie strony, ponieważ pomaga ona w szybkim podejmowaniu decyzji, dzięki czemu
sytuacja jest ona zrozumiała dla ludzi i nie powoduje powstawania wielu błędów. Naszym
celem, jako liberałów, jest udzielenie Komisji pełnego poparcia dla jej planów. Potrzebujemy
jednak argumentów – także w rozmowach z państwami członkowskimi – które pozwolą
nam zaprezentować rezultaty rewizji tego pakietu azylowego, a w szczególności dyrektywy
proceduralnej. Dlatego też wzywamy Komisję, aby udzieliła nam prawdziwego wsparcia,
które zapewni, że ten pakiet azylowy do 2012 roku stanie się rzeczywistością i umożliwi
nam ustanowienie wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Monika Hohlmeier,    autorka – (DE) Panie Przewodniczący! To ważne, by UE uporała się
z problemami migracji i prawa do azylu. Komisja przedłożyła wnioski w tej sprawie.
Dotychczas nie dokonano jednak wnikliwej analizy wdrażania już istniejących przepisów
prawnych. Nie ma też prawie żadnych szczegółowych wyliczeń ani analiz dotyczących
tych nowych wniosków. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów)
z całego serca popiera prawo do azylu i prawo do ochrony dla tych, którzy jej potrzebują.

Jeśli jednak spojrzymy na obecną sytuację, niestety okazuje się jasne, że ludzie składają
wnioski o azyl z bardzo różnych przyczyn, a nawet notorycznie nadużywają tego systemu.
Prawo do azylu i ochrony uzupełniającej nie ma być narzędziem umożliwiającym
wszelkiego rodzaju migrację do 27 państw członkowskich. Musimy zagwarantować, że
przestępcy prowadzący zorganizowany handel ludźmi nie będą mieli możliwości zarabiania
miliardów euro na ludzkiej niedoli z powodu naszego prawa azylowego.

Procedury azylowe muszą odpowiadać swoim celom i należy wdrażać je z wielką
ostrożnością. Ofiary prześladowań muszą mieć zagwarantowane schronienie w UE. Dlatego
też w tych nowych projektach zostały ustanowione zobowiązania Komisji w tym
kontekście. Myślę, że wiele z nich jest właściwych, w tym zapewnienie tłumaczy ustnych,
odpowiedniej opieki zdrowotnej i uwzględnienie szczególnych potrzeb związanych z
ochroną.

Chciałabym jednak wspomnieć o punktach, które uważam za problematyczne. Organy
państw członkowskich otrzymały stanowczo za mało możliwości zapobiegania
nadużyciom. Rozwiązanie polegające na przyśpieszonej procedurze i procedurze granicznej
powinno być ograniczone poprzez stosowanie opłat. Istnieje bardzo niewiele możliwości
nałożenia sankcji w przypadku poważnego zaniedbania obowiązku współpracy przez
osobę składającą wniosek. Z drugiej strony, jeżeli osoba ubiegająca się o azyl gdzieś zniknie,
to państwo członkowskie nie może doprowadzić procedury do negatywnego rozpatrzenia.
Jeśli osoba ta ponownie się pojawi, to zostanie jej przedstawiona rozszerzona lista opcji
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proceduralnych. Nawet jeżeli wniosek jest w wyraźny sposób pozbawiony podstaw, to z
procedury przyśpieszonej będzie można skorzystać tylko po złożeniu kolejnego wniosku.
Spowoduje to znaczący wzrost kosztów.

Zgodnie z obecnym projektem Komisji, bezpłatne porady prawne zapewniać będzie
prawnik, co również wpłynie na znaczny wzrost kosztów po stronie państw członkowskich.
Chciałabym po prostu, aby Komisja ponownie przemyślała praktyczne konsekwencje
swoich projektów, ich skutki finansowe oraz problemy, jakie sprawi to władzom w
państwach członkowskich. Chcemy systemu o wysokim standardzie, ale musi on nadawać
się do realizacji i nie może stawiać przed już i tak przeciążonymi państwami członkowskimi
zupełnie niewykonalnych zadań.

Sylvie Guillaume,    autorka – (FR) Panie Przewodniczący! Chciałabym zauważyć, że jak
sądzę, jedną ze spraw do omówienia w tej debacie jest ustanowienie wspólnego
europejskiego systemu azylowego do 2012 roku, dzięki czemu w końcu będziemy mogli
położyć kres mnożeniu najgorszych praktyk krajowych.

Nie zapominajmy o tym, ponieważ oznacza to, że musimy dążyć do większej harmonizacji
w oparciu o wspólne reguły. Oczywiście uważam, że sama praktyczna współpraca nie
doprowadzi do rozwiązania kwestii obecnych rozbieżności pomiędzy krajowymi systemami
azylowymi.

Chciałabym również, jeśli mogę, wyrazić obawę odnośnie do stanu zaawansowania prac
nad wspólnym europejskim systemem azylowym, w związku z licznymi opóźnieniami
prac w Radzie. Przyszłość tego złożonego przedsięwzięcia jest zupełnie niejasna. Wystarczy
spojrzeć na prowadzoną przez Komisję próbę ratowania sytuacji poprzez przygotowywany
przez nią wniosek dotyczący przekształcenia dwóch dyrektyw.

W takiej sytuacji musimy więc rozmawiać o kosztach, ponieważ na tym skupiamy się w
trakcie dzisiejszej debaty. Dowiadujemy się, że ściślejsze gwarancje proceduralne
doprowadzą do znaczącego wzrostu obciążenia finansowego państw członkowskich
związanego ze sprawdzaniem wniosków o azyl, co będzie dla nich jeszcze trudniejsze z
uwagi na kondycję ich budżetów w warunkach kryzysu gospodarczego.

Powtarzam jednak, że to nieskuteczne, niechlujne procedury wiążą się z wyższymi kosztami
dla państw członkowskich. Uważam, że podejście w oparciu o działania początkowe, jakie
zaleca Komisja w swoim wniosku o przekształcenie dyrektywy, innymi słowy ulepszenie
procedur pierwszej instancji, pozwoli nam na zastosowanie w perspektywie
średnioterminowej prawdziwej ekonomii skali.

Dlaczego? Ponieważ od samego początku te zharmonizowane procedury ułatwią władzom
identyfikację fałszywych wniosków i zapewnią wyraźniejsze wytyczne dotyczące podstaw
dla decyzji. Pozwoli to szybciej podejmować słuszne decyzje, co później skróci zarówno
czas trwania procedury, jak i liczbę odwołań od decyzji i decyzji uchylonych przez sądy,
a to z kolei zmniejszy koszty zatrzymania i w rezultacie koszty całkowite.

Co więcej, skoro chcemy mówić o kwestii kosztów, to dlaczego nie mielibyśmy też
rozmawiać o systemie Dublin/Eurodac? Dlaczego żadne z państw członkowskich nie
odważyło się zażądać przedłożenia sprawozdania dotyczącego efektywności stosowania
tego systemu pod względem kosztów? Wiemy, że w sprawie niektórych przerażających
opisów przeżyć ludzi nie prowadzi się żadnych ocen, które byłyby poparte przekonującym
materiałem dowodowym, zarówno w odniesieniu do faktycznych transferów, jak i
zapobiegania wtórnemu napływowi lub wielokrotnemu składaniu wniosków, pomimo
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iż są to dokładnie te powody, dla których stworzono system dubliński. Rozmawiajmy
więc o kosztach, bo to potrzebne, lecz spójrzmy na ten system jako na całość, uwzględniając
koszty systemu dublińskiego.

Z mojego punktu widzenia, jako autorki sprawozdania dotyczącego dyrektywy w sprawie
procedur azylowych, jestem przekonana, że obecny poziom harmonizacji jest
niewystarczający i ma negatywny wpływ na jakość i skuteczność tego procesu. Te braki
są szkodliwe zarówno dla państw członkowskich, jak i dla ofiar prześladowań. Wciąż
pamiętamy o terminie, jakim jest rok 2012, ale nie wolno nam mieć poczucia, że musimy
śpieszyć się z tekstem, którego podstawą będą najdalej posunięte uproszczenia tylko
dlatego, że musimy wywiązać się z terminów. Potrzebujemy uczciwych, przystępnych i
skutecznych procedur – to w każdym razie bezwzględnie pozostanie celem moim i mojej
grupy politycznej.

Hélène Flautre,    autorka – (FR) Panie Przewodniczący! Myślę, że celem tej dyskusji jest
skłonienie Rady, aby wreszcie odkryła karty, ponieważ muszę powiedzieć, że wobec tego,
ze jest to tak ambitny – nie mówiąc już o tym, że niezbędny – pakiet reform dotyczących
prawa azylowego, trudno jest uwierzyć, że my wszyscy dostajemy, czasem sprzeczne ze
sobą, strzępy informacji o tym, dlaczego Rada opóźnia pracę nad wnioskami, które już
od dawna są przedmiotem rozważań.

Zaczynamy mieć mgliste pojęcie, że Rada lub państwa członkowskie mogą grać na zwłokę
z uwagi na koszty, lecz nie jest nawet jasne, co mamy przez to rozumieć. Czy oni mówią
o kosztach w kategoriach ludzkich, politycznych, czy finansowych? W każdym razie te
różne koszty są niekiedy ze sobą powiązane.

Jedna rzecz jest pewna: obecnie w Europie mamy do czynienia z przypadkami stosowania
niezadowalających praktyk i nieodpowiedniej ochrony. Po pierwsze nie jest prawdą, że
Europa dźwiga na swych barkach wszystkie problemy tego świata. Dla przykładu, myślę,
że w 2007 roku Europa przyjęła tylko 14% spośród całkowitej liczby uchodźców na
świecie. Po drugie, niektóre z obowiązujących praktyk są całkowicie nie do przyjęcia. Myślę
o takich przykładach, jak testy fallometryczne w Republice Czeskiej, właśnie tu, w Europie,
lub o dokumentach Komitetu przeciwko Torturom, dzięki którym światło dzienne ujrzało
wiele takich przypadków, jak przymusowa repatriacja bez prawa do odwołania lub w
oparciu o pośpiesznie realizowane procedury.

Myślę, że z całą pewnością możemy mówić o kosztach: dla przykładu, mogliśmy mówić
o koszcie wydalania migrantów, który jest bardzo wysoki: zgodnie z informacjami
francuskiego Senatu wynosi on 20 tysięcy euro na wydaloną osobę. Nade wszystko możemy
mówić o tym, w jaki sposób moglibyśmy wpłynąć na poprawę tej sytuacji. Są oczywiście
pytania dotyczące sposobu usprawnienia procesu podejmowania decyzji w pierwszej
instancji, które zadała w swoim sprawozdaniu pani poseł Guillaume, jako że około 50%
decyzji podjętych w pierwszej instancji jest uchylanych w następstwie złożonych odwołań.
Z całą pewnością można poczynić bardzo znaczące oszczędności, jeśli chodzi o koszty
finansowe, ludzkie i polityczne.

Moglibyśmy ponownie przyjrzeć się nieprawidłowościom występującym w konwencji
dublińskiej; myślę, że Rada powinna spojrzeć na nie bardzo uważnie, ponieważ oznaczają
one istotne koszty – zarówno w wymiarze ludzkim, jak i finansowym.

Wreszcie powiem – i na tym zakończę – bardzo kosztownym elementem jest zatrzymanie,
jak potwierdza to przeprowadzona przez Parlament analiza. Koszty zatrzymywania osób
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ubiegających się o azyl są wprost ogromne. To należy powiedzieć, poinformować obywateli,
i wymaga to również omówienia w Radzie. Jest to naprawdę pilne.

Cornelis de Jong,    autor – (NL) Panie Przewodniczący! Niekiedy padamy ofiarą naszych
własnych metod pracy. Gdybyśmy mieli tylko jedną dyrektywę w sprawie azylu regulującą
procedury, kryteria oceny i przyjmowania, to mielibyśmy do wyboru tylko dwie możliwości:
albo przyjąć tę dyrektywę, z poprawkami lub bez, albo stanąć wobec fiaska w negocjacjach.
Scenariusz taki pozwoliłby nam w Parlamencie Europejskim powiedzieć „nie” wspólnej
polityce azylowej i „nie” systemowi stworzonemu w oparciu o rozporządzenie dublińskie.

Rzeczywistość jest jednak inna. Mamy cały szereg dyrektyw. Rada może udzielić
pierwszeństwa jednej dyrektywie, równocześnie uznając inną za zbyt kontrowersyjną.
Niedługo już znajdziemy się w sytuacji, w której, owszem, będziemy mogli negocjować
nowe rozporządzenie dublińskie, lecz wciąż nie uda nam się wypracować żadnego
porozumienia, na przykład w sprawie procedur azylowych lub przyjmowania. Pomyślmy,
jakie może to mieć następstwa. Gdyby do tego doszło, przerzucilibyśmy odpowiedzialność
za sprawdzanie wniosków o azyl na państwa członkowskie, nie mając w zamian żadnej
gwarancji, że wnioski te zostaną właściwie sprawdzone, a osoby ubiegające się o azyl
znajdą należytą opiekę. Uznaję to za całkowicie niedopuszczalne, zwłaszcza biorąc pod
uwagę aktualną sytuację.

Stąd też moje pytanie do Rady i Komisji: w jaki sposób zamierzają Państwo zagwarantować,
że uchronią dyrektywę w sprawie procedur azylowych przed impasem bez poświęcania
jakości? Wkrótce otrzymają Państwo od Parlamentu szereg wniosków dotyczących
sposobów ulepszenia tej dyrektywy. Czy spróbują Państwo przekazać państwom
członkowskim wyraźny sygnał, który wysłali posłowie i czy będą Państwo wzbraniać się,
jeśli państwa członkowskie będą nalegały na przyjęcie podejścia, które pozostawi im
możliwość wyboru?

W ramach podsumowania chciałbym wyjaśnić pewną kwestię. W moim pytaniu nie
odniosłem się w żaden sposób do kosztów procedury azylowej. Pominąłem je nie dlatego,
że jestem nieświadom tej sprawy, ale dlatego, że godne traktowanie osób ubiegających się
o azyl ma dla mnie nadrzędne znaczenie. Wymaga to uporządkowanej procedury i
odpowiednich ustaleń dotyczących przyjmowania. Jeśli tego nie uregulujemy należycie,
to już nie będę miał najmniejszej chęci, by pracować nad innymi pomniejszymi
inicjatywami. Mam nadzieję, że mam pełne poparcie Komisji Europejskiej – szczególnie
w tym zakresie.

Enikő Győri,    urzędująca przewodnicząca Rady – (ES) Panie Przewodniczący! Dziękuję za
Pana uprzejme słowa. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Posłowie!
Chciałabym podziękować Parlamentowi za możliwość omówienia tego wieczoru bardzo
istotnej sprawy procedur ubiegania się o azyl.

Parlament skierował do Rady pięć pytań, a ponieważ wszystkie odnoszą się do wniosku
Komisji dotyczącego przekształcenia dyrektywy w sprawie procedur azylowych, sugeruję,
abyśmy zbiorczo przedyskutowali te pięć pytań.

W swoich pytaniach odnieśli się Państwo do sprawozdania Komisji z września 2010 roku
na temat stosowania dyrektywy w sprawie procedur azylowych. W sprawozdaniu tym
znajduje się potwierdzenie, że pomiędzy państwami członkowskimi nadal istnieją liczące
się różnice w odniesieniu do procedur azylowych i gwarancji proceduralnych. Rada i
Parlament Europejski zgadzają się, że nie odpowiada to obopólnie przyjętemu przez nas
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celowi w postaci stworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego. W październiku
2008 roku Rada Europejska przyjęła Europejski pakt o imigracji i azylu, w którym podkreśla
się, że UE i jej państwa członkowskie są zdecydowane uczciwie, skutecznie i spójnie podejść
do wyzwań i szans, jakie stwarza imigracja i azyl.

Pakt ten zawiera między innymi konkretne zobowiązanie do podjęcia niezbędnych inicjatyw
mających na celu ukończenie budowania wspólnego europejskiego systemu azylowego.
Dlatego też Rada Europejska zachęciła Komisję do przedłożenia wniosków dotyczących
stworzenia jednolitej procedury azylowej, zawierającej wspólne normy.

W programie sztokholmskim znalazło się również wyraźne stwierdzenie, że w kontekście
stworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego dalej idąca harmonizacja musi
pozostać jednym z zasadniczych celów politycznych UE. Po tym, jak Rada Europejska
nadała w ten sposób politycznego rozmachu temu projektowi, Komisja przedłożyła liczne
wnioski w obszarze polityki azylowej, zarówno w 2008 jak i w 2009 roku: Eurodac, o
którym wspomnieli Państwo wcześniej w trakcie debaty wprowadzającej, wniosek w
sprawie zmiany rozporządzenia dublińskiego lub wniosek w sprawie zmiany dyrektywy
w sprawie warunków przyjmowania; podobnie wniosek w sprawie utworzenia
Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, wreszcie – wniosek dotyczący zmiany
dyrektywy w sprawie procedur azylowych i dyrektywy dotyczącej kwalifikowania.

Po otrzymaniu ich od Komisji, Rada natychmiast przystąpiła do pracy. Na obecnym etapie
Rada i jej organy przygotowawcze poddały wszystkie wnioski intensywnej i skrupulatnej
analizie. Do dziś jedynym spośród wymienionych wniosków, który zdołały przyjąć
Parlament i Rada, jest rozporządzenie w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu
Wsparcia w dziedzinie Azylu. Cieszę się, że urząd ten wkrótce rozpocznie działalność. W
zeszłym roku Parlament i Rada również uzgodniły kwestię zmiany dyrektywy o rezydentach
długoterminowych, która – jak uważam – nada znaczącego przyspieszenia dalszym pracom
nad wspólnym europejskim systemem azylowym.

Niestety – i tu mają Państwo pełne prawo do niezadowolenia – postęp w innych obszarach
okazał się trudniejszy. Jestem pewna, że są Państwo w pełni świadomi delikatnej natury
tej sprawy z politycznego punktu widzenia i trudności technicznych. Tutaj zarówno my,
Rada jak też – jak sądzę – Parlament, będziemy potrzebować więcej czasu. Jak Państwo
bardzo dokładnie wskazali w przedłożonych pytaniach, we wniosku Komisji dotyczącym
przekształcenia dyrektywy w sprawie procedur azylowych zostało poruszone szczególnie
dużo trudnych kwestii. Także i Parlament jest w trakcie formułowania swojego stanowiska,
co dobrze odzwierciedla złożony charakter tego procesu. Jest oczywiste, że istnieją poważne
obawy, jeśli chodzi o kilka spraw związanych z tym wnioskiem. Dotyczą one w
szczególności kwestii potencjalnego wpływu proponowanych środków na koszty
krajowych procedur azylowych i skuteczność takich procedur. Wcześniej dzisiejszego
wieczoru sami Państwo wspominali, że musimy istotnie poświęcać szczególną uwagę
skuteczności i kosztom. Państwa członkowskie zgadzają się z celami dotyczącymi
harmonizacji i zamierzają osiągnąć porozumienie w sprawie niektórych zasadniczych
standardów i wartości oraz jednolitych kryteriów ochrony. Państwa członkowskie są w
związku z tym gotowe w pełni szanować prawo do ochrony osób ubiegających się o azyl.

Państwa członkowskie pragną jednak nadać swoim systemom zrównoważony charakter,
szczególnie zważywszy na obecną trudną sytuację gospodarczą. Aby tak się stało,
gwarancje, jakich udzielamy osobom ubiegającym się o azyl oraz przepisy, które muszą
być skuteczne, możliwe do wyegzekwowania i nie mogą pociągać za sobą wzrostu obciążeń
administracyjnych i finansowych, muszą być zrównoważone. Rada jest zasadniczo
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przekonana, że jeśli w tym zakresie nie uda nam się uzyskać odpowiedniej równowagi,
osoby zupełnie nie potrzebujące ochrony, jak już wspomniała o tym pani poseł Hohlmeier,
będą miały powody, by nadużywać systemu azylowego. Nadużycia takie mogą szkodzić
osobom ubiegającym się o azyl, które naprawdę potrzebują ochrony, a w dłuższej
perspektywie mogą zagrażać sprawie udzielania azylu w Unii Europejskiej. W tym
kontekście zapowiedź Komisji, że zamierza przedłożyć zmieniony wniosek, spotkała się
z szerokim poparciem w Radzie, co zapewne pan komisarz zaraz omówi.

Jestem pewna, że ten nowy wniosek przyczyni się do ożywienia debaty w Radzie, co
zagwarantuje, że ten nowy wniosek będzie odzwierciedlać opinie zarówno Rady, jak i
Parlamentu. Będziemy więc mogli czynić postępy w sprawie wniosku dotyczącego procedur
azylowych, który, jak Państwo trafnie wskazali w przedłożonych pytaniach, jest ważnym
elementem pakietu azylowego. Muszę tu dodać, że w odpowiedzi na zapowiedź Komisji,
państwa członkowskie zdecydowanie wyraziły gotowość do udzielenia Komisji wsparcia
w pracach nad tym nowym wnioskiem.

W tym kontekście pozwolę sobie wskazać na jeszcze jeden aspekt. Bardziej szczegółowe
oszacowanie kosztów sprawdzania składanych wniosków byłoby ułatwione, gdybyśmy
dysponowali takimi wyliczeniami. To pozwoliłoby nam na przeprowadzenie odpowiedniej
debaty w Radzie. Niestety muszę poinformować Państwa, że w Radzie nie posiadamy
takich informacji. W myśl traktatów, sprawdzanie wniosków o azyl leży w zakresie
kompetencji państw członkowskich. Zbieranie i zamawianie informacji dotyczących
kosztów sprawdzania wniosków o azyl nie należy do zadań, które na mocy Traktatów
miałaby realizować Rada. Dlatego też, jako przedstawicielka Rady nie mogę w trakcie
obecnej debaty nie mogę zobowiązać się – niezależnie od tego, czy mówię w imieniu Rady,
czy we własnym – do udostępnienia potrzebnych informacji. Rada jest oczywiście nadal
gotowa kontynuować swoje prace nad wnioskiem dotyczącym zmiany dyrektywy w
sprawie procedur azylowych, a ja chciałabym podziękować Państwu za wykonaną przez
Państwa dotychczas pracę. Ufam, że Komisja uwzględni zgłoszone dotychczas przez
Państwa uwagi w nowym wniosku.

Liczymy na zaangażowanie i doświadczenie Parlamentu Europejskiego. Prezydencja
węgierska jest pewna, że poprzez należytą współpracę uda nam się dokonać postępu także
w tym obszarze. Proszę pamiętać że celem prezydencji węgierskiej jest przygotowanie
wspólnego europejskiego systemu azylowego, którego stworzenie zaplanowane jest na
2012 rok. Państwo również wspomnieli tu kilka przepisów, w kontekście których z całą
pewnością chcielibyśmy uzyskać postęp. Przed końcem prezydencji węgierskiej zamierzamy
osiągnąć polityczne porozumienie w dyskusji nad dyrektywą w sprawie kwalifikowania,
a także w obszarze dotyczącym rozporządzenia dublińskiego. Zrobimy wszystko, co w
naszej mocy, aby zwiększyć harmonię pomiędzy Parlamentem a Radą także w kontekście
spraw związanych z tą procedurą.

Štefan Füle,    komisarz – Panie Przewodniczący! Dyrektywa w sprawie procedur azylowych
jest zasadniczym elementem wspólnego europejskiego systemu azylowego. Zamiarem
Komisji jest ustanowienie takiego systemu, który będzie wyważony, sprawiedliwy,
skuteczny i efektywny pod względem kosztów. Skutki finansowe są decydującym aspektem
każdego wniosku Komisji i poddawane jest drobiazgowej ocenie.

W trakcie przygotowywania wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie procedur
azylowych Komisja przeprowadziła szeroko zakrojone badania, zgodnie z wymogami
dotyczącymi oceny skutków. Ocena skutków finansowych opierała się głównie na
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informacjach statystycznych i danych uzyskanych od państw członkowskich za pomocą
rozesłanych przez Komisję szczegółowych kwestionariuszy.

Tylko kilka państw członkowskich było w stanie określić całkowity koszt procedur
azylowych. Inne podały dane dotyczące niektórych elementów – głównie kosztów pomocy
prawnej i tłumaczeń. Na podstawie dostępnych informacji Komisja dokonała oceny
skutków finansowych.

Komisja wyciągnęła wniosek, że między innymi z uwagi na cel w postaci obniżki kosztów
należy dawać pierwszeństwo podejściu, które będzie opierać się na działaniach
początkowych, czyli na inwestowaniu zasobów we wczesne etapy procedury azylowej,
co sprawi, że będzie ona szybsza, bardziej skuteczna i uczciwa. Dodatkowe inwestycje w
procedury pierwszej instancji wpłyną na poprawę skuteczności procedury azylowej.
Inwestycje te zwrócą się dzięki oszczędnościom na etapie odwołań oraz zmniejszeniu
całkowitych kosztów przyjmowania.

Wybór tego podejścia znalazł pełne potwierdzenie w ustaleniach prowadzonego niedawno
w Wielkiej Brytanii projektu pod nazwą „Solihull Pilot”, zaprezentowanego w trakcie
ministerialnej konferencji w sprawie azylu w 2010 roku. Wyniki tego projektu potwierdziły
hipotezę, zgodnie z którą położenie w procedurze azylowej nacisku na działania w
pierwszej instancji, zwłaszcza poprzez udostępnienie fachowej porady prawnej osobie
ubiegającej się o azyl na początku procedury i umożliwienie przedstawicielowi prawnemu
współdziałania z osobą podejmującą decyzję, prowadzi do znaczącej poprawy jakości
decyzji podejmowanych w pierwszej instancji.

Efektem było znacznie szybsze podejmowanie decyzji, wyższy odsetek pozytywnych
decyzji w pierwszej instancji, mniej odwołań oraz wyższy odsetek przypadków wydalenia
do kraju pochodzenia. Powstała możliwość znaczącego obniżenia wydatków na realizację
procedur odwoławczych oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania.
Oszczędności te wyraźnie przewyższyły dodatkowe koszty świadczenia rozszerzonej
pomocy prawnej.

Chciałbym również przypomnieć Państwu o przygotowanej niedawno przez Parlament
Europejski analizie dotyczącej podziału pomiędzy państwami członkowskimi obciążeń
związanych z przyjmowaniem osób ubiegających się o azyl, w której znalazły się wyliczenia
kosztów procedur azylowych i przyjmowania, łącznie z pomocą prawną.

Podsumowując, w ramach oceny skutków Komisja poświęciła wiele uwagi elementowi
kosztów. Ustalenia te potwierdziły empiryczne materiały dowodowe, a uzyskane informacje
uzupełniła dodatkowo wspomniana analiza Parlamentu Europejskiego. Dlatego też Komisja
nie zamierza przygotowywać kolejnej analizy dotyczącej kosztów. Jednakże na kolejnych
etapach negocjacji dotyczących dyrektywy w sprawie procedur azylowych Komisja będzie
nadal z uwagą odnosić się do aspektów związanych z kosztami.

Simon Busuttil,    w imieniu grupy PPE – Panie Przewodniczący! Nie ma żadnych
wątpliwości, że pakiet dotyczący azylu jest obecnie blokowany – i to szkoda. Jest to
niefortunna sytuacja i powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by przerwać ten
impas.

Potrafię znaleźć wiele powodów, dlaczego do tego doszło. W pierwszej kolejności wydaje
się, że skupiamy się na nowych wnioskach wiedząc, że istnieją już gotowe przepisy prawa,
o których wdrożenie walczą państwa członkowskie. Spowodowało to niepokój wśród
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państw członkowskich, ponieważ wyraźnie nie są one przygotowane, aby zajmować się
nowymi przepisami w sytuacji, gdy mają trudności z obowiązującymi.

Po drugie, w nowych wnioskach nakreślono i przewidziano nowe i znacznie większe
zobowiązania oraz obciążenia, które są niekiedy nierealistyczne – zwłaszcza w obecnym
kontekście i które, jak to już podkreślano, mogą prowadzić do nadużyć, których należy
unikać.

Po trzecie, faktycznie brak jest oceny finansowej: analizy, dzięki której można byłoby
określić koszty. Obawiam, się, że będę musiał się z Panem nie zgodzić, Panie Komisarzu.
Nie uważam, aby przeprowadzona przez Parlament Europejski analiza dotycząca podziału
obciążeń dotyczyła kosztów, z jakimi wiążą się te wnioski. W każdym razie to zadaniem
Komisji jest zbadanie skutków finansowych związanych z przedłożonymi przez nią samą
wnioskami.

Co więcej, brakuje wniosku dotyczącego właściwego, prawnie wiążącego mechanizmu
podziału obciążeń – i to także sprawia trudności wielu państwom członkowskim, no i
oczywiście temu Parlamentowi.

I wreszcie, Rada nadal stara się blokować wnioski takie jak ten dotyczący rewizji
rozporządzenia dublińskiego. Bardzo się cieszę słysząc zapowiedzi Rady, że prezydencja
poświęci baczną uwagę tej kwestii i zwiększy wysiłki na rzecz znalezienia rozwiązania dla
tego dublińskiego dossier.

Jest to trudne. Jesteśmy w trudnej sytuacji i musimy się z niej wydobyć. Grupa EPP jest
wciąż bardzo otwarta na współpracę z Radą, a także – co najważniejsze – z innymi grupami
w tym Parlamencie, aby spróbować i wypracować kompromis, który będzie do przyjęcia
dla wszystkich.

Cecilia Wikström,    w imieniu grupy ALDE – (SV) Panie Przewodniczący! Wszystkie
instytucje europejskie obowiązuje pewien termin: wspólny europejski system azylowy ma
być gotowy w 2012 roku. Muszę przyznać, że w tym kontekście odczuwam zarówno
nadzieję, jak i rozpacz. Uda się nam osiągnąć ten cel, czy nie? Opiera się on na wspólnym
systemie przyjmowania osób ubiegających się o azyl, sprawdzaniu wniosków i
podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości tych osób. Gdy tylko system ten zacznie
istnieć, będzie taki sam we wszystkich krajach – a dziś tak nie jest. Obecnie istnieją ogromne
różnice jeśli chodzi o sposób, w jaki przyjmuje się ludzi w różnych państwach
członkowskich.

Ze sprawozdania, do którego pan komisarz Füle przed chwilą się odniósł, wiemy, że istnieją
poważne różnice w sposobie, w jaki państwa członkowskie przyjmują osoby ubiegające
się o azyl. Wiemy również, że koszty spadają, gdy podwyższamy jakość decyzji
podejmowanych w pierwszej instancji. Obecnie pracujemy nad zmianą dyrektywy
proceduralnej; dlatego też dla nas w Parlamencie będzie bardzo ważna świadomość
poszczególnych kosztów, jakie ponoszą różne państwa członkowskie w kontekście
procedury azylowej.

Wierzę, że poprzez przeprowadzenie dogłębnych badań zmniejszymy ryzyko powstawania
błędów i wynikających z nich kłopotów dla ludzi. Dobrze będzie przekonać się, czy Komisja
potrafi przedstawić bardziej dokładną procedurę i pokazać, w jaki sposób możemy obniżyć
koszty przyjmowania osób ubiegających się o azyl.
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Koniec końców, być może będzie to tym decydującym argumentem, do którego odniósł
się poseł Busuttil – innymi słowy, kluczem do wyjścia z impasu w związku ze sztywnymi
stanowiskami jakie, co widzimy, zajmuje Rada. Ogromnie żałuję, że Rada w trakcie tego
procesu jest tak hermetyczna.

Dziś odwiedził nas węgierski premier, który przejął prezydencję Rady. Chciałabym teraz
prosić prezydencję węgierską, aby kontynuowała dobrą pracę rozpoczętą w czasie
prezydencji belgijskiej. To byłoby niefortunne, gdyby proces ten miał ustać. Możemy z
całą pewnością wspólnie stworzyć zdolny do funkcjonowania system azylowy, w którym
kluczowymi pojęciami będzie humanitaryzm i szacunek dla naszego bliźniego – i możemy
zrobić to do 2012 roku. Miejmy więc nadal nadzieję i pracujmy nad urzeczywistnieniem
tego celu.

Rui Tavares,    w imieniu grupy GUE/NGL – (PT) Panie Przewodniczący! Myślę, że w tych
dyskusjach zawsze funkcjonuje skojarzenie, zgodnie z którym akcje humanitarne są drogie
i że nie podejmujemy takich działań, ponieważ są drogie. Wiąże się z nim jednak pewna
interesująca zależność: gdyby działania humanitarne nie były drogie, to byśmy je podjęli.
A tak się składa, że zdarzają się przypadki, kiedy polityka humanitarna jest tańszą polityką.
Przeprowadzona niedawno przez brytyjską Izbę Gmin analiza stanowi dobry dowód na
prawdziwość tego stwierdzenia: system umożliwiający udzielenie osobom starającym się
o azyl szybkiej odpowiedzi jest znacznie tańszy, a opóźnienia i przymusowe wydalanie
rodzin są natomiast bardziej kosztowne.

Mówimy tylko o kosztach administracyjnych nie licząc kosztów, jakie ponoszą same osoby
ubiegające się o azyl, zarówno te, którym prawo do azylu przysługuje, jak i te, których
wnioski są ostatecznie odrzucane ze słusznych lub niesłusznych powodów.

Pytanie więc brzmi: jeśli potrafimy wszcząć akcję humanitarną, wypełnić nasz moralny
obowiązek i zrobić to znacznie taniej, to dlaczego tego nie robimy? Unia Europejska nie
ma skoordynowanego planu działania, ani też wspólnego planu działania, a ja pozwolę
sobie nie zgodzić się z panem posłem Busuttilem: nie jest tak dlatego, że wdrażanie
obecnego prawodawstwa jest kosztowne dla państw członkowskich, ale dlatego, że to
wdrażanie jest częściowe i niepełne. Obecnie mamy taką politykę, która jest tylko represyjna
i w rezultacie okazuje się nieuczciwa wobec osób ubiegających się o azyl, władz i w końcu,
jak teraz się odkrywamy, także wobec europejskich podatników.

Chciałbym prosić Radę, aby umożliwiła nam poznanie aktualnych informacji i
odpowiedziała na te pytania w sposób, który umożliwi nam wreszcie postęp w kierunku
konsekwentnej i skoordynowanej polityki.

Gerard Batten,    w imieniu grupy EFD – Panie Przewodniczący! Obecna debata jest wynikiem
wdrażania zapisanego w postanowieniach traktatu lizbońskiego wspólnego systemu
imigracyjnego i azylowego. Państwa członkowskie w jeszcze większym stopniu tracą
kontrolę nad własnym losem, musząc równocześnie płacić za ten przywilej nieznaną, jak
dotąd, cenę.

W brytyjskim systemie azylowym już teraz panuje bałagan: wiele tysięcy spraw znajduje
się w zawieszeniu, a wnioskodawcy zwyczajnie gdzieś przepadli. Ten cały system zasadniczo
jest polem do nadużyć dla osób niekwalifikujących się do zgodnej z prawem imigracji.
Zdaję sobie sprawę, że szkoda moich słów by mówić o tym tutaj, ponieważ większości z
tu obecnych zupełnie nie zależy na zachowaniu demokratycznych kompetencji państwa
narodowego. Większość z Państwa jest urzeczona groteskowym, fantastycznym światem

253Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL19-01-2011



nigdy niekończącej się integracji UE, podobnie jak postacie na niektórych obrazach
Hieronima Boscha, lecz pewnego dnia Brytyjczycy pociągną do odpowiedzialności
zdradzieckich i podstępnych polityków Wielkiej Brytanii, którzy do tego doprowadzili,
odmawiając im referendum w sprawie traktatu lizbońskiego.

Franz Obermayr (NI)   – (DE) Panie Przewodniczący! Celem jest standaryzacja prawa do
azylu w UE do 2012 roku. Nie jest jednak jasne, czy na przykład nadal będziemy mogli
czynić użytek z szybkiej deportacji w strefach tranzytowych, co w Niemczech dowiodło
swej wartości.

Komisja odrzuciła plan zniesienia tego przepisu lotniskowego składając tajemnicze
oświadczenia, z których wynika, że w przyszłości możliwe będzie zawracanie osób
poszukujących azylu na granicy, jeżeli będą one pochodzić z bezpiecznego kraju.

Wszyscy dobrze znamy debatę dotyczącą tego, co oznacza bezpieczny kraj, przy czym
opinie na ten temat są w Europie bardzo zróżnicowane. Planuje się również udzielanie
prawa do pobytu rodzeństwu, co wcześniej dotyczyło tylko rodziców i małżeństw oraz
rozszerzenie prawa do świadczeń medycznych. Nie chcę nawet zaczynać omawiania
propozycji, zgodnie z którymi osoby ubiegające się o azyl powinny być obejmowane
systemem ubezpieczeń społecznych danego kraju.

Dlatego też bardzo wątpię, czy te projekty doprowadzą do zmniejszenia kosztów procedury.
Wątpię też, czy będzie mniej obciążeń biurokratycznych. Uważam, że obciążenie państw
członkowskich wzrośnie i że prawo azylowe zostanie zliberalizowane, co w końcu
doprowadzi do zwiększonego napływu imigrantów. Niestety nie przysłuży się to Europie.

Salvatore Iacolino (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Nie ma
wątpliwości, że przedmiotowa dyrektywa w sprawie procedur jest szczególnie ważna. Po
skrupulatnym ustaleniu statusu uchodźcy proces uznawania powinien przebiegać szybko
i sprawnie; tymczasem, szczerze mówiąc, tak nie jest.

Podczas gdy pakiet azylowy, w którym powinny zostać wytyczone nowe, bardziej aktualne
ramy odniesienia, utknął w Radzie, w państwach członkowskich pojawił się inny pogląd
na skuteczność procedur azylowych sformułowanych w oparciu o już obowiązujące
reguły. Mówię Panu Komisarzowi i Pani Urzędującej Przewodniczącej, że ograniczenia
środków potrzebnych na realizację ważnej procedury nie mogą Państwo usprawiedliwiać
kryzysem ani innymi powodami, których nie uważam za całkowicie przekonujące w
kontekście procedury, nad którą prace są obecnie opóźnione.

To sprawiedliwe, aby osoby, które nie mogą pozostać w swoim kraju z udokumentowanych
przyczyn politycznych, religijnych lub innych miały prawo do pozostania w państwach
członkowskich, a równie konieczne jest odmawianie prawa przyjęcia osobie, która twierdzi,
że jest uchodźcą, a w istocie nim nie jest. To prawda; w programie sztokholmskim ta zasada
została potwierdzona z całą mocą: w ciągu ostatnich dwóch lat złożono 250 tysięcy
wniosków – to wiele, ale mniej, niż w ostatnim roku referencyjnym. Potrzebne jest
poradnictwo, prawdopodobnie pomoc tłumaczy ustnych, niższe koszty i zrównoważony
podział tych obciążeń.

Zapewne potrzebujemy lepszej i bardziej intensywnej pracy biur wsparcia – my polegamy
na pracy takiego biura na Malcie – oraz prawdziwa wola ze strony Unii Europejskiej, by
wykonać decydujący krok, by zagwarantować uchodźcom ich prawa, lecz jednocześnie
umożliwić status uchodźcy i wjazd na terytoria państw członkowskich UE tylko osobom
do tego uprawnionym.
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Claude Moraes (S&D)   – Panie Przewodniczący! Jak to powiedziała moja koleżanka,
poseł Guillaume, jest to kluczowy moment budowy europejskiego systemu azylowego.
W niektórych częściach tego pakietu odnotowaliśmy pewne prawdziwe postępy – w tym
przygotowane przeze mnie w trakcie prezydencji belgijskiej sprawozdanie dotyczące osób
objętych ochroną międzynarodową – ale przecież są to tylko poboczne elementy pakietu
azylowego. Dziś należy podkreślić, że zrębem tego pakietu jest przekształcenie procedur.

Dlatego też jest niezmiernie ważne, abyśmy wobec szybko zbliżającego się terminu
ukończenia wspólnego europejskiego systemu azylowego w 2012 roku czynili postępy
w pracy nad tym przekształceniem. Jeden z częstych zarzutów ze strony państw
członkowskich wobec projektowanego przekształcenia procedur jest taki, że doprowadzi
ono do nałożenia na nie niepotrzebnego ciężaru finansowego; istnieją jednak solidne
dowody – i tu moje wyrazy uznania wobec tego, co powiedziała Komisja na temat
realizowanego w Wielkiej Brytanii projektu „Solihull” – że położenie w procedurze azylowej
nacisku na działania początkowe wpływa na lepszą jakość decyzji podejmowanych w
pierwszej instancji; wysokiej jakości proces decyzyjny to zasadniczy element, którego nie
wolno nam przeoczyć. Dlatego też chcemy, aby państwa członkowskie dostarczyły nam
więcej informacji na poparcie swoich twierdzeń.

Chciałbym jednakże zaznaczyć, że obecna debata powinna skupiać się nie tylko na kosztach.
Jak to powiedział pan poseł de Jong, przekształcenie procedur zmierza ku harmonizacji
praktyk i podwyższeniu standardów w całej UE. Wyraźnie widać, że w zależności od
państwa członkowskiego standardy są zbyt silnie zróżnicowane i że bieżące ramy prawne
wymagają przeglądu. Wiemy, że w związku ze sprzeciwem Rady Komisja zamierza w
nadchodzących miesiącach przedstawić zrewidowany wniosek o przekształcenie. Parlament
powinien przedstawić w tej kwestii zdecydowane stanowisko, co sprawi, że Komisja nie
złagodzi tonu pierwotnej wersji wniosku.

Prawo do pomocy prawnej, gwarancja przeprowadzenia przesłuchania, ograniczenia w
stosowaniu przyśpieszonych procedur – te wszystkie zabezpieczenia mają zasadnicze
znaczenie dla uczciwego i skutecznego funkcjonowania systemu azylowego. Ten cel
dotyczący realizacji wspólnego europejskiego systemu azylowego nie został wyznaczony
przez Parlament; wszyscy pamiętamy, że w 1999 roku w Tampere cele te wyznaczyła
Rada; zostały one przez nią odnowione w Hadze i Sztokholmie, a więc przyjrzyjmy się
ponownie naszej historii, aby zrozumieć, że odblokowanie tego systemu jest uzależnione
od woli Rady; będziemy blisko współpracować z prezydencją węgierską, aby podjąć próbę
utrzymania rozmachu, jaki nadała tej sprawie prezydencja belgijska.

Tego właśnie chce wielu z posłów, niezależnie od podziałów partyjnych; możemy pragnąć
różnych wyników, lecz będziemy współpracować; miejmy nadzieję, że w trakcie prezydencji
węgierskiej będziemy mogli ujrzeć jakieś realne postępy.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)   – (ES) Panie Przewodniczący! W 2012
roku wspólna polityka azylowa będzie nam pilnie potrzebna. W przedstawionym 8
września przez Komisję sprawozdaniu naświetlone zostały liczne przeszkody, na jakie
natrafiają państwa członkowskie, próbując realizować cele nakreślone w dyrektywie
2005/85/WE.

Prawo osób ubiegających się o azyl do pomocy prawnej ma zastosowanie na różnych
etapach. Wiele państw członkowskich przywołuje tę dyrektywę zapewniając pomoc
prawną na etapie odwołania, podczas gdy inne przyznają takie prawo zarówno w trakcie
procesu wnioskowania, jak i w drugiej instancji.
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Niektóre państwa członkowskie wymagają dostarczenia dowodów, na podstawie których
decydują o przyznaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie odwołania. W większości
przypadków występują znaczne różnice dotyczące terminów składania odwołań, przy
czym stosowanie automatycznego zawieszenia skutków odmowy również sprawia
trudności, ponieważ obowiązuje tylko w sześciu państwach członkowskich.

Różnice te są dowodem, że dyrektywa wymaga rewizji. Komisja akcentuje potrzebę
skupienia podczas tej rewizji wysiłków na początkowej fazie procedury, co pozwoli na
sprawniejsze rozpoznanie, które osoby mają prawo do ochrony. Zdaniem Komisji takie
podejście pomoże zaoszczędzić znaczne koszty związane z tłumaczeniami ustnymi i
pomocą prawną w drugiej instancji.

Wnioskowi nie towarzyszy jednak szczegółowa analiza tego, jakie miałyby być koszty
tłumaczeń ustnych i pomocy prawnej w pierwszej instancji, ani też tego, jak kształtują się
prawdziwe koszty ponoszone przez państwa członkowskie w związku ze stosowaniem
prawodawstwa europejskiego.

Dlatego też Komisja musi przekazać informacje dotyczące rzeczywistych kosztów
wiążących się z jej propozycją skupienia wysiłków; nie uważam więc, aby odmowa Komisji,
którą przed chwilą słyszałem, była do przyjęcia. Jestem głęboko przekonany, że to jest
ona niedopuszczalna i wymaga ponownego przemyślenia lub wydania odpowiedniego
osądu.

Carmen Romero López (S&D)    – (ES) Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca
Győri! Witamy w tym Parlamencie, w którym Pani także zasiadała, i myślimy, że chociaż
nie jest to temat, o którym Pani mogła wiedzieć, to interesuje się Pani pakietem dotyczącym
azylu; prezydencja belgijska prowadziła nad nim prace, aby prezydencja węgierska mogła
robić to samo. Chociaż niektóre spośród Pani kompetencji nie należą do wymienionych
tutaj, prezydencja może działać tak, by sprawić, że Komisja będzie mieć na ten temat
wszystkie informacje, jakich potrzebuje.

Jesteśmy świadomi tego, jak trudno jest Komisji i Radzie zbierać te dane, ponieważ są
państwa członkowskie niegotowe by je przedstawić, prawdopodobnie dlatego, że nie
przeprowadziły one żadnej analizy dotyczącej skutków usprawnienia procedur
podejmowania decyzji w sprawie przyznawania statusu uchodźcy bądź ochrony
międzynarodowej. Być może państwa członkowskie nie uważają, że standaryzacja tych
procedur może pomóc w poprawie jakości w pierwszym okresie – jak już dziś tu mówiono
– i że doprowadzi do spadku liczby obecnie składanych odwołań, którymi będą musiały
zajmować się te państwa członkowskie otrzymujące dziś wnioski o azyl.

Być może ta kwestia nie została dostatecznie naświetlona. Efekt zróżnicowania zakresu
procedur jest taki, że niektóre państwa członkowskie radzą sobie z wnioskami o azyl lepiej,
niż inne. Ulepszenie tych procedur sprawi, że dzięki wnioskowi Komisji możliwe będzie
uniknięcie wykorzystywania znaczących zasobów i wtórnemu przemieszczaniu się. Stąd
też koszty wspólnego systemu azylowego będą niższe w efekcie wprowadzenia
standaryzacji procedur i uniknięcia kosztów po stronie gospodarzy.

Mówimy nie tylko o koszcie tych procedur, ale też – co bardziej ważniejsze – o kosztach
braku wspólnego systemu azylowego. Obecnie na granicach Europy mamy kilka tysięcy
osób ubiegających się o azyl w związku z wojnami w Afganistanie i Iraku oraz z państw,
które załamały się lub znalazły się poza kontrolą, takich jak Somalia lub Sudan. Gdy
mówimy o tych kosztach, nie bierzemy pod uwagę kosztów w wymiarze ludzkim
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związanych z kilkumiesięcznym przetrzymywaniem wnioskodawców w ośrodkach
zatrzymania bez niezbędnych gwarancji, choćby takich gwarancji, jakie mają nasi
przestępcy, i bez żadnej pomocy, podczas gdy komisje do spraw uchodźców decydują o
tym, czy mają przyznać im status, a jeśli tak – to jaki. Nie bierzemy też pod uwagę kosztów
w wymiarze ludzkim, jakie ponoszą osoby objęte przez całe lata ochroną uzupełniającą i
pozostające w obozach, podczas gdy ich jedyną winą jest to, że uciekły przed wojnami i
przybyły na łodziach; ludzie ci mają przy tym obowiązek pozostawienia odcisków palców.
Ich wina polega na tym, że nie mieli pieniędzy, by złapać samolot i przedstawić się na
lotniskach.

Czy Rada wzięła pod rozwagę to, że przyśpieszenie procedur mogłoby nie tylko zapobiec
tym tragediom, ale też oszczędziłoby niektórym państwom członkowskim kosztów
utrzymywania takiej sytuacji?

Carlos Coelho (PPE)    – (PT) Panie Przewodniczący! Chciałbym zacząć od złożenia
gratulacji autorom tego pytania, a w szczególności mojej koleżance, Pani Poseł Hohlmeier.
Zgadzam się też z tym, co przed chwilą powiedział poseł Díaz de Mera. Wiemy, że jest to
tylko jeden z pięciu instrumentów dotyczących podstaw europejskiego systemu azylowego.
Dotyczy on minimalnych norm mających zastosowanie do procedur azylowych.

Jakkolwiek w sprawozdaniu, które Komisja przedstawiła nam w zeszłym roku, uznano,
że państwa członkowskie przyjęły rozbieżne praktyki i że gwarancje proceduralne, jakie
zapewniają różne państwa członkowskie, istotnie różnią się między sobą. Istnieją znaczące
nierówności pomiędzy państwami członkowskimi, począwszy od przepisów dotyczących
przyśpieszonych procedur, a skończywszy na tych, które odnoszą się do przesłuchań,
pomocy i dostępu do skutecznej procedury odwoławczej.

Powiedzmy to wyraźnie: niektóre państwa członkowskie dokonały transpozycji tej
dyrektywy w sposób niewłaściwy lub niepełny, a inne po prostu nie stosują jej zbyt
dokładnie. Mamy dwie możliwości: albo zrezygnujemy z posiadania europejskiego systemu
azylowego, albo wykluczymy te różnice proceduralne. Musimy wprowadzić ulepszenia,
czyli takie zmiany, które wydają się niezbędne, a w szczególności polepszenie jakości
procesu sprawdzania wniosków, czyli pierwszej instancji. Dlatego też ocena, o którą
prosimy Komisję, jest niezbędna. Potrzebujemy określić, co i gdzie możemy ulepszyć i jak
zniwelować te różnice. Jesteśmy świadomi, że Komisja potrzebuje współpracy państw
członkowskich, a zwłaszcza zapewnienia koniecznych szkoleń, w tym – lecz nie tylko –
w kategoriach kosztów.

Powiedzmy sobie wyraźnie: europejskie instytucje i państwa członkowskie muszą
współpracować na rzecz realizacji tego celu. Nasz cel musi pozostać ten sam: wspólny
system azylowy może stać się rzeczywistością w 2012 roku.

Georgios Papanikolaou (PPE)   – (EL) Panie Przewodniczący! To właśnie dziś niemiecki
rząd ogłosił swoją decyzję, że zaprzestanie zawracania uchodźców do Grecji na okres
następnych dwunastu miesięcy. Podobne decyzje podjęły: Szwecja, Wielka Brytania,
Islandia i Norwegia. Jednak przed kilkoma miesiącami, w listopadzie ubiegłego roku, Rada
Ministrów Sprawiedliwości odrzuciła projekt włączenia do zrewidowanego rozporządzenia
Dublin II mechanizmu zawieszania przekazywania osób ubiegających się o azyl, jak to
proponuje Komisja od 2008 roku Uznano, że rozporządzenie Dublin II jest w porządku
i że nie ma problemu.
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Równocześnie mamy nadzieję – to słuszne, i powinniśmy to zrobić w drodze dyrektywy,
którą dziś omawiamy – że uda się doprowadzić do tego, że pomoc prawna będzie udzielana
osobom ubiegającym się o azyl na pierwszym etapie sprawdzania ich wniosku. Wiemy
jednak bardzo dobrze – jak to wcześniej mówiła też pani poseł Hohlmeier – że osoby
ubiegające się o azyl często nadużywają tych procedur po to, by wykorzystać „kruczki
prawne” do przedłużania swojego pobytu w Europie, nawet jeżeli nie są do tego
uprawnione. Temu wszystkiemu nie towarzyszą jednak czytelne szacunki kosztów
zastosowania takiego środka, ani też oceny tego, czy koszty takie nie zaszkodzą później
jego wdrożeniu.

Na koniec, biorąc pod uwagę tak kontrowersyjne decyzje, jestem ciekaw, w jaki sposób
uda nam się zakończyć budowanie sprawnego wspólnego systemu azylowego do 2012
roku, podczas gdy sami głosujemy za przyjęciem różnych decyzji, występujemy z różnymi
wnioskami i na koniec podejmujemy różne działania, a w praktyce uzyskujemy różne
wyniki. Czy dzieje się tak wskutek słabości, braku solidarności, czy też z jakiegoś innego
powodu, który Komisja i Rada mogą nam wyjaśnić?

Alfredo Pallone (PPE)   – (IT) Panie przewodniczący, Panie i Panowie! Nie chciałbym się
wyłamywać, ale jestem głęboko przekonany, że korelacja – także z semantycznego punktu
widzenia – o której słyszę od przedstawicieli różnych grup, innymi słowy związek pomiędzy
oszczędnościami i prawem do azylu jest, moim zdaniem, korelacją negatywną.

Pozwolę sobie bliżej to wyjaśnić, chociaż mam tylko kilka sekund: Głęboko wierzę, że
nawet jeśli zmniejszeniu ulegną koszty administracyjne, będą to fikcyjne koszty. Prawdziwą
kwestią jest harmonizacja: nie jest to jednak kwestia ideologiczna, lecz w przede wszystkim
kulturowa. Niestety, do tej sprawy stosuje się – powtarzam – podejścia o charakterze
kulturowym, a nie ideologicznym. Oto, z czym musimy sobie poradzić.

Najsilniej narażone są państwa śródziemnomorskie, w których kultura przyjmowania
ludzi jest znacznie silniejsza, niż w przypadku innych krajów, ponieważ ta sprawa jest
nam znacznie bliższa. Podczas gdy wydatki na ten cel we Włoszech wzrosły, ponieważ
teraz sięgnęły 30 milionów euro, inne kraje chcą je ograniczyć. Nie wierzę w to.

Musimy również pamiętać, aby jedną piątą tych wydatków – skoro już mówimy o tych
sprawach – przeznaczyć na problemy związane z niepełnosprawnością, ponieważ uchodźcy
polityczni bardzo często są niepełnosprawni z powodu tortur; musimy też rozmawiać o
ochronie i ludziach nią objętych – to inna sprawa, lecz jest to grupa, którą należy przyjąć.
Nic nie słyszałem o ochronie tych ludzi, których mamy przyjąć.

Zakończę mówiąc, że Europa swobód, Europa ochrony praw...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Elena Băsescu (PPE)    – (RO) Panie Przewodniczący! Ja również uznaję za istotne
przekształcenie dyrektywy 2005/85/WE, jako że proces ustanawiania minimalnych norm
dotyczących procedur azylowych musi być bardziej sprawiedliwy i skuteczny. Celem
wniosku zmieniającego jest uproszczenie i wzmocnienie procedur na szczeblu UE.
Przewidziane normy muszą opierać się na najlepszych praktykach wyróżnionych na
terytorium UE.

Chociaż wszystkie państwa członkowskie oficjalnie przyznają prawo do wnioskowania
o azyl, zdarzają się trudności dotyczące krajowych systemów dostępu. W zależności od
kraju, w swojej obecnej formie różnią się one znacząco. Skutkiem tego jest szereg
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problemów administracyjnych, które wymagają rozwiązania za pomocą wspólnej metody.
Zwracam się także do Rady, aby dostarczyła tak wielu informacji, jak to jest możliwe, na
temat obecnej sytuacji w państwach członkowskich. Jest ważne, abyśmy wznowili
negocjacje w tej sprawie i osiągnęli rezultat w wyznaczonym terminie.

Monika Hohlmeier,    autorka – (DE) Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję, że
pozwolił mi Pan ponownie na krótkie wystąpienie. Mam do Pana prośbę, Panie Komisarzu
Füle. Chciałabym zacząć od tego, że niewłaściwe założenia prowadzą do nieprawidłowego
oszacowania kosztów. W chwili obecnej liczba osób ubiegających się o azyl nie spada,
lecz znacząco wzrasta. Jest to wynik ułatwień w przyznawaniu wiz obywatelom takich
krajów, jak Serbia i Macedonia. Obecnie obserwujemy też ogromny wzrost liczby nadużyć
systemu azylowego dokonywanych w ramach prób przedostania się do krajów Unii
Europejskiej.

Jeśli zacznie Pan od niewłaściwego założenia, czyli takiego, że drobiazgowe spory dotyczące
pierwszej instancji doprowadzą do zmniejszenia kosztów w kolejnych instancjach, to
automatycznie powstanie wrażenie, że we wszystkich państwach członkowskich procedury
pierwszej instancji są na niskim poziomie. Tak jednak nie jest. Jeżeli zostaną podwyższone
ogólne standardy, to w efekcie koszty wzrosną. Poprawa standardów jakości dla każdego
i zwiększenie stopnia złożoności procedur doprowadzi w rzeczywistości do wzrostu
kosztów. Jestem więcej niż szczęśliwa, że mogę omawiać tę sprawę. Stąd też chciałabym
prosić właśnie Pana, aby poważnie potraktował Pan obawy państw, ponieważ niektóre
kraje już przygotowały swoje praktyczne sprawozdania, które wkrótce zostaną
upowszechnione.

Štefan Füle,    komisarz – Panie Przewodniczący! Wysłuchałem uważnie opinii posłów
tego Parlamentu.

Dyrektywa w sprawie procedur azylowych to podstawowy element wspólnego
europejskiego systemu azylowego, który należy utworzyć przed końcem 2012 roku.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje gotowość Parlamentu Europejskiego do prowadzenia
dalszych negocjacji dotyczących dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Jeśli chodzi
o negocjacje w Radzie, Komisja docenia gotowość państw członkowskich do
konstruktywnej, otwartej dyskusji nad wnioskiem.

Tym niemniej okazuje się, że kilka elementów tego wniosku to rzeczywiście trudne
zagadnienia. Aby zatem ułatwić przyjęcie przedmiotowej dyrektywy, Komisja zamierza
przyjąć zmieniony wniosek przed początkiem prezydencji polskiej.

Ogólny cel Komisji w kontekście omawianej dyrektywy polega na stopniowym postępie
w kierunku stworzenia wspólnej procedury oraz na doprowadzeniu do bardziej spójnego
i skutecznego stosowania standardów proceduralnych. W zmienionym wniosku nadal
propagowane będzie poszanowanie dla praw podstawowych oraz wysoka jakość
podejmowania decyzji w pierwszej instancji, czego fektem będą właściwe decyzje i szybsza
realizacja procedur, a to doprowadzi do zmniejszenia kosztów.

Poprzez ten zmieniony wniosek Komisja będzie starała się uprościć niektóre przepisy, co
pozwoli na ich łatwiejsze stosowanie. Komisja będzie nadal starała się zapewnić należytą
równowagę pomiędzy uczciwością a skutecznością procedur.
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Biorąc pod uwagę szczególnie skutki finansowe, Komisja w pełni rozumie znaczenie
przypisywane tym elementom wniosku, które dotyczą kosztów i w ciągu kolejnych etapów
negocjacji będzie nadal z uwagą odnosić się do aspektów związanych z kosztami.

Pragnę zakończyć podkreślając, że opinia Parlamentu Europejskiego jest oczywiście
kluczowym punktem odniesienia, który umożliwi Komisji uwzględnienie stanowiska
Parlamentu w czasie prac nad tym zmienionym wnioskiem. Będziemy dalej pracować z
Parlamentem i Radą nad postępami w przygotowaniu tego wniosku w kontekście szerzej
pojmowanego pakietu azylowego.

Enikő Győri,    urzędująca przewodnicząca Rady – (HU) Panie Przewodniczący, Panie
Komisarzu, Panie i Panowie! Bardzo Państwu dziękuję za tę cenną debatę. Dziękuję również,
że umożliwili nam Państwo omówienie konkretnych faktów i ufam, że przyczyni się to
do przygotowania przez Komisję nowego wniosku, w którym zostaną uwzględnione te
rozważania. Rozmawialiśmy o ustanowieniu wspólnych minimalnych kryteriów, o
wykluczeniu złych praktyk poprzez jednolity system, o oszczędności pieniędzy i o
staraniach na rzecz likwidacji sposobności do nadużyć. Uważam te wszystkie pomysły za
bardzo ważne – musimy nad nimi wspólnie pracować.

Pozwolą Państwo, że na koniec podzielę się jedną myślą. Wszyscy jesteśmy dumni z tego,
że jesteśmy częścią wspólnoty tu, w Unii Europejskiej, do której najważniejszych wartości
należy godność człowieka. A polityka azylowa jest takim obszarem, w którym naszą
pierwszorzędną, wiodącą zasadą jest godność człowieka. Prezydencja węgierska uważa
czynnik ludzki za najważniejszy aspekt wszystkich polityk UE. Dziś rano premier Orbán
powiedział, że nawet jeżeli obecna sytuacja Unii Europejskiej wymaga jasnego umysłu i
zimnej krwi, to musimy także pokazywać, że mamy serce. Powiedział to w kontekście
polityki wobec Romów. Uważam, że tę deklarację musimy również powtarzać w związku
z polityką azylową: tak, UE musi być zdolna dowieść, że ma również serce.

Prezydencja węgierska będzie kontynuować pracę swej belgijskiej poprzedniczki. W
naszym programie, w tej zielonej broszurce, którą wczoraj dostali pocztą wszyscy posłowie,
na stronie 25 przeczytają Państwo, że do naszych priorytetów w kontaktach z Radą ds.
Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych należy też wspólny europejski system
azylowy. W moim pierwszym wystąpieniu tego wieczoru wyjaśniałam również – bardziej
szczegółowo, niż jest to opisane w tej książeczce – że zamierzamy osiągnąć porozumienie
w Radzie zarówno odnośnie do rozporządzenia dublińskiego, jak i dyrektywy w sprawie
norm kwalifikacji. Dlatego też wierzę, że w oparciu o to, co mówiliśmy, będą mogli Państwo
uznać, że prezydencja węgierska naprawdę traktuje tę sprawę jako priorytetową. Liczymy
na Państwa współpracę.

Przewodniczący   – Zamykam debatę.

15. Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół

16. Zamknięcie posiedzenia

EN(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 20:15)
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