
SREDA, 19. januarja 2011

PREDSEDSTVO: JERZY BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

(Seja se je začela ob 9.05)

2. Mednarodne posvojitve v Evropski uniji (vloženi predlogi resolucij): glej zapisnik

3. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika): glej zapisnik

4. Zaključki Evropskega sveta (16.-17.12) (razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka sta izjavi Evropskega sveta in Evropske komisije o sklepih
zasedanja Evropskega sveta 16.–17. decembra. Na podlagi Pogodbe bo predsednik
Evropskega sveta, gospod Van Rompuy, predstavil poročilo.

Herman Van Rompuy,   predsednik Evropskega sveta .  – Najprej vam želim srečno novo
leto! S temi preprostimi besedami želim srečo vam osebno pa tudi naši uniji v teh težkih
časih. Ker je od zadnjega Evropskega sveta minil že en mesec, dovolite, da vas spomnim,
da sem vaši konferenci predsednikov podal celotno poročilo o rezultatih Evropskega sveta
le nekaj ur po vsakem zasedanju.

Na decembrskem Evropskem svetu smo se prvi dan osredotočili na gospodarska vprašanja
in drugi dan na zunanjo politiko. Pri gospodarski politiki smo dosegli nekaj pomembnih
sklepov. Prvič, odločili smo se za predlagano manjšo spremembo Pogodbe, ki je potrebna
za vzpostavitev trajnega mehanizma za varovanje finančne stabilnosti območja evra kot
celote. Potem, ko smo se na našem oktobrskem zasedanju načeloma dogovorili, da je
sprememba Pogodbe potrebna, sem se posvetoval s člani Evropskega sveta o možnem
besedilu in vsebini. Zagotovil sem soglasje o besedilu v dveh stavkih, ki se dodata k
členu 136 Pogodbe. Citiram:

„Države članice, katerih valuta je evro, lahko vzpostavijo mehanizem za stabilnost, ki se
sproži, kadar je to nujno potrebno za zaščito stabilnosti evrskega območja kot celote. Za
odobritev potrebne finančne pomoči v okviru mehanizma bodo veljali strogi pogoji.“

To je bistveni del naših prizadevanj, da bi bila Evropa odporna na krize. To je pomembno
ne le zaradi pravne varnosti, temveč tudi zaradi tržne verodostojnosti. Ker ta sprememba
ne bo povečala pristojnosti Unije, so se vsi člani Evropskega Sveta sporazumeli, da je
primerno uporabiti poenostavljeni revizijski postopek. Za to je zdaj potrebno mnenje
vašega parlamenta, pa tudi Evropske komisije in Centralne banke. Upamo, da smo si
zagotovili vašo odobritev. Moram vas spomniti, da je zelo pomembno, da poteka v obdobju,
ko je nestanovitnost trga še vedno zaskrbljujoča, postopek v zvezi s tem čim hitreje in čim
lažje.

Vem, da ste vi in vaši odbori pozorno spremljali to vprašanje, zlasti v času delovanja
projektne skupine za gospodarsko upravljanje, ki sem ji predsedoval in ki je sprožila moje
sestanke s sedmimi predsedniki najbolj vpletenih parlamentarnih odborov. Rad bi se
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zahvalil predsedniku Buzeku za njegov prispevek na Evropskem svetu in informacije o
pripravljenosti Parlamenta, da hitro nadaljuje z obravnavo te zadeve.

S pomočjo vašega mnenja bo lahko Evropski svet na svojem marčevskem zasedanju potrdil
ta osnutek sklepa kot celotno odločbo. Nato bo treba spremembo Pogodbe odobriti v vsaki
državi članici. Cilj je, da začne sprememba veljati najpozneje 1. januarja 2013, tako da bi
bil lahko trajni mehanizem uveden junija 2013.

Evropski svet je preučil tudi, katere bi bile lahko ključne značilnosti prihodnjega mehanizma.
Že v oktobru smo prosili Komisijo, naj se loti priprav. Te so se končale z izjavo finančnih
ministrov Evroskupine z dne 28. novembra, ki je bila v celoti podprta na zasedanju
Evropskega sveta. Izjava predvideva, da bo prihodnji evropski mehanizem za stabilnost
načrtovan na podlagi sedanjega mehanizma, tako da predvideva vključitev MDS. EU bo
še naprej strogo upoštevala standarde MDS in mednarodne prakse. Odločitve o vlogi
zasebnega sektorja se bodo sprejemale za vsak primer posebej, tako da se vključitev
zasebnega sektorja ne bo vnaprej zahtevala za podporo iz prihodnjega mehanizma za
stabilnost.

Nazadnje, Evropski svet je imel tudi zelo dobro in poglobljeno izmenjavo pogledov o
nedavnem gospodarskem razvoju in o tem, kako reševati izzive za vsa evropska
gospodarstva, kratkoročno in dolgoročno. Navzoč je bil tudi predsednik Centralne banke
in Evropski svet je pozdravil izjavo voditeljev držav in vlad območja evra ter institucij EU.
Ta razprava je potrdila občutek odločenosti in enotnosti držav članic in institucij. Vsi
navzoči so se strinjali z osnovno analizo. Vztrajam, vseh 27 soglaša, čeprav se analiza
osredotoča predvsem na sedanjih 17 držav iz območja evra. Torej imamo skupno voljo
poskrbeti za to, da bodo naša gospodarstva odpornejša na krize in da se bo okrepila
strukturna gospodarska rast v Evropi.

Dovolite, da omenim elemente tega skupnega pristopa, ki odraža sprejeto izjavo. Na delo,
ki ga morajo opraviti nacionalne vlade, se nanašajo tri točke, prvič, fiskalna odgovornost,
drugič, spodbujanje rasti in tretjič, dve državi s podpornim programom sta prisiljeni izvajati
ustrezne ukrepe in vsi pozdravljamo prizadevanja njunih vlad, grške in irske, ter njunega
prebivalstva.

Drugi točki se nanašata na delo, ki ga morajo države članice in institucije Evropske unije
opraviti skupaj. Prvič, Evropski svet prosi druge institucije, nenazadnje vaš parlament, naj
poskrbijo za to, da bodo sporazumi v zvezi s paktom za stabilnost in makroekonomskim
nadzorom, ki so bili doseženi oktobra na podlagi predloga projektne skupine, ki sem ji
predsedoval, uvedeni do poletja. To je naša skupna dolžnost. Drugič, strinjamo se, da
opravimo nove stresne teste v bančnem sektorju in zagotovimo popolno preglednost v
širših razmerah letnih nalog EU.

Naša odločenost je jasna. Voditelji držav in vlad območja evra in institucij EU „so pripravljeni
storiti vse, kar je potrebno, da se zagotovi stabilnost območja evra kot celote“. Poteka delo
za razvoj teh elementov skupnega pristopa.

Drugi dan našega zasedanja smo se osredotočili na svoje odnose s strateškimi partnerji.
Cathy Ashton je predstavila poročila o napredku o tem, kako obravnavati strateške partnerje,
sam pa sem na kratko seznanil kolege s pozitivnim izidom treh nedavnih srečanj na vrhu,
in sicer, vrha s predsednikom Obamo, kjer smo odprli nove možnosti za čezatlantsko
sodelovanje na področju rasti, delovnih mest in varnosti, kot sta zelena rast in kibernetska
varnost; vrha s predsednikom Medvedjevim, na katerem smo dosegli dvostranski sporazum

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL2



o pomembnem dosežku, pridružitvi Rusije STO; in vrha z ministrskim predsednikom
Indije Singhom, kjer se je pokazal dober napredek za ambiciozen in uravnotežen sporazum
o prosti trgovini, upajmo, da z rezultatom v prvem semestru tega leta, in na katerem je
nastala tudi skupna deklaracija o internacionalnem terorizmu.

Vsa ta srečanja so pokazala, da Evropska unija za naše partnerje ni samo gospodarska unija
in trgovinski blok, temveč tudi geopolitična partnerica.

Evropski svet je sklenil tudi, da dodeli Črni gori status države kandidatke. Poudarja
prepričanje znotraj Evropskega sveta, da imajo države zahodnega Balkana evropsko
poslanstvo.

Nazadnje smo se sporazumeli o položaju Slonokoščene obale v skladu s tem, kar so se
ministri za zunanje zadeve odločili nekaj dni prej in poslali jasno sporočilo o potrebi po
spoštovanju rezultatov demokratičnih volitev.

Ko veste, se bo Evropski svet 4. februarja načeloma ukvarjal z našim načrtom rasti. Inovacije
in energetika – zlasti energetska varnost – so v tem pogledu ključne. Marca bomo prvič
doživeli, kar imenujemo evropski semester. To ne sme biti birokratski proces, ampak realna
priložnost za poglobljeno razpravo o stanju našega gospodarstva in ukrepih, ki jih je treba
sprejeti.

Kolegi, vemo, seveda, da moramo okrepiti in poglobiti gospodarsko usklajevanje in
konvergenco znotraj območja evra. Delovali bomo, kolikor je le mogoče, v celovitem
okviru in prepričan sem, da bomo dosegli potrebno soglasje.

José Manuel Barroso  , predsednik Komisije. – Gospod predsednik, lansko leto se je Evropska
unija srečala z vrsto hudih preskusov in decembrsko zasedanje Evropskega sveta je pokazalo,
kako zelo odločeni smo, da sprejmemo vsako odločitev, ki bo potrebna, da ubranimo svoje
dosežke. Zlasti z dogovorom, da vzpostavimo evropski mehanizem za stabilnost in
izvedemo povezano spremembo Pogodbe, smo pokazali svojo popolno zavezo podpori
območju evra in državam članicam, ki ga uporabljajo, v korist celotne EU.

Komisija bo sprejela uradno mnenje o besedilu spremembe Pogodbe pred spomladanskim
zasedanjem Evropskega sveta. Gotovo bomo imeli pomembno vlogo pri razlaganju
evropskim državljanom, zakaj si ta mala sprememba zasluži podporo. Ta dogovor nam
omogoča, da naredimo korak naprej in Komisija bo tesno sodelovala s finančnimi ministri,
da uredi podrobnosti v zvezi s trajnim mehanizmom za stabilnost še pred spomladanskim
zasedanjem Evropskega sveta. Čeprav je ta medvladni mehanizem edina možnost, ki so
jo države članice lahko obravnavale, je pomembno, da je sestavljen na način, ki je v celoti
usklajen s Pogodbo in krepi naša pravila stabilnosti v skladu z načeli in instrumenti
proračunskega nadzora.

Te odločitve so povezane z večjim obsegom ukrepov, ki jih sprejemamo kot del pristopa
k reševanju gospodarske krize in njenih posledic ter potrebe po ustvarjanju rasti za delovna
mesta. Evropski svet je to priznal. Voditelji držav ali vlad območja evra in zlasti evropskih
institucij so prav tako jasno pokazali, da so pripravljeni storiti, kar je potrebno, da se
zagotovi stabilnost območja evra kot celote. Zlasti voditelji so pozvali po odločnem
ukrepanju pri zagotavljanju razpoložljivosti ustrezne finančne podpore v okviru evropskega
instrumenta za finančno stabilnost do začetka veljavnosti trajnega mehanizma. To so bili
sklepi zadnjega zasedanja Evropskega sveta.
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Evropski svet je tudi pozval, da se sprejetje predlogov Komisije z zadnjega septembra o
gospodarskem upravljanju pospeši do junija. Priznal je pomembno vlogo, ki jo bo imela
strategija Evropa 2020 pri vračanju Evrope k trajnostni rasti. Semester Evropske unije, ki
smo ga uvedli prejšnji teden z letnim pregledom rasti, povezuje vse te trende. Prepričan
sem, da s tem, ko bistveno izboljšuje način, kako upravljamo in usklajujemo naša neodvisna
gospodarstva v Evropski uniji, orje ledino. Prinaša pristno evropsko gospodarsko
upravljanje. To je naše novo gospodarsko upravljanje na delu – upravljanje, ki mora biti
celovit odziv na krizo.

Komisija je to v letnem pregledu rasti zelo jasno sporočila. Dovolite, da se osredotočim na
to, kajti tudi na podlagi zelo pomembnih sklepov decembrskega Evropskega sveta menim,
da je zdaj bolj kot kdaj koli pomembno, da si pogledamo nadaljnje korake. Prepričan sem,
da se pojavlja nova realnost. Politika gospodarskega upravljanja in gospodarskega
usklajevanja se je spremenila in to ne le zato, ker so si to želeli tako imenovani federalisti.
To želi trg. To želijo naši mednarodni partnerji. Gre za preprosto zdravo pamet in mi jo
izvajamo in jo bomo še naprej izvajali.

Novi evropski semester kombinira strožja fiskalna pravila z okrepitvijo pakta za stabilnost
in rast z učinkovitim gospodarskim usklajevanjem. Ponuja naknadno usklajevanje, kar
pomeni, da razpravljamo o gospodarskih in fiskalnih politikah drug drugega, preden jih
sprejmemo. Nič več se ne oziramo nazaj, da bi uvajali popravke, ampak gledamo naprej,
da bi dali smernice.

Ta naknadni pristop je bistvo tega, zaradi česar je to zgodovinski korak za Evropsko unijo.
Dejansko uvajamo v oblikovanje nacionalne proračunske in gospodarske politike pravo
evropsko razsežnost. Od zdaj naprej bomo politiko raje pomagali oblikovati vnaprej, kakor
da bi jo ocenjevali in poskušali popravljati naknadno.

Končne odločitve o nacionalnem proračunu pa bodo seveda sprejemali nacionalni
parlamenti. To je prav in pravilno, vendar ta nova oblika gospodarskega upravljanja
preprosto odraža razumski odziv na novo realnost. Če pogledamo raven neodvisnosti v
območju evra in Evropski uniji kot celoti, mora biti država sposobna sprejemati odločitve
in ob tem vedeti, kaj nameravajo storiti njene sosede. Ta izmenjava informacij daje
nacionalnim parlamentom moč in jih krepi. Ne spodkopava njihove pristojnosti.

Letni pregled rasti uvaja ta proces in njegova ključna sporočila so jasna, vrniti stabilnost,
ne več prelagati strukturne reforme in pospešiti ukrepe, ki spodbujajo rast. Prvič, ponovno
moramo uvesti stabilnost s konsolidacijo javnih financ. Če ne bomo uravnotežili bilanc,
ne bomo obnovili zaupanja v evropska gospodarstva. Če ne bomo obnovili zaupanja,
bomo tvegali gospodarsko stagnacijo in vse negativne družbene posledice, ki izhajajo iz
tega, zlasti za zaposlovanje.

Vendar moramo k temu pristopiti trezno in premišljeno. Javnofinančna konsolidacija ne
pomeni zmanjševanja dolga s sprejemanjem uničujočega pristopa do potrošnje. To je bolj
kot kar koli drugega vprašanje postavljanja prednostnih nalog in nekatera
področja – inovacije, izobraževanje, nove oblike energije – so dobri kandidati za tako
obravnavanje prednostnih nalog.

Drugo ključno vprašanje pregleda letne rasti je zavzemanje za strukturne reforme, da bi
lahko ustvarili priložnosti za nova delovna mesta. Izbira je preprosta, ali želimo rast brez
delovnih mest ali rast z delovnimi mesti? Če slednje, potem je nekaj stvari, ki jih bomo
morali narediti. Pozvati moramo države članice, naj se letos osredotočijo na reformo trga
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dela, da bomo lahko odpravili ovire do višjih ravni dela. Ljudem moramo pomagati, da se
vrnejo na delo ali najdejo novo službo s tem, da naredimo delo privlačnejše. Reformirati
moramo pokojninske sisteme in poskrbeti, da brezposelni ne bodo na slabšem, če najdejo
delo.

Naj bom povsem jasen, strukturna reforma ne pomeni zmanjševanja ravni socialnega
varstva, ampak pomeni vključevanje tistih, ki so zdaj izključeni iz trga dela, zlasti naše
mladine. Ravni brezposelnosti mladih so v nekaterih državah članicah celo v dobrih časih
škandalozne. Vsakdo, ki mu je resnično mar za socialno Evropo, ve, da se to ne more
nadaljevati. Kljub povečanju mednarodne konkurence lahko ohranimo socialno tržno
gospodarstvo le, če se bomo prilagodili.

Tretje ključno sporočilo v pregledu letne rasti je zagotovitev in pospešitev ukrepov, ki
povečujejo rast. Pri tem je osrednjega pomena naš program Evropa 2020. Osredotočiti se
moramo na ukrepe, ki imajo jasne gospodarske koristi kratko- in srednjeročno in ki jih je
mogoče razmeroma hitro sprejeti. To pomeni vlaganje v področja, ki prinašajo rast,
sproščajo polni potencial našega enotnega trga, povečujejo vlaganje v energijo, promet in
infrastrukturo IT – delno z inovativnim financiranjem, prepričani smo, vključno s
projektnimi obveznicami Evropske unije – in z nadaljnjim prizadevanjem za dokončanje
kroga pogajanj v Dohi ob hkratnem zavzemanju za prostotrgovinske sporazume s ključnimi
partnerji. Vse to se mora odražati v naslednjem predlogu za večletni finančni okvir. Naslednji
evropski proračun mora biti proračun, ki bo spodbujal rast.

Gospe in gospodje, naša gospodarstva se začenjajo premikati v pravo smer. Obnova se je
začela in zdaj napreduje v realnem gospodarstvu. Letos bi morala biti rast BDP približno
1,5 % in se v letu 2012 povzpeti na 2 %. Evropski sektor proizvodnje se je v zadnjih mesecih
znatno izboljšal. Prav tako bi se morale stalno izboljševati možnosti zaposlovanja in začenja
se zmanjševanje javnih primanjkljajev, predvsem zaradi že sprejetih konsolidacijskih
ukrepov, ki jih v nekaterih primerih spremlja nadaljevanje rasti. Proračunski primanjkljaj
v Evropski uniji se bo po pričakovanjih zmanjšal z letošnjih 6,8 % na povprečno 4,2 %
BDP v letu 2012.

Vendar bi bila velika napaka, če bi si globoko oddahnili in se prepustili slabim navadam.
Svet se je spremenil. Ne moremo se vrniti na star način delovanja. Če ne bomo ukrepali
zdaj, ob največji krizi od začetka evropskega združevanja, kdaj bodo države članice
pripravljene sprejeti resnične ukrepe za gospodarske politike v skladu s cilji, ki so si jih
same postavile? Če ne mi, na evropski ravni, kdo jih bo spodbujal, naj sprejmejo take
odločitve, kdo bo to storil? Samo z urejanjem naših dolgov in stabiliziranjem financ se
lahko premaknemo od kriznega upravljanja k spodbujanju rasti – ne seveda katere koli
rasti, ampak trajnostne, vključujoče rasti.

To pomeni strukturne reforme, od katerih smo številne zagovarjali že več let – reforme,
ki izzivajo vse strukture, vendar to delajo, da bi zmanjšale cene in povečale možnosti za
nova delovna mesta in inovativne načine ravnanja. Resnično verjamem, da imamo
odgovornost do naših državljanov, da izberemo pot rasti z delovnimi mesti. Pot kaže letni
pregled rasti.

Torej se zdaj resno zavežimo pravemu usklajevanju gospodarske politike in resnično
skupnemu evropskemu gospodarskemu upravljanju za vse naše državljane. Zahvaljujem
se vam za pozornost.

[Aplavz]

5Razprave Evropskega parlamentaSL19-01-2011



Joseph Daul,    v imenu skupine PPE. – (FR) Gospod predsednik, gospod Van Rompuy,
gospod Barroso, zadnje zasedanje Evropskega sveta je jasno pokazalo, da je evro življenjsko
pomemben steber evropskega združevanja. Storiti je treba vse, kar je mogoče, da se ga
stabilizira in okrepi.

Naši voditelji držav ali vlad so že pred časom potrdili svojo globoko predanost evropski
valuti in dejstvo, da se je Estonija na začetku tega leta pridružila območju evra, je še en
znak v tej smeri, pa tudi zelo dober zgled glavnim državam, ki ne spoštujejo standardov,
kako jih spoštovati.

Glede na povedano nihče ne podcenjuje resnosti tega, kar gospodarsko in socialno prestaja
Evropa na območju evra. V letu 2011 je treba storiti vse, kar je mogoče, da se premagajo
ti problemi in pomirijo trgi, ne površinsko, ampak strukturno, z drugimi besedami, z
oblikovanjem pravih razmer za dolgoročno rast in zaposlovanje. Mislim, da imamo o tem
vprašanju enako mnenje.

Prvič, to pomeni, da je treba spet ozdraviti nacionalne javne finance. Močno se potrudimo,
ne smemo obupati! Drugič, to pomeni, da morajo države članice močneje zbližati svoje
fiskalne politike, pa tudi svoje davčne in socialne politike.

Pomeni tudi, da moramo hitro doseči sporazum o skladu za finančno reševanje območja
evra in da ima ta sklad smisel samo, če bo podprt z doslednim uveljavljanjem prave fiskalne
discipline. Naši državljani morajo vedeti, da države, ki jim pomagajo v težkih razmerah,
zelo natančno preverjajo svoje javne račune, sicer se ne bodo več strinjali, da jih plačujejo,
če se smem tako izraziti.

Nazadnje, kot sem dejal, ustvariti moramo razmere za rast in zaposlovanje. Tudi to vpliva
na dokončno oblikovanje evropskega notranjega trga, večje vlaganje v raziskave in inovacije
ter vseživljenjsko učenje in usposabljanje. Moja skupina želi, da se pristop EU spodbudi z
medvladnim pristopom na vseh teh področjih, preprosto zato, ker je to daleč najučinkoviteje
in veliko trajnejše.

Gospod Van Rompuy, pozivam vas, da zagotovite, da bo reforma Pogodbe, ki je bila
potrjena na zadnjem zasedanju Evropskega sveta, čim prej in čim hitreje končana.

Razprava o proračunu se šele začenja. Moja skupina bo v prihodnjih letih še naprej pozivala
po temeljitem pregledu evropskih javnih financ s ciljem, da bi v Evropi spet ustvarili razmere
za rast in zaposlovanje.

Gospod Barroso, skrbno vse preglejmo, ne bojmo se in, kot sem že večkrat dejal, vzemimo
dva ali tri različne primere proračunov, na primer, kako lahko potegnemo Evropo iz
sedanjih razmer z 1 %, 2 % ali 5 %? Ne bo nam uspelo z zmanjševanjem virov. Če hočemo
ustvariti delovna mesta, potrebujemo več evropskih virov in to ne pomeni, da morajo
države članice porabiti več denarja.

Ne bojmo se, predsednik Van Rompuy in predsednik Barroso. Dajte nam te predloge in
mi, voditelji držav ali vlad, pa tudi Parlament, bomo prisiljeni najti pravo rešitev – vendar
nam vsaj dajte več možnosti, med katerimi bomo izbirali.

Stephen Hughes,    v imenu skupine S&D. – Gospod predsednik, decembrsko zasedanje
Evropskega sveta nam je dalo vsaj politično soglasje o trajnem mehanizmu za reševanje
krize, vendar se moramo – glede na odziv trgov po božiču z novimi strahovi glede
solventnosti Portugalske, Španije in Belgije – še enkrat vprašati, ali ni bil ta primer „malo
prepozen“. Predlagani evropski mehanizem za stabilizacijo je sam sprožil nova vprašanja
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o finančnih trgih in obstoječi mehanizem za finančno stabilnost se zdaj ne šteje več kot
zadosten. Priložnosti so bile spet zamujene.

V decembru je Parlament Svetu poslal jasen signal o evroobveznicah, vendar ni bilo
nobenega konstruktivnega odziva ne od Sveta ne od Komisije. Kar smo imeli vse od
leta 2008, je ponavljajoče obotavljanje in notranje pričkanje med državami članicami in
institucijami, in odgovor, ki je bil vsakokrat boleče izvlečen – je bil prepozno podan in je
pomenil manj, kot se je zahtevalo.

Najjasnejša ponazoritev problema je dejstvo, da kljub današnjim gospodarskim in
monetarnim izzivom preprosto nimamo orodij, ki jih potrebujemo. So neprimerna ali ne
obstajajo. Naši institucionalni procesi sprejemanja odločitev so zapleteni in jim manjka
demokracije, naša strategija gospodarske politike pa je razdeljena in neučinkovita.

Finančni trgi ne ustvarjajo pritiska na nas zgolj zaradi visokih ravni dolga in primanjkljajev,
predsednik Barroso, temveč zato, ker želijo nadomestilo za tveganje posojila denarja
projektu, za katerega se zdi, da ni sposoben dozoreti ali izpolniti lastne usode.

Kar danes drži skupaj območje evra, niso toliko sanje njegovih ustanoviteljev, ampak
preprosto nočna mora druge možnosti, popolnega razpada sistema. Žalostna polomija z
obvladovanjem krize žene evropski projekt v politično mrtvilo. Kakšna možnost obstaja
takoj zdaj za močnejšo in bolj demokratično skupino institucij, ki bi nastale iz revidirane
Pogodbe?

Inteligentni pozivi za večjo politično povezanost, kot tisti prejšnji teden od vodje nemške
Bundesbanke, resnično nimajo možnosti. Ob vsem tem sem šokiran, predsednik Barroso,
nad frontalnim napadom Komisije na socialno Evropo in vmešavanjem v nacionalne trge
dela, kot v primeru Irske. Letni pregled rasti je res frontalni napad na dolgo uveljavljene,
socialno in gospodarsko bistvene pravice delavcev in na samo zamisel kolektivnega
pogajanja.

Če bo to ocenjeval Evropski svet, je to strategija, ki je po mojem mnenju najslabša možnost,
ki si jo lahko zamislimo v tem položaju. Ne le, da bo izpostavljena kot gospodarska norost,
ampak bo izredno škodljiva za evropski projekt.

Velike zamisli lahko propadejo, gospod predsednik, in res sem zaskrbljen za ta evropski
projekt. Kot nam pravi zgodovina, ljudje vse do zadnjega trenutka ne bodo priznali
možnosti za neuspeh. Priznajmo možnost neuspeha.

Gospod Farage prikimava. Nezmožnost delovanja, predsednik Van Rompuy, predsednik
Barroso, je polnjenje streliva za gospoda Faragea in njegove zaveznike. Ukrepajmo, za
božjo voljo!

Sylvie Goulard,    v imenu skupine ALDE . – (FR) Gospod predsednik, gospod Van Rompuy,
gospod Barroso, rada bi dala dve pripombi k sklepom zasedanja Evropskega sveta zadnjega
decembra.

S prvo pripombo bi vas opomnila, da ima kriza zelo nenavaden vpliv na Unijo iz enega
preprostega razloga, od samega začetka smo bili zakonita skupnost in v zakoniti skupnosti
je zakon posebno pomemben. Ne gre za vprašanje spodkopavanja skladnosti z zakonom,
a ko se ukvarjamo s tako resno krizo – na kar nas opominja letni pregled rasti, ki ste ga
pravkar objavili, gospod predsednik – je čas za ukrepanje, ne za strogo upoštevanje zakonov.
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Pravite nam, da je ta revizija Pogodb bistvena za pomiritev trgov. Prvič, če mi dovolite, da
sem nekoliko nesramna, se mi zdi, da zasedanja po sklepu na oktobrskem zasedanju
Evropskega sveta niso bila posebno pomirjena. Bodite torej res pazljivi, če imate namen
pomiriti trge. Samo pomislite, kaj se bo zgodilo, če bo ta revizija propadla.

Prihajam iz države, ki je doživela travmo negativnega referenduma brez načrta B. Saj ste
že bili tam, gospod Barroso. Včasih moramo pomisliti, kaj se bo zgodilo, če bomo rekli
trgom: „Moramo spremeniti Pogodbe, vse je treba storiti do tega datuma,“ potem pa bomo
upali, da bo to narejeno. Jasno je torej, da ste izbrali poenostavljeni postopek v upanju, da
se bo zgodilo. Če se bo to res zgodilo, lahko morda pomirite trge, gotovo pa ne ljudi.

Tu nastopi moja druga točka: mnogo hrupa za nič. Pogodbe spreminjate zaradi zakona. Ne
spreminjate jih zato, da bi dali državljanom odgovore, ki jih čakajo. Tu nas je šest
poročevalcev, ki se ukvarjamo s svežnjem „gospodarskega upravljanja“, ki ga je Komisija
pripravila, ne da bi bilo treba spreminjati Pogodbe. Strinjali smo se, da bomo delali, ne da
bi bilo treba spremeniti Pogodbe, pozneje pa nam je bilo rečeno: „Spremenili bomo
Pogodbe“. Videti je, kot da pravimo ljudem, da lahko spremenimo Pogodbe, da lahko
gremo tako daleč sredi vse te pravne birokracije, a ko bo prišlo res do tega, tega ne bomo
storili, bodisi zato, ker je treba resno jemati strategijo 2020, bodisi zato, da bodo imeli
delovna mesta in rast.

Povrhu vsega tega nas je potem decembrski Evropski svet prosil, naj pospešimo svoje delo.
No prav, pa pospešimo! Gospod Van Rompuy, jaz bi rada, da Svet pospeši. Parlament je
že predstavil svoja poročila. Obstaja zelo preprost način, da gremo hitreje. Približajte se
našim stališčem in nehajmo razmišljati o soodločanju kot postopku, s katerim Svet odloča,
Parlament pa prilagaja.

Rebecca Harms,    v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospod predsednik,
gospod Van Rompuy, v vašem povzetku zadnjega zasedanja Sveta ni bilo tistega, česar se
najbolj spominjam, zato bi rada srečanje povzela drugače. Z današnjega vidika je
najpomembnejša stvar, ki se je spominjam, to, da je med vrhom voditeljev držav ali vlad
v Bruslju bonitetna agencija Moody's znižala bonitetno oceno Irske.

To je bil trenutek, ko smo se vsi zavedli obsega našega neuspeha pri obvladovanju krize,
ki jo moramo še danes reševati. Vsakdo, ki primerja ključne številke dolžniške krize v
različnih državah, je lahko samo presenečen nad tem, kako uspešna je bila špekulacija z
evrom. Medtem pa ena država, ki ima veliko večje probleme kakor Portugalska in Španija,
to je ZDA, ostaja povsem nedotaknjena v vojni, ki jo vodijo špekulanti proti evru. To je
sedanje stanje.

Začelo se je novo leto in imamo nove probleme, s katerimi se moramo ukvarjati. Tukaj in
zdaj bi se morali ukvarjati s problemom, ki smo ga predvideli na zasedanju, namreč, da
tisto, kar je bilo sklenjeno na zasedanju, ne bo dovolj. Prepričana sem, da smo do zdaj vsi
spoznali, da so številne evropske države v težavah. Imajo velikansko breme dolga, ki
vključuje zasebni dolg in nesprejemljivo raven javnega dolga. Številne države članice
Evropske unije ne bodo sposobne rešiti svojih problemov brez pomoči.

Kaj bi moral biti naš naslednji korak? Prepričani smo, da preprosto zmanjševanje
nacionalnega dolga, s katerim so začele številne države na pobudo Evropske unije in njenih
skupnih resolucij, samo po sebi ni dovolj in da to sili te države na meje sprejemljivega.
Treba je doseči nov sporazum o tem, kako bi lahko to delovalo na resnično sprejemljiv
način. Prepričana sem, da razvoj dogodkov, kot je na primer tisti na Madžarskem, pošilja
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opozorilni signal, kaj se zgodi, kadar je razporeditev bogastva v državah Evropske unije
preveč krivična in je prepad prevelik. V tem procesu zmanjševanja javnega dolga moramo
pravičnosti posvetiti večjo pozornost kot do zdaj.

Poleg tega menimo, da je treba prestrukturirati bančni sektor, in rada bi, da je to zelo jasno.
Nismo prepričani, da lahko upravičimo še nadaljnje povečanje bremena dolga, da bi rešili
„žive mrtvece“ na tem področju. Rada bi v celoti podprla, kar je povedala gospa Goulard.
Potrebujemo pristop, ki nam bo omogočil, da pripravimo Evropejce na prihodnost v
razmerah zelenega New Deala in določimo novo pot v tej krizi. Rada bi še enkrat poudarila,
da je Evropa čudovit prostor za življenje in da moramo narediti še veliko, da bo tako tudi
ostalo.

Timothy Kirkhope,    v imenu skupine ECR. – Gospod predsednik, Evropski svet je sprejel
pomembne odločitve o prihodnosti obvladovanja kriz, vendar se strinjam s
predsednikom Barrosom, da temeljni problemi ostajajo: potreba po vrnitvi k fiskalni
disciplini in nepripravljenost nekaterih držav članic za resno gospodarsko reformo.

Rečeno nam je bilo, da si ob enotni valuti države članice ne bodo več mogle pomagati iz
težav z devalvacijo in da bodo namesto tega morale reformirati svoje gospodarstvo tako,
da bo konkurenčnejše. Čeprav je bila trditev na prvi pogled privlačna, pa smo imeli številni
od nas prav, ko nismo nasedli, kajti izkazala se je za zmotno. Nekatere države članice so
uspele najti druge rešitve, da so umetno podprle svoje gospodarstvo: z inflacijo cen sredstev
v delu, ki ga je povzročila neprimerno nizka obrestna mera in zavrnitev sprejetja korektivnih
ukrepov z drugimi sredstvi; ali z vlaganjem izposojenih javnih sredstev v nevzdržnem
obsegu in v nekaterih primerih za prikrivanje obsega povzročenega fiskalnega primanjkljaja.

Čeprav moramo seveda najti rešitve za obravnavanje takojšnjih posledic teh politik in je
bistvena fiskalna omejitev porabe, je enako pomembno, da se zavežemo gospodarski
reformi, da bomo razširili prožnost trga dela za ustvarjanje novih delovnih mest, odprli
trge in odpravili ovire za trgovino ter spodbudili zasebno vlaganje tako, da bomo lahko
zapolnili praznino, ki jo pušča za sabo zmanjšanje porabe javnega sektorja.

Ob finančni in gospodarski krizi se ni mogoče izogniti obsežni vladni intervenciji v
gospodarstvu – vendar ne smemo pomešati blažilnih ukrepov za zdravilo. Dolgoročna
rešitev ni v večji državni upravi. Je v gospodarski rasti, ki nastane z uspešnimi podjetji in
podjetniki, ki poslujejo na konkurenčnih trgih in so sposobni dati vrednost potrošnikom
ter ustvariti delovna mesta za naše državljane.

Zato so, na primer, bistvene strategija Evropa 2020, akt o enotnem trgu in unija inovacij
in treba jim je nameniti pozornost, ki si jo zaslužijo. Stave so visoke. Medtem ko smo se
ukvarjali s to neposredno krizo, so si druge države po svetu – nekatere s političnimi
vrednotami, ki se zdijo zelo drugačne od naših – utirale pot naprej. Če ne bomo izšli iz te
krize in se usmerili k reformi, bomo obsojeni na neizprosno s tem povezano propadanje
z najhujšimi posledicami za spodbujanje naših vrednot in dejansko za prihodnost našega
planeta.

Joe Higgins,    v imenu skupine GUE/NGL. – Gospod predsednik, trajni mehanizem za
finančno stabilnost ni v praksi nič drugega kot zaščita glavnih evropskih bank pred
posledicami njihovih nepremišljenih špekulacij na finančnih trgih. To je mehanizem, s
katerim bi ljudi delavskega razreda po vsej Evropi pripravili do tega, da plačajo za krizo
zlomljenega finančnega sistema in evropskega kapitalizma, ki ga pesti kriza.
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Gospod Barroso in gospod Van Rompuy, povejta mi danes zjutraj – ker do zdaj tega še
nista storila – ali je moralno, da špekulanti in bankirji, ki divje hazardirajo na irskem trgu
nepremičnin, prenesejo na desetine milijard evrov zasebnih slabih dolgov na pleča irskega
ljudstva, ki nima zanje prav nobene odgovornosti. Vaš poseg MDS-EU na Irskem je daleč
od tega, da bi bil finančna rešitev, je mehanizem, ki bo spremenil irske davkoplačevalce v
vazale evropskih bank. Uničujete naše službe in življenjski standard ljudi. Zatrjujete, da
ste demokrati, vendar ste zasužnjili delovne ljudi Evrope s trgi, finančnimi trgi, ki vas vlečejo
za nos.

Vaš mehanizem za finančno stabilnost je nevarno orožje, ki mu ukazujejo trgi, izdaja pa
se za nekaj neškodljivega. Mi, levica na Irskem, bomo vztrajali, da gre na referendum irskih
ljudi, preden se sprejme.

Nigel Farage,    v imenu skupine EFD. – Gospod predsednik, kaj je najpogosteje uporabljena
beseda v zvezi z evrom? Ne, to ni „neuspeh“ – čeprav bi lahko bila. To je „stabilnost“, kajne?
Pred desetletjem so vsi dejali, da nam bo potem, ko bomo imeli valuto evro, ta prinesla
stabilnost. No, po desetletju bi rekel, da je to, kar je prinesla, kaos, razdor in beda za milijone,
pa vendar je bila beseda „stabilnost“ še danes zjutraj uporabljena. Uporabil jo je
gospod Barroso, uporabil jo je gospod Van Rompuy: „stabilnost“.

Dejansko se trepljamo po hrbtu, ker so šle dražbe obveznic prejšnji teden na Portugalskem
dobro, realnost pa je, da je Evropska centralna banka pravzaprav uporabila davkoplačevalski
denar, da je kupila njihov lastni dolg. Vaša zagotovila, da je vse dobro, ne držijo.

S kom pa mislite, da se šalite, gospod Van Rompuy? Donos obveznic se je včeraj na
Portugalskem dvignil na skoraj 7 %. Javnost po vsej Uniji ne podpira več valute in boj za
Španijo se še ni niti začel. Model sam je neuspešen in vendar želite podvojiti velikost sklada
za finančno reševanje. Želite celo povečati obseg sklada za finančno reševanje tako, da
boste lahko skupaj z ECB tudi vi nadaljevali s kupovanjem še več lastnega dolga.

Krizo uporabljate za veliko prilaščanje moči, da bi nas pripeljali v fiskalno unijo. Če vam
bo uspelo, potem moramo spremeniti ime, se znebiti „Evropske unije“ in jo poimenovati
„Unija dolga“. Če vam bo res uspelo, boste imeli v pasti tiste južne države znotraj
gospodarske ječe, v katerih bodo ljudje neizmerno trpeli, v severnih državah pa bodo
ugotovili, da večno plačujejo ogromen račun in obrestne stopnje, ki so mnogo previsoke
za njihova lastna gospodarstva. Dosegli smo točko, ko dejansko ni pomembno, kaj kateri
od vas reče. Nihče vam ne verjame. Javnost vas ne podpira. Upam in molim, da vas bodo
trgi zlomili.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Gospod predsednik, gospe in gospodje, od vseh lepih in
praznih besed gospoda Barrosa sem lahko v glavnem razbral eno samo resnično točko,
namreč, da je naloga bogatih držav članic, da plačujejo za revne države članice, ker je to
realnost. Zdi se, da se bo to stanje še kar nekaj časa nadaljevalo. Kar naprej poslušamo, da
moramo pomagati drugim državam, vendar ni nihče omenil, kako naj bi to pravzaprav
storili. Skratka, bistvo je, da bodo morali nizozemski državljani vzeti denarnice in plačati
račun za šibke države članice, od katerih so se nekatere pridružile evru z goljufijo.

Gospod Barroso je dejal: „Izberite trajnostno rast“. Vse tiste prazne besede, vendar ni
povedal, kako naj bi to storili. Kaj če ne bo delovalo? Zakaj ne razvijemo scenarija, ki bi
omogočil državam, kot je Grčija, da bi ponovno uvedle svojo valuto? Zdi se, da to ni mogoče
in da niste pripravljeni razviti takih scenarijev, čeprav so številni ekonomisti prepričani,
da bi lahko pravzaprav zelo dobro delovali in da bi morda lahko bili naša najboljša možnost.
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Potem bi ustvarili razmere za rast in zaposlovanje. Kako bi se tega lotili? Splošno sporočilo,
ki ga poslušam, je, da bi bilo to treba storiti z zmanjševanjem javne porabe in prav to je
tisto, kar počnemo mi na Nizozemskem. In kaj torej stori Evropska unija? Nagradi
Nizozemsko s tem, da troši še več. Se spominjate, da bi prosili za 6-odstotno povišanje
proračuna za EU? Očitno so bili v glavnem nizozemski državljani tisti, ki naj bi poravnali
ta račun, zato vam tudi glede tega zmanjka precejšen del verodostojnosti.

Skratka, rad bi rekel. Nizozemska plačuje za revne države s padajočo gospodarsko rastjo
na Nizozemskem. Nizozemski državljani so izpostavljeni tveganju 27 milijard EUR in ta
vsota se samo še zvišuje. Vsako leto plačamo EU neto znesek 4,5 milijard EUR in večji del
tega se posreduje šibkim državam članicam, poraba EU narašča, hkrati ko moramo varčevati
in vrednost evra nenehno drsi, rezultat tega pa je, da naraščajo tudi stroški za nizozemske
državljane. Gospod predsednik, Evropski uniji se ne da zaupati.

Olle Schmidt (ALDE).   – (Vprašanje na podlagi modrega kartončka za gospoda Nigela Faragea
v skladu s členom 149(8)) Gospod predsednik, vedno – ali vsaj včasih – je zanimivo poslušati
gospoda Faragea, ker ve vse odgovore in si postavlja vsa vprašanja.

Ampak, gospod Farage, ali bi bila možnost 16, 17 ali pravzaprav do 20 različnih valut – ki
smo jih imeli v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je zrušil funt šterling, – boljša?
Ali bi to izboljšalo sedanje razmere v Evropi? Noben ekonomist se ne bi strinjal s tem,
gospod Farage. Ne morete preprosto reči, da živimo v preteklosti. Zdaj se ukvarjamo z
vprašanji, ki zadevajo Evropo danes. Nikoli ne odgovarjate na vprašanje, kako se lotiti
sedanjih razmer in prihodnosti. Vi ste populist in zelo zlahka odgovorite na vsa svoja lastna
vprašanja.

Nigel Farage (EFD).   – Gospod predsednik, pred desetimi leti sem res rekel, da ne morete
dati Grčije in Nemčije skupaj v isto monetarno unijo in da to ne bo šlo. Če greste nazaj v
zgodovino, boste ugotovili, da vlade vedno, kadar dajo skupaj ljudi v napačne valutne
unije, kadar mislijo, da vedo več kakor trgi, izgubijo.

Sprašujete me, kakšna je moja rešitev danes. Je jasna kot beli dan. Grčija, Portugalska in
Irska ne spadajo znotraj evra. To, kar bi morali storiti, kar bi moral gospod Van Rompuy
storiti, da bi imeli resnično vodstvo, je, da bi bilo treba uvesti načrt B in dovoliti tem
državam, da se vrnejo k svojim lastnim valutam, da imajo konkurenčne devalvacije in
dobijo priložnost, kajti to, kar počnemo s to politiko, jih ubija.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Gospod predsednik, vsak, ki danes
bere časopise, bo ugotovil dvoje, da smo na ključni točki krize državnega dolga in da je
evropski odziv zaporedje ločenih predpisov brez notranje skladnosti.

Celo zdaj imamo na mizi evropski semester, sveženj o gospodarskem upravljanju, začasno
in trajno strategijo reševanja, tako imenovane „evroobveznice“, da bi pokrili del državnega
dolga, ki velja za varnega, pa še akcijski načrt, ki temelji na Evropski investicijski banki in
obveznicah za posebne projekte, kar je v predlogu o notranjem trgu, ki nam ga je poslala
Komisija.

Prva stvar, ki jo skušajo storiti poročevalci, je, da kombinirajo vse to in ustvarijo popoln
načrt, končno sliko, ki naj se pokaže javnosti. Drugič, ta načrt mora biti evropski načrt, ki
ne deli Evrope na dvoje – ne spotikajmo se ob Evropo dveh hitrosti – in ki enako močno
zasleduje dva cilja, proračunsko disciplino – kolikor je to potrebno – in gospodarsko rast,
ki naj bi nas spravila iz krize, v kateri smo.

11Razprave Evropskega parlamentaSL19-01-2011



Imam eno pripombo v zvezi z mehanizmom reševanja, na katerega se sklicuje predsedujoči
Svetu. V svojem prvem stavku pravi, bi zasebni vlagatelji sodelovali v načrtih reševanja,
kar je povzročilo šok in vodilo do protesta predsednika Evropske centralne banke.
Pojasnjeno je bilo, kar je pravkar storil gospod Van Rompuy, prvič, da se bo odločalo za
vsak primer posebej – kdo in na podlagi katerih meril? – in drugič, da bo to narejeno v
skladu z merili in politikami Mednarodnega denarnega sklada. Edini primer, v katerem je
Mednarodni denarni sklad uporabil tak načrt reševanja, je bil v Argentini leta 2003; spravil
je državo v kaos, iz katerega se še vedno ni izkopala in zasebni imetniki obveznic še vedno
niso plačani.

V zvezi z evroobveznicami je bilo tu danes odprtih veliko vprašanj. Rad bi dodal še dve.
Ustvarile bi tako tekoč trg, kot je tisti v Združenih državah, in dale spodbudo evru kot
rezervni valuti, kar bi omogočilo centralnim bankam in državnim skladom, da vlagajo
tukaj svoje rezerve.

Moja zadnja pripomba je, da mora to dopolniti Evropska investicijska banka in posebne
obveznice v odziv na rast.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Gospod predsednik, gospod Van Rompuy, soglašali ste,
da boste predsedovali tako imenovani skupini uglednih osebnosti. Sestavljena je bila iz
finančnih ministrov, ki jih je prestrašila neugodna ocena zaradi državnega dolga. Ali so
bili sposobni ponuditi skupino uglednih osebnosti? Nesoglasje, ki izhaja iz sedanje razprave
med gospodom Trichetom, predsednikom Barrosom in kanclerko Merklovo, nam prav
tako kot pretresi na trgih pravi, da to ni bila skupina uglednih osebnosti.

Prosili so vas, da vodite evrsko krizo. Evro moramo obvladovati zaradi evropskih
državljanov in ne zaradi špekulantov. Da bi se to zgodilo, ste soglašali z revizijo Pogodbe,
ker je to pripravno, čeprav je naša konferenca predsednikov povedala, kako nepotrebna
je ta revizija – besede je potrdil predsednik Euroskupine.

Vendar gospod predsednik, gospod Van Rompuy, tvegate, da nas boste zvabili na pot, ki
bi nas lahko vodila v smer „premalo, prepozno“. Res bo prišel dan, ko boste potrebovali
modrost tega parlamenta, dogovor za pregled pogodbe, da bi v prihodnosti lahko imeli
davčno uskladitev, evropsko zakladnico, posojila za vzajemno upravljanje dolga in ponovno
vzpostavitev zaposlovanja v jedru naših gospodarskih politik.

Če ne želite, da se pregleda Pogodba, zagrabite bika za roge in uvedite močnejše sodelovanje
na evrskem območju, da boste rešili probleme in odgovornost držav članic na tem področju,
namesto, da dopuščate, da drsi, kjer in kamor ga zanesejo trgi.

Martin Callanan (ECR).   – Gospod predsednik, ker je ta zadeva tako pomembna za
evropsko gospodarstvo kot celoto, čeprav moja država (na srečo) ni del evrskega območja,
pozdravljam vsaj nekatere od ukrepov, ki so bili dogovorjeni v Svetu za območje evra in
zlasti dejstvo, da bi morale države območja evra same odgovarjati za reševanje svojih
problemov.

Pozdravljam tudi nekoliko zapoznelo spoznanje Sveta, da je člen 122 Pogodbe povsem
neprimeren za podporo mehanizma za finančno reševanje. To niso naravne nesreče in
niso zunaj nadzora zadevnih držav članic. A pri pripravi podlage za ta mehanizem, ki bi
morda začel veljati v letu 2013, ne smemo pozabiti na dejstvo, da smo zdaj še vedno zelo
globoko v krizi.
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Stanje je v številnih državah članicah še vedno zelo resno. Portugalska se bo skoraj zagotovo
srečala s težavami, verjetno Španija in mogoče Belgija. A kar me posebno skrbi, je učinek
na naravno demokracijo v teh državah. Te države gospodarsko dejansko postajajo
protektorati, ki jih vodijo gospod Barroso, gospod Van Rompuy in drugi. Odločitve, ki jih
sprejmejo nacionalni volivci v teh državah glede prednostnih nalog porabe in zasledovanja
gospodarskih politik, imajo zdaj zelo malo učinka. So pod nadzorom Bruslja in pod
nadzorom mednarodnih finančnih institucij.

Takrat, ko bomo prišli iz te krize, bomo morali res poskrbeti za obnovo demokracije v teh
državah in obnovo volje njihovih nacionalnih volivcev.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Gospod predsednik, v politiki so razumni ukrepi,
zmotni ukrepi in neprimerni ukrepi. Za Evropo je razumno, da objavi evropski javni dolg,
čeprav gospa Merkel tega ne odobrava. Za nas v Evropi je razumno, da smo sposobni
medsebojno deliti del našega državnega dolga, čeprav gospa Merkel tega ne odobrava.
Vendar je neprimerna novica, ki je postala javna, da lahko evropski mehanizem za stabilnost
in Mednarodni denarni sklad nazadnje združita del državnega dolga, ki se je nabral v
zasebnih bankah, po 6 ali 7-odstotnih obrestih za Portugalsko, potem ko bodo te iste banke
financirale same sebe po 1-odstotni obrestni meri.

Gospod Van Rompuy, moje vprašanje je naslednje: Kako dolgo se pričakuje, da bo Evropa
čudežna pridelovalka finančnega kapitala? Kako dolgo bomo pretvarjali zasebni dolg v
javnega? Kako dolgo bomo še silili evropske davkoplačevalce, delavce in upokojence, da
bodo plačevali dolgove, ki jih je ustvaril zasebni bančni sektor, ki nas napada?

To je danes tukaj res ključno vprašanje.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, v Združenih
državah je bil sprejet zakon, ki zahteva, da ameriška centralna banka (FED) podrobno
navede, koliko od 3300 milijard USD iz reševalnega svežnja je šlo za katero banko.

Sprašujem se, ali bi bilo predrzno zahtevati, da tudi vi sprejmete enako pregledna merila,
razen če bi to blokiral finančni in bančni superlobi. Razmislimo o stanju, kakšno prihodnost
ima ta prisilna unija svobodnih držav, ki temelji na tem, da močnejše države finančno
rešujejo šibkejše?

Ali si želimo tehnično priznati realnost, da je evro praktično bankrotirana valuta? Kako
mislimo prisiliti države s šibkim gospodarstvom, da ga bodo uporabljale? Ali je
centralizirana monetarna politika sprejemljiva za države, ki imajo tako očitno različne
obrestne mere?

Gospod Trichet sam, ki je zanikal nevarnost, da bi postala Evropska centralna banka
nesolventna, pa vseeno priznava, da je eden od razlogov za povečanje njenega kapitala
spopadanje s kreditnim tveganjem, z drugimi besedami, nesolventnostjo kupljenih obveznic.
Prav tako je čas za nove stresne teste na največjih bankah in za večji poudarek na zelo
tveganih bančnih dolgovih, kot je zahteval minister za gospodarstvo.

(Predsednik je prekinil govornika)

Ioannis Kasoulides (PPE).   – Gospod predsednik, politično sporočilo zadnjih sklepov
Sveta, naslovljenih špekulantom, medijem in trgom, je, da bodo države članice EU storile
vse, kar je treba, da bodo zavarovale območje evra in ubranile evro. Ne glede na to, katere
notranje razprave bodo potekale, nobena država članica ne izključuje zamisli, če bo finančna
zmogljivost morala podvojiti svoj kapital in pravico do nakupa obveznic ali če bo

13Razprave Evropskega parlamentaSL19-01-2011



mehanizem za finančno stabilnost po letu 2013 vključeval zmanjšanje ali pa mu bo
naročeno, naj proda evroobveznice. Razpravlja se samo o časovnem usklajevanju, ali in
kdaj bo to potrebno in kako. Naj si mediji in analitiki ne delajo utvar. EU bo uvedla vse,
kar je treba, takrat, ko bo treba.

Sklep Sveta pravi v zvezi z mehanizmom finančne stabilnosti, da „ga je treba aktivirati, če
je to nujno potrebno za zaščito stabilnosti območja evra kot celote“. Dovolite, da kot
poslanec iz male države članice prosim za zagotovilo, da bodo članice, kot so Malta, Ciper,
Estonija ali Slovenija vključene, če bodo v težavah, ker morda ne bodo nepogrešljive za
stabilnost celote.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Gospod predsednik, moramo priznati, da je Evropa, čeprav
je bila institucionalno in politično povsem nepripravljena, sprejela resne ukrepe za
ukvarjanje s krizo. Od vloge za sveženj pomoči za Grčijo pred skoraj enim letom pa vse
do sklepov, sprejetih na zadnjem zasedanju Evropskega sveta, o uvedbi trajnega mehanizma
za stabilnost, so bili sprejeti pomembni ukrepi. A nadaljevanje in povečevanje pritiska
trgov, ki se ne pojavlja več samo na najranljivejših gospodarstvih v območju evra, dokazuje,
da so naše odločitve glede zagotavljanja celovitega odziva na krizo razdrobljene in
neustrezne.

Zato potrebujemo celovit evropski odziv na krizo, ki ne bo nadomestil ali spregledal
obveznosti držav članic, da držijo besedo in prestrukturirajo svoje javne finance, temveč
bo zavaroval ta gospodarstva pred napadi trgov in pomagal zagotoviti, da bodo njihova
prizadevanja uspešna.

Gospod predsednik pred nekaj dnevi je Evropski parlament sprejel resolucijo, ki poziva
Evropsko komisijo, naj nemudoma izvede študijo upravičenosti glede vprašanja
evroobveznic.

(Predsednik je prekinil govornico)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Gospod predsednik, prišli smo do konca evropskega
leta boja proti revščini in socialni izključenosti. Ali je Svet naredil inventuro svojih
dosežkov? Ne.

Če bi jo, bi ugotovili, da se revščina še nikoli ni tako strmo povzpela in da je število ljudi,
ki živijo v revščini v tej bogati Evropi, zdaj preseglo 100 milijonov ter da bodo sklepi, ki
so jih sprejeli, samo še naprej povečevali brezposelnost, neenakost in socialno izključenost.
Vendar se dobički gospodarskih in finančnih skupin množijo, prav tako kot špekulativni
zaslužki iz državnega dolga, ki jih podpirajo smernice Evropske centralne banke ter politike
Sveta in Komisije.

Ali je to namen območja evra?

Države s krhkejšimi gospodarstvi še naprej doživljajo pritiske in izsiljevanje in vlade, ki se
spopadajo s protesti in boji delavcev, se zatekajo k represiji in nasilju proti sindikatom in
delavcem, kot se je zgodilo včeraj na Portugalskem.

Razlog za naše proteste, naše ogorčenje in naše trdno prepričanje je, da hočemo drugačno
Evropo, tako, ki temelji na socialnem napredku, tako, ki spoštuje ljudi, ki delajo in se
bojujejo za svoje pravice. Verjemite mi, stali bomo z ramo ob rami z delavci v njihovem
boju, da bomo zlomili vaše politike.
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Tunne Kelam (PPE).   – Gospod predsednik, z veseljem povem, da je danes 19. dan članstva
Estonije v območju evra, vendar se je Estonija na to pripravljala vse od pristopa. Celo motiv
estonskega evrokovanca je bil že pred šestimi leti dogovorjen z ljudskim glasovanjem. A
pridružitev območju evra ni zgolj vprašanje posamezne izbire – gre bolj za solidarnost,
prevzemanje skupne odgovornosti in dejavno prispevanje k stabilnosti celine kot celote.

V času gospodarske krize so postale pomembnejše moralne vrednote in etika. Vidimo
lahko, da gospodarski potencial sam po sebi ni dovolj. Bistveno je, ali se lahko državi zaupa,
da ima željo in sposobnost, da pravočasno izpolni zaveze in se loti resnih strukturnih
reform.

Pozdravljam dejstvo, da se je Svet lahko dogovoril za mehanizem evropske stabilnosti, a
praktična pot do gospodarske rasti in stabilnosti je predvsem dokončanje enotnega trga
in zlasti evropskega enotnega digitalnega trga. Slednji se mora vključiti v časovni načrt
evropskega enotnega trga, pa tudi evropskega digitalnega programa.

To bi bila lahko resnična priložnost za povečanje evropske konkurenčnosti v svetu. Evropski
državljani pričakujejo od nas, da bomo olajšali sklepanje poslov na digitalnem področju,
kjer morajo biti operacije, kot so elektronska plačila in e-identifikacije, skladne in razumljive.
Enotni digitalni trg zahteva tudi odločna prizadevanja za razvoj trga storitev.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Gospod predsednik, gospod Van Rompuy,
gospod Barroso, rad bi vam ponudil dve misli.

Prva misel se nanaša na obseg trajnega mehanizma za obvladovanje krize. Države nečlanice
območja evra so dejansko razdeljene v dve kategoriji, Združeno kraljestvo in Švedsko, ki
nista dolžna sprejeti evra, in vse druge države, ki skupaj s članicami pomenijo 25 držav.
Predlagam, da bi imele te države, ki uporabljajo evro, korist od posebne obravnave v
mehanizmu, od nečesa, kar zdaj še ni predvideno.

Drugič, rad bi pritegnil vašo pozornost k nacionalnim parlamentom. Nacionalni parlamenti
niso vključeni v poenostavljeni postopek, razen morda v ratifikacijskih postopkih.
Predlagam, da se nacionalni parlamenti vključijo v posvetovalni proces na prostovoljni
podlagi, ker se pojavlja vprašanje, kdo bo zagotovil politični nadzor za prihodnji
mehanizem. Ali bo to Evropski parlament ali nacionalni parlamenti? Ker na področju evra
ni nobene parlamentarne razsežnosti, ne vemo, kako bomo zagotovili politični nadzor
tega mehanizma. To je vprašanje, ki vam ga postavljam.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Gospod predsednik, gospod Van Rompuy, gospe in
gospodje, vidim dva glavna problema v predlagani spremembi člena 136, eden od njiju je
institucionalni in drugi politični.

Institucionalni problem je, da člen 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije navaja, da je
monetarna politika držav, katerih valuta je evro, v izključni pristojnosti Unije, vendar člen 2
določa, da lahko izključno pristojnost izvajajo države članice, če jih za to pooblasti Unija.
Težko je razumeti, zakaj bi uporaba pravila, ki je jasno določeno v Pogodbi, zahtevala
reformo Pogodbe.

Potem je tu še politični problem, izbira možnosti reforme Pogodbe namesto uporabe
člena 2 ali člena 352 in 136, postavlja evropski mehanizem za stabilnost in s tem prihodnost
evra na milost 27 ratifikacijskim procesom.
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Ali ljudje razumejo, da bo težko najti načrt B za evro, če se samo eden od teh
27 ratifikacijskih procesov izkaže za neuspešnega? Ali Evropski svet razume, da je z izbiro
te poti prihodnost evra izpostavljena velikemu tveganju?

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Gospod predsednik, gospod Van Rompuy,
gospod Barroso, stabilnost evra in uvedba mehanizma za upravljanje krize sta naši
najpomembnejši operativni nalogi pri spodbujanju rasti, ki bo ustvarila nova delovna
mesta in bo hkrati zmanjšala javni dolg držav članic, s čimer soglašajo vse države članice.
Vendar nas izpolnitev teh nalog ne sme siliti v odlaganje nalog in razprave o strateških
vprašanjih, kot so inovacije, ki se je že odvijala v decembru. Naslednji vrh v februarju bo
primeren za sprejemanje strateških odločitev o pomembnih vprašanjih, kot je energija.
Madžarsko predsedstvo je začelo priprave na energetski vrh. Najpomembnejša pravila so
bila določena lansko leto. Začela je veljati uredba o zagotavljanju dobave zemeljskega
plina. Gospod predsednik, prosim vas, da me pomirite, da skrbi v zvezi s stabilnostjo na
področju evra ne bodo prevladale nad energetskim vrhom.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Gospod predsednik, kot veste, je bila ameriška vlada
že drugič v sedanji kreditni krizi prisiljena drastično poseči s podporo dvema glavnima
bankama, ki sta se zlomili, in zavarovalnici ING. Tako je vložila 700 milijard USD finančne
pomoči v svoj bančni sistem. Kljub tem ukrepom pa gospodarstvo ZDA še vedno potrebuje
več pomoči in vlada je pred kratkim brez misli na varčnost zagotovila nadaljnjih
600 milijard USD, da bi spravila gospodarstvo iz recesije. Očitno Združene države Amerike
tiskajo nov denar.

V nasprotju z ameriškim gospodarstvom območje evra vztrajno ostaja pri načelu
proračunske discipline in strogo nadzorovani monetarni politiki in s tem pušča možnost
različnim špekulativnim podjetjem, da špekulirajo na račun držav, ki so manj odporne na
pritisk. Gospod predsednik, predlagam, da se na področju evra upošteva količinska olajšava;
morda se izkaže za Kolumbovo jajce.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Gospod predsednik, ni dvoma, da visi nad Evropo dvorezen
Damoklejev meč – to sta gospodarska kriza in povečanje nacionalizma – in oba sta združila
sile.

Gospod Hughes se je vprašal v imenu Skupine naprednega zavezništva socialistov in
demokratov v Evropskem parlamentu, ali Evropo danes držijo skupaj sanje ustanoviteljev
ali nočna mora njenega razpada. Na žalost je ta nočna mora o njenem razpadu zdaj glavni
trend. Zato upam, da bo Komisija pokazala večjo moč pri vprašanjih, ki se nanašajo na
socialno Evropo. Zelo čudno je, da bi bila šibka v teh zadevah. Zdaj niti ne gre več za
vprašanje, ali politiko urejajo trgi ali politiki, politika prihaja na ulice. Približuje se
demonstracijam in prihaja v roke različnim skupinam skrajnežev in skrajne desnice.
Komisija bi zato morala dati prednost vprašanjem, ki se nanašajo na socialno Evropo. Na
žalost pa se nič ne dogaja.

Seán Kelly (PPE).   – Gospod predsednik, v nasprotju s številnimi govorniki bi rad pohvalil
gospoda Van Rompuya in gospoda Barrosa že zaradi tega, ker sta v sedanji krizi proaktivna
in uvajata ukrepe, ki bodo v prihodnosti, upajmo, uspešni. Ali bodo ali ne, v tem trenutku
ne moremo vedeti. Če bodo, bosta videti kot heroja. Če ne bodo, bosta verjetno videti kot
malopridneža, a dajmo jima priznanje za tisto, kar si zaslužita. Upajmo, da bo struktura
nadzora zagotavljala, da se v prihodnje ne bodo več dogajale številne pomanjkljivosti, ki
so pripeljale do sedanjega položaja.
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Kar zadeva mojo državo, smo na žalost morali koristiti finančno reševanje in to je bilo v
glavnem zaradi nepremišljenosti naših bank in slabega upravljanja. V nekaj mesecih bomo
imeli novo vlado in upajmo, da bo prinesla politično stabilnost, vendar bi pozval
gospoda Van Rompuya in gospoda Barrosa, da poskusita znižati sedanjo obrestno mero
za finančno reševanje, ker je previsoka in bi lahko ohromila državo.

José Manuel Barroso  , predsednik Komisije. – Gospod predsednik, najprej, ta razprava je
pokazala zapletenost krize in zapletenost odgovorov. Ena stvar, ki bi vam jo rad rekel – in
očitno je, da ima velika večina evropske ideale in mora dobiti evropski odgovor –, je, da
nas ne smejo razdeliti nekatere razlike, ki sploh niso najpomembnejše.

Kot ste dejali nekateri od vas, danes obstaja res pravi izziv, včasih že grožnja za evropsko
povezanost. To grožnjo smo videli danes v tej razpravi. Slišal sem nekaj pripomb,
nacionalističnih pripomb, pripomb s predsodki, ki jih, odkrito rečeno, nisem vajen poslušati
v Evropskem parlamentu.

Bile so v manjšini, a te pripombe so bile dane in so skušale poglobiti razlike med Evropejci,
tako imenovanimi bogatimi in tako imenovanimi revnimi Evropejci. In tistim, ki so dali
te pripombe – in osupel sem nad temi pripombami – proti evropski solidarnosti in skušali
poglobiti razkol med bogatimi in revnimi, pravim: „Kje ste bili, ko je Evropa po vojni
financirala vaše kmete, da je nahranila vaše lastne ljudi? Kje ste bili, ko je Evropa financirala
vašo infrastrukturo za razvoj in konkurenčnost vaših držav? Kje ste bili, ko je Evropa
zagotovila notranji trg za prodajo vaših storitev in vaših proizvodov? Kje ste bili, ko je bila
Evropa podlaga za blaginjo in rast vaših držav po vojni?“

Samo sebična, kratkovidna, kratkoročna stališča lahko podpirajo takšne izjave proti evropski
enotnosti. Mislim, da je to resen problem in nekaj vas je to poudarilo. Moj poziv vsem
tistim, ki imajo evropske ideale, je, da moramo biti enotni, ko se poskušamo celovito
odzvati na zadevo, ki (če smo resni, moramo priznati) zahteva, da dosežemo soglasje. To
včasih ni preprosto v Evropski uniji s 27 državami članicami, z območjem evra, v katerem
je zdaj 17 držav članic – toplo pozdravljam Estonijo kot novo članico – in s procesom
sprejemanja odločitev, ki ni ravno najpreprostejši, delno zato, ker izhajamo iz načela
demokracije. Nimamo samo evropskih institucij; imamo 27 demokracij.

Naloga, ki jo imamo pred seboj, je izjemno težka. Zato bi rad pozval vse tiste, ki imamo
evropske ideale, da se ne pustimo odvrniti zaradi nekaterih razlik v usmeritvi politike.

Gospod Hughes, zelo spoštujem vašo skrb za socialno Evropo, vendar bodimo glede tega
povsem odkriti. Kaj je najboljši način podpore vladam, kot so grška vlada, španska vlada,
portugalska vlada, ki jih vodijo zelo ugledni člani naše politične družine? Ali to, da
podpremo reforme, ki jih pogumno sprejemajo, ali to, da preprosto rečemo, da so te
reforme proti evropskim vrednotam?

V Evropi potrebujemo strukturne reforme, vključno s sektorjem dela. To je realnost. Če
vprašate predsednika vlade Papandreouja, predsednika vlade Zapatera, predsednika vlade
Sócratesa, je to natančno tisto, kar počnejo ali pa nameravajo iti v teh reformah še globlje.
Prepričan sem, da je najboljši način podpore pogumnim prizadevanjem vseh nas v Evropi,
ki se trudimo z različnimi hitrostmi, da govorimo jezik resnice.

V sedanjem svetu konkurence se moramo ob pritisku nekaterih močnejših gospodarstev,
ki se zdaj pojavljajo, prilagoditi ali pa bomo izpostavili tveganju naše socialno tržno
gospodarstvo. Potrebujemo ga. Prepričan sem, da bomo to storili brez izpostavljanja pravic
delavcev. Rad bi še enkrat – čez minutko vam bom odgovoril, nisem pozabil na vaše
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vprašanje – prepričan sem, da je izredno pomembno, da spoštujemo načela socialnega
dialoga. Včeraj sem rekel, danes potrjujem. Vendar dejansko ne bomo imeli zaupanja, če
ne boste izvedli te javnofinančne konsolidacije in socialne reforme, in brez zaupanja ne
bomo imeli rasti in brez rasti ne bomo sposobni zagotoviti zaposlitve našim državljanom.

Dovolite, da rečem spoštovanemu poslancu tega parlamenta, ki prihaja iz Irske in postavlja
vprašanje, ki nakazuje, da je probleme na Irskem ustvarila Evropa, da je probleme na Irskem
ustvarilo neodgovorno finančno obnašanje nekaterih irskih institucij in pomanjkanje
nadzora na irskem trgu. Evropa je zdaj del rešitve, poskuša Irsko podpreti. Ni pa bila Evropa
tista, ki je ustvarila to neodgovorno fiskalno stanje in neodgovorno finančno vedenje.

Evropa skuša podpreti Irsko, ker je pomembno vedeti, kje je odgovornost. Zato je to
pomembno za tiste od nas – in to je očitno večina –, ki verjamemo v evropske ideale, da
smo se sposobni, kolikor je le mogoče, skupno odzvati.

Naslednje vprašanje, ki ste ga postavili nekateri od vas, je bilo, kakšna je raven ambicij.
Dovolite, da še enkrat pojasnim stališče Komisije. Mi smo za čim bolj ambiciozno stališče
glede celovitega odziva. Zato je Komisija pripravljena podpreti nekatere ukrepe, ki ste jih
predlagali nekateri od vas. Vendar živimo v razmerah, ko v časih krize, kot je ta, v časih
tržne nestabilnosti verjamemo, da je izredno pomembno, da prispevamo k soglasju, ki se
nanaša na države članice in dejansko so bile nekatere razlike v načinu, kako se lotiti te
krize.

Glede revizije Pogodbe veste, kakšno je bilo stališče Komisije. Že na začetku smo povedali
svoje mnenje, da je trajni mehanizem mogoče narediti brez revizije Pogodbe. Vendar se je
najmanj ena država članica Evropske unije – za te stvari potrebujete soglasnost – jasno
izrazila, da je potrebna revizija Pogodbe. Ker verjamemo, da je pomembno, da imamo
trajni mehanizem za stabilnost, je imela Komisija tvorno vlogo v podpori te manjše revizije
Pogodbe. Torej mislim, da bi bilo zdaj povsem narobe, če bi se v tem razhajali; ker želimo
okrepiti stabilnost, mislim, da je pomembno, da soglašamo s to manjšo revizijo Pogodbe.

Nekateri od nas bi radi šli še dlje. Osebno bi rad nadaljeval v smislu prestrukturiranja in
poglabljanja pristopa Skupnosti. Vendar moramo biti v tem zelo posebnem času, ki ga
preživljamo, odgovorni in poskušati doseči najambicioznejši največji skupni imenovalec
in ne najmanjši skupni imenovalec. Zato bi rad še enkrat poudaril, da so nekateri predlogi,
ki so bili predloženi, sami po sebi res zanimivi, vendar v tem času ne morejo ustvariti
potrebnega soglasja, Komisija pa mora biti zelo pozorna na prispevek, ki ga daje k
pridobivanju tega soglasja.

Nazadnje, mislim, da moramo vsi prispevati. Niso mi všeč te delitve na bogate in revne ali
nove in stare ali na središče in obrobje. V Evropi imajo vse države popolnoma enako
dostojanstvo in zamisli o razlikovanju med državami članicami so dejansko zelo nevarne
zamisli za evropski projekt. Kaj bomo torej storili? Prositi bi morali vse države članice, ki
so v ranljivejšem položaju, naj storijo, kar morajo storiti, da bodo znova pridobile zaupanje
v svoje gospodarstvo z ustrezno makroekonomsko stabilnostjo, javnofinančno
konsolidacijo, strukturnimi reformami; to je zdaj bistvenega pomena. Ne pomagamo jim,
če predlagamo, da se lahko izognejo tej poti; to jim ne pomaga.

Hkrati pa bi morale države, ki so zdaj v boljšem položaju, prav tako pokazati solidarnost
s temi državami. Mislim, da je bistvenega pomena, da ponudimo močan odziv v zvezi s
stabilnostjo v območju evra; da ne bomo, kot se je včasih v preteklosti že zgodilo, zaostajali
za drugimi, ampak bomo naprednejši od večine; da se bomo odzvali s celovitostjo, ki bo
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obnovila zaupanje v odločnost območja evra in Evropske unije kot celote in to ne samo z
izjavami, temveč z ukrepanjem. To je pomembna stvar, to je vprašanje verodostojnosti.
Izjave so pomembne, vendar niso dovolj; pomembno je, da ukrepamo in da se vsi kot
celota zavežemo močnejšemu upravljanju na območju evra in v Evropski uniji. To je res
nekaj, kar od nas želijo trgi.

Obstaja problem razumevanja, kako lahko sprejemamo odločitve in kako lahko te odločitve
izvajamo. Tako potrebujemo močnejše upravljanje na območju evra; potrebujemo močnejše
usklajevanje gospodarske politike v Evropski uniji kot celoti in v osnovi bi se morali vsi
zavezati načelom solidarnosti in odgovornosti. Ne gre zgolj za vprašanje odgovornosti;
to je vprašanje solidarnosti. Ne gre zgolj za vprašanje solidarnosti; to je tudi vprašanje
odgovornosti. Samo takrat lahko dosežemo stabilnost in stabilnost je podlaga za našo
prihodnjo blaginjo.

Herman Van Rompuy,    predsednik Evropskega sveta  .  – (FR) Gospod predsednik, gospe
in gospodje, najprej bom začel z nekaj pozitivnimi dejstvi. Opravičujem se, da sem kdaj
pa kdaj pozitiven.

Prvič, gospodarska rast je zdaj veliko močnejša, kot smo pred nekaj tedni ali meseci mislili,
da bo. Brezposelnost v nekaterih državah pada. Kdo bi to verjel leta 2008 ali 2009?
Zaposlenost v Evropski uniji na splošno, v celoti, pa se je v času 2010–2011 po največji
krizi v zadnjih 70 letih spet povečala. Še enkrat bom povedal, tega še pred nekaj meseci
nismo pričakovali – in vendar se dogaja.

Drugič, seveda je kriza, a naša skupna valuta – vsekakor skupna valuta 27 držav – je stabilna,
če je njen menjalni tečaj do ameriškega dolarja zdaj 1,30. Nekoč je bil 0,85. Takrat nihče
ni govoril, da je evro v nevarnosti. V primerjavi z drugimi celinami in drugimi pomembnimi
valutami imamo uravnoteženo plačilno bilanco in v primerjavi z drugimi večjimi državami
imamo proračunski primanjkljaj, ki je praktično polovico manjši. To torej pojasnjuje, zakaj
je evro kljub našim problemom stabilna valuta. Želel sem to poudariti, preden grem na
naslednje točke.

Očitno se v celoti zavedamo, da se moramo prebiti naprej, vendar resnično ne smemo
pozabiti, kot sem omenil že zadnjič, ko sem bil tukaj, da smo vstopili v to krizo na območju
evra – ki je bolj kriza območja kot kriza evra – brez primernih instrumentov. Praktično jih
moramo ustvariti na kraju samem. To je skupna odgovornost, vendar pojasnjuje tudi, zakaj
nismo tako hitro napredovali, kot smo morda mislili na začetku, ali pa tudi tako hitro, kot
bi bilo treba glede na okoliščine.

Vendar nismo imeli ničesar. Obstajal je pakt za stabilnost in rast, ki ga nismo spoštovali.
Nobenega makroekonomskega nadzora ni bilo. Nobenega kriznega mehanizma ni bilo,
ne začasnega ne trajnega, in nobenih močnih institucij, ki bi zagotavljale finančni nadzor.
Vsega smo se morali domisliti na kraju samem, sredi krize in to je skupna odgovornost.
Nekateri od vas ste dejali: „To je premalo, prepozno“. No, dejstvo, da smo imeli malo ali
nič instrumentov, pojasnjuje, zakaj nismo v stanju „premalo, prepozno“, ampak v stanju
„korak za korakom“. To je primerna razlaga.

Drugo, kar bi rad omenil, je, da ste nekateri od vas dejali: „Da, ampak kriza ni pod nadzorom.
Poglejte razvoj na trgih“. Obenem in v isti sapi drugi – včasih povsem isti ljudje – pravijo:
„Ne morete dopustiti, da vam trgi narekujejo, kako morate delovati.“ Odločite se za en
argument ali drugi, kajti niste vedno najbolj dosledni.
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V zvezi z ukrepi, ki so bili sprejeti, bo seveda treba v državah članicah začeti reforme, ne
le v tistih državah, ki se spopadajo s problemi, ampak v vseh državah članicah, reforme,
da se sprosti potencial za zaposlovanje in da se sprosti potencial rasti. Očitno so reforme
pogosto boleče. Očitno je treba opraviti ogromno dela, da se zagotovi pravična porazdelitev
bremena, ki je potrebna.

Spomnil bi vas, da so nekatere večje države, ki zdaj hitreje prihajajo iz gospodarske krize,
sprejele ukrepe že pred štirimi, petimi, celo šestimi leti, zelo stroge ukrepe, ki so takrat
naleteli na zelo hud odpor po socialni strani. Vendar so bili ukrepi učinkoviti glede rasti
in povečevanja zaposlovanja. Čakajo nas težki časi, vendar si moramo močneje prizadevati
za pošteno razporeditev bremena. Naša unija lahko predloži pomembne zglede in pokaže,
da je to pravi pristop.

Reforme so potrebne na ravni države članice in reforme so seveda potrebne na ravni Unije
same in zlasti v območju evra. Zato je zelo pomembno, da se čim hitreje vzpostavi
gospodarsko upravljanje, določeno v projektni skupini, o katerem se je razpravljalo na
podlagi šestih predlogov Komisije Parlamentu in o katerem obstaja soglasje vseh, ki so
vključeni v soodločanje. To je izredno nujno.

To je treba storiti, če hočemo doseči nadaljnji napredek v zbliževanju gospodarske rasti in
gospodarske politike znotraj okvira območja evra. Če lahko to dosežemo z dogovori med
državami območja evra, ni dovolj, da o tem samo razmišljamo, ampak se moramo potruditi
tudi, da bomo prišli do sklepa v naslednjih nekaj tednih in naslednjih nekaj mesecih. Morda
pa bi morali iti še dlje znotraj območja evra, kot je predlagala projektna skupina, ki je
sodelovala v predlogih Komisije, kajti dejansko, če gre za skupno valuto, je še bolj potrebna
skupna gospodarska politika in vzporedni razvoj vseh članic v območju evra.

Ali je strukturna gospodarska rast pozabljena? Ne! Zato smo se prav sredi krize, marca,
odločili za strategijo Evropa 2020. Zato bomo čez nekaj dni, na februarskem zasedanju
Sveta, govorili o inovacijah in energetski politiki. Sredi vseh problemov, s katerimi se
moramo ukvarjati zaradi krize, ne smemo spregledati dolgoročnejših možnosti, strukturnih
možnosti za rast in zaposlovanje. Poleg tega se zelo kratkoročno pripravljamo na globalni
pristop k izboljšanju instrumentov, ki so bili oblikovani leta 2010, da bi premagali krizo.

Obstaja program – jasen program. Ali lahko gremo hitreje? Da! Kot sem dejal, obstajata
dve oviri. Prva izhaja iz dejstva, da moramo vse pripraviti na kraju samem, druga pa se
nanaša na potrebo – ker živimo v demokraciji – po soglasju 27 držav članic, naših
27 demokracij.

Gospe in gospodje, tisti, ki podpirajo evropski projekt, so v Parlamentu v veliki večini.
Nikar ne poskušajmo prekositi drug drugega v ugotavljanju, kdo je najbolj evropski.
Prepričan sem, da se razkorak med tistimi, ki podpirajo evropski projekt, in tistimi, ki ga
ne podpirajo, širi, a kljub vsem našim problemom je pomembno, da se držimo naše poti,
da ohranjamo našo smer in ostajamo osredotočeni. To je veliko pomembnejše kakor
napredek, ki ga dosežemo posamično. Tisto, kar šteje, je skupna volja, da delamo v isti
smeri za evropski projekt, kot je bilo večkrat povedano na decembrskem zasedanju
Evropskega sveta.

Tja bomo prišli s tem postopnim, napredujočim pristopom. Prepričan sem, da gremo v
pravo smer. Prepričan sem, da obstaja skupna volja. Prepričan sem, da nam bo na koncu
uspelo.

(Aplavz)
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Predsednik.   – Hvala za vaše poročilo, gospod predsednik. Naslednje zasedanje Evropskega
sveta bo 4. februarja in potem, tudi februarja, naslednje poročilo predsednika Van Rompuya.

Razprava je končana.

Pisne izjave (člen 149)

Bastiaan Belder (EFD)  , v pisni obliki. – (NL) Evropski svet namerava vzpostaviti trajni
sklad za izredne razmere za območje evra. To bo morda potrebno, če hočemo ponovno
pridobiti zaupanje finančnih trgov v državne obveznice, izdane v šibkih državah evra.
Vendar to kliče tudi po odgovorih glede temeljev našega gospodarstva in monetarne unije.
Tisti, ki so dobili nalogo, da ustanovijo ta sklad, niso videti prepričani, da države članice
skrbno ravnajo s proračunom ali da se držijo pravil pakta za stabilnost in rast. Bilo bi mi
všeč, če bi Evropski svet več povedal o znatnih razlikah znotraj območja evra, vključno z
različnim konkurenčnim položajem držav članic.

Ali se zdi, da je raznolikost znotraj monetarne unije prevelika, da bi omogočala enotno
obrestno stopnjo? Ali obstajajo ustrezne rešitve za razlike v konkurenčnem položaju,
proračunu in socialni ter gospodarski strukturi različnih držav članic?

V ta namen bi morale vsako dodatno jamstvo za začasen sklad za izredne razmere spremljati
konkretne zaveze in se nadaljevati z varčevalnimi ukrepi in strukturnimi reformami v
šibkih državah območja evra. Državam članicam v Svetu želim modrost, ki jo potrebujejo
za odločitev o tej zadevi! Naša cilja morata biti usklajenost s sporazumi in zagotavljanje,
da ne bomo dovolili, da bi šle stvari spet predaleč. Zato imajo države članice in Evropska
komisija veliko odgovornost.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Narava in cilji procesa evropske
kapitalistične združitve postajajo vse bolj očitni, ker se učinki krize kapitalizma v EU
poglabljajo, s čimer se zaostrujejo gospodarske in socialne razmere v več državah članicah
in povečujejo neravnovesja. Zadnji Evropski svet je to spet jasno pokazal. Niti ena beseda
ni bila izgovorjena o socialnih razmerah v EU, o brezposelnosti, revščini in socialni
izključenosti, ki so se povečevale v letu 2010, razglašenem za leto boja proti revščini in
socialni izključenosti. Niti ena beseda ni bila izgovorjena o vzrokih za vse to. Niti ena
beseda ni bila izgovorjena o obdavčenju finančnih transakcij ali o koncu davčnih oaz. Za
Pogodbo, ki je bila nekoč zamišljena, da bo trajala generacijo, se zdaj predlagajo spremembe
po poenostavljenem postopku, ker so tako zahtevale sile v EU, da bi ustvarili mehanizem,
za katerega verjamejo, da bo v „popolnem soglasju s politikami [Mednarodnega denarnega
sklada]“. V prihodnje želijo še bolj stisniti prisilni jopič državam, kot je Portugalska, in jih
narediti za tarčo poniževalnega pritiska, izsiljevanja in groženj v zvezi s finančnim
kapitalom, z aktivno vpletenostjo EU. Vse to se dogaja hkrati s poglabljanjem protisocialnih
in protidemokratičnih ukrepov, povezanih s tako imenovanim gospodarskim upravljanjem
in zahtevanimi „strukturnimi reformami“.

Niki Tzavela (EFD),    v pisni obliki. – (EL) V svoji nedavni knjigi prejšnji predsednik angleške
vlade, gospod Gordon Brown, pravi, da se je zaradi zamude EU pri sprejemanju odločitev
o gospodarski krizi v Grčiji znesek, ki si ga mora Grčija izposoditi, povečal na 90 milijard.
Nemška obstrukcija v zvezi s pospeševanjem postopka za povečanje in prestrukturiranje
izposojenih sredstev ima na Grčijo in Irsko gospodarski verižni učinek. Sprašujem Komisijo,
kako se lahko članicam Unije povrne škoda zaradi poznih odločitev Sveta. Ali bo Komisija
podprla Grčijo v prizadevanju, da ugotovi, zakaj se je njen dolg povečal, odkar je bila
objavljena grška kriza?
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(Seja je bila prekinjena za nekaj trenutkov)

5. Program dejavnosti madžarskega predsedovanja Svetu (razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka sta izjavi Sveta in Komisije o programu dejavnosti
madžarskega predsedovanja Svetu.

Zdaj je prevzela rotirajoče predsedstvo druga država. Madžarska prvič v zgodovini zaseda
predsedstvo, kar je vedno pomemben dogodek za Evropsko unijo. Med belgijskim
predsedstvom smo razvili nove načine sodelovanja s predsedstvom in Svetom, s sestanki
na upravni ravni, ravni Komisije, ministrski in predsedniški ravni ali z drugimi besedami
med predsedstvom in predsednikom Evropskega parlamenta. S temi oblikami sodelovanja
bomo nadaljevali tudi med madžarskim predsedstvom, kot sem se že dogovoril s
predsednikom vlade, gospodom Orbánom. Danes bomo govorili o programu dejavnosti
madžarskega predsedstva. Rad bi izrekel dobrodošlico predsedniku vlade, gospodu Orbánu,
v Evropskem parlamentu. Veseli nas, da bomo lahko sodelovali ves čas razprave o številnih
zadevah, ki se nanašajo na to šestmesečno obdobje in naše sodelovanje.

Viktor Orbán,    predsedujoči Svetu. – (HU) Gospod predsednik, spoštovani poslanci, veseli
me, da je naša navzočnost pritegnila toliko pozornosti v Evropskem … (Predsednik prevzame
besedo).

Predsednik.   – Kolegi, razumemo, da je to demonstracija in pokazali ste svoje, zdaj pa
prosim nehajte. Nadaljevati moramo z našo razpravo.

Viktor Orbán,    predsedujoči Svetu. – (HU) Gospod predsednik, veseli me, ko vidim, da
zasedanja Evropskega parlamenta niso nič manj razgibana in bogata s predstavami kot
tista v madžarskem parlamentu, zaradi česar se počutim kar domače.

Najlepša hvala za povabilo. Spoštljivo pozdravljam poslance Parlamenta in
predsednika Barrosa, pa tudi predsednika Evropskega parlamenta, mojega dragega starega
prijatelja.

Gospe in gospodje, najprej bi rad povedal, da mi je v čast, da danes govorim tukaj kot
predsedujoči Svetu. Za vas je to seveda šestmesečna rutina. Vsakih šest mesecev vidite
predsednika vlade, ki stoji tukaj in predstavi program predsedovanja. Z našega stališča, z
madžarskega stališča, pa je to veliko pomembnejše kot šestmesečna rutina. Za nas je dejstvo,
da lahko danes stojimo tukaj, dejanje zgodovinske pravice. Rad bi vas spomnil, da je
Madžarska tista, ki je dala največ človeških življenj in krvi za svobodo in demokracijo po
drugi svetovni vojni, med revolucijo leta 1956 in med poznejšim maščevanjem. Mi smo
bili tisti, ki smo zadali prvi udarec komunističnemu režimu, ki smo dvignili orožje proti
sovjetskemu imperiju in dokazali svetu, da komunistična doktrina ni neškodljiva ideologija,
ampak nevarna grožnja zahodni civilizaciji. Mi smo odstranili prvo opeko iz zidu
komunizma in skozi razpoko, ki smo jo odprli, je potegnil prepih skozi ves komunistični
sistem.

Gospe in gospodje, zato čutim, da lahko mi, Madžari, z vso pravico trdimo, da smo veliko
prispevali k temu, da se Evropa spet združuje. Za Madžare je zato neke vrste zgodovinska
pravica, da lahko predsednik vlade Madžarske danes govori tukaj kot predsedujoči Svetu.
Rad bi vam zagotovil, da sledimo stopinjam revolucionarjev iz leta 1956 in nameravamo
služiti cilju evropske enotnosti z njihovimi ideali in vero.
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Gospe in gospodje, mi v srednji Evropi, vključno z nami, Madžari, smo bili vedno zavzeti
za enotno Evropo in smo še danes. Vendar je za ustvarjanje in vzdrževanje evropske
enotnosti potrebna tudi moč. Pred dvajsetimi leti bi bila lahko Evropa vzor moči za
premagovanje razdeljenosti in združitev. Spoznala je, da je to zgodovinski trenutek, ki ga
je morala zagrabiti, da je združila Evropo. Ta moč se obuja v geslu madžarskega
predsedovanja: „močna Evropa“.

Gospe in gospodje, danes se srečujemo z izzivom podobnih razsežnosti, kot so bile tiste
pred dvajsetimi leti, in zato morda ni pretirano reči, da se Evropska unija srečuje z
najzahtevnejšim obdobjem v zadnjih dvajsetih letih. Danes moramo premagati viharje
globalne krize in poiskati mesto Evropi v svetovnem gospodarstvu, ki prestaja popolno
preobrazbo in prerazporeditev. Menim, da mora Evropa zato, da bo lahko zagovarjala
svoje stališče, ostati združena in celo danes je za enotnost potrebna moč. Prepričan sem,
da lahko vse države članice Evropske unije, vključno z mojo domovino, postanejo močne
in uspešne samo, če bo močna Evropska unija sama. Če bo močna, se bo lahko odzvala na
izzive globalne konkurenčnosti, pa tudi na demografske, okoljske, podnebne in varnostne
izzive. Edino vprašanje je, od kod lahko Evropa potegne takšno moč. To vprašanje bo
dobilo odgovor, če se vprašamo še nekaj, namreč, kaj danes slabi Evropo? Kaj danes zavira
konkurenčnost naše celotne civilizacije? Očitno nam ne grozijo druge celine in tudi ne tuja
ideologija. Prav nasprotno; naš pravi problem je zelo praktičen. Angleščina ima zelo kratko,
preprosto besedo, ki to opisuje, in ta beseda je dolg. Danes moč Evrope kvari in spodkopava
velikanski znesek dolga. V novi konkurenci postkriznega sveta bo dolg največja ovira in
največje tveganje za zahodni svet, vključno z Evropo.

Gospe in gospodje, madžarsko predsedstvo je prepričano, da obstaja samo ena pot za boj
proti dolgu in ta se imenuje delo. Mi Madžari se tega še preveč zavedamo, kajti težave
madžarskega gospodarstva je povzročilo prav dejstvo, da imamo najnižjo stopnjo
zaposlenosti v Evropi, v vsej Evropski uniji. Sram me je to na glas povedati, vendar je
zaposlenost le 55-odstotna. In kjer ni dela, kjer ni delovnih mest, tudi ni denarja in iz tega
sledijo dolg in posojila. No, gospe in gospodje, naš pravi vir za prihodnost leži v tradicionalni
evropski miselnosti, ki vrednoti delo. Prav zaradi evropske miselnosti vrednotenja dela je
naša civilizacija uspela. Imamo evropski kodeks obnašanja, enega od temeljev, ki so bili
stoletja načelo preudarnega gospodarstva, kar pomeni, da ne smemo porabiti več, kot smo
sposobni proizvesti. Druga temeljna evropska vrednota je, da ne smemo prepustiti dolgov
svojim otrokom in vnukom. Prepričan sem, da spoštovanje dela vključuje tudi zamisel in
mišljenje, da lahko nekaj dosežemo samo, če za to najprej delamo. Če dobimo vse vnaprej,
kar bi sicer dobili le kot sadove večletnega dela, podvomimo o samem pomenu svojega
dela in ta pomen se začne vse hitreje preoblikovati v odplačilo našega vedno večjega dolga
in spreminjati celoten odnos do dela. To je kriza, s katero se vsi spopadamo.

Gospe in gospodje, vsi soglašamo z diagnozo dolga. Za nas, evropske politike, ki
razpravljamo, je to kot bolezen. Vsi se strinjamo o diagnozi, vendar imamo obširno razpravo
o zdravilu. Bolezen pa je nevarna in našega časa je malo. Po mojem mnenju torej nimamo
veliko časa za razpravo, zlasti ne o tem, ali bi morali samodejno zavrniti nekatera zdravila,
ki se zdijo neobičajna ali nova, že samo zaradi tega, ker so neobičajna ali nova. Potrebujemo
pogum in odprtost do vlad in parlamentov posameznih nacionalnih držav, da bodo
sposobne premagati svojo krizo dolga. Vendar sem prepričan, da je prav to tisto, kar
državljani Evrope pričakujejo, da bomo storili. Pričakujejo delovna mesta, rast in varnost
in zato, gospe in gospodje, bo osredotočenost madžarskega predsedstva, natančen prepis
tega, kar boste našli v tej knjižici, od ene točke do druge, osredotočenost tega madžarskega
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predsedstva bo na gospodarskih vprašanjih in na vrhu prednostnega seznama madžarskega
predsedstva so prav tista vprašanja, ki se nanašajo na gospodarsko in dolžniško krizo.

Gospe in gospodje, madžarsko predsedstvo verjame, da je usmeritev, ki jo je določil Svet,
to je usmeritev upravljanja krize, prava pot, vendar bodo potrebna nadaljnja prizadevanja
in zato smo prepričani, da bo treba Pogodbo spremeniti in da je treba ustvariti pravno
podlago, da se sedanji začasni mehanizem za upravljanje krize po letu 2013 zamenja s
trajnim mehanizmom za stabilnost. Madžarsko predsedstvo bo storilo vse, kar je v njegovi
moči, da se to konča. Poleg tega je v središču razmišljanja madžarskega predsedstva krepitev
usklajevanja gospodarske politike, olajšanje gospodarske rasti in spodbujanje trajne
gospodarske rasti za ustvarjanje delovnih mest. Zato je poseben cilj našega predsedstva,
in ob tem bi vas rad prosil tudi za sodelovanje, da pripravimo šest zakonov, ki bodo olajšali
doseganje tega cilja, to je usklajevanja gospodarske politike. Rad bi vas prosil, da se zavežete
sodelovanju v tem pogledu. Madžarsko predsedstvo bo parlamentu prijazno predsedstvo
in zato vas prosim, da storite vse, da boste lahko zagotovili, da se v sodelovanju z nami
čim prej sprejme teh šest zakonov.

Madžarsko predsedstvo je prepričano, da je treba strukturne reforme v državah članicah
izvajati bolj usklajeno in da jih je treba bolj usklajevati kot prej. Evropski semester se je
začel in to je nekaj za vsakogar; ne samo za nas Madžare, ampak tudi za vas, ker je povsem
nov program Evropske unije. Semester se je začel z letnim makroekonomskim poročilom
Komisije o rasti in rad bi čestital gospodu Barrosu za ta čudoviti dokument, ki je primeren
za sprejem prvega koraka, in ki določa usmeritve in vprašanja, ki bodo služila kot podlaga
za razprave, ki se bodo izvajale v različnih zasedbah Sveta v času našega predsedovanja.

Gospe in gospodje, potrebna je seveda tudi nacionalna verodostojnost, če hoče človek
predlagati skupno gospodarsko politiko za Evropo. Rad bi vas obvestil, da obstaja dobra
možnost, da ima moja domovina, ki je bila dolgo na sramotilnem stebru Evropske unije
zaradi postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je bil uveden proti njej, zdaj realno
možnost za izhod iz tega stanja. V letu 2011 bo proračunski primanjkljaj Madžarske pod
3 % in bomo ena od dveh držav članic EU, ki bo leta 2011 znižala nacionalni dolg. To bo
bistveno za verodostojnost našega programa predsedovanja.

Gospe in gospodje, madžarsko predsedstvo meni, da je še posebno pomembno, da okrepimo
enotni trg. Prepričani smo, da je okrepitev enotnega trga eden od potencialnih virov
gospodarske rasti. Naš namen je odpraviti obstoječe ovire, uvesti deregulacijo in razširiti
enotni trg na nova območja, kot je digitalizacija. Podpiramo ugodno poslovno okolje, ki
ga je treba ustvariti za mala in srednje velika podjetja.

Med prednostnimi temami madžarskega predsedstva so energetska politika in inovacije,
o katerih bomo razpravljali 4. februarja na skupnem vrhu. Rad bi vas obvestil o mnenju
Madžarske, da je za nas bistveno, da odstranimo vse obstoječe regulativne ovire na področju
energetske politike in vzpostavimo manjkajoče infrastrukturne povezave, da bomo ustvarili
resnični in interoperabilni energetski trg v Evropi. Podobno pomemben cilj madžarskega
predsedstva je, da se zagotovi, da bo imela Evropa različne napajalne vode na področju
energetike. Evropska energetska politika je pred veliko priložnostjo; države članice so
podpisale sporazume – jaz bom naslednji teden podpisal slovaško-madžarski sporazum
s slovaškim predsednikom vlade –, ki bodo omogočile začetek delovanja prvega plinskega
distribucijskega omrežja sever–jug, ki bo potekalo od Baltskega do Jadranskega morja in
skozi Romunijo do Črnega morja ter s tem ustvarilo popolno medsebojno povezavo. Ker
smo zadnjih 40 let razmišljali v okvirih vzhoda in zahoda, je manjkala povezava v smeri
sever–jug in zato menim, da so pogodbe, ki se podpisujejo, velika priložnost.
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Gospe in gospodje, strategija za Rome je prednostni vidik madžarskega predsedstva, ker
je pametna Evropa brez smisla, če nima srca. Evropa pa bo imela srce samo, če bo ustvarila
možnosti za socialno vključevanje večine prikrajšanih socialnih skupin. Zdaj ni čas za
razprave o strategiji za Rome in zato bi rad samo poudaril kot vodja države, ki se veliko
ukvarja s tem vprašanjem, da se vsi igramo z ognjem in če nam ne bo uspelo vzpostaviti
strategije za Rome na evropski ravni, si bodo romske skupnosti, ki so se že ustalile in se
do neke mere vključile, spet izbrale nomadski življenjski slog znotraj Evrope in tako se bo
problem iz držav, ki so vpletene danes, prenesel tudi na druge. To zagotavlja podlago za
predstavitev evropskega strateškega odgovora na romsko vprašanje, ki sicer spada v
nacionalno pristojnost in osebno bi bil zelo ponosen, če bi nam uspelo, da bi skupaj sprejeli
evropsko strategijo za Rome do konca madžarskega predsedstva v juniju.

Gospe in gospodje, dotakniti se moram tudi vprašanja širitve, čeprav se, razumljivo, tudi
jaz zavedam, da obstaja strah pred širitvijo Evrope. Komaj smo sposobni reševati lastne
notranje probleme in v takih razmerah je izmišljanje vedno novih zamisli o širitvi izredno
tvegano. Kljub temu bi madžarsko predsedstvo pozdravilo vrnitev optimističnega pristopa
k širitvi Evrope. Dobrodošlo bi bilo, če bi Evropska unija ugotovila, da imamo pred seboj
nedokončano delo, kajti zdaj niso vsi evropski narodi, ki bi bili lahko del Evropske unije,
povezani v evropsko skupnost. Poleg tega osebno ugotavljam, da je država, kot je na primer
Hrvaška, ki je bila v preteklih letih uspešnejša od države članice Madžarske, še vedno zunaj
EU in ji ni dovoljeno, da bi se pridružila krogu držav članic. Madžarskemu predsedstvu bi
bilo zato všeč, če bi se pogajanja o pridružitvi Hrvaške končala s podpisom pogodbe in bi
bilo to obdobje sklenitve.

Zavedam se, da je razširitev schengenskega območja sporno vprašanje. Državi, ki ju to
zadeva, sta Romunija in Bolgarija, a kot nekdo, ki dobro pozna to regijo in tudi živi v državi,
ki meji nanjo, vem zagotovo, da so te države pripravljene, in čeprav vem, da mora
madžarsko predsedstvo pričakovati razprave, bom vedno zagovarjal, osebno bom vedno
zagovarjal, da se Bolgarija in Romunija čim prej, se pravi brez odlašanja, vključita v
schengensko območje.

Gospe in gospodje, programi madžarskega predsedstva vključujejo tudi strategijo za
Podonavje in prepričani smo, da mora imeti Evropska unija še naprej vodilno vlogo v
globalnem boju proti podnebnim spremembam, zato bi bilo dobrodošlo, če bi lahko
rezultati z vrha, ki je bil decembra 2010 v Cancúnu, vstopili v izvedbeno fazo, da bi se
lahko nadaljevala pogajanja in bi bili do konca 2011 sprejeti zakonsko obvezujoči sklepi.

Gospe in gospodje, glede na to, da moj čas govorjenja prihaja na mejo nevljudnosti, bom
samo še na kratko omenil, da glavne teme madžarskega predsedstva vključujejo tudi
razpravo o družinski politiki in demografskih razmerah in da bi me veselilo, če bi lahko
Madžarska brez spodbujanja medinstitucionalnih razprav prispevala k temu, da bi Evropska
unija oblikovala jasno in trdno stališče o svobodi vere in sprejela ukrepe proti preganjanju
kristjanov, ki je pomembno vprašanje za prihodnjih šest mesecev.

Gospe in gospodje, nazadnje bi rad poudaril, da se zavedam, da smo vsi mi, ki sedimo ali
stojimo v tem parlamentu, politiki. Vsi imamo svoja stališča, svoja načela, svoje tovariše
in tudi svoje interese. Obenem, ko to priznam, vam spoštljivo svetujem, ne glede na to,
kakšno mnenje imate o madžarski notranji politiki, da ne povezujete svoje kritike in
ukrepov, povezanih z madžarsko domačo politiko, z naslednjim šestmesečnim madžarskim
predsedovanjem Evropski uniji. Če boste povezovali to dvoje, bom seveda pripravljen na
boj, a če boste to storili, to ne bo izguba za Madžarsko, temveč za vse nas, izguba za celotno
skupnost Evropske unije. Zato vas prosim zavoljo Evropske unije in težkih nalog, ki so še
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pred nami, da vedno, ko je mogoče, to razlikujete. Tudi v zadnji razpravi se je Madžarska
vrnila k temeljnim ugotovitvam in razumni razpravi, saj sem soglašal s
predsednikom Barroso, da bomo pozdravili preiskave EU v zvezi s kritiziranim zakonom
o medijih, da se bomo vključili v tekoče razprave o ugotovitvah in da bomo, če bodo
ugotovljene in potrjene morebitne napake, seveda pripravljeni spremeniti zakon. Za nas
te zadeve niso vprašanje ugleda in pri tem ne gre za kazanje mišic ali napuh. Še obrobna
pripomba, če se želi kdo bojevati za svobodo tiska v Evropi, se lahko vedno zanese na
madžarsko vlado, ki je že sodelovala v protikomunističnih bojih.

Gospe in gospodje, zavedamo se, da je pred Evropo šest izredno težkih mesecev, vendar
sem optimističen in verjamem, da je Evropa kos nalogi. Po drugi svetovni vojni je Evropi
uspelo zgraditi sodelovanje med evropskimi narodi sredi sovraštva in ruševin. V letih 1989
in 1990 ji je uspelo ponovno združiti Evropo in zato imam razlog, da predvidevam, da se
bo sposobna odzvati na podoben zgodovinski izziv, s katerim se zdaj srečujemo. To
pomeni, da bomo med madžarskim predsedovanjem in po njem potrebovali več kot
ambiciozno upravljanje. Gledati moramo dlje od dokumentov, ki se kopičijo na naših
mizah in gledati moramo celo dlje od horizonta vprašanj, ki jih je mogoče rešiti v šestih
mesecih ali v enem letu ali dveh. Madžarsko predsedstvo je prepričano, da je skupnost
lahko povezana samo s skupnimi cilji in skupnimi vrednotami. Skupni cilji lahko temeljijo
samo na skupnih vrednotah. Madžarsko predsedstvo bo izvajalo vsakodnevne naloge v
duhu tega velikega, daljnosežnega evropskega cilja in namenilo ustrezno spoštovanje vsem
nam ter izkazovalo največjo ponižnost idealom. Hvala, da ste me počastili z vašo
pozornostjo.

Predsednik.   – Predsednik vlade, hvala za vaš govor in predstavitev programa dejavnosti
madžarskega predsedstva Svetu.

José Manuel Barroso  , predsednik Komisije. – Gospod predsednik, začetek leta 2011 je
zgodovinski trenutek za Madžarsko, saj prvič prevzema krmilo Sveta Evropske unije,
vendar je tudi odločilni trenutek za Evropsko unijo kot celoto. Madžarsko predsedovanje
nastopa v času, ki zahteva poseben občutek odgovornosti do nalog, ki so pred Evropo.

Še posebno primerno je, da si je madžarsko predsedstvo izbralo za svoj geslo „močno
Evropo“. Evropa je najmočnejša in najučinkovitejša, ko smo združeni, ko delujemo na
usklajen način z močnimi institucijami, ko pokažemo skupno odločenost za krmarjenje
skozi viharne vode in ko pokažemo, da smo, če delamo skupaj, sposobni najti rešitve za
najhujše probleme.

Pomembno je, da tega ne pozabimo, ker še nismo iz najhujšega. Nobeno nazadovanje in
nobena vrnitev k vsakdanjemu delu nista mogoča. Brez odlašanja moramo izpeljati reforme
in razviti inovativne politike, ki so potrebne, da bo postala vizija Evropa 2020 resnična.
Zato se veselim dela v partnerstvu s predsednikom vlade Orbánom in madžarskim
predsedstvom, ki bo zagotovo uspešno. Dovolite, da tukaj in zdaj povem predsedniku
vlade Orbánu, da lahko pri tem računa na polno podporo Komisije.

Hkrati se Komisija nadeja, da lahko računa na podporo madžarskega predsedstva. Plodno
partnerstvo je posebno pomembno na področjih finančnih storitev, gospodarskega
upravljanja, izvajanja strategije Evropa 2020, energetike in notranjega trga. Zato me veseli,
da se to v celoti odraža v prednostnih nalogah predsedstva.

Bistveno je tudi močno partnerstvo z Evropskim parlamentom, ker bo v nekaterih primerih
pomembno hitro sprejemanje predlogov. Na primer, čim prej moramo imeti na voljo novo
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orodje za močnejše gospodarsko upravljanje. Evropski svet je postavil jasen cilj, da je rok
priprave do junija 2011. Ritem dela, ki ga je madžarsko predsedstvo že določilo, in
pripombe, ki smo jih pravkar slišali od predsednika vlade, so v tem pogledu spodbudni.

Na začetku tega novega predsedovanja sta že pripravljena obsežen program EU in ustrezno
orodje za upravljanje. Evropski semester, strategija Evropa 2020 in njene vodilne pobude
ter Akt o enotnem trgu – o vseh teh ključnih pobudah so institucije EU že razpravljale in
jih potrdile. Ampak narediti moramo, seveda, še več in zdaj je tudi čas za odločno ukrepanje
in izvedbo obsežnega programa.

Jedro reformirane gospodarske strategije Evropske unije je evropski semester. Njegova
pravilna izvedba bo glavna naloga v prihodnjih mesecih. Komisija je prejšnji teden sprožila
začetek semestra s sprejetjem letnega pregleda rasti. Po razpravah v več sestavah Sveta bo
proces marca zaokrožen na Evropskem svetu, ki bo zagotovil ključne smernice politike
za države članice, ki naj bi se odražale v njihovih programih stabilnosti in konvergence pa
tudi v nacionalnih programih reform, oboje pa pričakujemo v aprilu.

Ker smo o tem že razpravljali pri prejšnji razpravi, ne bom šel v podrobnosti, prednostne
naloge pa so seveda makroekonomska stabilnost, namreč javnofinančna konsolidacija,
strukturna reforma in seveda takojšnja gospodarska rast, pri čemer je zaposlovanje seveda
naša najpomembnejša skrb.

Končni dogovor o evropskem mehanizmu za reševanje kriz bo tudi ključni rezultat
madžarskega predsedstva. Madžarsko predsedstvo bo imelo tudi pomembno vlogo pri
usmerjanju naših prizadevanj za ponovno uvedbo enotnega trga. Po javnem posvetovanju
o aktu o enotnem trgu, ki ga je sprožila Komisija, bodo institucije EU zaprošene za soglasje,
da se načrt dokončnega ukrepanja uresniči do konca leta 2012.

Tudi energija bo pomembno področje v prihodnjih mesecih, že 4. februarja pa na zasedanju
Evropskega sveta. Komisija ima na mizi že vrsto pomembnih energetskih pobud, ki bodo
obravnavane na februarskem zasedanju Evropskega sveta. Te vključujejo agendo za
energijo 2020, naše sporočilo o prednostnih nalogah energetske infrastrukture. Kmalu
bomo sprejemali vodilno pobudo „Evropa, gospodarna z viri“, v kateri je močno zastopana
tudi energija.

Komisija namerava razviti svoje delo na naslednjih petih oseh: močni energetski politiki
kot ključu do konkurenčnosti in trajnostne rasti ter energetske varnosti; notranjem trgu
na področju energije kot dobrine; gradnji nove evropske energetske infrastrukture;
doseganju odločnega napredka v energetski učinkovitosti; in razvoju učinkovitega in
združenega novega pristopa k zunanji energetski politiki.

Podpora predsedstva in Evropskega parlamenta bo bistvena tudi za zagotovitev sporazuma
o patentu Evropske unije. Kot je zahtevalo več držav članic, je Komisija 14. decembra
sprejela predlog za povečanje sodelovanja na tem področju. Komisija ceni zavezo
Madžarske, da bo v času predsedovanja nadaljevala delo s patentom EU.

Pogajanja s Hrvaško so zdaj v končni fazi. Sklenitev pogajanj v času madžarskega
predsedovanja je ambiciozen cilj, zlasti glede na preostale zahteve, ki jih mora Hrvaška še
izpolniti. Za to se bo morala Hrvaška na vso moč potruditi.

Pozdravljam dejstvo, da madžarsko predsedstvo šteje socialno in gospodarsko vključevanje
Romov za eno svojih prednostnih nalog. Komisija je ustanovila delovno skupino za Rome,
ki bo analizirala uporabo in učinkovitost skladov EU in nacionalnih skladov v vseh državah
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članicah pri vključevanju Romov. Na podlagi tega dela bo Komisija aprila predstavila okvir
Evropske unije za nacionalne strategije vključevanja Romov.

Novo predsedstvo se bo posvetilo tudi naši strategiji za Podonavje. Podonavje ima velik
potencial, ki še ni bil primerno izkoriščen zaradi neučinkovitega sodelovanja. Cilj je razviti
bolj usklajen pristop, ki bi prinesel tej regiji evropsko dodano vrednost. Komisija pozdravlja
zavezanost predsedstva tej strategiji. Madžarska je že veliko prispevala k pripravi strategije,
vključno z izdelavo dokumentov politike in gostiteljstvom konference v Budimpešti, ki
sem se je z veseljem udeležil. Odgovoren bom za njeno vodenje v Svetu in uvedbo izvajanja
strategije za Podonavje.

Nazadnje, razprava o kohezijski politiki se bo v naslednjih mesecih okrepila. Komisija
pozdravlja namen predsedstva, da razpravlja o predlogih, določenih v petem kohezijskem
poročilu. Letos poleti bomo predstavili zakonodajne predloge za prihodnjo kohezijsko
politiko, ki bodo sledili predlogom za naslednji finančni okvir. Peti kohezijski forum, ki
bo konec januarja v Bruslju, bo omogočil razpravo glavnih zainteresiranih strani.
Spodbudno je, da se ga bo udeležil sam predsednik vlade Orbán. Učinkovitost in evropska
dodana vrednost morata biti vodilni načeli reforme. Komisija je prepričana, da mora
kohezijska politika močneje podpreti prednostne naloge politike in programa reforme
Evropa 2020. Računam na podporo predsedstva pri tem delu. Naš skupni interes in
odgovornost je, da naredimo financiranje učinkovitejše. Samo na ta način lahko branimo
ambiciozen proračun za kohezijsko politiko.

Ker vem, da gre za politično vprašanje, dovolite, da nazadnje dodam še pripombo o
madžarskem zakonu o medijih. Načelo svobode tiska je v Evropski uniji sveto. To sem
povedal v Bruslju in v Budimpešti, ko sem imel čast, da me je sprejel predsednik vlade Orbán.
Komisija je pogledala zakon in ta teden bo pisala madžarskim oblastem in zahtevala
razjasnitev nekaterih vidikov, ki bi lahko ustvarili pravne probleme in so sprožili nekatere
skrbi. Na podlagi odgovorov madžarskih oblasti, bomo nadalje ocenili položaj. Predsednik
vlade je že povsem jasno povedal, da bodo opravljeni popravki, če bo Komisija po tej pravni
oceni odločila, da so potrebne spremembe.

Predsednik vlade Orbán je dejal, da je politik. Prepričan sem, da je zelo predan politik, in
mislim, da se lahko strinjate, če pustimo ob strani pravna vprašanja – ki se bodo obravnavala
objektivno in nepristransko, ker bomo Madžarsko obravnavali popolnoma enako kot
katero koli drugo državo članico –, da moramo tudi sami skrbeti za politične vidike.
Madžarska, kot vsaka država članica, ki prevzame rotirajoče predsedstvo, mora imeti polno
podporo vseh drugih držav članic in evropskih institucij, da bo predsedovanje uspešno.
Upam, da bo predsednik vlade Orbán to upošteval.

Ne dvomim, da mora biti to predsedstvo uspešno, ker prihaja v tako odločilnem času za
Evropsko unijo. Pustimo, da stečejo pravi postopki in dajmo obenem polno podporo
Madžarski, ki prevzema to težko odgovornost. Med mojim nedavnim obiskom na
Madžarskem sem dobil sporočila mladih, ki pravijo, da so ponosni, ker ima njihova država
prvič odgovornost, da vodi Svet Evropske unije. Približajmo Madžarsko Evropi in
približajmo Evropo Madžarski.

Veliko je treba narediti. Madžarsko predsedstvo lahko računa na vso pomoč Evropske
komisije v prizadevanju za prednostne naloge. Samo s skupnim doseganjem teh ciljev
bomo zgradili močno Evropo, Evropo, ki dosega rast in delovna mesta, ki ohranja in utrjuje
naše vrednote – namreč svete vrednote svobode in pravice – in omogoča našim družbam,
da uspevajo v svetu, ki se spreminja.
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(Aplavz)

Joseph Daul,    v imenu skupine PPE. – (FR) Gospod predsednik, predsednik vlade Orbán,
gospod Barroso, gospe in gospodje, redko so se morala predsedstva Sveta ministrov
spopadati s toliko izzivi: izzivom evra, ki ga moramo stabilizirati, izzivom zaposlenosti,
ki doživlja močnejšo rast in torej učinkovitejše gospodarstvo, izzivom energetske
neodvisnosti in prehranske varnosti, medtem ko se cene surovin zaskrbljujoče dvigajo. Ne
dvomim, da bo madžarsko predsedstvo sposobno obvladati te izzive skupaj s Komisijo,
Svetom in Parlamentom.

Gospod Orbán, pridobili ste si zaupanje vaših volivcev na Madžarskem. Vaša stranka, Fiatal
Demokraták Szövetsége (FIDESZ), temelji na zamisli, na idealu, na vrednoti svobode in
demokracije. Od svoje izvolitve ste v madžarskem parlamentu sprejeli celo vrsto reform,
ki so jih vaši ljudje zahtevali s tem, da so vam demokratično dodelili veliko večino.

Danes je ena od teh reform – tista, ki se nanaša na medije –, predmet pravnega nadzora
Evropske komisije, varuhinje Pogodb. Vi sami ste prejšnji teden dejali – in zahvaljujem se
vam za to – med svojimi pogovori z gospodom Barroso in pozneje, da bi ta zakon v primeru,
če bi bil nezdružljiv z evropskim zakonom, predložili vašemu parlamentu v potrebne
spremembe. Popolnoma zaupam vašim besedam. Sam imam tako kot vi zaupanje v
Evropsko komisijo, ki ima vlogo varuhinje Pogodb, in tudi zaupam, da boste spoštovali
črko in duh evropskih pravil.

Predsednik vlade Orbán, že dolgo se poznava in mislim, da ste zelo velik Evropejec. Sam
nimam razloga, da bi dvomil, da boste storili, kar ste dejali v zvezi z zakonom o medijih
in o drugih prednostnih nalogah, s katerimi se srečuje vaše predsedstvo.

Zdaj sem prišel do teh prednostnih nalog in začenjam s prvo, s stabilnostjo Evrope. Morda
je dobro, da bosta dve predsedstvi Sveta, ki bosta sledili drugo drugemu v letu 2011, prevzeli
državi, ki ne pripadata območju evra, vendar se mu želita pridružiti v bližnji prihodnosti.

Res sta obe, Madžarska in Poljska, upravičeni, da se mu pridružita. Zato imata interes za
zagotavljanje stabilnosti te valute. Ponavljam: edini učinkovit način za končanje
špekulativnih napadov na evro in okrepitev temeljev evropskega gospodarstva je povrnitev
reda v naših javnih financah. To vključuje močnejše usklajevanje fiskalne in socialne politike
v naših državah in je povsem upravičeno predvideno v novem proračunskem obdobju
evropskega semestra. Odvisno je tudi od večje prožnosti našega trga zaposlovanja in večje
produktivnosti.

Podobno kot madžarsko predsedstvo Sveta tudi skupina Evropske ljudske stranke
(Krščanskih demokratov) trdno verjame, da je prihodnost 500 milijonov Evropejcev odvisna
od močnejše, bolj povezane in skladnejše Evrope. Odvisna je od več Evrope in prav gotovo
ne od manj Evrope.

Gospod Orbán, potrebujemo evropsko gospodarsko upravljanje. Potrebujemo več
komunitarizma in prepričan sem, da boste delali v tej smeri.

Predsedujoči Svetu, uvedbo skupne energetske politike ste opredelili kot eno vaših glavnih
prednostnih nalog. Mislim, da imate prav. Tudi gospod Buzek, naš predsednik, jo je povsem
upravičeno določil za eno od moči svojega predsedstva. Soglašam z vami o tej točki, vendar
bi vas rad tudi posvaril o zelo zaskrbljujočih posledicah, ki lahko izhajajo iz povečanja cen
vseh vrst surovin, ki so bila v zadnjih nekaj mesecih izredno visoka. Socialne posledice
takih podražitev osnovnih živil smo že videli v nekaterih sredozemskih državah, zlasti v
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najrevnejših. Upam, da bo Evropa vzela ta problem resno in bo krepko obračunala s
špekulanti.

Upam tudi, da bo madžarsko predsedstvo – mislil sem, da bo skupina Zelenih tiho, vendar
jih slišim govoriti; to ni prav, ljudje bi morali biti ves čas tiho – podprlo Komisijo v njeni
pomoči Tuniziji, ki preživlja odločilne čase in jo je treba podpreti v premiku k spremembi.

Gospod Orbán, veste, da za to, da bi uspeli v svojem mandatu in pomagali Evropi skozi
sedanjo težko fazo, potrebujete zaupanje Parlamenta. Decembra, ko smo bili v težkem
položaju glede Sveta, ste imeli pogum, da ste nam podpisali prvovrstna pisma, ki so res
pomagala Parlamentu, da je odobril svoj proračun. Hvala vam za to, kar ste že storili v
decembru!

Že pred januarjem ste vključili politične skupine, ko ste opredeljevali svoje prednostne
naloge in seveda izbrali gospo Győri, eno naših zelo dobrih nekdanjih kolegic, kot ministrico
za zadeve EU. Vse to so pozitivni znaki, ki jih bo nedvomno spremljalo odlično ravnotežje
med reformami, ki jih sprejemate, in evropskimi vrednotami, ki jih vsi tukaj zagovarjamo.

Martin Schulz,    v imenu skupine S&D. – (DE) Gospod predsednik, prepričan sem, da smo
zdaj v zelo resnem položaju. Zdaj so resni časi.

Prvič, gospod Orbán, veliko Evropejcev vas bo poznalo kot nasprotnika komunističnega
režima in podpornika svobode v vaši državi. To spoštujemo.

Vesel sem, da sva imela oba priložnost včeraj popoldne razpravljati z drugim človekom,
na katerega so lahko Madžari ponosni, to je prejšnji predsednik vlade in zunanji minister
vaše države, ki je odprl mejo med Madžarsko in Avstrijo skupaj z Aloisom Mockom in utrl
pot nemški združitvi. Ta človek je vodja moje stranke, Gyula Horn. Poklonimo se drugemu
velikemu Madžaru.

(Aplavz)

Gospod Orbán, v vaši pristojnosti predsedujočega Svetu ste v svojem odgovoru na vprašanje
gospoda Barrosa nekaj priznali. Rekli ste, da boste spremenili madžarski zakon o medijih,
če ni združljiv z evropskimi standardi. To je dobro. Vendar ste s tem, ko ste to rekli, priznali
tudi, da to ni samo notranja politična razprava na Madžarskem, ampak tudi evropska
razprava. Jasno je, da se ta zakon nanaša na temeljna pravila in vrednote Evropske unije,
to je skupnosti, ki temelji na pravni državi.

Rad bi pogledal dva elementa zakona o medijih. Ta zakon bo uvedel organ za medije,
namenjen nadzoru uravnoteženosti poročanja v medijih. Poleg tega bo uvedel obveznost
medijev, da zavzemajo uravnotežen pristop. Imate dvotretjinsko večino v parlamentu in
to je legitimna večina. Z uporabo dvotretjinske večine ste postavili organ za medije, ki ga
sestavljajo izključno člani vaše stranke, vlade in skupine ljudi, ki ima tesne zveze z njo. To
pomeni, da bo organ za medije s člani iz samo ene strani političnega spektra odgovoren
za nadziranje uravnoteženega poročanja. To ni sprejemljivo v evropski skupnosti, ki temelji
na pravni državi.

(Aplavz)

V demokraciji, gospod Orbán, mediji nadzirajo tiste, ki so na oblasti. Rezultat tega zakona
pa je, da bodo tisti, ki so na oblasti, nadzirali medije. Tudi to je nesprejemljivo v demokraciji
in zato so ljudje v Evropi zaskrbljeni zaradi tega zakona.

(Aplavz)

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL30



Pravilno ste poudarili, da moramo rešiti veliko problemov. Smo sredi resne finančne krize
in imamo težave s proračunom. Drugo pereče vprašanje za Evropsko unijo vključuje
dviganje cen hrane, zlasti v naših sosednjih regijah, vendar v bližnji prihodnosti tudi v
Evropski uniji sami. To je problem, ki se ga moramo hitro lotiti. Osredotočiti se moramo
tudi na zaposlovanje v državah članicah. Prav gotovo so številne točke v vašem programu,
ki jih lahko skupaj obdelamo. V tem smislu ste pravi predstavnik skupine Evropske ljudske
stranke (Krščanskih demokratov).

Ko je bil gospod Sarkozy, francoski predsednik, predsedujoči Svetu, je imel prav tako tukaj
v Parlamentu levo usmerjen govor in je potem, ko je bil spet doma, nadaljeval z izvajanjem
desno usmerjene politike. Povedal sem mu, da je govoril kot Karl Marx v izgnanstvu. Vse,
kar ste povedali, zveni dobro. Če lahko zdaj delujete v skladu s svojimi besedami, bo to
povsem v redu.

(Medklici)

Zato verjamem, da moramo (in res bomo) oceniti vaše dosežke na podlagi programa, ki
ste ga tu predložili. Sklicevali ste se, gospod Orbán, na dejstvo, da imate doma veliko večino.
To je dobro. Morali smo se ukvarjati s številnimi vladami, vključno z nekaterimi iz vaše
stranke, ki niso storile ničesar razen tega, da so sedele tukaj in klicale domov, da so ugotovile,
če imajo še vedno mandat. Takšnih stvari si zdaj ne moremo privoščiti. S tega stališča je
vaša dvotretjinska večina odlična, ker vam daje veliko časa. Vendar vam daje tudi obveznost,
da uporabite svoj močen položaj, da boste naredili močnejšo Madžarsko in tudi Evropsko
unijo.

Rad bi vam postavil vprašanje. Kaj je namen vašega darila, preproge, ki je bila položena v
zgradbi Sveta v Bruslju in ki prikazuje Madžarsko z njenimi mejami leta 1848? Kakšno
sporočilo je to v razmerah evropske drže politike? Ker se zdi, da nameravate uporabljati
simbole iz 19. stoletja, bi vam rad povedal, kaj je dejal nemški filozof, Friedrich Nietzsche,
Nemcem v 19. stoletju. Rekel je: „Velika zmaga je velika nevarnost. Človekova narava težje
prenaša zmago kakor poraz. Res, zdi se skoraj lažje doseči zmago, kakor jo prenašati tako,
da se ne spremeni v hud poraz.“

Verjamem, da bi morali upoštevati, da velika večina zagotavlja veliko podpore, vendar
nalaga tudi veliko obveznost. Zato govorim z vami v vaši funkciji predsedujočega Svetu
Evropske unije in ne v vaši vlogi predsednika vlade. Predsedujoči Svetu mora storiti vse,
kar je mogoče, da ovrže vse dvome o pripravljenosti predsedstva, da zagovarja temeljne
evropske demokratične vrednote. Za vas bi bilo najbolje, da ne bi čakali na preiskavo
Komisije. Gospod Barroso, rad bi vas opozoril, da je po prepovedi za tovornjake, ki jo je
uvedla ena od avstrijskih dežel, Komisija doživela hudo krizo identitete in je potem sprejela
takojšnje ukrepe proti Avstriji. Pa vendar, ko je ogroženo eno od temeljnih načel evropske
demokracije, sedite in ne storite ničesar.

(Aplavz)

Zagotoviti morate, da bomo kmalu dobili rezultate preiskave, drugače bo ta razprava
naložila madžarskemu predsedstvu težko breme. Vsi želimo, da bi bilo predsedstvo uspešno
in si ne želimo videti, da bi bil napredek blokiran. Vi, gospod Orbán, lahko sami storite
nekaj, kar bo pomagalo v teh razmerah. Prekličite zakon in uvedite novega in boljšega.
Madžarska potrebuje uravnotežen zakon o medijih.

(Aplavz)
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Guy Verhofstadt,    v imenu skupine ALDE . – Gospod predsednik, najprej dovolite, da zelo
jasno povem gospodu Orbánu, da moja skupina podpira prednostne naloge madžarskega
predsedstva. Gospod predsednik vlade, tako kot vi, tudi mi verjamemo v močan evro, zato
vas v celoti podpiramo pri vaših prednostnih nalogah za to predsedstvo. Mislim, da imate
v šestih mesecih tega predsedstva eno glavno prednostno nalogo in to je, da čim prej
vzpostavite pravo gospodarsko upravljanje znotraj Evropske unije in znotraj območja
evra. Kajti bodimo si na jasnem, leto 2010 ni dober primer za evro in za Evropsko unijo.
Vedno smo bili za dejstvi, za dogodki. Kar potrebujemo zdaj, čim hitreje, pod vašim
vodstvom in vodstvom predsednika Komisije, je globalni sveženj za gospodarsko
upravljanje, resnično gospodarsko in fiskalno unijo, ker je neumnost, da imamo monetarno
unijo, hkrati pa nimamo gospodarske in fiskalne unije.

Ne prosim vas, da se domislite česa novega, ampak, da vzamete sveženj, ki ga je prejšnji
teden predstavil predsednik Komisije in komisar Olli Rehn, in položite ta sveženj z njegovimi
štirimi temelji na mizo Sveta in mizo vaših kolegov. Gospod Orbán in gospod Barroso,
samo en element, en temelj manjka v tem svežnju. Nikjer na svetu ni valute brez enega
trga obveznic zanjo. V Evropi pa imamo še vedno 27 trgov obveznic, 27 špekulacij in
27 razponov. V območju evra imamo še vedno 17 trgov obveznic, 17 razponov in
17 špekulacij. To, kar trgi delajo zdaj, ni špekuliranje do evra, ampak špekuliranje z razlikami
znotraj evra. Edini način, da to rešimo, je oblikovanje resničnega trga obveznic v Evropi
za 4000 milijard ali 5000 milijard EUR, ki se bo lahko primerjal s tem, kar obstaja v drugih
delih sveta, s posebno obravnavo za države z bonitetno oceno trojni A.

(Aplavz)

Nazadnje, gospod Orbán, bi rad rekel nekaj o slonu v sobi. Slon v tej lepi sobi je seveda
zakon o medijih na Madžarskem. Ne bom govoril o zakonu samem, raje bom uporabil
primer enega od mojih priljubljenih pisateljev, velikega madžarskega pisatelja Sándorja
Máraija. Ob jezikovni politiki nekdanje slovaške vlade in sedanjem zakonu o medijih na
Madžarskem dvomim, da bi kdaj obstajal Márai. Zakaj? No, Márai je živel v Kassaju, ki se
danes imenuje Košice. Pisal je v madžarščini, kar je bilo, kot veste, na Slovaškem do pred
kratkim problem. Prav tako je pomembno, da je bil novinar, kar postaja problem jutri,
kajti ob novi zakonodaji, ki obvezuje medije, da zagotovijo primerne informacije in ustrezne
informacije o javnem življenju, mislim, da Márai in njegove knjige ne bi nikoli obstajali.
Priznanja državljana, njegova mojstrovina, so povsem neprimerna in v številnih vidikih
neustrezna, vendar so književna mojstrovina.

Po mojem mnenju cilj upravljanja medijev ni zajamčiti primerne in ustrezne informacije.
Ne, cilj upravljanja medijev je vzdrževati pluralizem in zajamčiti, da se lahko v medijih
razvije vsaka pobuda.

(Aplavz)

Upam, da boste uporabili vašo večino, vašo dvotretjinsko večino, ki je nekaj, o čemer
sanjajo vsi politiki …

(Vzkliki gospoda Cohn-Bendita: „Ne! Ne!“)

Ne vi – vi ste izjema.

Upam, da boste uporabili svojo dvotretjinsko večino, da boste zajamčili ta pluralizem in
da boste čim prej spremenili zakon.
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Daniel Cohn-Bendit,    v imenu skupine Verts/ALE. – (FR) Gospod predsednik, dovolite, da
najprej nekaj povem, da ne bo nobenega dvoma.

Skupina Zelenih in jaz osebno ljubimo Madžarsko. Jokal sem leta 1954, ko je Madžarska
izgubila na svetovnem prvenstvu. Moje prve demonstracije, ko sem držal za roko svojega
brata, so bile leta 1956 proti sovjetskemu vdoru v Budimpešto. Kot je rekel
gospod Verhofstadt, veliko intelektualcev, veliko madžarskih pisateljev nas je dolga leta
podpiralo politično in intelektualno.

Bil sem ob predsedniku vlade Orbánu, ko se je bojeval proti komunistom konec osemdesetih
in na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Bil sem ob predsedniku vlade Orbánu,
ko je prosil liberalne Evropejce, naj izključijo Jörga Haiderja iz evropske liberalne stranke.
Zame je bil Viktor Orbán politik, ki si zasluži spoštovanje. Danes, predsednik vlade Orbán,
ste na poti, da postanete evropski Chavez, nacionalni populist, ki ne razume prav dobro
bistva in strukture demokracije.

Povedal vam bom zelo preprosto dejstvo, predsednik vlade Orbán. Uravnotežena
informacija ne obstaja. Ali mislite, da se je gospodu Nixonu zdela informacija Watergate
uravnotežena? Očitno ne! Ali mislite, da se je gospodu Bushu zdela informacija o
Abu Ghraibu uravnotežena? Seveda ne! Ali poznate enega največjih političnih sporov – afero
Dreyfus v Franciji – v katerem se je vladi zdelo, da so informacije uravnotežene? V zvezi z
raziskavami življenja in politike, na primer, gospoda Berlusconija, ali mislite, da se njemu
zdijo informacije uravnotežene? Seveda ne! Informacije naj bi politike vznemirjale.
Vznemirjajo pa tudi nas in včasih to boli.

Zato, predsednik vlade Orbán, vaš zakon danes ni zakon, ki bi odražal vrednote Evropske
unije. Pravite, da želite močno Evropo, predsednik vlade Orbán. Močna Evropa, predsednik
vlade Orbán, mora biti verodostojna Evropa. Če se strinjamo s takšnim zakonom v Evropi,
kako bomo razpravljali z gospodom Lukašenkom? Kako bomo razpravljali s Kitajsko? Vsi
hočejo uravnotežene informacije.

Predsednik vlade Orbán, ali se zavedate, da je Evropa nastala iz nasprotovanja totalitarizmu?
In da je podlaga demokracije in podlaga svobode prav svoboda izražanja? Demokracija ni
nikoli umrla zaradi preveč svobode. Demokracije so umirale, kadar so začeli ljudje omejevati
svobodo, predsednik vlade Orbán. Pred dvajsetimi leti ste to vedeli. Vrnite se v mislih nazaj
v tisti čas, ko je bilo tako – in, še več, smiselno je. Vidite torej, da je to, kar vam pravim, res.

Rad bi končal z eno stvarjo, predsednik vlade Orbán. Če se hočete bojevati za kristjane po
svetu, smo z vami, vendar bi si predstavljal in sem si res predstavljal, da boste pozdravili
jasminovo revolucijo v Tuniziji, ki je enaka revolucija, kot je bila revolucija, skozi katero
ste šli vi, predsednik vlade Orbán, osvoboditev izpod diktatorstva. Niste zagovarjali
Tunizijcev in zato vam zamerim.

Podpiramo vas glede kristjanov po svetu. Verjamem, da boste vi podpirali nas, ko bo prišlo
do boja proti diktatorstvu po svetu, pa naj bo to v Belorusiji ali Tuniziji, Alžiriji, Egiptu,
na Kitajskem ali v Rusiji – kjer koli pač je. To so skupne vrednote Evrope, ki jih moramo
zagovarjati vsi skupaj.

(Aplavz)

Lajos Bokros,    v imenu skupine ECR. – (HU) „Ne morem vedeti, kaj ta zemlja pomeni
drugim ljudem. / Zame je moj rojstni kraj, ta mala dežela, obkrožena / s plameni, svet
mojega otroštva, ki se guga v daljavi. / Zrasel sem iz nje kakor nežna veja iz drevesa / in
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upam, da se bo nekega dne moje telo potopilo vanjo. / Doma sem“. – je napisal Miklós
Radnóti. Madžarska je doma tukaj v Evropi in je vredna, da ji predseduje. Ampak, ali je
madžarska vlada doma? Ali je vredna tega položaja? Zdaj ne govorim zgolj o zakonu o
medijih; v tej sobi je še devet drugih slonov. Obstajajo nenehne in velike kršitve občutljivega
sistema preverjanj in uravnotežanj, ki so značilne za demokracijo.

Odpuščanje državnih uradnikov brez navedbe razloga. Čezmerni, diskriminativni in
strukturno izkrivljeni davek na krizo. Podpora bogatih na škodo revnih. Razpustitev
proračunskega sveta, prav tako kot v Venezueli. Oslabitev in kmalu razveljavitev avtonomije
centralne banke. 98 % posebni davek na odpravnine z učinkom za nazaj. Devet sprememb
ustave v sedmih mesecih. Omejitev pooblastil ustavnega sodišča. Nacionalizacija zasebnega
pokojninskega sistema z odkrito zlorabo položaja, prav tako kot v Boliviji. Dvig davčne
goljufije na raven vladne politike: kuhanje žganja. Populistično sekanje, kot bi šli s sekiro
skozi botanični vrt. Uničenje prefinjenega tkiva družbe, njene solidarnosti. Ágnes Heller,
János Kornai, Jenő Ranschburg – madžarski znanstveniki svetovnega slovesa so pisali o
tem. Včeraj je Guy Verhofstadt dejal, da je bilo belgijsko predsedstvo uspešno, ker njihova
vlada ni dovolila, da bi jo domače naloge odtegnile od evropskih zadev. Zdaj se spopadamo
z ravno nasprotnim tveganjem. Kaos in diplomatska katastrofa doma bosta odvrnila vladno
in evropsko javno oko od Evrope. To bi bila res sramota. Jaz, kot Madžar, nočem imeti nič
s temi sramotami. Prepozno je, da bi obrnili našo smer.

Lothar Bisky,    v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, gospod Orbán, rad
bi dal nekaj kratkih pripomb na zakon o medijih. Številni govorniki so ga omenili, vendar
ne bom ponavljal tega, kar so že povedali. Želel bi poudariti samo eno. To ni vmešavanje
v madžarske zadeve. Verjamem, in to sem spoznal šele pozno v življenju, da so mediji
odgovorni za nadziranje ljudi na oblasti in gospodarstva. To se ne sme spremeniti. Medijev
torej ne smejo nadzirati organi na višji ravni in tak organ za medije bi to omogočil.

Zato oblikovanje organa za medije v naših očeh ni idealno. Jasno ste navedli, da ste
pripravljeni to spremeniti, in upam, da se res nagibate v to smer. Drugače pa, in rad bi, da
je to povsem jasno, je to madžarska zadeva. Seveda obstajajo še zakonodaje medijev v
drugih državah članicah, ki bi jih lahko omenili v tej zvezi. To se ne nanaša samo na
Madžarsko.

V zvezi z vašimi načrti za predsedstvo Sveta bi rad povsem jasno povedal, prvič, da
pozdravljam dejstvo, da je eden vaših najpomembnejših ciljev spodbujanje kulturne
raznolikosti. Mislim, da je to zelo pomembno. Veselim se vaših pobud za izboljšanje
vključevanja, tudi vključevanja manjšin in vi sami ste omenjali Rome. Evropska strategija
za učinkovitejše vključevanje Romov je zelo pomembno vprašanje.

Drugič, veseli me, ko vidim, da ste se zavzeli za pogajanja o razširitvi in politiko v zvezi z
našimi vzhodnimi sosedami. Vnašanje večjega deleža vzhodnoevropske kulture, skupaj z
zgodovinskimi in socialnimi izkušnjami območja, v Evropsko unijo je lahko samo dobro.
Iz številnih razlogov, o katerih ne želim, tu govoriti, je Evropska unija še vedno predvsem
zahodnoevropska ustanova. Rad bi videl, da bi vaše predsedstvo Sveta uveljavilo več
vzhodnoevropskega vpliva.

Tretjič, zanimalo bi me videti, kako obvladate prihajajočo reorganizacijo kmetijstva in
kohezijske politike ter pripravo večletne proračunske perspektive Evropske unije. Moja
skupina vas poziva, da zagotovite, da bo Parlament popolnoma vključen v vse to, in
pričakujemo, da boste vzeli resno svojo obljubo, da boste podprli mala in srednje velika
podjetja ter izboljšali varstvo okolja, trajnostno uporabo virov in varnost hrane.
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Nigel Farage,    v imenu skupine EFD. – Gospod predsednik, pozdravljam gospoda Orbána.
Po šestih mesecih farse belgijskega predsedstva je prijetno videti izvoljenega predsednika
vlade iz primerne države. Kako sem užival ob vaši obtožbi komunizma kot nevarni
ideologiji – in zaznal sem vaš ponos ob dejstvu, da je bila Madžarska prva država, ki je
dvignila orožje proti Sovjetski zvezi.

Dvajset let potem, ko ste znova dobili možnost sami demokratično vladati, ste zdaj del
nove politične unije, ki vedno bolj kaže podobnosti s staro Sovjetsko zvezo. Dejansko
boste v naslednjih šestih mesecih spoznali veliko komunistov, vključno s tukajšnjim šefom
Komisije, starim Barrosom, ki je bil zagovornik predsednika Maoa! Videli boste centralno
gospodarsko načrtovanje in nadzor in predvsem boste videli željo narodom v Evropi
naložiti politično unijo brez njihovega soglasja.

Zbudite se, gospod Orbán. Poglejte, kako vas danes poskušajo ustrahovati. Skušajo vam
dopovedati, kako morate voditi lastno državo. Povejte jim, kam naj gredo. Vstanite in se
še enkrat bojujte za demokracijo.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Gospod predsednik, gospe in gospodje, leta 1956 je
Madžarska pokazala svetu, da se je treba upreti zatiranju in lažem, pa čeprav se to zdi
brezupen podvig. Takrat je bila to zgodovinska misija. In zdaj je enako. V današnjem svetu
laži in zatiranje počivajo na dveh stebrih. Eden od njiju je globalna plutokracija in banke
privatizirajo dobičke, obenem pa nacionalizirajo izgube in stroške in jih tako prenašajo
na gasilce, medicinske sestre, učitelje in upokojence, ki vse bolj trpijo.

Drugi steber je v tem, da prikazujejo – in tu se sklicujem v glavnem na politike, ki namesto,
da bi zastopali interese ljudi, vztrajno delujejo kot predstavniki globalne plutokracije in
bank celo tukaj v Evropski uniji – kot, da je vse to normalno ali vsaj, da ni druge poti.
Madžarsko predsedstvo in Madžarska, moja domovina, morata pokazati, da to ni res in
da je cesar nag. Namesto miselnosti, ki je osredotočena na dobičke in denar, moramo
pokazati, da je mogoč tudi pristop, osredotočen na človeka in pravico, kjer vprašanje, ki
si ga postavljamo, ni, kaj je najboljše za denar in dobičke, ampak, kaj je najboljše za ljudi
in pravico. Vso srečo želim Madžarski, moji domovini, ki ljubi svobodo.

(Govornica se je strinjala, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s
členom 149(8))

PREDSEDSTVO: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Gospa predsednica, gospa Morvai, včeraj sva že imela
kratko izmenjavo mnenj. Za vas imam dve vprašanji. Ni presenetljivo, da podpirate
predsedstvo s svojega položaja na skrajni desnici. Vendar pa je drugo vprašanje, ali to
ustreza gospodu Orbánu. Ali se zavedate, da je madžarsko revolucijo podpiralo veliko
ljudi in ne le konzervativci na desni strani političnega spektra, kot je dejal gospod Schulz?
Ali ste opazili, gospa Morvai, da kritika madžarskega zakona o medijih ne prihaja le od
socialnih demokratov, ampak tudi od zelo veliko državljanov, vključno z
gospodom Györgyjem Konrádom, ki nimajo nič skupnega s socialno demokracijo? Ali se
tega zavedate?

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Gospod Swoboda, čeprav sem nekoč morda verjela, da
ima smisel uporabljati oznake „desnica“ in „levica“, sem se v enem letu in pol v Evropski
uniji prepričala, da to nima pomena. Vi levičarji še naprej zastopate interese plutokracije
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in bank in vam je popolnoma vseeno, kaj želijo ljudje. Popolnoma ste pozabili na svoje
prvotne ideale. Danes je bilo tu omenjeno ime vašega predhodnika Marxa. Kar je on povedal
o pravici, se tu ne omenja več. Vi ste največji zatiralci delovnih ljudi. To je ena stvar. Druga
stvar je zakon o medijih, ki je madžarska notranja zadeva …

(Predsednica je prekinila govornico)

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Gospa predsednica, gospe in gospodje, na začetku bi se rad
zahvalil, da ste mi dali možnost govoriti v imenu madžarske delegacije Evropske ljudske
stranke. Sam sem invalid in morda bolj občutljiv na diskriminacijo in dvojne standarde
kakor povprečen človek. Zato sem z zaskrbljenostjo sledil politični lov na čarovnice v
zvezi z madžarskim zakonom o medijih, ki smo mu bili tudi danes priča tukaj v tem
parlamentu. Madžarska državljanska zveza Fidesz je neštetokrat pokazala, da opravlja
svoje delo v duhu naših skupnih evropskih vrednot in to počne za svobodo tiska in s
spoštovanjem.

Naše evropske vrednote predstavljajo odgovornost. To dokazuje tudi prihodnje šestmesečno
madžarsko predsedstvo. To dokazujejo tudi njegovi cilji. Gospodarsko upravljanje,
energetska politika ali v zvezi s tem strategija za Rome – te usmeritve in strategije dokazujejo
obstoj skupnih vrednot, prav tako kot so skupni tudi naši cilji za zagotovitev močne Evrope.
Evropa navsezadnje ni samo skupnost interesov, ampak tudi skupnost vrednot. Dejansko
zdaj kažete nespoštovanje prav do teh ciljev in vrednot. Ne da bi vsaj počakali, da slišite
mnenje Evropske komisije, že dajete izjave, zlonamerno obtožujete in imate čezmerne ter
neutemeljene pripombe. Ali je vaš cilj, da to počnete morda zato, da bi oslabili madžarsko
predsedstvo? V resnici povzročate škodo Evropski uniji, celotni Evropski skupnosti.

Zdaj se spopadamo z najhujšo krizo in vi se obnašate neodgovorno. Kot član delegacije
Evropske ljudske stranke to zavračam. Spodbujam madžarsko predsedstvo, naj nadaljuje
delo kljub obtožbam in res nadaljuje svoj program „močne Evrope“. Strinjam se z naslovom
programa. Z enotnostjo bomo dosegli veliko več in prizadevati si moramo za napredek.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Gospa predsednica, predsednik vlade, gospe in
gospodje, v interesu Evropske unije in Madžarske, pa tudi vseh madžarskih domoljubov
je ne glede na pripadnost stranki, da bi bilo madžarsko predsedstvo uspešno. To je še
pomembneje, če upoštevamo, da se EU, vključno z območjem evra, spopada z izjemnimi
izzivi. Predsednik vlade, vi ste človek s ciljem. Prosim vas, da date Evropi na voljo to lastnost
kot predsedujoči Evropski uniji, da bo lahko Evropa postala bolj dinamična in učinkovita.
Hkrati pa vas prosim, da ohranite pravila demokracije in zavarujete vrednote evropskega
socialnega modela.

Na žalost je sedanja razprava pokazala tudi, da so začetki madžarskega predsedstva
turbulentni. Ali čutite, predsednik vlade, kako nizko je zaupanje v vašo vlado v Evropi?
Ljudje v številnih državah članicah ne glede na pripadnost strankam menijo, da so
protidemokratični ukrepi vaše vlade, njen gospodarski populizem, zakon o medijih in
njena toleranca do skrajne desnice v nasprotju z normami in vrednotami EU. Predsedstvo
EU ne more biti izvzeto iz kritike, še več, biti morate vzgled za spoštovanje temeljnih
vrednot EU.

V tem primeru velja slavni citat Attile Józsefa „moja jeza je zate, ne proti tebi“, kajti izražena
je dobro utemeljena kritika, EU ni jezna na madžarsko vlado; jezna je zanjo. In ta kritika
nikakor ni usmerjena na Madžare Predsednik vlade, kot Madžar in Evropejec bi rad preživel
šest mesecev tega predsedstva s ponosom in visoko dvignjeno glavo.
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Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Gospa predsednica, gospod Orbán, v
članku, ki se je pojavil včeraj v pomembnem nemškem časopisu, ste citirali
Otta, grofa Lambsdorfskega kot enega svojih vzornikov. Nazadnje sva se srečala na
njegovem pogrebu decembra 2009. Udeležili ste se ga zasebno in to smo zelo cenili. Rad
bi vas prosil, da počastite njegov spomin s tem, da spoštujete, upoštevate in branite načela
liberalne ustavne države v vseh ukrepih, ki jih sprejemate.

Na kritiko zakona o medijih ste se odzvali z dvema argumentoma. Dejali ste, da je to
kampanja proti Madžarski in proti vam osebno in da je kampanja nejasna. Rad bi zelo
jasno povedal v imenu Skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, da to ni
kampanja. Če se v državi članici ovirajo in so vprašljive temeljne svoboščine, je to vprašanje
za Evropo.

Rad bi povedal Komisiji in gospodu Barrosu, da mora gospa Kroes opraviti pravno presojo.
Vendar Komisija ni samo odvetniška pisarna, je tudi politično telo. Presoja mora imeti
politično obliko in mora biti hitro končana.

Vaš drugi argument je, da je kritika nejasna. Gospod Orbán, rad bi podal nekaj jasnih točk:
klevetanje, blatenje in spodbujanje sovraštva so proti zakonu v Nemčiji in drugih
demokracijah. Zato obstaja kazensko pravo. Prosim pustite, da v tem primeru deluje
kazensko pravo. Izboljšati morate pravno varstvo v členu 163, spremeniti sestavo in
pooblastila organa za medije v členih 123 in 183, pa še veliko drugih stvari. Obstaja veliko
jasnih točk. Predlagam, da odložite uporabo zakona, dokler ne bo Komisija opravila presoje
in to mora biti opravljeno čim prej.

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Gospa predsednica, Evropski parlament in države
članice delajo po dvojnih standardih. Ne moremo se dovolj nagovoriti o državljanskih
pravicah in svobodi tiska, ko gre za države, ki si želijo pridružiti Evropski uniji, vendar se
zdi, da to ne velja za obstoječe članice tega kluba. Ali so københavnska merila sveta
obveznost za vse nas ali zgolj za nove članice?

Države članice druga pri drugi zamižijo na eno oko. Če ne vtikam nosu v tvoje stvari, ga
tudi ti ne vtikaj v moje! Celo Madžarska prosi vse, naj se ne vtikajo v njene stvari. To je
čudno stališče za predsedstvo Evropske unije. Vaše delo, predsednik vlade Orbán, je, da
vodite Evropsko unijo in zares spodbujate države članice, naj se do neke mere zanimajo
druga za drugo. Tu ni mesta za umikanje.

Če se zdaj obrnem na naš parlament, ki ima nalogo, da ohranja visok standard evropskih
vrednot. Tega nam ni uspelo storiti! Gospa predsednica, spet mi je bilo v čast, da sem lahko
govorila resnico in tu podala svoj uravnoteženi pogled.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Gospa predsednica, dobra novica je, da predsedovanje
EU prevzema vlada, ki uživa toliko podpore v lastni državi. Madžarska vlada uživa podporo,
ker deluje v interesu Madžarov in ker je Madžarsko ponovno zgradila po propadlih,
škandaloznih vladah madžarskih socialistov. Ni pa tako dobra novica, da je Madžarska
zdaj, na predvečer svojega predsedovanja, predmet nepoštenih, ideološko motiviranih
napadov. Celotna zadeva z zakonom o medijih kaže hinavščino teh napadov. Identičen
svet za medije obstaja na Poljskem, v katerem prevladuje vladajoča stranka in je danes
odgovoren za to, da so iz poljskih javnih medijev pregnali na ducate ljudi, novinarjev s
konzervativno usmerjenostjo. Nihče v Evropi, še najmanj pa gospod Schulz, jih ne brani.
To so preprosta dejstva o tem.
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Bizarno pismo, objavljeno pred enim tednom, ki napada Madžare in sta ga podpisala
prejšnja predsednika Češke republike in Madžarske, pa tudi vodja časopisa Gazeta Wyborcza
na Poljskem, kaže na hinavščino napada. Prav ta Gazeta Wyborcza skrbi za to, da ljudem,
ki imajo drugačno mnenje, zaplenijo premoženje. Resnica o današnjem napadu na
Madžarsko je, da ni nič drugega kot maščevanje za to, da je spravila v prakso uspešni
konzervatizem. Upam, da bo vaše predsedovanje EU uspešno, gospod Orbán, ker ...

(Predsednica je prekinila govornika)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Gospa predsednica, 1. januarja je predsedovanje Evropske
unije prevzela madžarska vlada, na kar nas spominja dejstvo, ki bi ga lahko imenovali
kulturna preproga. Ne bom govoril o zemljevidu, predsednik vlade, le o kulturi, ki ste jo
prinesli v Bruselj.

Cenjeni simboli, portreti likov, na katere ste upravičeno ponosni, na tleh, pod nogami, na
javnem mestu, po njih pa hodijo in jih mažejo ljudje iz vse Evrope Ali se vam to zdi podobno
kulturi? Ali je to častna predstavitev ponosne Madžarske?

Ne vem, kaj je napeljalo madžarske diplomate, da so umazali simbole lastne zgodovine.
Lahko bi jih ponosno namestili na plošče ali stene prav v tej dvorani. Ali ste videli, Viktor,
kam so postavljeni simboli, ki jih mi cenimo, v tej dvorani? Na uglednem mestu so, krasijo
predsednikovo mizo.

Vem, predsednik vlade, da ima vaša država veliko problemov, vendar sem trdno prepričan,
da si ponosni Madžari ne zaslužijo take nespoštljivosti do svojih slavnih likov in simbolov
od lastne vlade.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Gospa predsednica, predsednik vlade, gospe in gospodje,
pravzaprav sem želel govoriti o madžarskem predsedstvu, a so me govorniki pred mano
razjezili in zdaj se moram malo upreti izzivanju in spregovoriti o madžarskem zakonu o
medijih. Preprosto povedano, na Madžarskem je Jobbik, gibanje za boljšo Madžarsko,
kritiziral tudi zakon o jeziku. Tudi mi se nismo strinjali z njim. Ampak osupljivo je videti
toliko preračunljivcev in hinavcev na enem mestu. Kje so bili tisti, ki se imajo zdaj za varuhe
pravic, kje ste bili vi, ko je bil uveden slovaški zakon o jeziku? Kje je bil gospod Cohn-Bendit,
ko so Madžare v Vojvodini terorizirali srbski skrajneži? Kje je bil gospod Martin Schulz,
ko so bili oskrunjeni grobovi v Vojvodini, madžarski grobovi in grobovi Madžarov v
Transilvaniji? Zato se mi zdi to dvojni standard. Ne morem sprejeti kritike, ki si jo dovoljujete
proti madžarski vladi in proti madžarskemu predsedstvu.

V nasprotju s praznim besedičenjem MSZMP ali MSZP je imel Jobbik vedno pozitivne
predloge. Da, moramo spregovoriti o vprašanju slovaškega zakona o jeziku. Da, moramo
spregovoriti o vprašanju razvrednotenja Beneševih odlokov. Da, moramo spregovoriti o
teritorialni avtonomiji ljudi v Székelyju. Da, moramo spregovoriti o ustavljanju in
odpravljanju romskega zločina na Madžarskem in povsod v Evropi in bilo bi dobrodošlo,
če bi se madžarska vlada lahko prav toliko osredotočila na izvajanje volje milijonov
madžarskih volivcev in nazadnje spravila za zapahe prejšnjega madžarskega diktatorja,
Ferenca Gyurcsányja. To so resnični problemi in želim vam uspešno predsedstvo.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, gospod Orbán, pred seboj imate dve
težki nalogi. Prva vključuje premagovanje osmih let socialističnega slabega upravljanja,
ponovno uvedbo politične in gospodarske dinamike in stabilnosti na Madžarskem ter
zmanjšanje dolgov. Volivci so vam dali jasno pooblastilo, da to storite.
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Vaša druga naloga je, da vodite Evropo v svoji vlogi predsedujočega Svetu v teh težkih
časih in storite vse, kar je v vaši moči, da rešite gospodarsko in finančno krizo. Imeli boste
dejavno podporo Parlamenta in moje skupine. Veseli nas, da nam danes niste predložili
seznama želja, kot so to storili mnogi socialisti, ki so predsedovali Svetu v preteklih letih,
ampak ste namesto tega podali jasne prednostne naloge.

Tretjič, veseli nas, da je Madžarska članica Evropske unije od leta 2004 in da vladajoča
stranka na Madžarskem pripada skupini Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov).
Kampanja v zvezi z novim zakonom o medijih – ki vključuje pozive po umiku pravice do
glasovanja na podlagi člena 7, in ki so jo sprožili tukaj v Parlamentu, pa ne vi, ampak
stranke, ki so izgubile na volitvah leta 2010 na Madžarskem, ti ljudje so sedeli tukaj in še
vedno sedijo tukaj, zdaj v ospredju, vsaj tisti, ki niso tekli naravnost k tisku –, je hinavska
in nevzdržna. Ocena bo pokazala, da ni zakonodaja o medijih na Madžarskem nič drugačna
od zakonodaje v številnih drugih državah.

Glede gospoda Schulza, ki je zahteval, da se zakon umakne, lahko rečem le to, da očitno
ni prebral zakona, za katerega je glasovala večina v socialistični in zeleni deželni vladi v
Severnem Porenju-Vestfaliji. Ta vključuje določbe za ustanovitev organa za medije, za
kazni in za različnost mnenj. To je natančno tisto, kar počnete. Ta hinavski pristop ne sme
dobiti večine v tem parlamentu.

(Aplavz)

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s
členom 149(8))

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Gospa predsednica, gospod Langen, ali gre za to,
da deželni zakon o medijih v Severnem Porenju-Vestfaliji izroča odgovornost nadzora nad
mediji v roke eni stranki? Ali gre za to, da bi nadzorni organ za medije v Severnem
Porenju-Vestfaliji vlada uporabljala devet let? Ali gre za to, da bi v Severnem
Porenju-Vestfaliji ena stranka odločala o tem, ali je poročanje uravnoteženo ali ne? Če gre
za to, potem so razmere enake kot na Madžarskem. Mislim, da to ni tisto, kar želite. Rada
bi vprašala tudi, zakaj gospa Merkel kritizira madžarsko zakonodajo, kajti ona je članica …

(Predsednica je prekinila govornico)

Werner Langen (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, prepričan sem, da mi boste dovolili
pet minut.

(Predsednica je prekinila govornika)

Prvič, gospa Merkel je vprašala, ali je zakon v vseh pogledih v skladu z evropskimi predpisi
in gospod Orbán se je strinjal, da se določbe zakona po potrebi po oceni Komisije
spremenijo. Mislim, da je to pristop, ki je pravilen, iskren, odprt in pošten do vseh vpletenih.

Moja druga pripomba se nanaša na deželni zakon o medijih v Severnem Porenju-Vestfaliji.
Pod pogoji odstavka 31 radijskim programom ni dovoljeno predstavljati samo enega
mnenja ali pokrivati samo ene stranke, skupine, lobija, verske skupnosti ali filozofije.

(Medklici)

Zakon tudi navaja, da lahko daje vodja Severnega Porenja-Vestfalije navodila deželnemu
organu za medije in naloži kazen do 500 tisoč EUR.
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Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Gospa predsednica, rada bi nagovorila vodjo
madžarske vlade. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, gospod Orbán.

Madžarska je prevzela predsedovanje v časih, ki vsekakor niso lahki in program, ki ste nam
ga predstavili, prav gotovo vsebuje veliko pomembnih izzivov. Večkrat ste nas prosili, da
kot Parlament pomagamo izpolniti ta program, in verjemite mi, gospod Orbán, res smo
tukaj, da bi pomagali podpreti, kar je dobro in kar je evropsko v vašem programu.

Vaš govor je vključeval tudi poziv po močni Evropi, vendar moram reči, da mi ni povsem
jasno, kje se evropejstvo začne in kakšne so njegove meje, ker si drugače ne znam pojasniti,
zakaj je vaša vlada začela predsedovanje s predstavitvijo neobstoječe teritorialne enote,
namesto, da bi kot predsedujoča država predstavila novo vizijo Evrope.

Zato, gospod Orbán, upam, da se bo dobro evropejstvo v vas pozitivno razvijalo in da bo
v vas tudi pozitivno madžarstvo.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – Gospa predsednica, naša unija ima že dolgo navado, da
določa cilj za ciljem, vendar nihče ne pogleda nazaj, da bi videl, ali so bili ti cilji doseženi
in pravilno izvedeni. Rast, delovna mesta, državljanom primerna unija, vse to naj bi postali
zunanji cilji. Dejansko smo na točki, ko bi morali spoznati neuspeh vsaj nekaterih naših
politik in univerzalnih rešitev, ki se prepogosto uporabljajo.

Da bi spodbudili gospodarsko rast EU, bi morda morali začeti razmišljati zunaj okvirov
in sprejemati različne interese in posebnosti naših 27 držav članic.

Komisija predlaga in predsedstvo podpira samo usklajevanje naših gospodarskih politik.
Zgolj z makroekonomskimi in finančnimi cilji in politikami se lahko to obrne v past prav
za gospodarsko rast, ki si jo želimo. Obenem, ko imamo nepopoln enotni trg, birokracijo,
ki je v breme podjetjem in podjetnikom, in zanikrn trg dela, se lahko naša rast EU izkaže
za morskega psa v bazenu barakud – kajti tak je globalni trg v okviru današnje krize.

Glede drugih večnih ciljev, določenih v programu predsedovanja, kot so doseganje skupne
energetske politike, je to, kar potrebujemo, določitev energetskih interesov in potreb, ki
so skupni vsem državam članicam. Nisem prepričana, da je poraba milijard evrov za
gigantske infrastrukturne projekte pravi odgovor.

Gospod Orbán je govoril tudi o širjenju. Upam, da to ne pomeni madžarskega pristopa k
dodeljevanju državljanstva vsem državljanom madžarske narodnosti v sosednjih državah.
Ali je širjenje EU v evroskeptičnih razmerah in gospodarski krizi dejansko realistično?

Na koncu vam vsem želim veliko sreče.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Gospa predsednica, madžarsko predsedstvo se je slabo
začelo. Zgled, ki ga je dala madžarska vlada Evropski uniji s svojim novim zakonom o
medijih, ni pozitiven. Novi zakon daje opazovalcem medijev zelo obširna pooblastila, kar
meče zaskrbljujočo senco na začetek madžarskega predsedovanja. Ta zakon je samo en
element v vrsti zaskrbljujočih razvojnih potez na Madžarskem.

Kjer nadvladuje ena politična stranka, drugi glasovi potihnejo. Že zdavnaj, v 17. stoletju
je na to opozoril francoski avtor Rochefoucauld. „Malo jih je, ki so dovolj pametni, da
imajo raje koristno grajo kot zahrbtno hvalo.“ Moj nasvet predsedstvu je, naj vzame
Rochefoucauldove besede resno v vlogi predsedstva EU in v vlogi madžarske vlade.
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Mario Mauro (PPE).   – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, dobrodošli v
Strasbourgu, gospod Orbán. Kot je poudaril gospod Cohn–Bendit, imajo vsi tukaj radi
Madžarsko, a kot boste spoznali, nimajo vsi radi madžarske vlade.

Mi imamo po drugi strani radi Madžarsko, cenimo madžarsko vlado in, kar je še več, brez
sramu navijamo za vašo stranko. Zakaj navijamo na stranko Fides? Ker je bila ta stranka
odločilni dejavnik za vrnitev Madžarske k demokratičnemu življenju po dolgem in strašnem
diktatorstvu.

Navijamo za stranko Fides, ker je z leti, v vseh teh letih zasledovala iste vrednote demokracije
in svobode v vladi in v opoziciji. Navijamo za Fides, ker je Fides danes edina realna
alternativa populističnemu gibanju, za katerega se zdi, da zajema Evropsko unijo.

Prav tako navijamo za stranko Fides, ker je s prednostnimi nalogami, ki ste jih omenili,
pripomogla, da se zavedamo, da boj za združeno, svobodno Evropo še ni končan.
Podpiramo vas, gospod Orbán, in navijamo za vas, kajti to pomeni, da navijamo za
Madžarsko in da navijamo za vso Evropo.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Gospa predsednica, gospe in gospodje, odkar je bila
ustanovljena Evropska unija, je bila energetska varnost eno najpomembnejših vprašanj in
izzivov. Dolgo smo verjeli, da je najpomembnejša stvar, da zmanjšamo odvisnost od
energetskih virov. Gospodarska kriza pa je jasno pokazala, da je najpomembnejša
dostopnost in cenovna dosegljivost. To je bilo prvo leto, ko je na Madžarskem več ljudi na
smrt zmrzovalo v neogrevanih stanovanjih, kakor na ulicah. Pred nekaj dnevi so stanovalci
v blokih zahtevali, naj jim izključijo ogrevanje, ker si ga ne morejo več privoščiti. Gospe
in gospodje, za nas je zelo pomembno, da se lotimo vprašanja energetske varnosti kot
enega od učinkov gospodarske krize in to moramo storiti zaradi naše zastarele energetske
infrastrukture.

Najpomembnejša naloga madžarskega predsedstva na vrhu o energetiki bo določitev
temeljev te nove infrastrukture, ne samo glede plina, temveč tudi glede električnih vodov.
Naša naloga ni izboljšati omrežje iz preteklosti, temveč zajamčiti vlagatelje in kapitalsko
obvezujoče zmogljivosti inteligentnih energetskih omrežij v prihodnosti. Naloga madžarske
vlade je prepričati vse države članice, da bodo soglasno podprle povečanje varnosti
upravljanja jedrskih odpadkov. Zajamčiti moramo, da bo to ostalo znotraj meja cenovne
dosegljivosti. Gospa predsednica, k temu ne moremo pristopiti z vročo glavo in hladno
krvjo, ampak le z jasno glavo, jasnim srcem in jasno vizijo. Mi bomo vaši partnerji pri
reševanju teh vprašanj.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Gospa predsednica, ljudje v Evropi doživljajo hudo
krizo, ki ruši stabilnost. Mislim, da se moramo zlasti v teh časih vrniti k osnovnim
vrednotam, na katerih temelji Evropa.

Prva od teh vrednot je boj proti vseh oblikam nacionalizma. Dovolite, da vam povem, da
sem zelo zaskrbljena, kajti s tem, ko ponujate madžarsko državljanstvo madžarskim
prebivalcem, odpirate zdaj možnost, da jim boste dali pravico glasovanja, s tem pa kršite
vse mednarodne konvencije.

Druga od teh evropskih vrednot je obramba demokracije in svobode. Zdaj, odkar imate
mandat, so bili sprejeti številni ukrepi, ki so takšne narave, da nam povzročajo zaskrbljenost
in o tem nam lahko zdaj odgovorite. Pristojnosti ustavnega sodišča so bile omejene,
neodvisnost Evropske centralne banke je bila oslabljena – v nasprotju s Pogodbo o
pristopu – in dosegli ste, da bodo ljudje glasovali za zakon o medijih, ki je pod pretvezo

41Razprave Evropskega parlamentaSL19-01-2011



prenašanja evropske direktive v resnici zakon, ki uničuje svobodo tiska, kot je nedavno
pokazala Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

Pojasnjujete, da je vaš zakon podoben tistim v drugih državah članicah, ampak čeprav
morajo nekatere od njih – in tu mislim predvsem na svojo domovino – očitno še
napredovati, ali v kateri koli drugi državi v Uniji kateri koli medij tvega kazen v višini
700 tisoč EUR za kršitev moralnih standardov? Zadeva je zdaj v rokah Evropske komisije,
ki nam mora spregovoriti o glavnem vprašanju in to ne samo glede pravnih vidikov, ali ta
zakon krši svobodo izražanja. Če bi šlo za to, ima Unija instrumente, s katerimi lahko
zajamči spoštovanje temeljnih pravic. To je sporočilo trdnosti, ki ga zdaj pričakujemo.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Gospa predsednica, predsednik vlade, Madžarska je
evropska država. Rada ima Evropski parlament. Madžarska je izbrala za predsednika
republike enega naših zelo dobrih nekdanjih kolegov, gospoda Pála Schmitta, in vi ste bili
dovolj pametni, da ste izbrali za enega vaših ministrov, našo zelo dobro kolegico,
gospo Győri, ki ji izrekam spoštovanje.

Demokracija deluje. Vi ste bili izvoljeni. Dobro opravljeno! Evropa deluje. Vaš zakon je
izzvan in vi se odzovete: „Spremenil ga bom“. Vi ste izzvani glede uporabe vrednot in
navedete, da boste, potem, ko bo reformirana ustava, ki je prejšnja komunistična ustava,
sprejeli celotno Listino o temeljnih pravicah. Dobro opravljeno! Politika deluje. Če bi kdor
koli dvomil o tem dejstvu, imamo politično Evropo. To je dobra novica!

Spopadate se z gospodarskimi izzivi. Pravilno urejate gospodarstvo Madžarske,
gospod Orbán. Verjetno ste tak predsednik vlade, kot ga potrebujemo v tem času. Vendar
ni prvič, da ste to storili. To ste storili že leta 1998, ko ste bili prav tako predsednik vlade.

Za konec vas bom opozoril na Hrvaško. Želite, da se pridruži. To nam je všeč. Opozoril
bi vas na pomisleke nekaterih skupin evropskega javnega mnenja in predlagal, da sprejmete
široko promocijsko kampanjo, ki bi lahko dokazala evropskim državljanom, da Hrvaška
izpolnjuje vsa merila za članstvo, ker ne izvajamo več blokade članstva, kot smo ga po
padcu berlinskega zidu.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Gospa predsednica, gospod Orbán, v imenu
španskih socialistov bi rad pozdravil madžarsko predsedstvo, tretje predsedstvo v prvi
predsedniški trojki v novi dinamiki, vzpostavljeni v okviru Lizbonske pogodbe. To zahteva
skladnost s skupnim scenarijem, ki so ga pripravile tri države – Španija, Belgija in
Madžarska – vendar tudi in predvsem skladnost z načeli, vrednotami in cilji, vzpostavljenimi
v Lizbonski pogodbi sami, ker je absolutna prednostna naloga, da se ta izvede in izpolni.

Nekaj od teh vrednot in načel je določenih v členu 2 Lizbonske pogodbe: spoštovanje
svoboščin, zaščita mladoletnikov in pluralizem, ki vključuje pluralizem informacij. Zato
delim skrb, ki ste jo izrazili, da bi lahko tako pomembne cilje za madžarsko predsedstvo
namesto tistega, kar nas združuje, izkrivile nacionalne razprave ali posebnosti.

K madžarskemu zakonu o medijih se vsekakor ne more in ne sme pristopati kot k vprašanju
notranjega trga o prenosu direktive o avdiovizualnih storitvah v nacionalno zakonodajo.
To je razprava, ki ne vpliva samo na notranji trg ali samo na Madžarsko. Vpliva na temeljne
pravice in vso Unijo in zato se pridružujem tistim, ki so prepričani, da je edini način, da
bomo prišli iz te krize, z večjim povezovanjem, ne pa s tekmovalnim nacionalizmom.
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Predsedstvo bodo sodili na podlagi njegove pripravljenosti, da prevzame vodstvo pri
izpolnjevanju vrednot in ciljev Lizbonske pogodbe in bo pri tem ostalo zvesto zavezam,
ki jih je dalo s pripadnostjo Evropski uniji.

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s
členom 149(8))

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Gospa predsednica, zelo pozorno sem poslušal, kar
je povedal gospod López Aguilar in rad bi ga spomnil, da se španska vlada – ki jo vodi
njegova stranka – zdaj pripravlja, da bo ustanovila državni svet za medije in zakon proti
neenakopravni obravnavi in diskriminaciji, ki visi nad vsemi morebitnimi političnimi
nasprotniki kot Damoklejev meč in se lahko vmeša v vsebino medijev.

Zato, gospod López Aguilar, preden kritizirate druge – in ne bom šel v podrobnosti glede
vprašanja madžarskega zakona – pomislite malo na dejstvo, da ni dobro uporabljati dveh
različnih metrov in imeti dvojnih standardov. Ne pozabite, da ste bili minister za pravosodje.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Gospa predsednica, ni prvič, da smo tukaj
slišali povsem neprimerne primerjave med zakonom, ki je povzročil zaskrbljenost po
Evropski uniji in tudi pri zelo uglednih predstavnikih vaše politične družine,
gospod Vidal-Quadras, in zakoni, ki spoštujejo pravice do svobode izražanja, svobodnega
oblikovanja javnega mnenja v pluralistični družbi in seveda pluralizma v medijih. Zadnji
tak zakon je ustanovil avdiovizualne svete, katerih naloga na noben način ne posega v
pluralizem medijev in nikakor ne določa vsebine medijev.

Tak primer je v Španiji, pa še veliko drugih primerov, ki so bili podani v tem parlamentu
in nimajo nič skupnega s temo, ki je povzročila toliko skrbi med to razpravo.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Gospa predsednica, madžarsko predsedstvo ima
edinstveno priložnost, da udejanji energetsko varnost v Evropi. Sledili si bosta dve
predsedstvi – madžarsko in poljsko – z močno politično odločenostjo, da uporabita vse
možnosti, ki bodo pri roki. Vprašanja, s katerimi smo se spopadali do zdaj, so utrditev ali
monopol dobave in tranzita, pomanjkanje notranje povezanega enotnega trga in zlasti
ranljivost vzhodne veje Unije.

To, kar pričakujemo od madžarskega predsedstva, je, da bo izkoristilo geometrijo Unije v
obliki trikotnika, os sever–jug ali baltsko-jadranski koridor z energetskimi pristanišči na
Poljskem in Hrvaškem, dopolnjen s kaspijskim plinovodom, ki bo oskrboval EU neposredno,
ločeno in neodvisno, na začetku iz Azerbajdžana in Turkmenistana. Južni koridor bi očitno
vključeval projekt Nabucco.

Novi vir energetske varnosti za Evropo je torej skrajni izziv za madžarsko predsedstvo.
Trije nujni cilji so: zgraditi povezovalne vode, zagotoviti ustrezno financiranje in povečati
zunanjo razsežnost energetske politike EU, ker pa je energija javno dobro za Unijo, jo je
treba evropeizirati, politika mora temeljiti na solidarnosti in naša politična volja mora
zajamčiti njeno izvajanje.

Glenis Willmott (S&D).   – Gospa predsednica, zdaj je čas, ko bi morali razpravljati o
vprašanjih gospodarskega upravljanja, pravicah iz delovnega razmerja in o okolju,
vprašanjih, ki so vsa visoko na naši agendi; čas, ko bi morali proslavljati čudovit dosežek
Madžarske, ki ima prvič čast predsedovati, zato me žalosti, da zdaj Madžari – ki so se uprli
zatiranju in so se dolgo bojevali za demokracijo – doživljajo izziv te demokracije z novimi
zakoni o medijih na Madžarskem in protekcionističnimi politikami, ki se uporabljajo za
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napad na tuje družbe, kar meče senco na obdobje, ki bi moralo biti za Madžare obdobje
ponosa.

To je za naše državljane odločilni čas in nadaljevati moramo naš program reform. Vendar
moramo poskrbeti tudi za to, da ne bo Evropa zdrsnila nazaj v črne dneve preteklosti. Še
naprej moramo nasprotovati vsem oblikam državne cenzure in protekcionističnih politik
ter opozoriti nanje. Priskočiti moramo na pomoč madžarskim ljudem, vendar ne smemo
ogroziti prihodnje demokracije.

Lívia Járóka (PPE).   – (HU) Gospa predsednica, predsednik vlade, gospe in gospodje,
uvedbo evropske strategije za Rome je prvič predlagal Evropski parlament na začetku
osemdesetih let prejšnjega stoletja in v treh letih po tistem je cela vrsta ukrepov in
dokumentov EU dokazala pomen boja proti ločevanju in revščini, ki muči 12 milijonov
Romov v Evropi. Kot članica Fidesza in edina predstavnica Romov v Evropskem parlamentu
sem ponosna, da je madžarska vlada med prvimi predsedstvi Sveta, ki je v celoti prevzela
zavezo in misijo zagotavljanja rešitve na evropski ravni.

Socialno vključevanje Romov je eden najresnejših izzivov v današnji Evropi in hkrati ena
najobetavnejših priložnosti za našo starajočo družbo. Dejansko integracija Romov ni le
obveznost na področju človekovih pravic, ampak tudi gospodarska nujnost. Kot
poročevalka Evropskega parlamenta o tem vprašanju iskreno upam, da bo madžarskemu
predsedstvu uspelo na podlagi poročila Parlamenta in prihodnjega sporočila Komisije
pripraviti strategijo, ki bo resnično v duhu Skupnosti in bo to ciljno skupino opredelila
bolj na gospodarski kot na etnični podlagi ter ob tem okrepila izvedbo direktiv o enakih
možnostih ob upoštevanju teritorialne narave ločevanja in ublažitve neugodnega položaja
državljanov, ki živijo v mikroregijah.

Predsednik vlade, pri tem procesu gre za veliko več kot za evropsko strategijo za Rome,
gre za vzajemno zaupanje in za sposobnost Evrope, da zgradi skupnost vrednot ter preseže
izzive, ki so pred nami. Želim vam veliko sreče pri teh izredno velikih nalogah. Taves
bahtalo!

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, tisk v Evropi nima
nobene obveznosti za uravnotežen pristop. V Evropi imamo svobodo tiska. Če je v Evropi
ustanovljen organ, ki namerava uvesti tako imenovano ravnotežje s pomočjo kazni, ki se
jih ne da preveriti, z ukinitvijo zaščite virov in z ustvarjanjem vzdušja strahu, pričakujem,
da se bo Komisija, ki je varuhinja evropske zakonodaje, odzvala. Vendar se ne sme odzvati
obotavljajoče, mlačno in obrambno. Namesto tega bi morala hitro, odločno in učinkovito
ukrepati. Tega še ni storila.

Gospod Orbán, ni me prepričala napadalna in nerazumna obramba, ki so jo pripravili vaši
zavezniki. Mislili smo, da ste liberalni. Lahko si mislim, da to ni vedno prijetno. Vendar bi
vas rad vprašal, kako se počutite zdaj, ko ste videti kot nekdo, ki vodi državo stran od
demokracije in k totalitarizmu?

(Medklici)

Kako se počutite kot nekdo, ki ga morajo braniti ljudje, ki sedijo tamle zgoraj,
gospod Orbán? To bi vas rad vprašal.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Gospa predsednica, predvsem bi rad rekel, da bi se moral
Parlament na današnji dan, ko razpravljamo o madžarskem predsedstvu, brez poseganja
v našo možnost razpravljanja o vseh nameravanih temah osredotočiti na probleme Evropske
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unije in to je nekaj, česar tu nismo naredili. Da bi se osredotočili na probleme EU, bi bilo
poleg tega treba to pazljivo prebrati in se pogovoriti, ali je v skladu s prednostnimi nalogami
madžarskega predsedstva ali ne, namesto, da razpravljamo o točkah ali vprašanjih, ki se
nanašajo na življenje znotraj Madžarske, kar je mogoče, če sploh, urejati v okviru
normalnega, zdravega odnosa med Komisijo in madžarsko vlado ter Parlamentom.

Zato bi zdaj rad rekel, ne glede na prednostno nalogo, ki jo bo madžarsko predsedstvo
dalo seveda glavnim gospodarskim in finančnim vprašanjem, da sem zelo vesel, ko vidim,
da je madžarski načrt za naslednjih šest mesecev tako jasen in ambiciozen ter daje prednost
in se osredotoča na tri zadeve, ki bodo bistvene za prihodnost Evrope: hrani, ki vstopa v
fazo resne globalne krize; energetiki, ki je bistvena za našo varnost in gospodarsko trajnost;
in vodi, o kateri je bilo tu malo povedanega, vendar je naslednji izziv za hrano, s katerim
se bodo morali Evropejci spopasti.

Upam, da vam bo uspelo pri vaših ciljih.

Kristian Vigenin (S&D).    – (BG) Gospa predsednica, predsednik vlade, leto 2011 bo
prvo leto, v katerem bosta Evropsko unijo vodili dve državi iz srednje in vzhodne Evrope,
Madžarska in Poljska. Ti državi sta dali razvoju demokracije in povezovanju Evrope poseben
prispevek in zdi se mi, da zasluge, ki jih imata ti državi, ne bi smeli zapraviti na način, ki
smo ga videli danes.

Gospod Orbán, rotim vas, osvobodite se sence, ki je padla na vaše predsedovanje. Potem
bomo na koncu lahko rekli, da ste izpolnili svoje prednostne naloge. Te so tisto, na kar se
želim osredotočiti in ne resolucije in ukrepi madžarskega parlamenta, ki jim manjkajo
osnovna načela demokracije.

Pri sklenitvi pogajanj s Hrvaško v času vašega predsedovanja boste imeli polno podporo
socialistov in demokratov.

V vaši predstavitvi nisem slišal ničesar o pregledu sosedske politike. Upam, da boste pokazali
potrebno pobudo in upam, da boste v tem obdobju sposobni spraviti Beloruse nazaj na
pot demokratičnega razvoja.

Jemljem si pravico, da se ne strinjam z gospodom Cohn-Benditom. Ne verjamem, da je
gospoda Orbána mogoče primerjati z gospodom Chávezom; v Evropi so še drugi premierji,
ki so veliko primernejši za to vlogo.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, gospod Orbán, res je, da je vaša država
veliko pretrpela in res je, da ste vaša država, vi osebno in vaša stranka pomembno prispevali
k miru in združeni Evropi. Kot dober sosed in kot Avstrijec bi rad to jasno povedal z
resničnim spoštovanjem v času, ki je za vas zgodovinska ura.

Ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje rasti in povečevanje varnosti so prednostne naloge
vašega predsedstva in mi jih z veseljem podpiramo. Druge prednostne naloge vključujejo
krepitev notranjega trga, napredek v energetski politiki, strategijo za Podonavje in
dokončanje pogajanj s Hrvaško. Vse to so področja, kjer vas želimo in nameravamo
podpreti.

Rad bi se vam posebej zahvalil za vašo obrambo svobode vere. Krščanstvo je eden od
temeljev evropskih ukrepov in evropskega razmišljanja in zelo spoštujemo dejstvo, da ste
reformirali komunistično zakonodajo o medijih na Madžarskem, ki sega nazaj v leto 1986.
To je pomembno in je bilo tudi prav, da ste to naredili. Mislimo, da je veliko mnenj, ki smo
jih slišali v tej zvezi, tudi v tem parlamentu, napačnih. Veliko besed me spominja na kazni,

45Razprave Evropskega parlamentaSL19-01-2011



ki so bile leta 2000 nepravično naložene avstrijski vladi. Mislim, da ste vi zdaj obravnavani
prav tako nepravično, kot je bila avstrijska vlada tedaj.

Rad bi se vam zahvalil za to, kar ste storili, in novemu madžarskemu predsedstvu želim
veliko uspeha.

(Aplavz)

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Gospa predsednica, predsednik vlade, kot evropski
državljan in socialist pozdravljam vašo zavezo, da izpeljete strategijo za Podonavje,
usklajeno strategijo za Rome na ravni EU, kot romunski državljan pa pozdravljam podporo
vašega predsedstva moji državi in Bolgariji v pridružitvi schengenskemu območju.

A začetek madžarskega predsedovanja so zasenčile razgrete razprave o sramotnem zakonu,
ki kazi temeljne vrednote Unije. Zdi se, da je bil ta zakon pripravljen pod političnim vplivom
Horthyja, Kádárja, Antonescuja ali Ceauşescuja. Spodkopava verodostojnost in ugled
Madžarske kot države članice EU in ponižuje Madžare, ki so znani po svoji zavzetosti za
svobodo. Ta zakon ostro kritizirata dve pomembni vladi v EU, nemška in francoska, ki
pripadata vaši politični družini. Ta zakon kritizirajo cenjeni poslanci Evropskega parlamenta
iz skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in predpostavljam, da jih ne
bodo še tako kmalu izključili iz skupine PPE.

Ne moremo sprejeti, da se stvari gibljejo v tej smeri. Ne moremo dovoliti, da se to nadaljuje.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Gospa predsednica, rezultat razprave o madžarskem
zakonu o medijih je, da vsi v Evropi vedo, kdo zdaj predseduje Evropski uniji. To ni bilo
vedno tako. Mislim, da je to, da je predsednik vlade predložil zakon Evropski komisiji in
da z zaupanjem pričakujemo mnenje Evropske komisije, pozitiven razvoj.

Zdaj pa nadaljujem s štirimi prednostnimi nalogami madžarskega predsedstva. Rast in
delovna mesta. Prvič, upravno breme za mala in srednje velika podjetja (MSP). Katere
posebne ukrepe nameravate sprejeti za to? Digitalna agenda: Kitajska ne bo čakala Evrope,
da jo dohiti. Druga prednostna naloga je močnejša Evropa. Mi v Evropi smo zdaj do vratu
v vodi. Ne govorim o dvigu morske gladine, ampak o dvigu vodne gladine Rena, Pada in
Mozele. Hvaležen bi bil, če bi bili lahko pozorni tudi na to vprašanje.

Nadalje, prijaznost do državljanov: kaj bomo storili glede Schengena, Romunije in Bolgarije
ter sprejema Hrvaške?

Nazadnje, gospa predsednica, Madžarska je uvedla krizni davek za podjetja iz drugih držav.
Ta davek je v nasprotju z notranjim trgom. Kdaj bo ukinjen?

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

László Tőkés (PPE).   – (HU) Gospod predsednik, prosim, dovolite mi, da potegnem
naslednjo vzporednico z zakonom o medijih: leta 1956 je večina zahodnih komunističnih
strank, pa tudi veliko število zahodnih levičarskih liberalnih intelektualcev obsojala
madžarske revolucionarje in govorila proti njim v obrambo sovjetskih boljševikov. Smiselno
se nekaj podobnega dogaja danes. Številni naši zahodni socialisti in liberalni kolegi so se
postavili na stran nekdanjih komunistov in psevdoliberalcev proti resnični sili, ki stoji za
spremembo režima, privrženci pokojnega Józsefa Antalla, borci za svobodo Viktorja
Orbána. To je očitno v primeru zakona o medijih. Gospe in gospodje, nikar ne zamenjajmo
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nekdanjih šampionov in dedičev preteklosti, teh postkomunistov, z resnično in
verodostojno levico. Niso enaki. Tudi Albert Camus je moral v svojem času spoznati, kdo
so v resnici sovjetski stalinisti in se postaviti na stran madžarske revolucije.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Orbán, strinjam se z vami
v treh točkah. Prva je vprašanje Hrvaške. Govorimo o enakem pristopu in upamo, da bomo
našli rešitev skupaj z vašim zunanjim ministrom. Druga se nanaša na pomembnost
vključevanja Romov in tretja je evropski pomen madžarske revolucije.

Prihajam iz Avstrije in rojen sem bil blizu madžarske meje. Zavedal sem se, kaj se dogaja,
čeprav sicer res z boljše strani tiste meje. Določen sem bil, da učim nemško dva svoja
sošolca. Vse vem o pomenu revolucije. Kakor koli, to je bila revolucija proti zahtevi po
oblasti, proti monopolu oblasti. Njen cilj je bil prinesti svobodo, vključno s svobodo tiska.

Gospod Orbán, prosim, premislite še enkrat o tem, ali je ta zakon resnično v skladu s
pomenom, duhom in cilji madžarske revolucije. Ko ga boste primerjali s temi cilji, boste
sposobni pripraviti boljši zakon. Zato vas še enkrat pozivam, da sami premislite, kako
lahko pripravite boljši zakon o medijih, ki bo v skladu z madžarsko revolucijo in duhom
te revolucije.

(Aplavz)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Rad bi spregovoril nekaj besed ohrabritve in podpore
madžarskemu predsedstvu, kot državi, ki je naša dobra soseda, s katero nas veže veliko
skupnega, in lahko mi je podpreti glavne prioritete, ki ste jih, gospod premier, danes za
svoje predsedstvo orisali.

Vi, Madžarska lahko veliko prispeva k nadaljnjemu utrjevanju stabilnosti regije, v kateri
vsi skupaj živimo, in zlasti k temu, da se ta regija v celoti obrne k modernim vrednotam
in k svoji prihodnosti.

Zato bi vam rekel nekaj, kar mogoče ne boste slišali radi: mislim, da bi bilo prav, da zgodbo
o Trianonu postavite nazaj v zgodovino in naj ne bo razlog za vznemirjanje sosedov in
odpiranje nekih starih ran. Vsak mora znati živeti s svojo zgodovino.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Gospod predsednik, rada bi dala pripombo k
zadevi, ki je danes dopoldne dobila tu že kar precej pozornosti. To je madžarski zakon o
medijih. To vprašanje, gospod Orbán, ni o Madžarski ali madžarski domači politiki;
govorimo o temeljnih pravicah EU in naši verodostojnosti s stališča preostalega sveta.
Svoboda tiska bo ogrožena po vsej EU, če bo Madžarska dobila politično imenovani medijski
svet in bo treba plačati milijone kazni.

Gospod Orbán, spadam v mlado evropsko generacijo, ki morda jemlje svobodo tiska za
samoumevno, a danes lahko vidim, da ta ni vnaprej določena. Veseli me, da ste obljubili,
da boste revidirali zakon, če je v nasprotju z zakonodajo in pogodbami EU, in prepričana
sem, da bi se lahko že zdaj vrnili domov in izpeljali revizije. To dolgujete vsem tistim, ki
so se bojevali za temeljne pravice in svobodo tiska in to dolgujete moji generaciji, ki ni
nikoli poznala ničesar drugega. Prepričana sem, da moramo demokracijo v EU graditi, ne
pa je rušiti.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, krepitev Evrope pomeni tudi krepitev
Komisije in razširitev varnostne mreže s stališča njenih financ in vsebine. Pomeni okrepitev
demokracije v Evropi in pomeni skupnost Evrope. Proces krepitve Evrope se začne doma.
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Pomagajte nam doseči napredek z „evropeiziranjem“ notranje politike in zagotovite, da
Evropa ne bo oslabela zaradi nacionalizma.

Če želimo okrepiti Evropo, gospod Orbán, moramo okrepiti naše skupno stališče in
zmanjšati svoje slabosti. Naše prednosti vključujejo iste pravne sisteme, iste vrednote, iste
svoboščine, metodo Skupnosti, notranji trg s svojimi štirimi svobodami in skupno valuto.
Stranke so preprosto instrumenti demokracije in ne obratno. Naše slabosti so nacionalizem,
egoizem, polarizacija in protekcionizem. Uporabimo teh šest mesecev, da bomo naredili
močnejšo Evropo in skupnost Evrope.

Maroš Šefčovič,    podpredsednik Komisije. – Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil
predsedniku vlade Orbánu za predstavitev zelo ambicioznega programa. Želel bi se zahvaliti
tudi poslancem za prijetno razpravo in intenzivno izmenjavo mnenj.

Mislim, da je demokratična razprava najboljši način, da najdemo najboljše rešitve za Evropo.
Vendar obstaja pogoj in to je, da morajo imeti sogovorniki skupni cilj. Verjamem, da imamo
takšen cilj, ker želi večina od nas v tem parlamentu močnejšo Evropo. Geslo, ki si ga je
izbralo madžarsko predsedstvo, je zato zelo primerno in dobro. V imenu Komisije bi torej
rad poudaril, da moramo podpirati cilje madžarskega predsedstva.

Kot je postalo jasno v razpravi, obstaja v tem semestru nemogoča zahteva. Uvesti moramo
gospodarsko upravljanje, najti rešitve za državni dolg in hitreje izvesti strategijo
EU 2020 – da imenujem samo nekatere cilje na gospodarskem področju. Vendar toplo
pozdravljamo osredotočenost madžarskega predsedstva na iskanje boljše rešitve za
vključevanje Romov in strategijo za Podonavje.

Imam pripombo na vprašanje, kako učinkoviteje vključiti Rome v Evropsko unijo. Kot
veste, sodelujemo v zelo širokem programu za dvig ozaveščenosti in spodbujanje
usklajenega dialoga v državah članicah o možnostih, ki jih ponujajo skladi EU. Po Madžarski
v letu 2009 in Romuniji v letu 2010, bosta letos v središču pozornosti Slovaška in Bolgarija.
Prepričan sem, da bomo skupaj z vami in madžarskim predsedstvom lahko aprila predstavili
nov okvir EU za nacionalne strategije za vključevanje Romov.

Želel bi povedati nekaj o pripombah gospoda Cohn-Bendita, ker menim, da je zelo
pomembno, da se tokrat jasno pokaže, da EU podpira Tunizijo in njene ljudi. Predvsem bi
rad izrazil spoštovanje pogumu, ki so ga v zadnjih dneh pokazali vsi Tunizijci. Prepričan
sem, da bo EU podprla Tunizijce pri zasledovanju njihovih miroljubnih in demokratičnih
prizadevanj.

Vlada nove enotnosti mora resnično zastopati želje tunizijske družbe. Državo mora voditi
skozi miroljuben in demokratičen prehod in organizirati predčasne volitve. Zagotavljam
temu parlamentu, da smo pripravljeni priskrbeti takojšnjo pomoč pri pripravah in
organiziranju volilnega procesa in ponuditi trajno podporo za resnično demokratični
prehod. Če bomo zaprošeni, smo pripravljeni takoj poslati pomoč in pomagati tunizijskim
oblastem pri nujnih potrebah.

V odgovor na pozive Komisije po hitrem ukrepanju, bi rad spoštovane poslance obvestil,
da poteka intenziven pogovor z madžarskimi oblastmi na politični in strokovni ravni.
Komisija bo ta teden poslala v Budimpešto dopis s pojasnili in zaprosila za nadaljnje razlage.
Rad bi še enkrat poudaril, da delujemo, glede na zapletenost vprašanja, zelo hitro. Moram
ponoviti tudi, kar je dejal predsednik Barroso, da nam daje predsednik vlade Orbán močno
spodbudo s politično zavezo o popravku zakona, če bo ta potreben.
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Popolnoma zaupamo, da bo Madžarska sprejela vse potrebne korake za zagotovitev, da
bo novi zakon o medijih izveden s polnim spoštovanjem evropskih vrednot glede svobode
medijev in ustrezne zakonodaje EU, kakor tudi Evropske konvencije o človekovih pravicah.
Komisija bo v tem smislu delovala povsem v skladu s svojo vlogo varuhinje Pogodb.

Za konec bi rad rekel, da popolnoma zaupamo zavezi in vnemi madžarskega predsedstva.
Videli smo, da so se madžarske oblasti dobro pripravile za to nalogo in imajo namen biti
zelo energično predsedstvo v tem pomembnem semestru. Verjamemo, da lahko skupaj
nadaljujemo evropski projekt. Prepričan sem, da bo Evropski parlament podprl to nalogo
in odigral svojo vlogo v duhu lojalnega sodelovanja. V tem semestru moramo resnično
doseči opazen napredek pri naših glavnih prednostnih nalogah.

Predsedstvu želim vse najboljše v naslednjih šestih mesecih. Z veseljem pričakujemo skupno
delovanje v korist Evrope.

[Aplavz]

Viktor Orbán,    predsedujoči Svetu. – (HU) Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil
poslancem, ki so nas počastili s svojimi govori v današnji vznemirljivi in dragoceni razpravi.
Ta razprava je za nas veliko preveč dragocena, da bi predložene argumente obravnavali v
kratkih, enominutnih odgovorih. Držal se bom časovne omejitve, vendar ne morem
drugače, kot da se odzovem na nekatera vprašanja.

Prvič, postavil se bom v vlogo madžarskega predsednika vlade. Dovolite mi, da izrazim
presenečenje nad tem, koliko resnih in spoštovanih ljudi, tistih, ki so podali svoje pripombe,
je dejansko v zmoti. Bilo bi neupravičeno in v zadrego bi spravljalo ne samo vas, ampak
tudi mene, če bi podal popoln seznam vseh dejanskih zmot, ki so jih tu naredili ljudje,
začenši z gospodom Schulzem, v zvezi z madžarskim zakonom o medijih in madžarsko
demokracijo. Samo toliko, da pojasnim obseg vaših dejanskih napak, dovolite, da podam
primer. Madžarski zakon o medijih ne more kaznovati neuravnoteženega poročanja in ne
more nalagati finančnih kazni. Proti čemu torej protestirate? In seznam bi se lahko še dolgo
nadaljeval. Zato bi rad pojasnil, da mi je žal, ko vidim, da ste bili tako grdo zavedeni in
zapeljani. Zdaj lahko jasno vidim, da ne morem v tej razpravi niti upati, da bi me pošteno
obravnavali in moram namesto tega verjeti, da bo Evropski parlament sposoben oblikovati
nepristransko, objektivno mnenje, ki ga bom jaz osebno pravzaprav z veseljem sprejel in
bom nadaljeval v skladu z navedenim postopkom.

Vseeno pa bi rad rekel, da je dragocena misel gospoda Schulza, da se madžarsko predsedstvo
ne bo ocenjevalo na podlagi predstavljenega programa, ampak na podlagi dosežene
učinkovitosti. Lahko vam samo priporočim, da sledite istemu načelu tudi pri madžarskem
zakonu o medijih, ki je zdaj v veljavi že nekaj tednov. Z veseljem vam bom poslal izvlečke
iz madžarskih časopisov v nemščini in videli boste, da so goreči govori
gospoda Cohn-Bendita zgolj nedolžni otroški glasovi v primerjavi s tem, kar objavlja
madžarski tisk. Toliko o dejanski točnosti.

Po drugi strani bi rad spomnil kritike zakona o medijih, da živimo v 21. stoletju. Kako
lahko sploh verjamete, da bi bil kdor koli na Madžarskem ali v kateri koli drugi evropski
državi sposoben zatirati svobodo mnenja v dobi interneta? Med madžarsko volilno
kampanjo smo z veliko večino zmagali na volitvah v nenadzorovanem internetu in na
Facebooku. Kako lahko verjamete, da bo v 21. stoletju kdo lahko omejil prosti pretok
mnenj? Šokiran sem, ko vidim, kako zelo živite v preteklosti.
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Podobno bi rad omenil samo kot zanimivost, da bi zakon o medijih, ki mu nasprotujete,
razveljavil zakon o tisku, sprejet leta 1986 v komunističnem režimu, ki do sprejetja novega
zakona o medijih dovoljuje, da se časopisi ukinejo preprosto z brisanjem iz registra. Nihče
se ni nikoli v preteklih dvajsetih letih pritoževal nad tem, čeprav je zelo protidemokratično.
Zato predlagam, da nadaljujemo s to razpravo o zakonu o medijih v razumnem duhu in
z razumnimi argumenti.

Hkrati, gospe in gospodje, bi vas rad obvestil, da je, v nasprotju z nekaterimi tu izraženimi
mnenji, Madžarska v procesu prenove pravne države. Rad bi poudaril, čeprav to zadnja
leta ni bilo predmet vaših razprav, da so se madžarske tajne službe v teh preteklih letih
uporabljale za politične namene in zdaj je to predmet sodnih postopkov. Na Madžarskem
je bilo policiji ukazano, naj uporabi silo proti miroljubnim množicam in zdaj je to predmet
kazenskih postopkov. Na Madžarskem so bile informacije o javnem interesu ponarejene
in to ima posledice v sedanjem stanju našega gospodarstva. Danes se po politiki odpravljanja
pravne države, ki iz nekega razloga ni nikoli pritegnila vaše kritike, pravna država na
Madžarskem ponovno krepi. Ob poslušanju razprave o zakonu o medijih sem na žalost
moral ugotoviti, da vas v resnici ne moti zakon o medijih, ampak dejstvo, da je madžarski
narod v dejanju solidarnosti, kakršnega v Evropi še ni bilo, z dvotretjinsko večino izvolil
politično moč na Madžarskem. To je nedvomno zelo vznemirljivo in zanimivo vprašanje
in prepričan sem, da se to lahko uporabi v korist Evrope.

Ker je gospod Lambsdorff dal tudi osebno pripombo, dovolite, da se odzovem tudi na to.
Gospod Lambsdorff, obračam se na vas kot Evropejec na Evropejca, kot Madžar na Nemca.
Vaš zakon o medijih ni niti kanček bolj demokratičen kakor njegov madžarski ustreznik
in če oporekate tej trditvi, prosim naredite to v objektivni razpravi. In ne bom sprejel ne
od Nemcev ne od kogar koli drugega, da bi lahko zgolj zato, ker smo štirideset let živeli v
diktatorstvu, kdor koli postavljal pod vprašaj zavezo madžarskega ljudstva do demokracije.

Seveda se zakon o medijih lahko in mora kritizirati in to sprejemam kot naravno, vendar
se naroda ne sme žaliti. In rad bi pojasnil, da so dvomi v zavezo madžarskega ljudstva in
madžarske vlade demokraciji žalitev Madžarov … (prekinitev, aplavz). Prosim, dovolite, da
omenim izjavo, ki obtožuje Madžarsko, da sprejema ukrepe, s katerimi prehaja v
diktatorstvo. Bil sem tu in sem to slišal na lastna ušesa. Proti čemu protestirate? Bil sem tu
in sem to slišal na lastna ušesa. Grozili ste mi, trdili, da se Madžarska giblje v smeri
diktatorstva. Kaj je to, če ne žalitev za ljudi na Madžarskem? In, to moram pojasniti, vedno
se bom zavzemal in varoval svojo domovino, Madžarsko. Tu ne gre za zakon o medijih!

Glede evropskih vprašanj, če dovolite, bi se zdaj postavil še v svojo drugo vlogo. Menim,
da je vprašanje trga obveznic, ki ga je omenil gospod Verhofstadt, pomemben in rad bi
izjavil, da madžarsko predsedstvo verjame, da je oblikovanje trga obveznic nujno in na
dolgi rok neizogibno. Zato podpiramo evropske politike, ki vodijo Madžarsko in države
članice EU znotraj območja evra ter celotno Evropsko unijo v tej smeri. Rad bi poudaril
eno, in sicer, da moramo prepričati naše vlade, nacionalne vlade, da ne smejo uporabljati
oblikovanja trga evroobveznic kot izgovor za varčevanje pri strukturnih reformah. Zato
se moramo najprej lotiti potrebnih strukturnih reform in potem, sem prepričan, bo možna
uvedba trga evroobveznic.

Glede zadeve s Tunizijo bi rad poudaril, da se ves čas posvetujemo z zunanjim
predstavništvom in podpiramo vsa demokratična prizadevanja in gibanja tudi zunaj meja
Evrope in skupaj z zunanjim predstavnikom bomo to pokazali dovolj poudarjeno. Vendar
ne smemo tega vprašanja primerjati s svetovnimi trendi preganjanja kristjanov. Obravnavati
je treba oba problema.
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Nazadnje, gospe in gospodje, bile so številne pripombe, ki so izražale skrb glede viharnih
začetkov madžarskega predsedstva in da je lahko to v nasprotju z našim predsedovanjem
EU. Naj vam povem, da je ta volja odvisna predvsem od vas. Mi, na naši strani, smo
pripravljeni, prav tako jaz osebno, da sledimo in negujemo obe niti te dvojne razprave
med madžarskim predsedovanjem. Zato, če čutite, da bi med madžarskim predsedovanjem
radi razpravljali o obeh politikah, madžarski in EU, bi vam rad povedal, da smo na to
pripravljeni in nam ne bo v takem položaju niti najmanj neprijetno. Seveda pa nas tudi ne
osrečuje. Ne osrečuje nas, da so kritična mnenja, ki so usmerjena v Madžarsko, pomešana
z zadevami evropske politike, vendar takega stanja ne štejemo za nenaravno. Tudi Evropi
vlada demokracija in mi imamo demokratične razprave.

Nikoli nisem pričakoval, da bo madžarsko predsedstvo preprost zmagovit sprevod, kot
lepotno tekmovanje, kjer se modeli sprehodijo in vsi preprosto zaploskajo. Nikoli nisem
imel teh domnev! Dobro se zavedam, da bomo imeli resne politične razprave. Pripravljen
sem na to, ne glede na to, katera tema bo in naj vam zagotovim, da imata Madžarska in
madžarsko predsedstvo dovolj moči, da bosta vzdržali v razpravi o madžarskih in evropskih
zadevah s potrebno resnostjo in močjo in da nas noben napad na notranjo politiko ali
madžarske zadeve ne bo odvrnil od nadaljevanja naših programov EU in prednostnih nalog
in da bo to predsedovanje uspešno. Moj cilj je obrniti to polovico leta, ki naj bi bila ena
najtežjih do zdaj v Evropski uniji, v eno najuspešnejših. Hvala, da ste me počastili z vašo
pozornostjo.

Predsednik.   – V skladu s poslovnikom je mogoče na koncu razprave podati osebne izjave.
Gospod Schulz je zaprosil, da poda tako osebno izjavo.

(Nasprotujoče mrmranje)

Gospe in gospodje, delamo v skladu s poslovnikom, ki smo ga sprejeli skupaj.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Gospod predsednik, gospo Orbán, omenili ste me osebno.
Govorili ste tudi neposredno nekaterim drugim poslancem tega parlamenta. Rad bi vam
podal nekaj misli, ki jih lahko vzamete s seboj za naslednjih šest mesecev, v zvezi s
pripombami o Madžarih in o vas, kot zastopniku Madžarov. Gospod Cohn-Bendit je v
svojem življenjepisu opisal svoj odnos z madžarskimi ljudmi. V moji skupini so člani
Evropskega parlamenta, ki so bili zaprti v komunističnih ječah. V moji skupini je član,
gospod Miguel Angel Martínez Martínez, ki so ga v Španiji mučili zaradi nasprotovanja
Francovemu režimu. Vsi imamo skupno nalogo, vi in vsi mi, ki sedimo tukaj, in to je, da
branimo demokracijo, na primer, pred takimi ljudmi, ki nam danes vpadajo v besedo.

Nihče, ki kritizira zakon, ne žali ljudi na Madžarskem. Lahko ste prepričani o enem. Poslanci
na levici v tem parlamentu in zlasti v moji skupini vam bomo zatrdili, da so vrednote, kot
so svoboda, demokracija in pravica, naše skupne vrednote. Če mislimo, da zakon ne deluje
v skladu s temi vrednotami, potem bomo kritizirali tak zakon, vendar to ne pomeni, da
kritiziramo Madžare.

(Aplavz)

Če si vsi to vzamemo k srcu, gospod Orbán, potem se bo zgodilo nekaj, kar potrebujemo
mi in vi. Ne moremo ustvariti uspešne Evrope s tem, da jo razkosamo. Evropa bo uspela
le, če bodo suverene države članice in Unija s svojo skupnostjo delale skupaj. Ne igrajmo
eden proti drugemu. Za naslednjih šest mesecev ste prevzeli vlogo predsedujočega Svetu.
Želimo, da se nam pridružite pri obrambi vrednot Evrope in ne s ščuvanjem Madžarske
proti Evropski uniji.
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(Aplavz)

Predsednik. -   Hvala, gospod Schulz. Predsednik vlade, hvala za vaš govor in vašo
navzočnost. Gospod Cohn-Bendit, ali želite tudi vi podati osebno izjavo?

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, obstajajo
časi v zgodovini – to vam lahko povem v katerem koli jeziku – ko mora človek preprosto
preko določene točke.

Predsednik vlade Orbán, ponosni ste na Madžare in imate do tega vso pravico, a
demokracija, od Tocquevilla do vseh teoretikov demokracije, nam pravi eno: „resnica ni
vedno na strani večine“.

(Predsednik je prekinil govornika)

Predsednik.   – Gospod Cohn-Bendit, to mora biti osebna izjava.

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Ali boste tiho tam zgoraj? Ko je gospod Orbán
trdil v tem parlamentu …

(Hrup v dvorani)

Ali si jemljete skrajno pravico? Imate pravico do tega.

Ko on v tem parlamentu trdi, da smo rekli nekaj proti Madžarom, je to nacionalni
populizem; se pravi, da je zaželeno, da se ne razpravlja o vsebini, ampak se raje postavlja
ljudi drugega proti drugemu. To ni vredno Evropske unije, gospod Orbán. Povabili ste nas
na večerjo. Zdaj sem izgubil tek; ne bom večerjal z vami. Kar ste storili, je sramotno!

Gerard Batten (EFD).   – Gospod predsednik, prosim za besedo po istem členu, kateri
koli je že, ki ga je pravkar uporabil gospod Cohn-Bendit. Rabim malo razjasnitve in vi se
veliko bolj spoznate na poslovnik kakor jaz, gospod. Edini člen, ki ga vidim o osebnih
izjavah, je člen 151, ki pravi, da se morajo govorniki omejiti na izjave, dane o njih samih.
Po katerem pravilu je bil gospodu Schulzu dovoljen govor? Na podlagi katerega pravila je
bilo gospodu Cohn-Benditu dovoljeno govoriti? Ali so vsi poslanci Evropskega parlamenta
enaki ali so nekateri bolj enaki od drugih?

(Aplavz)

Predsednik.   – Gospe in gospodje, gospod Orbán je dejansko nagovoril gospoda Schulza
neposredno – to so dejstva – da je izrazil svojo skrb, da bi to utegnilo užaliti madžarski
narod. To so bile njegove besede.

Vprašanja, ki so bila načeta v dvorani, so bila razjasnjena. Ohranimo dostojanstvo.
Madžarsko predsedstvo je podalo pomembno predstavitev. Sprejeli smo program
madžarskega predsedstva, odobrili smo ga in slišali smo nekaj zelo pozitivnih govorov o
tem, kaj bo Madžarska naredila v naslednjih šestih mesecih. To je za vse nas izjemno
pomembno. Pokažimo še enkrat svoje odobravanje in po razpravi mirno nadaljujmo svojo
pot ločeno, kajti to je bila zelo resna razprava. V skladu s poslovnikom sem dal besedo
poslancem, ki so prosili, da bi podali osebne izjave. Rad bi se zahvalil gospodu Orbánu za
njegov govor in za sodelovanje na našem zasedanju ter za predstavitev programa
madžarskega predsedstva.

Pisne izjave (člen 149)
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Dominique Baudis (PPE),    v pisni obliki. – (FR) V naslednjih šestih mesecih boste
predsedovali Svetu in čakajo vas številni izzivi. Za glavno prednostno nalogo ste si izbrali
izhod iz krize. Prepričan sem, da bodo pod vašim predsedstvom institucije in države članice
nadaljevale z dobrim sodelovanjem. Naša dolžnost je zagotoviti dolgoročno preživetje
mehanizmov solidarnosti in stabilizacije, ki so že pokazali svojo vrednost.

Da bi dosegli naše cilje, se bomo morali osredotočiti tudi na reformiranje mednarodnega
finančnega sistema. Mi, v Evropi, smo znanilci ureditve in nadzora finančnih trgov.
Francosko predsedstvo G-20 je priložnost, ki jo je treba zagrabiti. Združena Evropa bi
morala biti zgled svojim tujim partnerjem.

Evropska sosedska politika je ključni instrument v zunanji politiki Unije. Zato smo ohranili
stabilne odnose z našimi najbližjimi sosedi. Vzhodno partnerstvo, ki je ena vaših
prednostnih nalog, se ne sme spodbujati na račun sredozemskega partnerstva. Unija za
Sredozemlje izgublja zagon in si enako zasluži našo pozornost. Evropa ostaja njena odločna
privrženka. Kaj nameravate storiti, da jo boste oživili?

Ivo Belet (PPE),    v pisni obliki. – (NL) Pozitivno je, da je madžarski predsednik vlade jasno
poudaril svojo pripravljenost, da popravi novi zakon o medijih, če bi EU to zahtevala.
Evropska komisija mora zdaj imeti možnost, da povsem neodvisno opravi svoje delo. To
je edini način, da se osvobodi strankarskih političnih iger. Pluralizem medijev in svoboda
tiska sta temeljni evropski vrednoti. Vse države članice EU, ne le Madžarska, so se uradno
zavezale, da ju bodo spoštovale. To vsebuje Pogodba EU in Svet Evrope ima o tem sklenjene
formalne sporazume. Prepričani smo, da madžarska vlada tu ne bo dopuščala možnosti
za nedorečenost.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    v pisni obliki  .  – (LT) Rada bi pozdravila Madžarsko, ki je
začela svoje prvo predsedovanje v Evropski uniji. Madžarska, ki je prevzela krmilo
predsedovanja od stare države članice Belgije, začenja svoje predsedovanje v razmeroma
težkem času, ker ne uživajo vse države članice Evropske unije enako uspešne oživitve
gospodarstva po gospodarski in finančni krizi. Poleg tega bo potrebnih še več prizadevanj,
da bo kriza v celoti premagana in zato soglašam s prednostnimi nalogami, ki jih je postavila
Madžarska, za evropsko gospodarsko stabilizacijo in vprašanja širitve EU, energije in
vključevanja Romov. Rada bi opozorila na dejstvo, da bi bilo treba nujno pregledati direktivo
o porodniškem dopustu, ki so jo zavrnile države članice, da ne omenjam negotovih
možnosti protidiskriminacijske direktive, ki jo še vedno blokira Svet. Ti zakoni so zelo
pomembni za evropske državljane in zato je treba čim prej odločiti o njihovi prihodnosti.
Poleg tega bi pozvala državo, ki predseduje, naj posveti večjo pozornost posodobitvi
visokošolskega izobraževanja, ki ima vpliv na zaposlovanje mladih. Veseli me, da Madžarska
v svojem programu našteva boj proti revščini otrok, kot eno svojih prednostnih nalog,
vendar bi pozvala državo, ki predseduje, naj sprejme konkretne ukrepe na tem področju
in sodeluje z Evropsko komisijo pri uvedbi strategije ali zakonodaje o revščini otrok. Torej
želim Madžarski uspešno predsedovanje v prihodnjih šestih mesecih, ki bo izboljšalo stanje
za evropske državljane in zavarovalo njihove pravice in svoboščine.

Proinsias De Rossa (S&D),    v pisni obliki . – Zakon o medijih, ki ga je sprejel madžarski
parlament, je očitno v nasprotju s členom 11 Listine EU o temeljnih pravicah, ki jamči
svobodo izražanja in obveščanja. Opazovalec, uveden na podlagi tega madžarskega zakona,
je dobil nalogo, da zagotavlja, da je novinarsko poročanje „uravnoteženo“. To lahko resno
ovira svobodo tiska in pusti prosto pot za samovoljna pravila. Poleg tega je ta isti opazovalec
sestavljen iz izvoljenih članov edine stranke v vladi. Takšna sestava ne zagotavlja ne
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objektivnosti odločitev opazovalca ne njegove neodvisnosti kot organa madžarske vlade.
Pozivam Evropsko komisijo, naj nemudoma nadaljuje s pregledom zakonitosti tega zakona
in njegovega izvajanja ter po potrebi sprejme ukrepe v zvezi z Madžarsko, ki bodo
zagotovili, da se ta zakon spremeni in uskladi s temeljnimi vrednotami, na katerih temelji
Evropska unija.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki  .  – (PT) Na žalost se je predsednik vlade Orbán
lotil te razprave na najslabši možen način in začel svoj govor z žolčnim protikomunističnim
napadom ter skušal odvrniti pozornost od lastne velike odgovornosti za slabšanje
gospodarskega položaja Madžarske in skokovitega povečanja brezposelnosti in revščine,
ki jo država zdaj doživlja, in se ob tem umikal priznanju kršitev demokracije, svobode
izražanja, sindikalnih pravic in drugih delavskih in socialnih pravic skupaj s kršitvami
svobode tiska in temeljnih človekovih pravic.

Z veliko zaskrbljenostjo gledamo, kako se odvijajo zadeve v Evropski uniji. Madžarsko
predsedstvo ni dalo nobenega verodostojnega odziva na te probleme, ki obstajajo tudi v
drugih državah EU. Prav nasprotno, predsednik Orbán je potrdil avtoritarna stališča, ki
vztrajajo pri liberalizaciji finančnih trgov in strukturnih reformah, potrebnih za polno
doseganje ciljev kapitalizma, ki jim služi EU.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    v pisni obliki . – (PL) V letu 2011 bomo
obravnavali številne pomembne teme, kot so direktiva o pravicah potrošnikov, zakonodaja
na področju finančnih storitev in intelektualne lastnine ter priprave na prihodnjo finančno
perspektivo 2014–2020. S tem v mislih upam, da bosta madžarsko predsedstvo in poljsko
predsedstvo, ki sledi takoj za njim, prispevala k uresničitvi teh posebnih projektov in obrnila
naše dolgoletno prijateljstvo v plodno sodelovanje v okviru EU.

Na žalost je začetek madžarskega predsedovanja nedvomno pokvaril in nadvladal
kontroverzni zakon o medijih, ki ga je država sprejela pred kratkim. Institucije EU ne
morejo spregledati te zadeve po pismu, ki ga je naslovilo na Bruselj veliko evropskih
intelektualcev. Po informacijah, ki so danes na voljo, se zdi, da lahko nekatere določbe
madžarskega zakona, na primer tiste, ki se nanašajo na postopke imenovanja in razrešitve
nacionalnega organa za medije in telekomunikacije, pa tudi tiste, ki se nanašajo na obseg
pristojnosti tega organa, sprožijo dvome o neodvisnosti madžarskih medijev.

Močen odziv moje politične skupine, Skupine naprednega zavezništva socialistov in
demokratov v Evropskem parlamentu, seveda ni mišljen kot kritika madžarskega naroda
temveč države, ki predseduje EU. Zadeva je nujna. V interesu Madžarske in EU kot celote
je, da se brez odlašanja odpravi, tako da se bomo lahko osredotočili predvsem na najnujnejša
vprašanja, s čimer se mora strinjati celotna EU.

Robert Goebbels (S&D),    v pisni obliki . – (FR) Gospod Orbán trdi, da je demokrat. Vsak
demokrat s samospoštovanjem mora sprejeti kritiko svojih političnih dejanj. Če madžarski
predsednik vlade opisuje vsako kritiko svoje politike kot napad na Madžare, dela hudo
napako. S tem nacionalističnim poskusom zlorabe razprave kaže, da je vprašljivo, če je res
demokrat.

Kinga Göncz (S&D),    v pisni obliki  .  – (HU) Nihče ne more zanikati, da je imelo madžarsko
predsedstvo viharen začetek. Upala sem, da bo prepričljiv uvod madžarskega predsednika
vlade v Strasbourgu odpravil pomisleke. Z obžalovanjem ugotavljam, da se to ni zgodilo.
Gospod Viktor Orbán se ni predstavil skupinam Evropskega parlamenta kot evropski
politik, ki išče soglasje in kompromis, ampak kot „borec“, ki ubira populistične in
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nacionalistične tone, ki „varuje Madžare“ pred „napadi“. Vendar niso bili ne ljudje na
Madžarskem ne madžarska vlada užaljeni zaradi poslancev, temveč je bil velik del kritike
izražen proti problematičnim ukrepom, ki jih je sprejel Fidesz, vključno z zakonom o
medijih. V glavnem so imeli užaljene tone evroskeptiki in skrajni desničarski govorniki,
ki so vidno usklajeno udrihali po tistih, ki kritizirajo madžarsko vlado. Žalosti me, da bi
bilo lahko izvajanje programa madžarskega predsedstva ogroženo zaradi napadov vlade
na pravno državo. Kako se bodo odvijali dogodki po tako viharnem začetku, pa v nasprotju
z opozorilom gospoda Viktorja Orbána ne bo odvisno od Evropskega parlamenta, ampak
od tega, ali se bosta Fidesz in njegov vodja pripravljena in sposobna vključiti v politiko, ki
spoštuje evropske vrednote doma in na evropskem prizorišču. Dejansko predsednik vlade
ne more imeti dveh vlog – eno za uporabo doma kot vodja vlade in drugo v Evropi kot
predsedujoči – ampak samo eno, to je vlogo politika, ki upošteva naša skupna načela in
vrednote ne glede na to, kje je.

Zita Gurmai (S&D),    v pisni obliki . – Ponosna sem, da moja država zdaj predseduje Svetu.
Bolj kot pomanjkanje demokratične zaveze pri Orbánovi vladi pa bi omenila popolno
odsotnost vprašanja spolov med prednostnimi nalogami predsedstva.

Obstaja samo ena opaznejša omemba problema in to ni veliko v času, ko so ženske v Evropi
ogrožene zaradi posledic uničujoče gospodarske krize, ko je njihova brezposelnost
poskočila v nebo, ko konzervativne vlade zmanjšujejo socialne storitve in uvajajo neugodne
davčne sisteme. Socialno vključevanje, demografski izzivi itd., vse to so pomembna
vprašanja, a položaj žensk je treba ocenjevati posebej, ker so njihovi problemi in potrebe
na trgu dela in v zvezi s pokojninskimi in zdravstvenimi programi, davčnimi sistemi itd.
drugačni od tistih, ki jih imajo moški.

Prosim Madžarsko, naj se ne boji uporabiti vpliva rotirajočega predsedstva Svetu v korist
žensk. Poskrbite za to, da bo Svet sprejel direktivo o porodniškem dopustu, kajti Parlament
je glasoval zanjo; okrepite pravice do spolnega in reproduktivnega zdravja (začnite seveda
na Madžarskem); delajte v smeri realizacije strategije EU 2020 ob upoštevanju razlik med
spoloma in lobirajte za proračun EU, ki upošteva razlike med spoloma.

Ivailo Kalfin (S&D),    v pisni obliki.   –   (BG) Rad bi čestital gospodu Orbánu za začetek
madžarskega predsedovanja EU. Vsi vam želimo uspešno predsedstvo. Razumljivo je, da
je ta želja še posebno močna med novimi državami članicami. Ena od navedenih
prednostnih nalog madžarskega predsedstva je razširitev schengenskega območja. To
vprašanje je izjemno pomembno za bolgarske socialiste in vse bolgarske državljane. Že
od prvega dne članstva v EU, od 1. januarja 2007, so si bolgarske oblasti prizadevale, da
bi bila Bolgarija zanesljiva zunanja meja EU. Zdaj, na začetku leta 2011, je bila ta misija
skoraj dosežena. Pričakujem, da bo madžarsko predsedstvo zagotovilo resolucijo
Evropskega sveta v korist članstva Bolgarije in Romunije na schengenskem območju do
sredine leta 2011. Ko bodo v prihodnjih tednih izpolnjene še zadnje tehnične zahteve, se
bo Evropski svet moral odločiti, da vključi Bolgarijo in Romunijo v schengensko območje,
ne da bi nalagal še več političnih pogojev.

Tunne Kelam (PPE),    v pisni obliki. – Pozivam madžarsko predsedstvo, naj pogleda
probleme svobode gibanja na področju izobraževanja in trga dela. Danes obstajajo številne
ovire pri vzajemnem priznavanju kvalifikacij, pridobljenih v izobraževalnih institucijah v
različnih državah članicah, pa tudi izkušenj na različnih trgih dela.

Sedanje stanje. Komisija pripravlja oceno napredka pri izobraževanju, madžarsko
predsedstvo pa pozivam, naj zagotovi, da se bo ta problem resno obravnaval tudi v Svetu.
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Treba je prepričati države članice, da bodo soglašale z lažjimi postopki priznavanja
izobraževalnih kvalifikacij ne glede na državo, kjer so bile pridobljene.

Pozdravljam namero madžarskega predsedstva, da poživi vzpostavitev povezanega
evropskega plinovodnega sistema, s katerim bi se morala končati izolacija nekaterih držav
članic, vključno z Estonijo, Latvijo in Litvo.

Rad bi spomnil novo predsedstvo, da je Evropski parlament sprejel dva pomembna
dokumenta o energetski solidarnosti in varnosti, ki ju mora Svet izvesti. Upam, da se bo
Evropski svet na februarskem zasedanju strinjal z novo evropsko energetsko strategijo. Ta
bi morala vključevati tudi načrt za omrežje energetskih povezav z Baltskim morjem.

Krzysztof Lisek (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Popolnoma podpiram prednostne naloge
madžarskega predsedstva zaradi njihove proevropske narave in podobnosti z interesi EU
kot celote. Zastopam državo, ki bo naslednja prevzela predsedstvo in rad bi povedal, da
bomo tesno sodelovali z madžarskim predsedstvom. Dobro sodelovanje bo omogočilo
gladke predaje predsedovanja med poljsko-ciprsko-danskim triom.

Posebno sem zadovoljen z madžarsko izjavo glede njene zaveze razvoju vzhodnega
partnerstva in evropski sosedski politiki. Podobno bi rad izrazil svoje zadovoljstvo nad
dejstvom, da je širitev EU ena od prednostnih nalog madžarskega predsedstva. Dejstvo, da
imata Madžarska in Poljska podobna stališča do širjenja EU, bi moralo pomagati, da bi bila
med poljskim predsedovanjem zagotovljena neprekinjenost glede tega vprašanja. Upam,
da ne bo vrh o vzhodnem partnerstvu, ki bo potekal v maju, samo povzel izvajanja te
pobude v dveh letih njenega obstoja, ampak bo prinesel tudi otipljive rezultate glede
potovanja brez vizumov, trgovine in energije.

Poljska podobno kot madžarsko predsedstvo verjame, da je potreben skupen pristop do
svobode in pravice s krepitvijo varovanja osebnih podatkov in spodbujanja državljanskih
pravic ter skupnih vrednot po vsej EU. Ena od prednostnih nalog poziva po trajnostni
uporabi virov in s tem deluje kot nadaljevanje ciljev prejšnjega španskega in belgijskega
predsedstva ter odseva obsežna prizadevanja Komisije na tem področju. Za načrtovane
ukrepe je bistveno, da se upoštevajo različni pogoji in potenciali, ki obstajajo v državah
članicah.

Petru Constantin Luhan (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Čestitam Madžarski za njen program,
ki daje prednost gospodarski rasti in svetovnemu položaju Evrope. Eden od pomembnih
dokumentov za program predsedovanja se nanaša na širitev schengenskega območja s
sprejetjem Romunije in Bolgarije. Pristop v schengensko območje je zaveza, ki jo je tudi
Romunija prevzela s polno odgovornostjo. Zelo smo si prizadevali, da smo dosegli varne
zunanje meje EU, in kot potrjujejo poročila o pristopu moje države v schengensko območje,
je Romunija pripravljena na izvajanje schengenskega pravnega reda. Romunijo bi bilo
treba pošteno ocenjevati po istih merilih, kot so se uporabljala za države, ki so se pridružile
schengenskemu območju pred nami. Prepričan sem o podpori madžarskega predsedstva
v tej zadevi.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Zahvaljujem se za izjavo o vaši
podpori razširitvi schengenskega območja na Bolgarijo in Romunijo. Res je, kar ste dejali
o velikih prizadevanjih. Romunija je vložila ogromno finančnih in človeških prizadevanj.
Sistemi, ki so bili izvedeni s podporo francosko-nemške skupine EADS, so najsodobnejši
v Evropski uniji. Trdno sem prepričan, da je na primer romunska morska meja neprimerno
bolje zavarovana kot podobne meje v drugih schengenskih državah članicah.
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Vsa poročila o oceni za Romunijo so pozitivna. Romunija je izpolnila vse zahteve
schengenskega pravnega reda. Normalno je, da se pričakuje odziv v skladu s pravili EU. V
tem procesu je potrebna podpora madžarskega predsedstva.

Naslednja pomembna točka v programu predsedstva se nanaša na spodbujanje strategije
za Podonavje. Strategija za Podonavje je skupen projekt, pri katerem morajo vsi partnerji
izpolniti svoje zaveze in s tem zagotoviti, da bo deloval in da bodo doseženi sprejeti cilji.
Program je treba izvesti zaradi uresničitve strateških prednostnih nalog, ne da bi povečevali
razporejena sredstva iz obstoječih proračunskih linij. Dodeljena sredstva je treba dopolniti
s prispevki sodelujočih držav in z možnostjo za prerazporeditev neuporabljenih sredstev
iz drugih segmentov.

Cristian Dan Preda (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Pozdravljam, da je madžarsko predsedstvo
Sveta Evropske unije v svoj šestmesečni program vključilo podporo pristopu Romunije
in Bolgarije schengenskemu območju, kar je resnični dosežek evropskega povezovanja v
unijo državljanov. V skladu z dokumentom, ki ga je predstavil predsednik vlade
Victor Orbán, madžarsko predsedstvo izjavlja: „Radi bi sprejeli ti državi članici v
schengensko območje takoj, ko bosta izpolnili vse potrebne pogoje“. Ta izjava je dana v
času, ko se zdi, da se razprava o pristopu obeh držav, ki sta se pridružili EU leta 2007, v
schengensko območje preusmerja iz povsem tehničnega v politični ton. Že se govori o
odložitvi, pa čeprav so tehnične zahteve v celoti izpolnjene. Zato mislim, da se je treba
potruditi, da se zgradi zaupanje. Bistveno orodje torej ostaja dialog. Brez tega se bodo
Evropejci iz Bolgarije ali Romunije še vedno počutili izključene in diskriminirane. Ali res
potrebujemo drugorazredne evropske državljane?

Joanna Senyszyn (S&D),    v pisni obliki. – (PL) Šport je ena od prednostnih nalog
madžarskega predsedstva. To je zelo pomembna novica za športni svet in predvsem za
milijone Evropejcev, ki sodelujejo v športni in rekreacijski telesni dejavnosti na ljubiteljski
ravni. Kljub novemu pravnemu okviru je le malo napredka pri ustvarjanju boljših pogojev
financiranja za športne dogodke v Evropi. Amaterski šport je prezrt v javnih razpravah in
socialnih raziskavah in podcenjena je vloga, ki jo ima pri preprečevanju bolezni in
izboljšanju življenjskih razmer in kakovosti življenja Evropejcev. Koristi redne vadbe lahko
uvrstimo v štiri skupine: zdravstvene koristi, socialne koristi, ekonomske koristi in politične
koristi. Amaterski šport omogoča, da so doseženi številni politični cilji, vključno s
spodbujanjem zdravja in kulture, izobraževanja, socialnega vključevanja, boja proti
diskriminaciji, zmanjševanja kaznivih dejanj in boja proti zasvojenosti z drogami. Šport
pomeni tudi nižje stroške zdravstvenega varstva.

Zato bi rada opozorila madžarsko predsedstvo na pisno izjavo Evropskega parlamenta
62/2010 o večji podpori Evropske unije športu na ljubiteljski ravni, katere soavtorica sem.
Izjava je dokaz naše zaveze športu in izboljšanju kakovosti življenja ljudi, ki živijo v Evropi.
V njej pozivamo, da se športu na ljubiteljski ravni dodeli pozornost v sporočilih o športu
in zajamči zadostno financiranje športnega programa EU. Večja podpora EU amaterskemu
športu pomeni podporo bolj zdravemu življenjskemu slogu milijonov Evropejcev.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Osrednje geslo predsedstva kot
celote je „močna Evropa“. Kriza in odločitve, ki so bile do zdaj sprejete na ravni držav članic,
so pokazale, da potrebujemo več Evrope ne manj, da bi izpolnili izzive, s katerimi se zdaj
spopadamo. Boj proti krizi, premagovanje problema javnega dolga držav članic in
neprekinjeni ukrepi, namenjeni zagotavljanju stabilnosti območja evra in krepitvi
gospodarskega upravljanja, morajo biti prednostne naloge. Madžarsko predsedstvo računa
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na „človečnost“ in predvsem na dvig zaposlitvenih ravni. Cilj Evrope je doseči trajnostno
rast, ki bi se morala zagotoviti z ustvarjanjem delovnih mest in socialnim vključevanjem.
Glede na potrebo po večji varnosti oskrbe s plinom bi morali sprejeti ukrepe za čimprejšnjo
uvedbo skupne energetske politike. Regionalni vidik, ki ga je mogoče videti v programu
dejavnosti, je treba pozdraviti. Ta vključuje, med drugim, strategijo za Podonavje, strategijo
za Rome in vprašanja, ki se nanašajo na vzhodno partnerstvo. Obstajajo tudi načrti za
razširitev schengenskega območja z vključitvijo Romunije in Bolgarije. To je bistvenega
pomena, ker bi morale vse države članice uživati iste pravice. Govori se tudi o dokončanju
pridružitvenih pogajanj s Hrvaško med madžarskim predsedovanjem. Odgovorna politika
širitve bi morala prinesti na evropsko celino stabilnost, mir in kohezijo. Referenčna točka
za delo, ki se ga je lotilo belgijsko predsedstvo, je bila Evropa v polnem pomenu besede.
To ne pomeni, da nacionalni pristop, ki ga bo verjetno izbrala Madžarska, ne more biti
usklajen ali celo v nasprotju s pristopom Skupnosti.

Csaba Sógor (PPE),    v pisni obliki. – (HU) V zvezi z madžarskim predsedovanjem so
številni ljudje kritizirali preprogo, uporabljeno kot del podobe predsedstva, zlasti njen del,
ki upodablja dogodke leta 1848. To je zemljevid Evrope leta 1848. Med drugim je mišljeno,
da bi simboliziral, kako se je Madžarska že leta 1848 bojevala za svobodo ljudi, ki živijo
v Evropi, vključno s svobodo tiska. Kot Madžar transilvanskega porekla sem danes romunski
državljan. Kot državljan te države bi rad dal pripombo na proces širitve schengenskega
območja. Dvanajst najnovejših držav članic se je zavezalo, da bodo sodelovale pri gradnji
skupne Evrope v upanju, da se bodo zanje uporabljale enake pravice in obveznosti kot za
stare države članice. Tudi Romunija je verjela, da bo po izpolnitvi ustreznih tehničnih meril
lahko na vnaprej določeni datum postala del schengenskega območja, območja brez
notranjih meja. Šele zdaj smo izvedeli za govorice, da naj bi nekatere države članice
nameravale poleg vnaprej določenih meril uvesti nadaljnje pogoje za Romunijo. Prosim
madžarsko predsedstvo, naj naredi vse, kar je v njegovi moči, da bo zagotovilo upoštevanje
skupnih pravil, in spomnilo tiste, ki izražajo nestrinjanje, na neizmerne negativne posledice
take odločitve, saj je ohranjanje verodostojnosti EU v interesu nas vseh, vseh 27 vlad.
Nazadnje, še končna misel o preprogi. Preproga je zelo uporaben dodatek in nam koristi,
ljudje si lahko celo obrišejo noge vanjo. Označuje geslo madžarskega predsedstva „močna
Evropa“, predstavlja storitev. Mi, manjšine v Romuniji, na Slovaškem in v Evropi, bomo v
tem partnerji.

Michèle Striffler (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Madžarsko predsedstvo je nastopilo v
ključnem času za Evropo, ko se nekatere države članice še vedno spopadajo z resno
gospodarsko in socialno krizo. Stabilnost evra mora biti ena prednostnih nalog madžarskega
predsedstva in ne dvomim, da bo Svet storil vse, kar je v njegovi moči, da se bo bojeval
proti monetarni špekulaciji in da bo dosegel znaten napredek pri evropskem gospodarskem
upravljanju.

Drugič, računam na madžarsko predsedstvo, da bo storilo vse, kar je v njegovi moči in v
sodelovanju z drugimi evropskimi institucijami opredelilo pristno evropsko strategijo za
vključevanje Romov. Izvedba strategije te vrste mi je posebno pri srcu in rada bi videla, da
bi se madžarsko predsedstvo lotilo tega vprašanja.

Nazadnje bi rada izrazila svojo solidarnost z madžarsko vlado ob sporih, ki so se razvili v
prvih dnevih madžarskega predsedovanja, zlasti glede zakona o medijih. Nihče ne dvomi,
da je Madžarska demokratična in gospod Orbán je poudaril, da je pripravljen spremeniti
ta zakon, če bo Komisija ugotovila neskladja z evropskim zakonom. Pozivam vse, naj bodo
odgovorni in naj nehajo s temi nepotrebnimi spori.
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Nuno Teixeira (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Madžarska prevzema predsedovanje EU v času,
ko se gospodarska in finančna kriza nadaljuje. Osnovne teme programa zadnje države v
predsedniškem triu, ki si ga je delila s Španijo in Belgijo, so oživitev gospodarstva,
vključevanje Romov, energetska strategija, proces širitve in vključevanje javnosti v evropski
projekt. Glede oživitve gospodarstva sta v programu predvidena kot bistvena
institucionalizacija mehanizma finančne stabilizacije in evropski semester. Prepričan sem,
da je krepitev sodelovanja in usklajevanja na gospodarski ravni izredno pomembna kot
orodje za spodbujanje evropske konkurenčnosti in inovacij ter s tem za preprečevanje
in/ali predvidevanje prihodnjih kriz. Nova strategija 2011–2020 za promet bo sprejeta
skupaj s spremembami direktive o prometnem omrežju, ki so bistvene za doseganje
notranjega trga in socialne, ekonomske in teritorialne kohezije. Druge teme, o katerih se
bo razpravljalo, so cestni prevoz, krmarjenje po rekah EU in izvedba sistema Galileo. Še
enkrat, zdi se, da je regionalna politika jedro celotne madžarske strategije, ki lahko zagotovi
celovite odzive na gospodarsko krizo in regionalna neravnovesja. Razporeditev večletnega
finančnega okvira po letu 2014 bo, kot kaže, glavna tema razprave za madžarsko
predsedstvo.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Madžarsko predsedstvo Sveta EU je
kot svoj širok cilj sprejelo krepitev institucionalnih, ekonomskih, socialnih in političnih
vidikov Evropske unije. Madžarsko predsedstvo Sveta se je zavezalo tudi, da bo sprejelo
in uvedlo izvajanje strategije EU za Podonavje. To bo imelo posebno pomembno vlogo v
vseh državah, ki mejijo na Donavo in bo pomagalo konsolidirati evropski proces
povezovanja v zahodnobalkanski regiji.

Z zanimanjem čakamo objavo Bele knjige o prometni politiki Evropske unije za
2011–2020, ki je ključno področje za gospodarski razvoj ter ekonomsko in socialno
kohezijo Unije.

Ob upoštevanju, da so se začele razprave o prihodnjih finančnih obetih, pozivamo
madžarsko predsedstvo, naj pospeši razprave znotraj Sveta v zvezi s tem dokumentom,
tako da se bo lahko izid teh razprav upošteval v procesu pregleda TEN-T.

Glede na to, da je vsak šesti človek, ki živi v EU, izpostavljen tveganju revščine, pozivamo
Svet, naj upošteva zmanjšanje revščine kot glavno prednostno nalogo in sprejme posebne
ukrepe v ta namen.

Pozdravljam tudi namen madžarskega predsedstva, da pripravi političen sporazum o
ustanovitvi evropskega okvira za vključevanje Romov, pa tudi njegov namen, da sproži
izvajanje evropske strategije o invalidnosti.

Rafal Trzaskowski (PPE),    v pisni obliki  .  – (PL) Močna Evropa, uvedba učinkovitega
gospodarskega upravljanja v EU, zbliževanje s sosedami EU; to so prednostne naloge
madžarskega predsedstva in želimo ga podpreti pri njegovem delu v tej smeri. Za nas je še
zlasti pomembno, da madžarsko predsedstvo računa na tesno partnerstvo z Evropskim
parlamentom. Obstaja še eno vprašanje, ki bi ga rad osvetlil kot poslanec, ki se ukvarja z
institucionalnimi zadevami in hkrati kot predstavnik države, ki bo prevzela krmilo Evropske
unije od Madžarske. Madžarsko predsedovanje je izredno pomembno, ne le zaradi njegovih
prednostnih nalog, ki sovpadajo s prednostnimi nalogami Poljske, ampak tudi zato, ker
je to še vedno prehodno predsedovanje. Lizbonska pogodba je oslabila vlogo predsedstva,
vendar ta vloga še ni bila v celoti začrtana in zdaj je zadnja priložnost, da se to stori. Obseg
instrumentov, ki bodo pozneje na voljo Poljakom, bo odvisen od mesta, ki ga bo uspelo
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madžarskemu predsedstvu najti zase znotraj institucionalne sestavljanke, kakršna je EU.
Zato bom še s toliko večjim zanimanjem opazoval njihovo delo.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Madžarska prevzema predsedstvo Sveta
od Belgije. Ti državi članici ne bi mogli biti bolj različni. Ena je tipičen primer tradicionalne
evropske države in druga je država, ki še vedno išče svojo pot v Evropo. Upam, da bo
madžarsko predsedstvo nadaljevalo pot, ki jo je izbrala Belgija z osredotočenostjo na
splošne interese Evrope. Madžarsko predsedstvo je predstavilo obsežen seznam prednostnih
nalog. Med cilji, ki si jih je postavila Madžarska za približevanje EU državljanom, je
uveljavitev Listine o temeljnih pravicah. To bo še zanimivo, če upoštevate, da je Madžarsko
zdaj zasula ploha mednarodnih kritik zaradi njenega novega zakona o medijih in da je ta
zakon v očitnem nasprotju s členom 11 Evropske listine o temeljnih pravicah. Kot
polnopravna članica Odbora za proračun se še posebno zanimam za razvoj na področju
večjega finančnega nadzora in trajnega mehanizma za reševanje krize. Belgija je postavila
dober zgled in je imela vodilno vlogo pri osredotočanju na socialna vprašanja. Upajmo,
da ji bo Madžarska sledila.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

6. Čas glasovanja

Predsednica.   – Naslednja točka je glasovanje.

(Za izide in druge podrobnosti glasovanja: glej zapisnik)

6.1. Pravice pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (A7-0307/2010,
Françoise Grossetête) (glasovanje)

6.2. Prostovoljni partnerski sporazumi FLEGT (glasovanje)

6.3. Sporazum med Evropsko unijo in Kamerunom o zakonodaji na področju gozdov
(A7-0371/2010, Yannick Jadot) (glasovanje)

6.4. Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Kongo o zakonodaji na področju
gozdov (A7-0370/2010, Yannick Jadot) (glasovanje)

6.5. Začasni sporazum o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami (glasovanje)

6.6. Začasni sporazum o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami (A7-0365/2010,
David Martin) (glasovanje)

6.7. Mednarodne posvojitve v Evropski uniji (glasovanje)

6.8. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Srbija (B7-0021/2011) (glasovanje)

– Pred glasovanjem o predlogu spremembe 4:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – Gospa predsednica, rada bi vložila ustno spremembo k
temu predlogu spremembe št. 4 gospe Brantner in mene, da se črta zadnji del. Naj se glasi:
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„poziva Srbijo, naj vzpostavi dialog s Kosovom brez nadaljnjega sklicevanja na nova
pogajanja o statusu“.

Upam, da imam pri tem vašo podporo.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, rad bi samo priporočil, da v tem primeru
glasujemo za.

(Ustna sprememba je bila sprejeta)

– Pred glasovanjem o predlogu spremembe 8:

Jelko Kacin (ALDE).   – Gospa predsednica, glede na pomembnost človekovih pravic bi
rad predlagal poimensko glasovanje o predlogu spremembe 8. Nanaša se na presenetljivo
in nesrečno odločitev srbske vlade, da se ne bo udeležila slovesne podelitve Nobelove
nagrade za mir v Oslu. Hkrati sprememba pohvali odločitev srbskega varuha človekovih
pravic, da se bo udeležil slovesnosti v imenu srbskega ljudstva. To je sporočilo Srbiji in
vsem prihodnjih državam članicam, da pogajanja s človekovimi pravicami niso sprejemljiva.

Da bi dobili širšo podporo za to spremembo, bi rad predložil tudi zelo kratek predlog ustne
spremembe – pravzaprav kompromis –, ki jo je prvotno pripravila gospa Maria Eleni
Koppa. Med besedi „vlada“ in „odločila“ bi rad dodal besedo „sprva“, tako da bi se besedilo
glasilo „obžaluje, da se je vlada sprva odločila, da se ne bo udeležila slovesnosti ob podelitvi
Nobelove nagrade za mir v Oslu 10. decembra; po drugi strani pa pozdravlja pobudo
varuha človekovih pravic, da se udeleži slovesnosti, kot odgovorno in hvalevredno
odločitev“.

Pozivam kolege, da podprejo to spremembo.

(Ustna sprememba ni bila sprejeta)

(Predsednica je privolila v zahtevo po poimenskem glasovanju)

6.9. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Srbija (A7-0362/2010, Jelko Kacin)
(glasovanje)

6.10. Evropska pobuda o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah (A7-0366/2010,
Marisa Matias) (glasovanje)

6.11. Inhalatorji za astmatike (glasovanje)

6.12. Razmere na Haitiju leto po potresu: humanitarna pomoč in obnova
(B7-0023/2011) (glasovanje)

6.13. Kršitve svobode govora in diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti v Litvi
(glasovanje)

Predsednica.   – S tem je glasovanje končano.

7. Obrazložitev glasovanja

Predsednica.   – Zdaj smo prišli do obrazložitev glasovanja.

Ustna obrazložitev glasovanja

61Razprave Evropskega parlamentaSL19-01-2011



Priporočilo za drugo obravnavo: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Gospa predsednica, danes smo s to direktivo o pravicah
pacientov dosegli zgodovinski kompromis. Prepričan sem, da je to najbolj zgodovinski
sporazum, kar smo jih sklenili, odkar sem v Parlamentu. Zgodovinski kompromis sta
utrdili dve stranki, ki sta bili veliko predolgo daleč narazen, to sta Parlament na eni strani
in Svet na drugi. S trdim delom nam je zdaj uspelo zagotoviti kompromis, ki bo koristil
pacientom in jih zavaroval pred nerazumno dolgimi čakalnimi dobami, hkrati pa smo
našli ravnotežje in države članice bodo lahko z medicinskega in finančnega stališča
spremljale, kaj se dogaja.

Rezultat, ki smo ga dosegli danes tukaj, je izredno dober in bo koristil pacientom in državam
članicam. Mislim, da lahko najprej čestitamo pogajalcem in nato, seveda, kar je
najpomembneje, čestitamo evropskim državljanom za ta rezultat, ki je bil izglasovan danes
tukaj.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, do zdaj je bilo
preveč dvomov in negotovosti v zvezi z dostopom do zdravljenja in povračilom stroškov
za čezmejno zdravstveno varstvo. Direktiva, ki smo jo danes odobrili, bo končno omogočila
pacientom, da uživajo vrsto pravic in storitev zdravstvenega varstva po vsej Evropi.

Nikakor ne gre spodbujati čezmejnega zdravstvenega varstva kot takega, treba pa ga je
omogočiti, kadar je koristno ali potrebno, ter zagotoviti njegovo varnost in kakovost. Bolje
in jasneje moramo biti obveščeni o pravnih predpisih o zdravljenju v državi članici, ki ni
država pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Sedanje razmere niso zadovoljive. Direktiva mora pacientom omogočati izbiro, ki bo
temeljila na njihovih potrebah, ne pa na finančnih sredstvih, ter na utemeljenih odločitvah,
ne na prisili.

Andres Perello Rodriguez (S&D).   – (ES) Gospa predsednica, španska delegacija iz
Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu je
glasovala za, podobno kot drugi iz naše skupine, vendar ne bi bil zadovoljen, če bi odšel
od tu, ne da bi jasno povedal, da me skrbi glede vprašanja presaditve organov, ki je vključeno
v to direktivo. Bilo je vključeno v nasprotju s presojo Odbora za okolje, javno zdravje in
varnost hrane, kot rezultat trmaste odločitve Sveta, da se presaditve vključijo v to direktivo.

Upam, da ta vključitev ne bo spodkopala učinkovitosti dobre zakonodaje, ki smo jo sprejeli
v tej dvorani, z drugimi besedami, direktive o presaditvah ali akcijskega načrta, ki je bil
pred kratkim skoraj soglasno sprejet. Rad bi rekel, da bomo pazljivi pri zagotavljanju, da
vključitev presaditev ne bo spodkopala čudovitega dela, ki so ga opravile tako uspešne
organizacije, kot je španska nacionalna organizacija za presaditve, in, seveda, prizadevanja
za ohranitev 20 tisoč življenj, ki jih imamo v direktivi o presaditvah in v akcijskem načrtu,
ki smo ga, ponavljam, sprejeli tukaj.

Zato bi rad pojasnil in rekel, da bomo še naprej zagotavljali, da bo direktiva skladna v tem
pogledu.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Gospa predsednica, danes smo spet tu z zadevo,
ki so jo izsilili ljudje, ki niso bili izvoljeni, namreč Sodišče Evropske unije, ki je s pomočjo
vrste odločitev ustvarilo pritisk na resnično izvoljene institucije, da so sestavile tudi to
direktivo, ki je bila danes izglasovana.

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL62



Rekel bi, da gre pri izboljšanju možnosti za Evropejce, da so deležni primernega
zdravstvenega varstva, očitno za nekaj, kar je v osnovi privlačno. Vendar problemi, ki jih
bo ustvarila ta direktiva, očitno zasenčijo koristi, ki jih vsebuje. Kaj bomo na primer storili,
če bo toliko pritiska na zdravstveni sistem katere koli določene države, da bodo postali
čakalni seznami neobvladljivi? Kaj bomo storili, če bodo začeli zdravniki množično pošiljati
ljudi v določeno državo – seveda z vnaprejšnjo odobritvijo, pa vendar? To je lahko Danska,
od koder prihajam, Nemčija, Nizozemska ali druga država v EU, ki je znana po
visokokakovostnem zdravstvenem varstvu. To bi pomenilo, da bodo državljani zadevne
države na koncu vrste, vsekakor pa ne smejo biti prikrajšani, kajti dejstvo je, da so oni tisti,
ki so morali prek svojih davkov plačati za primeren sistem zdravstvenega varstva.

Zato bi rad jasno povedal, da pomanjkljivosti in morebitne katastrofe, ki jih lahko povzroči
ta direktiva v nacionalnih sistemih zdravstvenega varstva, očitno nadvladajo koristi, ki jih
tu omenjajo moji kolegi poslanci.

Jim Higgins (PPE).   – Gospa predsednica, gospod Messerschmidt ima prav. Sodišče
Evropske unije nas je res gnjavilo s tem, vendar to pozdravljam in bi rad dal priznanje
gospe Grossetête za pripravo odličnega poročila, kajti ta direktiva bo koristila pacientom
s popolnimi in preglednimi informacijami, ko bodo na zdravljenju v tujini. Zelo jasno je,
za kaj gre.

Pacienti z redkimi boleznimi bodo lahko koristili čezmejno strokovno znanje in diagnozo,
če v njihovi državi članici zdravljenje ne bo na voljo. Namen direktive je, da se pacientom
ponudi izbira, ki temelji na njihovih potrebah, ne pa na finančnih sredstvih, ter na
utemeljenih odločitvah, ne na prisili. Nazadnje, omogoča sodelovanje med državami
članicami.

Pozdravljam dejstvo, da se popolnoma prepove nekaj, kar bi se lahko zlorabljalo in to je
celotno področje zdravstvenega turizma. Zame je to naslednji korak v pravi smeri; naslednji
korak h krepitvi sodelovanja med državami članicami in povzroča večjo kohezijo znotraj
Unije. Mislim, da je to za paciente v Evropi dober dan.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Gospa predsednica, tudi jaz sem želela glasovati za
poročilo kolegice, gospe Grossetête, o direktivi o dostopu do čezmejnega zdravstvenega
varstva.

Resnično pozdravljam napredek, ki ga to besedilo pomeni za mobilnost pacientov po vsej
Evropi. Po dolgih letih negotovosti, zlasti pravne negotovosti, in znatnega obsega dela
Evropskega parlamenta ponuja to besedilo poenostavitev, razjasnitev in kodifikacijo razmer,
v katerih imajo lahko evropski državljani korist od zdravstvenega varstva v drugi državi
članici, ki ni država njihovega prebivališča, v smislu dostopa in povračila stroškov. Mislim
zlasti na vse tiste paciente, ki imajo redko bolezen in bodo končno lahko dobili dostop do
primernega posebnega zdravljenja, ki bo ustrezalo njihovim potrebam.

Rada bi poudarila, da je ta direktiva konkreten evropski ukrep, ki je usmerjen k Evropi ljudi
in daje Evropejcem nove pravice. Zato je nedvomno odločilna za mobilnost državljanov
znotraj Unije.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Gospa predsednica, glasoval sem za direktivo, ki jo je
predstavila gospa Grossetête, da bo lahko načelo čezmejnega zdravljenja v Evropski uniji
po več letih pogajanj končno preneseno v prakso. Menim, da je direktiva v svoji sedanji
obliki dober kompromis, ki temelji predvsem na pravicah pacientov, vendar varuje tudi
interese nacionalnih zdravstvenih skladov držav članic.
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Za državljane držav, kot je Poljska, pomeni možnost zdravljenja v tujini, da imajo enake
možnosti koriščenja sodobnega zdravstvenega varstva. Pacienti so pogosto prikrajšani za
dostop do hitrega in ustreznega zdravstvenega varstva zaradi prenatrpanih bolnišnic,
dolgih vrst in čakalnih seznamov za nekatere ključne postopke. Čas je v nekaterih primerih
pomemben dejavnik. Direktiva bo omogočila državljanom, da se bodo sami odločili, ali
bodo čakali več mesecev, da se postopek izpelje v njihovi državi, ali pa se bodo odločili za
zdravljenje kje drugje. Lažje pa se bodo odločili, kako naj se zdravijo, če se bodo zavedali
dejstva, da jim bodo stroški postopka povrnjeni tudi – vsaj v večjem obsegu in včasih celo
v celoti –, če bo izveden v drugi državi članici Evropske unije.

Poenostavitev pravil, ki urejajo zdravljenje v tujini, se lahko razume tudi kot mobiliziranje
sil trga v smislu splošnega dostopa do medicinskih storitev. Po mojem mnenju bodo te
rešitve torej pomagale povečati konkurenčnost zdravstvenih storitev in posledično tudi
znatno vplivale na pospešitev izboljšanja teh storitev.

Mairead McGuinness (PPE).   – Gospa predsednica, pozdravljam direktivo o zdravstvenem
varstvu, vendar sem previdna, kajti problem bo v podrobnostih.

Zelo pomembno je, da naši državljani spoznajo, da direktiva še 30 mesecev ne bo začela
veljati. Kljub temu lahko do takrat državljani hodijo čez mejo na zdravljenje v drugo državo
članico in lahko dobijo povrnjene stroške za prejeto oskrbo. Torej naj ne bo dvoma, da
tudi danes obstajajo državljani, ki potujejo na zdravljenje čez mejo. To je zelo pomembno.

Za tiste, ki želijo več podrobnosti o tej zapleteni direktivi, sem si vzela čas in napisala stran
z vprašanji in odgovori, ki je na voljo na mojem spletišču. Pozivam tiste državljane, ki
spremljajo to v internetu in drugje, da si jo ogledajo in me opozorijo, če nisem postavila
pravih vprašanj, saj moramo razširiti novice o tem zelo pozitivnem ukrepu za čezmejno
zdravstveno varstvo za vse.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Gospa predsednica, evropska družba postaja vse bolj
mobilna. Študiramo, delamo, počivamo in potujemo zunaj meja svoje domovine. Državljani,
ki živijo v Evropski uniji, bi morali imeti pravico, da brezplačno koristijo nujno medicinsko
pomoč kjer koli v Evropi. Ni treba poudarjati, da bi morali uvesti instrumente, ki bi
preprečevali tako imenovani zdravstveni turizem in hkrati olajšali pacientom, ki to najbolj
potrebujejo, da izkoristijo nove možnosti. Mislim predvsem na zdravljenje neobičajnih in
redkih bolezni, ki se izvaja v specialističnih centrih, pogosto zunaj meja države, v kateri
živi pacient. Seveda ne moremo dovoliti poseganja v obliko zdravstvenih politik držav
članic. To je domača pristojnost in države članice lahko svobodno sprejemajo odločitve v
tem pogledu. Ta direktiva sprejema nekatere ukrepe v tej smeri. Seveda sem glasoval za.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Gospa predsednica, bil je skrajni čas, da smo postavili
skupna evropska pravila za zaščito naših državljanov in pacientov. Prav tako je bilo odlično,
da je bila pripravljena ločena direktiva o tem vprašanju in ni bila vključena v direktivo o
storitvah, kajti takrat, ko je bila ta v pripravi, je bilo ugotovljeno, da je bilo v času, ko je bila
sprejeta direktiva o storitvah, veliko stvari še vedno povsem prezrtih ali nedorečenih.

Pravica pacientov do čezmejnega zdravstvenega varstva bo primorala države članice EU,
da bodo poskrbele za to, da ne bo pri njih nobenih čakalnih seznamov.

Potreben je sistem predhodne odobritve, brez tega bi lahko imele številne države članice
težave pri nadzoru stroškov lastnega sistema zdravstvenega varstva in načrtovanju ter
ocenjevanju prihodnjih. Posledica bi bilo lahko tudi stanje, v katerem bi bil odločilni
dejavnik bogastvo, ne potreba.
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Vendar pa to pravzaprav ne bo imelo vpliva na veliko Evropejcev. Večina si želi zdravstvene
storitve blizu doma in v lastnem jeziku. Kljub temu je tak sistem potreben in če bodo
obstajali čakalni seznami, se bo mogoče zdraviti v drugi državi.

Marian Harkin (ALDE).   – Gospa predsednica, tudi jaz sem zelo zadovoljna s
sporazumom, ki smo ga danes dosegli, in mislim, da bo zagotovil pacientom dostop do
čezmejnega zdravstvenega varstva na sorazmeren in pravičen način.

Kot je dejalo že več govornikov, je sedanji predlog tukaj seveda zato, ker je državljanka iz
vaše države, iz južne Anglije, izzvala sistem in ker je Sodišče Evropske unije potrdilo njene
pravice.

Mislim, da je to, kar poskušamo storiti danes, in kar smo naredili skupaj s Svetom, da
zagotovimo, da se potrdijo pravice državljanov, da povežemo potrebe in pravice državljanov
z zakonodajo in da je prav gotovo to tisto, za kar gre pri Parlamentu.

Še vedno pa je nekaj stvari, ki bi jih bilo treba zgladiti. Mislim, da je zelo pomembno
vzajemno priznavanje receptov med državami članicami, kajti tu ne gre zgolj za zdravstveno
varstvo, temveč tudi za nadaljnjo oskrbo, vendar imamo nekaj časa, da dokončamo te
podrobnosti.

Mislim, da je končna pripomba, ki jo bom dala, da v sedanji finančni krizi veliko državljanov
sprašuje, ali Evropa deluje. Ali dela za svoje državljane? To je odprto vprašanje, vendar
mislim, da lahko danes s precejšnjo gotovostjo rečemo, da Evropa deluje.

Gerard Batten (EFD).   – Gospa predsednica, glasoval sem proti temu ukrepu o pravicah
pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, ker bo pomenil samo še eno težko breme
za britanske davkoplačevalce in nacionalni zdravstveni sistem.

Nacionalni zdravstveni sistem se že zdaj uporablja kot mednarodni zdravstveni sistem in
je predmet obsežne zlorabe nebritanskih državljanov s stroški na stotine milijonov, če ne
milijard, funtov vsako leto. Breme pade v glavnem na moje volivce v Londonu. To bo
naložilo nacionalnemu zdravstvenemu sistemu še več obvez za zagotavljanje zdravljenja
za državljane EU, ki nikoli niso plačali niti penija davka v Britaniji. Domnevna sredstva iz
poznejšega pridobivanja plačila iz pacientove države članice se bodo izkazala za neizterljiva.

Res je, da bi moral biti tuj državljan v Britaniji deležen nujne pomoči, ko bi jo potreboval,
vendar ne bi smeli nobenega tujega državljana spustiti v Britanijo, če ne bi najprej vzel
ustreznega potovalnega in zdravstvenega zavarovanja. Takšna politika je poštena in pravična
in seveda neizvedljiva, dokler ostaja Britanija članica Evropske unije. To je še en razlog več,
če ga potrebujemo, zakaj bi morali oditi.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Gospa predsednica, mislim, da je odlično, da smo končno
našli ta zgodovinski kompromis med Parlamentom in Svetom. Lahko rečem, da bodo s to
uredbo o čezmejni zdravstveni oskrbi morda odpravljeni čakalni seznami, ki so se pojavili
v številnih državah članicah. To bi bila tudi priložnost za izmenjavo najboljših praks. V tej
zvezi je pomembno tudi to, da se zagotovi vzpostavitev interesov in pravic pacientov.
Poleg tega je prav tako pomembno, da ne pozabimo, da je pri čezmejnem sodelovanju
bistvena varnost pacienta in da hkrati povsod zagotovimo primerne standarde
zdravstvenega varstva in zdravljenja.

Zato navdušeno pozdravljam to poročilo gospe Grossetête in upam, da bo spodbudilo
javno zdravje v Evropi in da lahko s tem potem rešimo veliko ljudi ter pospešimo njihovo
okrevanje.
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Paul Rübig (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, mislim, da je pomembno, da ne uporabljamo
nacionalnih davčnih sistemov proti notranjemu trgu. To je bistveno predvsem v primeru
čezmejnih storitev, kajti pri teh je potrebna enaka obravnava. Zdaj je negativen primer
tega Madžarska, kjer se kot oblika kriznega davka uporabljajo retrospektivne cenovne
meje. To ni sprejemljivo in bo imelo resen vpliv na finančni, zavarovalni in poslovni sektor
pa tudi na panogo energije. Upam, da se v prihodnosti ne bo zgodilo enako na področju
storitev zdravstvenega varstva.

Rad bi prosil gospoda Orbána za ponovno ovrednotenje teh predpisov, ker so v popolnem
nasprotju s konceptom notranjega trga.

Syed Kamall (ECR).   – Gospa predsednica, srečno novo leto. Čudovito vas je videti na
predsedniškem mestu.

Ena od stvari, o katerih se na splošno strinjamo v tem parlamentu – čeprav vem, da so
opazne izjeme –, je naše prepričanje o delovanju enotnega trga.

Ko mi moji volivci pišejo in pravijo: „Poglej, v mojem volilnem okrožju ne dobim dobre
storitve in bi rad potoval v tujino, v drugo državo članico EU, da bom dobil boljšo
zdravstveno storitev,“ so negotovi o svojem pravnem položaju. Zato bomo jaz in mnogi
drugi pozdravili to današnje glasovanje o pravicah pacientov pri čezmejnem zdravstvenem
varstvu. Upam, da bomo v teh pravnih redih, kjer pacienti dobivajo slabe storitve, videli
paciente, ki bodo glasovali z nogami in bodo v skladu s svojimi pravicami po tej direktivi
šli v drugo državo članico in s tem pritisnili na zdravstvene sisteme, da bodo izboljšali svoje
storitve in zagotovili, da bodo izpolnjevali potrebe svojih pacientov.

Vendar moramo poskrbeti, da bomo olajšali postopek, po katerem lahko države članice
zahtevajo povračilo izdatkov za katerega koli od svojih državljanov, ki je potoval v tujino
ali so mu bile ponujene storitve drugje. Ko bomo rešili te probleme, bi morala biti to
direktiva, na katero bomo lahko vsi ponosni.

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

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (GA) Gospa predsednica, glasoval sem za resolucijo, ki se
nanaša na sporazum med Evropsko unijo in Kamerunom ter med Evropsko unijo in
Republiko Kongo o zakonodaji na področju gozdov in o trgovanju z lesom iz teh držav.
Bistveno je, da se zavarujejo tropski gozdovi in ohrani ravnovesje naših ekosistemov.
Bistveno je tudi, da se zaščitijo avtohtoni prebivalci gozdov, ki so pod hudim pritiskom
zaradi izkoriščanja okolja s strani velikih multinacionalk in izsekavanja gozdov, od katerih
je odvisno njihovo preživetje, zaradi dobička teh družb.

Zato sem vložil predlog spremembe, ki navaja, da bi morali biti gozdovi in gozdarska
industrija v javni lasti in pod demokratičnim vodenjem delovne sile v teh panogah pa tudi
avtohtonih prebivalcev, ki naseljujejo gozdove.

Priporočilo: David Martin (A7-0365/2010)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Gospa predsednica, prosta trgovina je v resnici
samo način za doseganje blaginje. To smo videli na notranjem trgu med državami članicami
EU in ni dvoma, da bo tako tudi v primeru držav v razvoju. To je edina resnična pobuda
za razvoj, ki jo lahko in moramo dejansko prinesti svetu.

Če pogledamo po svetu, kako druge velike regije delujejo, sklepajo sporazume in gledajo
na svoje partnerje s strateškega stališča, lahko vsekakor vidimo, da se gibljejo vse hitreje

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL66



in hitreje. Imamo veliko območje proste trgovine med severno in južno Ameriko, v državah
ASEAN, Aziji, Mercosurju itd. Edino območje, ki v tem pogledu zaostaja in je skoraj
paralizirano zaradi izzivov globalizacije, je EU.

Čeprav podpiram poročilo, o katerem smo danes glasovali, bi rad rekel, da je
prostotrgovinska pobuda s Fidžijem in Papuo Novo Gvinejo skoraj najpomembnejši
rezultat, ki ga lahko pričakujemo po dolgih letih pogajanj. Kaj pa Kitajska? Kaj pa Združene
države? Ali Indija? Vse te, ki zdaj prevzemajo naše posle? Ali EU v tem pogledu izgublja
tudi evropske delavce?

Syed Kamall (ECR).   – Splošno znana resnica je, da so najuspešnejše družbe
najsvobodnejše in najsvobodnejše družbe najuspešnejše ter da bi morali priznati vlogo, ki
jo ima prosta trgovina. Na žalost se je krog pogajanj STO v Dohi, ko gre za mednarodne
večstranske razprave o prosti trgovini, zaustavil in zato zdaj EU sledi zgledu ZDA in drugih
v podpisovanju vse več dvostranskih sporazumov.

Številnim državljanom revnejših držav lahko prinesemo prednosti proste trgovine, a ob
priznavanju nekaterih prehodnih problemov se bodo morali spopasti s prilagajanjem večji
konkurenci. Na koncu pa bomo morali osredotočenost preusmeriti z interesov proizvajalcev
na potrošnike. Veliko potrošnikov v številnih različnih državah v razvoju me je vprašalo,
zakaj nimajo enake izbire glede dostopa do blaga in storitev, kot jih imamo na zahodu.
No, eden od načinov, kako jim lahko pomagamo, je z večjo prosto trgovino, ki bo dala
našim potrošnikom možnost večje izbire. Upam, da se bo to dolgo nadaljevalo.

Nirj Deva (ECR).   – Gospa predsednica, Pacifik je bil dolgo Pepelka v čezmorskih razvojnih
pobudah Evropske unije. Zelo me veseli, ko zdaj spoznavam, da pobudi, ki sta jih sprejela
Fidži in Papua Nova Gvineja o oblikovanju sporazumov o gospodarskem partnerstvu, ne
bosta pripomogli samo nam, da bomo svobodneje trgovali z njima, ampak bosta omogočili
tudi njima, da bosta druga z drugo trgovali znotraj regij.

Ena največjih stvari, ki je izšla iz tega sporazuma do zdaj, je dejstvo, da bi pravila o poreklu
za ribištvo končno omogočila ljudem v pacifiški regiji, da dejansko dodajo vrednost svojemu
ribištvu. Nekatere od teh pacifiških držav uvažajo ribe, v njihovem morju pa mrgoli rib. S
tem, kar je doseženo zdaj, lahko dejansko predelujejo ribe, ki jih ulovijo, in bi dejansko
morali biti sposobni dodati vrednost in izvažati ribe v EU. To je pot naprej v razvoju in to
je pot naprej v zmanjševanju revščine.

Predlog resolucije: (B7-0029/2011)

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, danes sem pri
vprašanju za ustni odgovor o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji glasovala za.

Mednarodne posvojitve so se izkazale za postopek, ki najverjetneje ponuja možnost stalne
družine za tiste otroke, za katere ni bilo mogoče najti primerne družine v njihovi izvorni
državi. Sodelovanje med oblastmi v državah članicah, ki so odgovorne za mednarodne
posvojitve, je pomembno za zagotavljanje, da se posvojitev izvede v korist otroka in ob
upoštevanju njegovih temeljnih pravic, pa tudi preprečevanja prodaje in trgovine z otroki.

Postopek mednarodne posvojitve mora biti tudi poenostavljen, ker je pogosto vse preveč
birokracije, ki družine odvrača od poskusa posvojitve. Nazadnje, razlog za skrb je Romunija,
ker je edina država v Evropski uniji z zakonom, ki prepoveduje mednarodne posvojitve.
Zdaj je v državi približno 70 tisoč sirot, od teh jih je 40 tisoč v sirotišnicah in 30 tisoč v
rejništvu.
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Komisija bi morala nekoliko osvetliti primer Romunije, da bi lahko bili ti zapuščeni otroci
s pomočjo mednarodnih posvojitev sprejeti v družine.

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Gospa predsednica, ker se v ponedeljek zaradi varstva
otroka nisem mogla udeležiti očitno zanimive razprave, bi rada vsaj zdaj izrazila polno
podporo temu zboru, kar sem izrazila tudi z glasovanjem. Močno upam, da bodo koraki,
ki bodo sledili tej resoluciji, vodili po eni strani k zmanjšanju birokratskih postopkov za
mednarodno posvojitev otrok, hkrati pa omogočili boljše spremljanje, kaj se zgodi z njimi
in pomagali v boju proti trgovini z otroki.

Mairead McGuinness (PPE).   – Gospa predsednica, številni poslanci tega parlamenta se
morda ne zavedajo zelo umazane besedne vojne, ki poteka o tem vprašanju posvojitve in
je zelo nekoristna in nezaželena. Če hočemo, da so pravice otroka res v središču te
razprave – in mi v tem parlamentu smo to naredili in to velja tudi za to resolucijo – potem
smo storili to, kar je prav za vse otroke, ne glede na to, v kateri državi članici so bili rojeni.

Pomembno je, da ne poudarjamo nobene države članice posebej, ampak priznamo, da so
v vseh državah otroci, ki so zapuščeni ali brez varstva v jedrni družini, kakršno poznamo,
in da potrebujejo druge oblike skrbništva. Da, veliko je družin, ki so pripravljene dati
otrokom ljubeč dom. Čeprav moramo verjetno poskrbeti za birokracijo, pa ne podcenjujmo
nadzora.

Nazadnje lahko rečem, da so do neke mere tisti, ki posvojijo in pri tem uspejo, podvrženi
veliko večji strogosti kakor tisti, ki preprosto rodijo.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, moje misli v tem času
so s tisoči parov po vsem svetu, ki se vsak dan spopadajo s težavami, kakršne vključuje
posvojitev otroka.

Posvojitev je vrednota, resnični izkaz ljubezni, ki odpira vrata nove družine otroku, ki na
žalost ne more več računati na naklonjenost svojih dragih. Tisti, ki nosijo v sebi bolečino,
ker so bili zapuščeni, imajo pravico, da odraščajo v srečnem okolju z ljudmi, ki jim lahko
ponudijo novo življenje.

Zato je naša dolžnost pomagati sirotam, tako da zanje svetla prihodnost ne bodo več
nedosegljive sanje. Sprejetje te skupne resolucije danes bi moralo poslati močno in nujno
sporočilo. Spodbujati moramo tiste politike Unije, ki so namenjene premagovanju težkih
družinskih razmer. Birokratska počasnost in zakonodajni zaostanki ne morejo in ne smejo
zatreti sanj in upanja otroka, da bo imel družino in srečno prihodnost.

Diane Dodds (NI).   – Pozdravljam predlog resolucije o mednarodnih posvojitvah, o
katerem smo danes glasovali. Vem za nekaj ljudi v mojem volilnem okrožju, ki so šli ali
pravkar gredo skozi ta postopek, in zadovoljstvo je, ko na koncu vidiš veselje na obrazih
staršev in otrok. Preden pa pridejo do te točke, je pogosto dolga pot, ki v številnih primerih
traja več let. Proces pa je, kot navaja predlog, lahko pretirano birokratski in mi kot Parlament
imamo prav, da iščemo način, kako bi se ta birokracija zmanjšala s poenostavljenim
postopkom.

Pri vsem tem pa so najpomembnejše potrebe in varnost otrok in veliko jih je v hudi stiski.
Prav je, da so uvedeni vsi varovalni ukrepi za zaščito otrok, da ne bi dobili doma tam, kjer
bi bili ogroženi. Vendar se pogosto zgodi, da je to, skozi kar morajo potencialni ljubeči in
skrbni starši, preveč in preprosto opustijo postopek. V tem primeru izgubijo vsi, starši in
otrok.

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL68



Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, v Evropi se
že več let spopadamo s problemom mednarodnih posvojitev in današnja resolucija končno
poskuša vnesti žarek upanja v razmere, ki postajajo vedno bolj zapletene in težke.

Namesto, da bi pristop novih držav spodbudil mednarodne posvojitve, je številnim parom
celo otežil, da bi lahko ponudili nov dom in družino otrokom, ki so v svojih državah
doživeli veliko trpljenja in pomanjkanja.

Medtem ko naraščajoča birokracija na eni strani preprečuje posvojitve otrok, na drugi
strani naraščata trgovanje z organi in otroška prostitucija. Zato smo za ta predlog resolucije.
Verjamemo, da je treba postopke mednarodnih posvojitev poenostaviti, in zagotoviti
moramo, da bo končno uveden evropski program posvojitev, ki bo dal prihodnost vsem
otrokom v stiski.

Julie Girling (ECR).   – Gospa predsednica, dovolite, da se vam iz vašega kluba
občudovalcev s tega konca zahvalim za učinkovito predsedovanje.

Tu gre za pomembno vprašanje. Mednarodne posvojitve so seveda življenjsko pomembne.
Pomembno je, da jih prav razumemo. Toplo pozdravljam to resolucijo, ki vključuje, kakor
številne resolucije, ki smo jih sprejeli v tem parlamentu, veliko zelo občutljivih, pametnih
in dobro postavljenih besed. Kar sem res želela tu povedati – in veliko sem se naučila, ko
sem pomagala volivki in zdaj pomagam volivki –, je, da ni dovolj, če se vse to napiše v
resoluciji.

Mi, v Evropskem parlamentu, nismo noben svetel vzor glede poenostavitev in zagotavljanja,
da bi imeli državljani organizacije, ki delajo zanje. Ali smem prositi, da bi se dobre besede
v tej resoluciji udejanjile; da bi resnično poenostavili zadeve; da bi se znebili birokracije in
uresničili izboljšave. Drugače bomo preprosto poskušali na novo izumiti kolo za Evropo
in bomo na koncu imeli še težji proces.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Gospa predsednica, tudi jaz bi rad dejal, da sem zadovoljen
s to resolucijo o mednarodnih posvojitvah. Imel sem priložnost slediti nekaterim primerom
v soseščini. Vem, da posvojitev danes vključuje veliko birokracije in dobro je, da se lahko
birokracija poenostavi na ta način. Posledica je, da se lahko procesi pospešijo in so
preglednejši.

V interesu vseh je, da posvojitev ne vključuje ničesar neetičnega in ni povezana s trgovino
z ljudmi ali trgovino z otroki. Zelo pomembno je zagotoviti, da otrok ni sredstvo za dosego
cilja, ampak nekdo, ki bo s posvojitvijo našel ljubeč dom in bo obravnavan kot edinstven,
dragocen posameznik. Pomembno je, da ima otrok možnost imeti očeta in mater, da ima
to pravico in zato je pri sprejemanju odločitev o posvojitvah pomembno, da se upošteva
celotno stanje v družini.

To so zelo občutljiva vprašanja. Vemo, da so nekatere študije pokazale, da nosimo svoj
kulturni genotip v svoji DNK, vendar moramo zagotoviti, da ima lahko otrok korist od
dobrega, ljubečega doma in kulturnega okolja, v katerem raste in se razvija v dobro
uravnoteženo osebo in državljana.

Predlog resolucije: (B7-0021/2011)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Gospa predsednica, Srbija je evropska država, ki
so jo v zadnjih tisoč letih zgodovine verjetno največ oblegali, najprej Turki, nato Nemci in
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potem Rusi. Zdaj imamo možnost, da tisto, kar so bili hudi časi zaradi dolgotrajnega
zgodovinskega vidika in nedavne zgodovine, spremenimo v svetlo prihodnost.

Ni dvoma, da, gledano iz Beograda ne NATO s svojim pokolom v glavnem mestu ne EU s
svojo barbarsko podporo trganju ključnega dela Srbije, to je Kosova, iz države, nista posebno
privlačna zaveznika. Vendar sta kljub temu zaveznika. Sta prijatelja in tega se vsi dobro
zavedajo. Zato je pomembno, da vstopimo v razumen odnos tako, da bomo lahko pustili
za sabo zgodovino in gledali v prihodnost. Zato moja stranka podpira nadaljevanje tega
dialoga.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Gospa predsednica, stabilizacijsko-pridružitveni
sporazum med Evropskimi skupnostmi in Srbijo ustvarja podlago za tesne in trajne odnose
na podlagi vzajemnosti in skupnih interesov ter prispeva k politični, ekonomski in
institucionalni stabilizaciji v Srbiji in po vsem Balkanu.

Za Srbijo pomeni tudi novo priložnost, da se preoblikuje in napreduje s celotnim
prestrukturiranjem in posodobitvijo gospodarstva. Trdno verjamem, da mora Srbija še
naprej krepiti demokracijo in pravno državo, si bolj prizadevati za reformiranje pravosodne
in javne uprave ter uporabiti načela pravice zlasti ob hkratni krepitvi upravnih in sodnih
struktur.

Menim, da je osnovni pogoj za vključitev Srbije v Unijo razrešitev resnih primerov kršitev
človekovih pravic in povezanega vprašanja tesnega sodelovanja z Mednarodnim kazenskim
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo.

Daniel Hannan (ECR).   – Gospa predsednica, hvala vašemu osebju in vsem prevajalcem
za potrpežljivost med tem nenavadno dolgim zasedanjem.

Ob srečanju z izbiro med demokracijo in nadnacionalizmom se je Evropska unija skoraj
vedno odločila za nadnacionalizem in nikjer ni to bolj jasno kot v njeni politiki na zahodnem
Balkanu. Vzdržujemo vse namene in cilje protektoratov v Bosni, na Kosovem in verjetno
celo v Makedoniji zaradi edinega namena, da bi preprečili etnografske meje po črtah, ki bi
jih izbrali lokalni prebivalci.

Zelo težko je imeti delujočo demokracijo, če se ljudje ne čutijo dovolj podobne drug
drugemu, da bi sprejemali vladanje iz rok drugega. Če želite vlado za narod s strani naroda,
morate imeti narod, ki mu vsi priznavajo pripadnost in neko povezanost.

Če povemo drugače, demokracija potrebuje „demos“, enoto, s katero se poistovetimo,
kadar uporabljamo besedi „mi“. Ne pravim, da je to preprosto. Ljudje lahko vzdržujejo
večstransko lojalnost, prebivalstva so lahko raztresena, a naši predsodki, druge stvari, ki
so enake, morajo biti v smeri nacionalne samoodločbe. Če vzamete „demos“ iz demokracije,
vam ostane samo še „kratos“ z močjo sistema, ki mora z zakonom vsiliti, česar si ne upa
prositi v imenu državljanskega patriotizma.

Nirj Deva (ECR).   – Gospa predsednica, to je res dobra novica. Če se spomnimo, kako
daleč je prišla Srbija glede pravne države in mednarodnega prava in glede na to, kaj je bila
Srbija pred kakšnimi 20 leti v primerjavi s tem, kar je danes, mislim, da moramo pozdraviti
in pohvaliti srbsko upravo za ukrepe, ki jih je sprejela, da je naredila Srbijo za pravno
državo. Celo v zvezi z njenim odnosom do Kosova je pravna država zdaj očitno izredno
pomembna. V odnosu do Mednarodnega kazenskega sodišča je pravna država izredno
pomembna.
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Reforme sodstva temeljijo na mednarodnih precedenčnih primerih in mednarodni najboljši
praksi. Celo neodvisna javna uprava, ki jo ustvarjajo, je visokokakovostna in od nje
pričakujejo ustrezno visoko produktivnost. Upoštevajo se københavnska merila. Tako je
v vseh teh različnih pogledih država, ki je šla skozi zelo težko vojno, zdaj izšla kot narod,
ki je ustrezen in primeren, da bo dober partner drugim državam članicam v Evropski uniji.
Čestitam jim za to.

Priporočilo: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Gospa predsednica, še nekaj bi rad povedal na temo Srbije.
Sporazum med Evropsko unijo in Srbijo, o katerem smo glasovali danes, je mejnik na poti
pridruževanja te države evropskim strukturam. Dvanajst držav članic je že ratificiralo
sporazum, ki naj bi odprl vrata članstvu Srbije v Evropski uniji. Sporazum v celoti
odobravam in rad bi pozval preostale države članice, da ga čim prej ratificirajo. Seveda je
za vključitev Srbije v evropske strukture potrebno polno sodelovanje z Mednarodnim
kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo, kar zadeva odgovornost za vojne zločine,
ter tudi nadaljnji dialog o Kosovu in uvedba vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje
diskriminacije Romov. Kljub temu sem zelo zadovoljen in podpiram vse ukrepe za širjenje
demokracije in krepitev varstva človekovih pravic v Srbiji, z drugimi besedami, ukrepe, ki
vodijo k politični, gospodarski in socialni stabilizaciji države.

Poročilo: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, glasoval sem za
to poročilo, ker menim, da je sporočilo Komisije o evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni
in drugih demencah temeljni korak k povezovanju različnih obstoječih zdravstvenih politik
v Evropi z namenom obravnave tovrstne bolezni. Govorim iz lastnih izkušenj, saj je imel
moj oče Alzheimerjevo bolezen, pa tudi moja babica, in upam, da se bo genetska linija pri
meni prekinila.

Zato nameravamo obnoviti našo zavezo za boj proti razdrobljenim ukrepom,
neenakomernim odzivom v Evropi in prevladujočim neenakim pogojem glede dostopa
in zdravljenja te bolezni. Namesto tega nameravamo spodbujati zgodnje diagnosticiranje
in kakovost življenja, izboljšati epidemiološko znanje o bolezni in usklajevati obstoječe
raziskave, obenem pa podpirati solidarnost med državami članicami z izmenjavo najboljših
praks.

V tem poročilu pozivamo k boljši usklajenosti med državami članicami ter učinkovitejšemu
odzivu na podlagi solidarnosti, namenjenemu preprečevanju in zdravljenju dementnih
oseb, zlasti bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo, in ljudem v njihovi bližini – zaposlenim
v zdravstvu, izvajalcem storitev ali sorodnikom.

Za delovanje vsake evropske strategije na tem področju je bistveno – zaključujem –, da
različne države dajo prednost pripravi nacionalnih akcijskih načrtov.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Gospa predsednica, glasoval sem za poročilo in vesel sem, da
je bilo sprejeto skoraj soglasno. Povedati moram, da sem bil prisoten ves čas razprave v
Parlamentu, vendar nisem dobil priložnosti, da bi spregovoril. Zato bi v tej minuti rad
omenil nekaj točk.

Najpomembnejša je, da so nujno potrebne raziskave za odkrivanje vzroka te bolezni.
Kakšno vlogo ima hrana, ki jo zaužijemo, pri tej bolezni? Kakšno vlogo ima stresno življenje
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pri tej bolezni? Kakšno vlogo imajo naši geni pri tej bolezni? Zakaj zboli dvakrat več žensk
kot moških?

To so zelo pomembna vprašanja. Nanje ni mogoče odgovoriti brez raziskav, zato pozivam
Komisijo, naj izbere priznani zdravstveni center, ki bo izvedel te raziskave in odgovoril na
ta vprašanja.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Gospa predsednica, za Alzheimerjevo bolezen
človeštvo še ni našlo zdravila. Podatki zdravstvenih služb kažejo skrb vzbujajoč porast
števila diagnosticiranih primerov, trend starajočega se prebivalstva pa bo imel drastične
posledice v bližnji prihodnosti. Demenca ne prizadene samo ljudi, ki zbolijo, temveč tudi
njihove ožje družinske člane in prijatelje, ki morajo pogosto svoje življenje posvetiti skrbi
za bližnje. Takšna poročila, ki opozarjajo na problem in vsebujejo predloge pobud za bolj
kakovostno zdravje in življenje, so nujna. Samo po sebi je umevno, da so skupna
prizadevanja držav članic EU, oblikovanje preventivnih programov in zagotavljanje socialne
podpore za celotne družine projekti, ki si vsi zaslužijo našo podporo v vseh vidikih. Storiti
moramo vse, kar je v naši moči, da pomagamo obolelim in čim bolj zmanjšamo število
oseb, ki jih bo v prihodnosti prizadela ta bolezen.

Jim Higgins (PPE).   – Gospa predsednica, pri tem poročilu mi je všeč, da večplastno
obravnava izjemen izziv, namreč celotno področje Alzheimerjeve bolezni. Govorite o
preventivi, diagnozi, zdravljenju in zdravilu. Dejstvo je, da se med boleznimi najbolj bojimo
raka in Alzheimerjeve bolezni. Ogromno smo naredili na področju ugotavljanja vzrokov
raka, pa tudi njegovega preprečevanja in zdravljenja. Veliko smo že postorili.

Čeprav je bila Alzheimerjeva bolezen odkrita leta 1906, je na področju demence poseben
pojav: še vedno ne poznamo vzroka in še vedno nimamo zdravila. Toda to poročilo je zelo
dobrodošlo. Obenem obstajajo veliki izzivi: kaj bomo storili glede odkrivanja vzrokov, da
lahko zagotovimo preventivo in, kot drugič, uvedemo neko dokončno zdravilo?

Predlog resolucije: (B7-0023/2011)

Syed Kamall (ECR).   – Gospa predsednica, tisti, ki smo obiskali Haiti ali videli grozljivo
uničenje, do katerega je tam prišlo pred časom, in spremljali, kaj se je zgodilo, se strinjamo,
da so nevladne organizacije in skupnost za pomoč povsem upravičeno stopile skupaj in
se na terenu spopadle s problemom bivališč, hrane, odej in vseh drugih takšnih stvari.

Poglejmo zdaj razmere po enem letu. Preučili smo nekaj težav, ki jih izpostavlja
poročilo – da imajo Haitijci le lopate, cepine in samokolnice za čiščenje ruševin, namesto
težke opreme, ki jo potrebujejo. Resolucija tudi obžaluje veliko pomanjkanje stanovanj
na Haitiju in omenja, da je potreben register o zemljiščih in lastništvu, ter poziva Komisijo,
naj si v duhu soglasja znatno prizadeva skupaj z vlado urediti problem.

Ena od zadev, ki manjka, je vloga zasebnega sektorja. Če bomo dolgoročneje obravnavali
nekatere težave, s katerimi se spopadamo, je povsem prav, da kratkoročno sodelujemo z
nevladnimi organizacijami in organizacijami za pomoč, dolgoročno pa mora to vlogo
prevzeti zasebna industrija.

Nirj Deva (ECR).   – Gospa predsednica, eno leto po potresu na Haitiju je bilo odstranjeno
5 % ruševin, milijon ljudi je brez doma, 230 tisoč je mrtvih, 300 tisoč poškodovanih in
15 % območij, kjer je mogoče živeti, je bilo ponovno naseljenih.
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Zakaj? Zakaj je bilo odstranjeno samo 5 % ruševin? Ob potresu se zrušijo veliki kosi zgradb.
Kdo jih lahko pobere? Nevladne organizacije z lopatami? Evropski komisarji z vedri? Ne!
Pobrati jih je mogoče samo z zmogljivo težko opremo za dvigovanje, to pa ima samo ena
skupina ljudi: vojska – letalske sile, mornarica in armade. Toda kaj se je zgodilo? Ko so
letalske sile, mornarica in armade priskočile na pomoč, sta levica tega parlamenta in levica
po celotnem svetu vpili, naj zapustijo Haiti. In so ga! Zdaj pa je kraj tak, kot je bil pred enim
letom.

S političnega vidika je nepojmljivo, da ni nihče prevzel odgovornosti za te razmere, toda
jaz jo odločno polagam v naročje levice tega parlamenta in mednarodne skupnosti.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Gospa predsednica, rad bi povedal nekaj besed o razmerah
na Haitiju. Zdaj, ko se ugotavlja najnovejše stanje, je pomembno spoznanje, da je bilo
usklajevanje na nezadovoljivi stopnji. Potrebujemo boljše usklajevanje, kar kaže dejstvo,
da zadeve napredujejo počasi.

Čista resnica je, kot je prej povedal gospod Deva, da so razmere postale delno spolitizirane.
To ni v nikogaršnjem interesu. Haiti potrebuje pomoč in osnovne potrebščine mnogo
hitreje, kot jih je dobil lansko leto. Pomoč mora priti tja, kamor je namenjena.

Pogled na delo na lokalni ravni kaže, da so se različne organizacije za pomoč dobro odrezale.
Če pogledamo prispevek Evrope v Haitiju, vidimo, da so številne krščanske organizacije
za pomoč opravile odlično delo na lokalni ravni – ljudem so namreč pomagale preživeti.
Poleg tega moramo ta prizadevanja priznati in jim kot takim izkazati podporo, toda kriza
v Haitiju terja obsežnejše in bolje usklajene ukrepe na evropski ravni in seveda na ravni
ZN.

Predlog resolucije: (B7-0031/2011)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Gospa predsednica, Litva je suverena država članica.
Parlament države razpravlja o novih predlogih glede izražanja spolne usmerjenosti v
medijih in javnosti. Demokracija v Litvi si močno prizadeva. Predsednik države je že dvakrat
blokiral podobne predloge. Politična razprava o novih predlogih se je začela, končnega
rezultata pa še ni mogoče napovedati.

Toda večina Evropskega parlamenta se je zapičila v to zadevo. Zdi se, da ima večina v tem
parlamentu razsvetljen moralni kompas, ki jim daje izredno znanje o tem, kaj je in kaj ni
moralno dopustno. Še preden je jasno, ali bo novi zakon sprejet in kakšen bo, je vsevidno
oko visokih duhovnikov našega parlamenta ostro uprto v Litvo. Takšne nadutosti nikakor
ne morem podpreti.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Gospa predsednica, pravica sprejemanja nacionalne
zakonodaje pripada zakonodajnemu organu posamezne države. V pravico suverene države
se ne sme vmešavati od zunaj. Tudi Litva ima svojo suvereno pravico.

V okviru Evropske unije je treba povedati tudi, da sodita opredelitev zakona in družine v
družinsko pravo posameznih držav članic in da se EU ne sme vmešavati v to področje.
Zaščita družine, institucije, ki vzgaja otroke in jih pripravlja na življenje, se torej ne more
šteti za negativno ali kakršno koli vrsto diskriminacije.

Kar zadeva zaščito mladoletnikov pred škodljivimi vplivi javnih informacij, je tudi Evropski
parlament pred kratkim sklenil, da so različne vrste oglaševanja, ki se širijo prek novih
komunikacijskih medijev, v zadnjih letih postale družbeni pojav. Ta pojav s seboj prinaša
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namerno zavajajoče in nejasne informacije ter nevarnost zlorabe zaupanja, zato mora
država najti ustrezen odgovor na to.

Raziskave kažejo, da si mladoletniki zaslužijo posebno zaščito pred določenimi vrstami
informacij, ki imajo lahko daljnosežne posledice na zdravi razvoj posameznika. To pravim
kot zdravnik.

Vytautas Landsbergis (PPE).   – Gospa predsednica, predstavljam moje pripombe glede
resolucije, ki obsoja Litvo, ker se ni nič zgodilo. Sprejeto besedilo ne vsebuje
najpomembnejšega stališča. Želel sem predlagati, a neuspešno, naslednjo ustno spremembo
uvodne izjave: „medtem ko bi bilo poseganje Evropske unije v postopke nacionalnih
parlamentov na najzgodnejši stopnji priprave katerega koli predlaganega zakonodajnega
akta v nasprotju s temeljnim načelom suverenosti in subsidiarnosti držav članic, zato
kompromitira Evropski parlament kot vse bolj povezanega z nekdanjimi sovjetskimi
praksami“ itd., kot je bilo sprejeto.

Takšna resolucija je bila pripravljena pod pretvezo zgolj enega predloga spremembe, ki ga
je predstavil en poslanec nacionalnega parlamenta. Poudarjam, ene spremembe. Kljub temu
je v ravnokar sprejetem dokumentu Parlamenta to dejstvo vztrajno in nerazumno
predstavljeno v množini, kar šestkrat pa je omenjeno, da je bilo domnevno veliko slabih
sprememb.

Tudi v naslovu resolucije najdemo nesmisel. Pravi „o kršitvah“. Nobene kršitve ni bilo,
samo predlog enega parlamentarnega poslanca; parlament ni sprejel nobene odločitve, ki
bi jo lahko šteli za kršitev. Takšne izjave pričajo o zelo slabi kakovosti pripravljenega
poročila, če ne kar pomanjkanja odgovornosti pripravljavcev in predlagateljev tega besedila
v glasovanje, saj bi bila potrebna vsaj bistveno bolj dovršena priprava, da bi se zadeva sploh
vzeta resno. Zato sem glasoval proti celotnemu besedilu.

Daniel Hannan (ECR).   – Gospa predsednica, že desetletja dosegajo države članice znaten
in neškodljiv napredek v smeri načel enake obravnave pred zakonom ter zasebnosti in
osebne svobode, zato upam, da ne bo v nobeni od držav članic prišlo do koraka nazaj pri
tem vprašanju enakosti na podlagi spolne usmerjenosti. Menim, da se to ne bo zgodilo.
Bistvo, ki je zgrešeno v tej razpravi, kot nas je ravnokar opomnil gospod Landsbergis in
kot nas je prej opomnil gospod van Dalen, je to, da je to predlog. To ni zakonodajna
resolucija.

Gotovo se spomnite, da smo o tem imeli razprave tudi v Britaniji. Tudi mi smo se prepirali
glede člena 28. Zelo nenavadno je bilo, ker sem mu v svoji stranki takrat nasprotoval.
Nasprotoval sem mu že zelo zgodaj, ko se je imenoval še člen 27. Zdelo se mi je nadvse
krivično uporabiti zakon kot mehanizem za izražanje odobravanja ali neodobravanja. S
tem smo dali izjemno močno orožje državi, ki je bilo kasneje uporabljeno pri prepovedi
pištol, lova in tako naprej.

Toda jaz nisem litovski zakonodajalec. V tem parlamentu imamo lahko zelo trdna stališča
o zakonu o splavu na Poljskem ali zakonu o evtanaziji na Nizozemskem. To so občutljiva
vprašanja za naše volivce, ki jih mora ustrezno opredeliti vsaka država članica prek
nacionalnih mehanizmov. Biti moramo dovolj ponižni, da priznamo pravico demokracije
in parlamentarne nadvlade v 27 državah članicah.

Pisne obrazložitve glasovanja
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Priporočilo za drugo obravnavo: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    v pisni obliki. – (LT) Glasovala sem za ta dokument, ki
naj bi okrepil pravice pacientov v čezmejnem zdravstvenem varstvu. Treba je povedati, da
je danes pri vprašanju dostopnosti do zdravstvenega varstva in povračila stroškov ter
pristojnosti za klinično spremljanje, povezanem s čezmejnim zdravstvenim varstvom, še
vedno preveč nedorečenega. Ta direktiva bi morala vsem pacientom – ne le najbolj
obveščenim in najbogatejšim – omogočiti, da bi uživali nekatere pravice na področju
zdravstvenega varstva, ki jih je že priznalo Sodišče Evropske unije. Poudariti je treba, da
namen tega dokumenta nikakor ni spodbujati čezmejno zdravstveno varstvo kot tako,
treba pa ga je omogočiti, kadar je koristno ali potrebno, ter zagotoviti njegovo varnost in
kakovost. Evropski državljani morajo biti bolje in jasneje obveščeni o pravnih predpisih
o zdravljenju v državi članici, ki ni država pacientovega zdravstvenega zavarovanja. Strinjam
se, da se moramo boriti proti „zdravstvenemu turizmu“, toda vzpostaviti moramo sistem
predhodne odobritve, ki bo za paciente poenostavljen, upravljavcem zdravstvenega varstva
pa bo omogočal, da bodo predčasno opozorjeni na izredne stroške, povezane s potovanjem
v zdravstvene institucije v drugih državah članicah EU.

Antonello Antinoro (PPE),    v pisni obliki. – (IT) To priporočilo Svetu je bilo nujno, da se
pacientom zagotovi največje možno pravno varstvo, ki jim omogoča uveljavljanje njihovih
pravic v praksi, kot je izpostavilo Sodišče Evropskih skupnosti.

Vendar ta pristop ne posega v izključne pristojnosti držav članic nad upravljanjem domačih
zdravstvenih sistemov ali izbiro nacionalnih zdravstvenih politik, kot opredeljuje Pogodba.
Glavne točke, ki jih zajema, so: redke bolezni; standardi kakovosti in varnosti; povračilo
stroškov in postopki predhodne odobritve ter vnaprejšnja plačila; vloga kontaktnih točk
kot sistemov „vse na enem mestu“; izključna pristojnost držav članic glede „nakupovalnih
košaric zdravstvenih storitev“ in etičnih odločitev na področju zdravja; ter e-zdravje in
sodelovanje med državami članicami.

Priporočilo vsebuje tudi obrazložitev pravic pacientov, kot jih opredeljuje Sodišče Evropskih
skupnosti, in izboljšanje splošne pravne varnosti na področju čezmejnega zdravstvenega
varstva. Cilj je olajšati dostop do varnega, visokokakovostnega čezmejnega zdravstvenega
varstva s povračilom stroškov ter spodbuditi sodelovanje med državami članicami na
področju zdravstvenega varstva.

Liam Aylward (ALDE),    v pisni obliki. – (GA) Glasoval sem za to poročilo, saj drži, da je
pri vprašanju dostopnosti do zdravstvenega varstva, zdravil in povračil stroškov na področju
čezmejnega zdravstvenega varstva še vedno veliko nedorečenega.

Sicer je ključno, da se ne poveča pritisk na nacionalne zdravstvene sisteme ali neenakost
znotraj teh sistemov, toda pacienti morajo imeti pravico in svobodo, da poiščejo čezmejno
zdravstveno varstvo ter da so obveščeni o teh pravicah. Obstoječo pravno negotovost
glede upravičenosti do čezmejnega zdravstvenega varstva in povračila stroškov je treba
odpraviti, pacientom pa zagotoviti točne in jasne informacije o tem, kdaj in kako so kriti
stroški zdravljenja v drugih državah članicah.

Pozdravljam vsebino poročila o ustanovitvi kontaktnih točk v vseh državah članicah, kjer
se bodo lahko pacienti seznanili z zdravljenji, ki so na voljo, zahtevki za čezmejno
zdravstveno varstvo ali postopki za vložitev pritožb in ugovorov.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za ta pomemben dokument.
Državljani Evropske unije pričakujejo, da jim bodo njihove države članice zagotovile varne,
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visokokakovostne in učinkovite zdravstvene storitve. Države članice so pristojne za lastne
zdravstvene sisteme, zato se dostopnost in kakovost nekoliko razlikujeta. Pacientom ni
vedno na voljo ustrezno zdravljenje v njihovi državi članici, kar je pravzaprav v nasprotju
s svoboščinami, ki jih zagotavlja Pogodba EU. Vprašanje priznavanja zdravniških receptov
v Uniji je še nerešeno, kar povzroča velike težave ljudem, ki potujejo. Mislim, da prosto
gibanje pacientov in pravica do izbire zdravljenja v drugi državi članici ne bosta spodbudila
zdravstvenega turizma. Po mojem mnenju bo to pozitiven znak za države članice, da
uvedejo ustrezne reforme na področju zdravstvenih storitev in poskrbijo, da so zagotovljene
zdravstvene storitve čim bolj raznolike in kakovostne, tako da bodo lahko pacienti po
potrebi prejeli zdravljenje v drugi državi članici.

Regina Bastos (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Direktiva o uveljavljanju pravic pacientov na
področju čezmejnega zdravstvenega varstva je bistven korak v smeri mobilnosti pacientov
v Evropski uniji. Njen cilj je pojasniti in olajšati dostop do čezmejnega in kakovostnega
zdravstvenega varstva ter pravice pacientov, da jim država, kjer imajo zdravstveno
zavarovanje, povrne stroške, obenem pa spodbujati sodelovanje med državami članicami.
Prinaša jasne koristi za paciente, zlasti tiste, ki imajo redke in zapletene bolezni, saj jih bo
mogoče diagnozirati in zdraviti v najprimernejši državi članici. Zaradi takšne mobilnosti
se bodo pacienti lahko zakonito izognili nacionalnim čakalnim listam in izkoristili
zdravstvene storitve, ki so na voljo v drugih državah EU. Direktiva bo vsem pacientom
prinesla koristi v obliki številnih pravic, ki jih je že priznalo Sodišče Evropske unije. To je
nedvomno korak naprej v postopku evropskega povezovanja, krepitve solidarnosti in v
smeri Evrope, ki postavlja svoje državljane v središče. Zato sem glasovala za to poročilo.

George Becali (NI),    v pisni obliki. – (RO) Glasoval sem za poročilo in rad bi se zahvalil
poročevalki za opravljeno delo in predloge. Sem za to, da se pacientom omogoči izbira,
ki bo temeljila na njihovih potrebah, ne pa na finančnih sredstvih, ter na utemeljenih
odločitvah, ne na prisili. Mobilnost pacientov namesto nacionalnih čakalnih list je nujna
za evropske državljane, zlasti državljane novih držav članic, med katerimi je Romunija.
Glasoval sem tudi za to, da se vzpostavi poenostavljen sistem predhodne odobritve za
paciente.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Vse več Evropejcev se odloča za
zdravstveno varstvo v tujih državah članicah, vendar pri tem pogosto niti najmanj ne vedo,
kakšne so njihove pravice na tem področju. Na vse pretege se morajo truditi, da se jim
povrnejo stroški za zdravljenje v tujini, zelo težko pa pridejo do potrebnih informacij.

Na prvem delnem zasedanju leta 2011 smo sprejeli direktivo, ki pojasnjuje pravice
evropskih pacientov, ki se odločijo zdravljenje v tujini. Besedilo, ki je bilo sprejeto z veliko
večino, pacientom zagotavlja povračilo stroškov zdravljenja, ki ga prejmejo v drugi državi
članici. To je dobra novica za vse tiste paciente, ki so na dolgih čakalnih listah in si
prizadevajo za zdravljenje v domači državi članici.

Spodbuditi mobilnost in s tem izboljšati zdravljenje evropskih pacientov: to je naš cilj!
Poleg tega bo prišlo do tesnejšega sodelovanja na področju redkih bolezni, namenjenega
boljšemu zdravljenju pacientov, ki potrebujejo visoko specializirano zdravstveno oskrbo.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Glasovala sem za to poročilo, ker je cilj
predloga direktive zagotoviti vsem pacientom pravico in priložnost, da čim hitreje prejmejo
nujne zdravstvene storitve v drugih državah članicah. Poleg tega jasno opredeljuje primere,
kdaj se lahko te storitve uporabijo, saj zdajšnja pravila o povračilu stroškov teh storitev
niso vedno jasna in razumljiva. Rada bi poudarila, da mora biti ta direktiva namenjena
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vsem pacientom – ne le najbolj obveščenim in najbogatejšim – in zagotoviti varnost vseh
pacientov. Že na prvi obravnavi se je Parlament izrekel za to direktivo, toda Svet žal ni
upošteval vseh sprememb, ki jih je predlagal Parlament. Na primer, Svet ni upošteval zelo
pomembnega vprašanja zdravljenja redkih bolezni. Pri tem pa je okoli 25 milijonov
Evropejcev obolelih za redkimi boleznimi, zato jim je treba dati priložnost, da prejmejo
zdravstveno oskrbo v drugih državah članicah. Poleg tega se strinjam s stališčem Parlamenta,
da mora v izogib diskriminaciji oseb z nižjimi dohodki država članica izvora plačati
neposredno bolnišnici v drugi državi, ki zagotavlja zdravljenje, pri čemer od državljanov
ne bi smela zahtevati, da vnaprej poravnajo stroške, ali pa bi vsaj morali biti vsi stroški
takoj povrnjeni pacientu. Ravno tako je zelo pomembno, da vse države članice vzdržujejo
nacionalne kontaktne točke, ki pacientom posredujejo vse potrebne informacije, npr. o
razpoložljivosti zdravstvenega varstva, postopkih in potrebni dokumentaciji.

Jan Březina (PPE),    v pisni obliki. – (CS) Glasoval sem za poročilo gospe Grossetête, saj
odpravlja nedorečenost, ki je bila mnoga leta prisotna pri vprašanju plačila stroškov in s
tem povezanem vprašanju dostopa do čezmejnega zdravstvenega varstva. Medtem ko so
do zdaj prednosti čezmejnega zdravstvenega varstva uživali bolje obveščeni ali bolj
motivirani pacienti, se ta možnost zdaj odpira vsem drugim. Strinjam se s pogojnim
plačilom stroškov na podlagi predhodne odobritve v utemeljenih in natančno določenih
primerih, ko čezmejna zdravstvena oskrba zajema bivanje pacienta v bolnišnici vsaj eno
noč ter zahteva visoko specializirano in drago medicinsko opremo ali ko obstaja veliko
tveganje za pacienta ali prebivalstvo. V teh primerih vidim predhodno odobritev kot
instrument za preprečevanje čezmernega zdravstvenega turizma.

Povečanje zdravstvenega turizma meče slabo luč na mnoge evropske zdravstvene sisteme.
A če pacienta čaka nerazumno dolgo čakanje v domači državi, ne smemo biti presenečeni,
če želi odpotovati nekam, kjer bo prejel hitrejšo in morda kakovostnejšo zdravstveno
varstvo. Vendar v državah, kamor tujci potujejo v velikem številu zaradi zdravljenja in
operacij, obstaja tveganje, da bodo domači pacienti prejeli zdravljenje šele zatem, ko bo
izpolnjeno povpraševanje tujih pacientov.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Ta direktiva določa pravila za
olajšanje dostopa do varnega in kakovostnega čezmejnega zdravstvenega varstva ter
spodbuja sodelovanje na področju zdravstvenega varstva med državami članicami, obenem
pa v celoti spoštuje nacionalne pristojnosti. Zajema temeljne skupne vrednote, kot so
univerzalnost, dostop do visokokakovostne oskrbe, enakost in solidarnost. Prinaša jasne
koristi pacientom, zlasti tistim, ki so oboleli za redkimi in kroničnimi boleznimi, saj bodo
imeli korist od strokovnih centrov, ki se ukvarjajo z njihovimi boleznimi in dostop do
njih. Ta direktiva je še en primer, kako Evropa služi Evropejcem, saj jim omogoča, da
izberejo institucijo, ki bo zagotovila ustrezno zdravstveno varstvo ne glede na to, v kateri
evropski državi se nahaja.

Carlos Coelho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Države članice imajo odgovornost zagotoviti
varno, visokokakovostno in učinkovito zdravstveno varstvo, ki ga potrebujejo njihovi
državljani. Ta direktiva zato ne sme ogroziti svobode držav članic, da odločajo o
najprimernejši obliki zdravstvenega varstva. Živimo na območju svobode, varnosti in
pravice, kjer evropski državljani uživajo svobodo gibanja. Zato je oblikovanje pravil o
zagotavljanju čezmejnega zdravstvenega varstva nujno, zlasti glede vprašanj stroškov
zdravstvenega varstva, ki nastanejo v drugi državi članici. V skladu s sodno prakso Sodišča
Evropske unije ta direktiva zagotavlja evropski javnosti večjo varnost s tem, ko jim omogoča,
da v drugi državi članici koristijo zdravstveno varstvo, ki ga potrebujejo, in povrnitev
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stroškov v višini, ki jo določa njihov nacionalni sistem. Pomembno je vzpostaviti
poenostavljen sistem predhodne odobritve bolnišnične oskrbe, ki ne bo oviral dostopa
pacientov do varne in kakovostne zdravstvene oskrbe. Ta direktiva je ključen prvi korak
k zagotavljanju mobilnosti pacientov v EU, saj je obstoj standardiziranih minimalnih pravil
bolj zaželen kot sodno odločanje v vsakem posameznem primeru.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Pozdravljam sprejetje direktive, ki naj bi uvedla
nova pravila o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Z novim zakonodajnim aktom bo
Evropska unija naredila pomemben korak. Ta ne bo le olajšal zagotavljanja zdravstvenega
varstva, zlasti v obmejnih regijah, in povečal možnosti zdravljenja državljanov EU, temveč
bo tudi spodbujal splošen napredek na področju zdravstvenega varstva zaradi raziskovalnih
pobud, ki so posledica sodelovanja med državami članicami. Zlasti pozdravljam uvedbo
zakonodaje za okrepitev sodelovanja v primeru redkih bolezni. Oboleli bodo tako lahko
imeli koristi od tesnejšega sodelovanja med državami članicami na področju zdravstvenega
varstva. Poleg tega so zahteve glede povračila stroškov, ki bo odvisno od zdravljenja in
stroškov, ki jih krije zdravstveni sistem v državi pacienta, in glede predhodne odobritve
zdravljenja, ko je potrebna bolnišnična oskrba, varovalke, ki bodo pomagale zajamčiti
stabilnost nacionalnih zdravstvenih storitev. Direktiva torej omogoča znaten napredek v
smeri izboljšanja zdravstvenih storitev, saj vzpostavlja pravo ravnovesje med potrebami
držav članic, ki so dolžne zagotoviti zdravstvene storitve, in potrebami državljanov, ki so
glavni upravičenci teh storitev.

Corina Creţu (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Predlog zakonodajne resolucije o stališču Sveta
iz prve obravnave z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu je pomemben
dokument, sprejetje te resolucije pa bi pomenilo pomemben korak naprej s socialnega
stališča. S tem, ko se bodo državljani EU lahko zdravili kjer koli v EU, bodo države z
nestabilnim zdravstvenim sistemom prisiljene spremeniti prednostne naloge in posvetiti
potrebno pozornost temu področju.

Podobno bo ta priložnost povzročila neposredno konkurenco med različnimi sistemi, kar
jih bo prisililo v razvoj in v to, da bodo ustrezno pozornost posvetili pričakovanjem in
potrebam pacientov.

Obenem bo spodbudila nastanek čezmejnih centrov zdravstvene odličnosti, ki bodo
delovali tudi kot središča za napotke in specialistično usposabljanje študentov in zdravnikov.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Zdi se mi koristno, da direktiva za
plačilo zdravstvenih storitev, zagotovljenih v tujini, predpisuje, da je treba izdelati seznam
posebnih meril in pogojev, na podlagi katerih lahko nacionalni organ utemelji zavrnitev
zdravljenja pacienta v tujini. Ti pogoji morajo upoštevati možno tveganje za pacienta ali
širšo javnost, kadar se poda več takšnih zahtev. Upam, da bo Svet dal direktivi zeleno luč
in da bo lahko stopila v veljavo čim prej, kar bo v dobro pacientov.

Proinsias De Rossa (S&D),    v pisni obliki. – Podpiram ta predlog o čezmejnem
zdravstvenem varstvu. Zdravstvenega varstva se ne sme nikoli obravnavati kot komercialne
tržne storitve. Namen te pobude je zagotoviti, da ne obstajajo nepotrebne ovire za paciente,
ki se odločijo za zdravstveno varstvo v tuji državi članici. Njegov cilj je izvesti, kar je Sodišče
Evropskih skupnosti predpisalo v mnogih sodbah. Poleg tega želi razjasniti pravico pacienta,
da mu domača država povrne stroške. Ob zagotavljanju visokokakovostnega, varnega in
učinkovitega čezmejnega zdravstvenega varstva pa je pomembno zagotoviti tudi ustrezno
ravnovesje med pravico pacientov EU, da poiščejo zdravljenje v tujini, ter zmožnostjo
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nacionalnih zdravstvenih sistemov in nacionalnimi zdravstvenimi prednostnimi nalogami.
Ta direktiva bo razjasnila povračilo stroškov zdravljenja, ki so ga pacienti prejeli v drugi
državi članici, in zagotovila dobro delovanje in finančno ravnovesje nacionalnih
zdravstvenih sistemov. Pomembno je, da se lahko države članice odločijo za vzpostavitev
dobro opredeljenega sistema predhodne odobritve za povračilo stroškov bolnišnične ali
specialistične oskrbe.

Marielle De Sarnez (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) S tem, ko predlagamo sistem, v katerem
bodo imele prednost potrebe pacientov, pošiljamo močno sporočilo našim sodržavljanom.
Evropski parlament vztraja pri enotnem in odločnem stališču o pristnem priznavanju
potreb pacientov v Evropi, kar predstavlja prvi korak za okrepitev pravice pacientov do
dostopa do varnega in visokokakovostnega zdravstvenega varstva v Evropi. Skladno z
novimi pravili bodo lahko evropski državljani prejeli povračilo stroškov zdravljenja, ki so
ga prejeli v drugi državi članici, pod pogojem, da bi bila ta vrsta in stroški tega zdravljenja
sicer kriti v njihovi domači državi. Oblasti bodo lahko od pacientov zahtevale, da zaprosijo
za predhodno odobritev zdravljenja, če bo moral pacient v bolnišnici prebiti vsaj eno noč,
ali specializiranega zdravljenja, zavrnitev odobritve pa bo treba jasno utemeljiti. Odločitev
za zdravstveno varstvo v tujini bi lahko prinesla koristi predvsem pacientom, ki so na
dolgih čakalnih listah, ali tistim, ki ne morejo najti specializiranega zdravstvenega varstva.
Zdaj moramo zagotoviti, da se bo izvajanje te direktive ustrezno nadzorovalo in da bo
obrodila prave rezultate za področju zdravstvenega varstva za paciente v Evropi.

Anne Delvaux (PPE),    v pisni obliki. – (FR) O vprašanju čezmejnega zdravstvenega varstva
so se dolgo odvijala pogajanja, naletelo pa je tudi na protest, ko je prejšnji predlog povzročil
tveganje za dvohitrostno zdravstveno varstvo, ki izrecno podpira zdravstveni turizem za
premožnejše paciente, medtem ko je v škodo tistih držav članic, ki ne bi mogle načrtovati
zdravstvenega varstva na podlagi povpraševanja, ki je odvisno od ponujene kakovosti ...
Besedilo, ki smo ga sprejeli v sredo, je bolj sporazumno. Evropskim pacientom omogoča,
da koristijo zdravljenje, ki ni na voljo v njihovi državi ali za katerega obstajajo zelo dolge
čakalne liste. Stroške zdravljenja v drugi državi članici povrne država, v kateri je pacient
prijavljen, vendar so omejeni na znesek, ki bi se kril za podobna zdravljenja ... Pacienti
bodo morali zaprositi za predhodno odobritev nekaterih specializiranih zdravljenj ali
zdravljenj, pri katerih bodo morali prebiti v bolnišnici vsaj eno noč. Toda vsaka zavrnitev
odobritve bo morala biti utemeljena. To je še en korak več v smeri bolj konkretne Evrope
zdravja. S tem smo lahko samo zadovoljni.

Robert Dušek (S&D),    v pisni obliki. – (CS) Kar zadeva dostop do čezmejnega
zdravstvenega varstva, je prisotno splošno pomanjkanje ozaveščenosti in vnaprej odklonilen
odnos. Svoboščine EU načelno dajejo vsakemu državljanu pravico, da uporabi zdravstvene
storitve v drugi državi članici, če je zdravljenje tam bolj kakovostno ali hitrejše in če zanj
plača sam. Zagotovljen dostop do zdravstvenega varstva v drugi državi članici je torej
prednostno vprašanje. Ta razprava se vleče že leta, dosegli pa nismo nobenega pomembnega
napredka. Zdravljenje lahko prejmemo v drugih državah članicah samo v nujnih primerih.
Zato ni mogoče načrtovati zdravstvenega varstva ali zdravljenja v drugi državi članici.

Vedno je treba imeti zdravstveno zavarovanje v zadevni državi, ki ga seveda lahko dobijo
samo državljani EU s stalnim bivališčem v zadevni državi. To je preprosto nesmiselno, saj
državljan ne more biti vključen v zdravstveno zavarovalno shemo v dveh ali več državah
EU, saj ima lahko samo en glavni stalni naslov, namreč v državi, v kateri ima stalno bivališče.
To pomeni, da z zakonom preprečimo državljanom EU, da bi več vlagali v svoje zdravje
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in zdravljenje, če to poskusijo. Priporočilo je vsaj majhen korak v pravo smer, zato bom
glasoval za njegovo sprejetje.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Ta predlog pojasnjuje in olajšuje
dostop do čezmejnega zdravstvenega varstva in uveljavljanja pravice, da stroške povrne
država članica, v kateri je pacient zdravstveno zavarovan, kar bi vsem pacientom v EU
omogočilo uporabo zdravstvenega varstva v drugih državah članicah. Te pravice je Sodišče
Evropske unije pravzaprav že priznalo. Gre za korak naprej v postopku evropskega
povezovanja in krepitve solidarnosti, ki prinaša krajše čakalne liste, bolj kakovostno
zdravstveno varstvo in spodbudo za znanstvene raziskave. Prednost imajo redke bolezni,
diagnoza in zdravljenje pa se zdaj lahko opravita v najbolj primerni državi članici. Ta
direktiva je namenjena vsem Evropejcem, ki potrebujejo zdravstveno varstvo. Zato se
portugalska ministrica za zdravje zelo moti, ko pravi, da je ta možnost namenjena bolj
izobraženim in premožnejšim: tako je zdaj, brez direktive. Portugalska ima odlično
zdravstveno varstvo in ne more ostati ob strani tega pomembnega projekta: država mora
izkoristiti to direktivo, da se še bolj posodobi in da lahko zagotavlja konkurenčne storitve
na tem področju vsem Evropejcem, ki jih potrebujejo.

Carlo Fidanza (PPE)  , v pisni obliki. – (IT) Pozdravljam novo zakonodajo, ki ureja pravice
pacientov do zdravljenja v drugih državah članicah EU. Skupina Evropske ljudske stranke
(Krščanskih demokratov) je v tesnem sodelovanju z drugimi političnimi skupinami ponovno
opravila temeljno delo. Poročilo naše francoske kolegice gospe Grossetête je bilo sprejeto
po dolgih pogajanjih s Svetom, omogočilo pa bo znaten napredek na področju, kjer
obstoječa zakonodaja ni zadostovala. Nova zakonodaja, ki zadeva samo ljudi, ki se odločijo
za zdravljenje v tujini, predpisuje, da se državljanom EU lahko povrnejo stroški zdravljenja
v tuji državi članici, pod pogojem, da država članica zdravstvenega zavarovanja krije
zdravljenje in z njim povezane stroške. Vse to je pomembno zlasti, če pomislimo, da bi
zdravstveno varstvo v tujini lahko najbolj koristilo pacientom, ki so na dolgih čakalnih
listah ali ki ne najdejo specialistične oskrbe.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Glasovali smo proti direktivi o
uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva, čeprav je
bilo prvotno besedilo nekoliko spremenjeno. To končno besedilo je rezultat kompromisa
z večino v Svetu, države članice pa ga morajo prenesti v svojo zakonodajo v 30 mesecih.

Proti smo glasovali zaradi uporabe načela prostega pretoka zdravstvenih storitev brez
upoštevanja njihovih posebnosti, vključno s potrebo po javni nacionalni zdravstveni službi,
katerih osnovni namen v vsaki državi je odzvati se na potrebe svojih državljanov.

Ne smemo pozabiti, da je bil ta predlog Komisije pripravljen po tem, ko je Parlament
leta 2007 zavrnil vključitev zdravstvenih storitev v direktivo o storitvah na notranjem trgu
zaradi ključnega boja delavcev in javnosti, ki so porazili ta del zloglasnega predloga
Bolkesteinove direktive.

Toda končna odločitev Parlamenta, proti kateri smo se ves čas borili, v marsičem popušča
in vsaki državi članici, ki to želi, omogoča uporabo določenih mehanizmov za zaščito
lastnih javnih služb.

Čeprav bo dostop do zdravstvenih storitev težji, predvsem za ljudi, ki si ne morejo privoščiti
zasebnega zdravstvenega varstva ali potovanja v tujino, bodo praktične posledice izvajanja
še vedno odvisne od odločitve portugalskega parlamenta in vlade.
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Lorenzo Fontana (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Nujno je treba izboljšati razmere v zvezi s
pravico državljanov do zdravstvenega varstva, ko se nahajajo v drugi državi članici. Upam,
da se strah pred čezmernim poseganjem evropske zakonodaje v zakonodajo držav članic
ne bo uresničil. Mislim pa, da je za paciente dobro, da lahko uveljavijo pravico do zdravljenja
v drugi državi članici in povračila stroškov v najvišji višini, ki jo dovoljuje njihov zdravstveni
sistem. Zato sem se odločil, da podprem priporočilo gospe Grossetête.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    v pisni obliki. – (GA) Podpiram pravico pacienta, da
poišče potrebno zdravljenje v tuji evropski državi. Vsak irski državljan in vsak evropski
državljan ima pravico potovati v drugo državo Evropske unije zaradi zdravljenja. Ne
podpiram „zdravstvenega turizma“, podpiram pa sistem, ki bi pomagal upokojencem,
živečim v tujini, in obolelim za redkimi ali nenavadnimi boleznimi.

Elisabetta Gardini (PPE)  , v pisni obliki. – (IT) V prejšnjih razpravah parlamentarnega
odbora je bilo pogosto rečeno, da namen te direktive ni spodbujati „zdravstveni turizem“,
temveč samo oblikovati jasna pravila o čezmejnem zdravstvenem varstvu.

Pomembno je, da zdravljenje v državi članici, kjer pacient nima zdravstvenega zavarovanja,
temelji na dokazani, objektivni potrebi, tako da se nacionalnih zdravstvenih sistemov ne
bi obremenjevalo s čezmernimi stroški, ki bi neizogibno okrnili njihovo učinkovitost. Na
področju redkih bolezni je bil dosežen napredek: pacienti bodo imeli lažji dostop do visoko
specializiranega zdravljenja in bodo lahko zaprosili za obisk specialista v drugi državi
članici.

Zato menim, da je pomembno vzpostaviti nacionalne kontaktne točke, ki bodo pacientom
zagotovile vse informacije o razpoložljivem zdravljenju v drugih državah ter o dostopu
do čezmejnega zdravstvenega varstva in povračilu stroškov le-tega. Na koncu bi rada
poudarila, da se izključne pristojnosti držav članic nad razpoložljivimi zdravljenji in etičnimi
odločitvami na področju zdravja v nobenem primeru ne sme postaviti pod vprašaj.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    v pisni obliki. – (PL) Direktiva o
uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva je skrajno
nujen nov pravni instrument, ki lahko znatno izboljša položaj pacientov v Evropski uniji.
Pacienti, ki želijo danes koristiti zdravstvene storitve v tuji državi, naletijo na mnoge upravne
in finančne ovire. Zato si lahko le najpremožnejši privoščijo razkošje zdravljenja v tujini.
V odgovor na te težave predlog direktive določa, da morajo biti upravni postopki čim bolj
poenostavljeni, na primer omejuje obveznost predhodne odobritve zdravljenja, ki jo mora
dati nacionalni zdravstveni organ, in zagotavlja boljšo izmenjavo informacij o zdravstvenih
storitvah v drugih državah z vzpostavitvijo nacionalnih kontaktnih točk. To ne predstavlja
spodbujanja „zdravstvenega turizma“, kot trdijo nekateri, temveč gre za zagotavljanje
pravice do zanesljive, visokokakovostne oskrbe, ko je ta potrebna. Mislim tudi, da lahko
direktiva dolgoročno pomaga izenačiti raven zdravstvenih storitev med posameznimi
državami članicami EU.

Pri preučitvi predloga direktive moramo imeti v mislih dobrobit pacienta. Zakonodajalci
so zadolženi za sprejetje zakona, ki bo čim bolj zmanjšal formalnosti pri dostopu do
zdravnikov in omogočil državljanom, ki so slabega zdravja, široko izbiro med zdravstvenimi
storitvami. Zato z vsem srcem podpiram predlog direktive o uveljavljanju pravic pacientov
na področju čezmejnega zdravstvenega varstva in upam, da bodo pogajanja, ki potekajo
že sedem let, privedla do sporazuma s Svetom.
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Robert Goebbels (S&D),    v pisni obliki. – (FR) Na koncu sem glasoval za direktivo o
čezmejnem zdravstvenem varstvu. Kompromis med Parlamentom in Svetom je sprejemljiv,
zlasti ker priznava pravico držav, da sprejmejo ukrepe za zaščito finančnega ravnovesja
svojih sistemov socialne varnosti, med drugim tudi s sistemom predhodne odobritve za
povračilo stroškov bolnišničnega zdravljenja v drugi državi članici. To bo preprečilo
vsakršen zdravstveni turizem.

Prejšnja Komisija je zmotno menila, da je zdravstveno varstvo le še ena komercialna storitev.
Nekateri poslanci Evropskega parlamenta pa zmotno razglašajo, da je „Evropa zdravja zdaj
realnost“. Najboljša zdravljenja ne bodo nikoli dostopna navadnim državljanom, temveč
bodo odvisna od odnosov in zlasti zajetne denarnice. Žal je to realnost, ki je direktiva ne
more olepšati.

Louis Grech (S&D),    v pisni obliki. – Pozdravljam poročilo gospe Grossetête o sprejetju
direktive o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva.
Današnje glasovanje nas je pripeljalo korak bliže kodifikaciji pravic pacientov v evropsko
zakonodajo. Bistveno je, da po uveljavitvi direktive finančno breme čezmejnega
zdravstvenega varstva ne bo padlo na paciente in da se stroški povrnejo pravočasno, hitro
in tekoče. Visoka kakovost, enakost, solidarnost in univerzalnost morajo ostati vodilna
načela med prenosom in izvajanjem v različnih državah članicah. Poleg tega morajo vlade
objaviti časovne okvire in akcijske načrte, ki bodo opredeljevali, kako najbolje spremljati
in zagotoviti takšno izvajanje.

In končno, ta direktiva bo zares učinkovita, le če bo Komisija spremljala in nadzorovala
usklajevanje med državo članico zdravstvenega zavarovanja in državo članico zdravljenja
ter zagotovila, da se preprečijo vse neenakosti in odstopanja pri dostopu do čezmejne
oskrbe in zdravljenja pacientov.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Sem iz edine regije v Franciji, ki meji
na tri druge države članice EU in zastopa volivce, ki jih čezmejna vprašanja posebej zadevajo,
zato sem zelo občutljiva za te težave. Meje so še vedno vse prepogosto ovire na področjih
vsakodnevnega čezmejnega življenja. Evropa temelji na načelu prostega pretoka oseb; ta
svoboda, mobilnost državljanov, mora veljati tudi na paciente. Zato je vprašanje čezmejnega
zdravstvenega varstva seveda ključno. Zato sem odločno glasovala za to poročilo o pravicah
pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. To besedilo bo pacientom
olajšalo iskanje zdravljenja v drugi državi članici. Predvsem pa pojasnjuje pravila, ki bodo
veljala; pacienti bodo imeli dostop do več informacij (zlasti prek kontaktnih točk) o njihovih
pravicah ali povračilu stroškov. To torej predstavlja odločilen in zelo konkreten korak, ki
bo prispeval pravo dodano vrednost pri gradnji socialne Evrope in prave Evrope zdravja.

Mathieu Grosch (PPE),    v pisni obliki. – (DE) Pozdravljam direktivo o pravicah pacientov
na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. Zagotavljanje zdravstvenih storitev v
najkrajšem možnem času ob jasni osredotočenosti na pacienta, kar lahko pacienti poiščejo
tudi v drugih državah članicah, je nujen pogoj za zbližanje Evrope. Čezmejno zdravstveno
varstvo je vsakodnevna realnost na obmejnih območjih, iz kakršnega prihajam. Glede na
to sem zelo vesel, da bo dostop do zanesljivega, visokokakovostnega čezmejnega
zdravstvenega varstva lažji in da bodo stroški zdravljenja povrnjeni. Zlasti podpiram
ustvarjanje dodane vrednosti za paciente, ki so na čakalnih listah. Ti novi predpisi jim bodo
omogočili hitrejšo obravnavo v drugi državi članici, namesto dolgega čakanja na zdravljenje
v domači državi. Oblikovanje pravil glede zavrnitve predhodne odobritve je smiselno in
dodatno pojasnjuje razmere. Toda nekatere težave glede čezmejnega zdravstvenega varstva
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ostajajo nerešene, zlasti za dolgotrajne čezmejne dnevne migrante, ki po upokojitvi ne
bodo imeli dostopa, ali pa le omejenega, do zanje pomembnih storitev v državi, kjer so
prej delali.

Sylvie Guillaume (S&D),    v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za to besedilo, ki se na
koncu izogne obravnavi zdravstvenega varstva kot le še enega proizvoda. Poleg tega bi se
rada španskemu predsedstvu zahvalila za to in za podporo ponovne uvedbe sistema
predhodne odobritve čezmejne in specialistične oskrbe.

Res je, da Evropska unija spodbuja mobilnost svojih državljanov in je dolžna sprejemati
zakonodajo o zdravstvenih storitvah. Toda zagotoviti moramo, da zdravje ostane javna
dobrina, dostopna vsem pod najboljšimi možnimi pogoji, ne pa vir rasti, ki hujska
nacionalne zdravstvene sisteme in sisteme socialne varnosti drugega proti drugemu.

Małgorzata Handzlik (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Direktiva o uveljavljanju pravic pacientov
na področju čezmejnega zdravstvenega varstva je ključen korak v smeri odprave ovir, na
katere so pacienti do zdaj naleteli v državah članicah EU. Njen prvenstveni cilj je Evropejcem
olajšati dostop do zdravstvenega varstva v drugih državah članicah EU in predvsem dostop
do storitev, ki niso na voljo v njihovi domači državi. To je dobra novica predvsem za tiste,
ki živijo v čezmejnih območjih, in zlasti za posameznike, obolele za redkimi boleznimi,
ki potrebujejo specialistično zdravljenje, ki ni na voljo v njihovi domači državi. Veselijo
me tudi številne določbe, ki zagotavljajo določene koristi za paciente, na primer vzajemno
priznavanje zdravniških receptov, odprava potrebe po dodatnem zavarovanju v tujini in
dostop do zdravstvene dokumentacije. Ključna je tudi zamisel o vzpostavitvi nacionalnih
kontaktnih točk, ki naj bi obveščale paciente o njihovih pravicah.

Pacienti morajo biti celovito seznanjeni s postopki za dostop do zdravljenja v tujini. Ravno
tako morajo biti obveščeni o postopkih za povračilo stroškov zdravljenja v tujini, ki se jim
povrnejo glede na trenutne stroške v državi, kjer so zavarovani. Mislim, da bodo najdene
rešitve pacientom olajšale dostop do varne, visokokakovostne zdravstvene oskrbe v celotni
Evropski uniji.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Glasoval sem za izključitev zdravstvenega
varstva iz obsega uporabe direktive o storitvah pred nekaj leti in glasoval sem proti direktivi
o čezmejnem zdravstvenem varstvu na prvi obravnavi. Takrat je bilo očitno, da je v Komisiji
prisotna nagnjenost, da se zdravstveno varstvo obravnava kot produkt, s katerim je mogoče
trgovati. Sam vidim zdravstveno varstvo drugače – pacientov ne bi smeli obravnavati zgolj
kot potrošnikov, ki plačajo. Toda Svet je znatno izboljšal predlog zakonodajnega akta in
pravno podlago pomaknil proč od zgolj vprašanja notranjega trga. Zato sem glasoval za
poročilo in prepričan sem, da bo izboljšalo pravice pacientov v celotni Evropi.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za ta dokument, ker naj bi
okrepil pravice pacientov v čezmejnem zdravstvenem varstvu. Žal je danes pri vprašanju
dostopnosti do zdravstvenega varstva in povračila stroškov ter pristojnosti za klinično
spremljanje, povezanem s čezmejnim zdravstvenim varstvom, še vedno preveč
nedorečenega. Ta direktiva bi morala vsem pacientom – ne le najbolj obveščenim in
najbogatejšim – omogočiti, da bi uživali nekatere pravice na področju zdravstvenega
varstva, ki jih je že priznalo Sodišče Evropske unije. Namen tega dokumenta nikakor ni
spodbujati čezmejno zdravstveno varstvo kot tako, treba pa ga je omogočiti, kadar je
koristno ali potrebno, ter zagotoviti njegovo varnost in kakovost. Direktiva naj bi pacientom
omogočala izbiro, ki bo temeljila na njihovih potrebah, ne pa na finančnih sredstvih, ter
na utemeljenih odločitvah, ne na prisili. Poleg tega se strinjam s stališčem Parlamenta, da
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mora v izogib diskriminaciji oseb z nižjimi dohodki država članica izvora plačati
neposredno bolnišnici v drugi državi, ki zagotavlja zdravljenje, pri čemer od državljanov
ne bi smela zahtevati, da vnaprej poravnajo stroške, ali pa bi vsaj morali biti vsi stroški
takoj povrnjeni pacientu. Ravno tako je zelo pomembno, da vse države članice vzpostavijo
nacionalne kontaktne centre, ki pacientom posredujejo vse potrebne informacije, npr. o
razpoložljivosti zdravstvenega varstva, postopkih in potrebni dokumentaciji.

Filip Kaczmarek (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Za sprejetje poročila gospe Grossetête sem
glasoval iz več ključnih razlogov. Direktiva o uveljavljanju pravic pacientov na področju
čezmejnega zdravstvenega varstva ima številne pozitivne vidike. Ruši ovire do zdravljenja,
za vse zagotavlja enak dostop do zdravstvenega varstva v celotni EU, odpravlja
diskriminacijo pacientov, uvaja vzajemno priznavanje zdravniških receptov, skrajšuje
čakalne dobe za preglede pri zdravnikih in ukinja potrebo po dodatnem zavarovanju v
tujini. Dejstvo, da direktiva uvaja širok dostop do zdravstvenega varstva oseb, obolelih za
redkimi boleznimi, in višje stopnje povračila stroškov invalidom so dodatne točke, ki
govorijo v njen prid.

Direktiva si prizadeva preprečiti zdravstveni turizem s tem, ko opredeljuje, da se stroški
zdravljenja povrnejo v višini, ki je zajamčena v državi zavarovanja, če pa so dejanski stroški
nižji, se povrnejo v celoti.

Vprašanje odobritve je sprožilo veliko razpravljanja. Predhodna odobritev nacionalnega
zdravstvenega sklada bo potrebna samo v primeru bolnišničnega zdravljenja ali dragih
zdravstvenih postopkov ter ne bo obvezna za nobeno drugo obliko zdravljenja, pod
pogojem, da je to zdravljenje zajeto v tako imenovani košarici zajamčenih storitev. Če
država članica pacientom ni odobrila specialističnega zdravljenja na nacionalni ravni,
direktiva pacientom ne daje nobene nove pravice do takšnega zdravljenja v tujini ali do
povračila stroškov zanj. Ključna izjema so oboleli za redkimi boleznimi.

Sandra Kalniete (PPE),    v pisni obliki. – (LV) Direktiva o pravici državljanov Evropske
unije do zdravljenja v kateri koli od 27 držav članic je pomemben korak k boljšemu
zdravstvenemu varstvu v Evropski uniji. Prišla je ob pravem času glede na razširjeno
mobilnost delovne sile v EU. Ko bo direktiva stopila v veljavo, bodo pacientom na voljo
obsežne informacije o novih pravilih, tako da bodo državljani spoznali, kakšne možnosti
imajo na voljo, in jih v celoti izkoristili. Državljani bodo lahko prejeli začetno zdravljenje
v kateri koli državi članici, zdravniki pa ne bodo smeli odreči zdravljenja. Direktiva
opredeljuje, da bodo v prihodnosti državljani lahko izbirali, v kateri državi članici bodo
prejeli načrtovane zdravstvene storitve.

Vendar bodo morali pridobiti predhodno odobritev domače države, saj se bo zdravljenje
plačalo po cenah, ki prevladujejo v državi bivališča pacienta. Kljub temu je to korak v pravo
smer, saj se bo povečala dostopnost zdravstvenih storitev. Ne smemo pozabiti, da imajo
državljani pravico do zdravstvenih storitev v tuji državi članici, če te storitve niso na voljo
v njihovi domači državi članici. To je pomembno predvsem v primerih zapletenih ali redkih
bolezni. Zato moja skupina in jaz podpirava to direktivo, saj predstavlja pomemben korak
Parlamenta; korak, ki bo ugodno vplival na življenje ljudi v Evropi.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podprl sem priporočilo gospe Grossetête, ker
bo ta predlog direktive koristil evropskim državljanom. Novi predpisi o zdravljenju dejansko
določajo, da se evropskim državljanom lahko povrnejo stroški zdravljenja, prejetega v
drugi državi članici, pod pogojem, da bi bila zdravljenje in njegovi stroški praviloma krita
tudi v domači državi. To bo koristilo pacientom in znatno skrajšalo čakalne liste, ki so
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včasih pretirano dolge. Naša družba je vse bolj mobilna in mislim, da je zdaj bolj kot kadar
koli pomembno olajšati mobilnost med državljani Evropske unije, vključno na področju
zdravstvenega varstva, ki je življenjsko pomembno. Menim tudi, da je treba opozoriti na
novo zakonodajo o boju proti redkim boleznim, saj je njen cilj okrepiti sodelovanje držav
članic, kar bi zagotovilo, da lahko evropski pacienti v celoti uveljavljajo svojo pravico do
zdravljenja.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Direktivo o uveljavljanju
pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva vidim kot uspeh, zato
sem glasovala za sprejetje njenih določb. Zdravje je naše največje bogastvo. Želim si, da bi
imeli Evropejci dostop do zdravstvene oskrbe najvišjega možnega standarda. Direktiva je
vir priložnosti in upanja za paciente, zdravstvene sisteme pa sili v nadaljnje reforme.
Direktiva odpira evropske bolnišnice in klinike, med drugim tudi za poljske paciente.
Predstavlja potrditev, da je Evropa v postopku gradnje in da je naša prednostna naloga
izboljšati in spodbujati sodelovanje med državami članicami EU na področju varovanja
zdravja.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. – Glasoval sem za to poročilo, saj pojasnjuje, da lahko
britanski pacienti na račun države v tujini prejmejo samo zdravstveno varstvo, do katerega
bi bili upravičeni skladno z nacionalnim zdravstvenim sistemom. Pozdravljam dejstvo, da
so bile zavrnjene spremembe, s katerimi bi se pravice razširile na dostop do „vseh metod
zdravljenja, ki so v mednarodni medicini zadostno preskušene in testirane“ ali „enako
učinkovito zdravstveno varstvo“. Breme, ki bi padlo na nacionalni zdravstveni sistem zaradi
nenadzorovane uporabe čezmejnega zdravstvenega varstva, bi lahko bilo ogromno.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (CS) Predloženi dokument sega v čas razprave,
ki je potekala v Evropskem parlamentu v prejšnjem parlamentarnem mandatu. Dejanski
predlog Komisije je vseboval nekaj pomanjkljivosti in tveganj, ki bi lahko negativno vplivala
na varstvo potrošnikov in s tem na državljane. Pozdravljam kompromis, ki ga vsebuje
sprememba 107, predvsem zato, ker daje pacientom večje jamstvo na področju čezmejnega
zdravstvenega varstva in poudarja pozitivne trende v smeri večje ozaveščenosti pacientov.
Nenazadnje se mi zdi pozitivno, da sprememba poudarja odgovornost držav članic za
zagotavljanje varnega, visokokakovostnega, učinkovitega in dostopnega varstva na
njihovem ozemlju. Pomembno se mi zdi tudi opredeliti pogoje, pod katerimi lahko država
članica zavrne predhodno soglasje. Sprememba vsebuje tudi pozitivne ukrepe glede
medobratovalnosti in podpira sodelovanje na področjih preprečevanja in diagnostike.

Véronique Mathieu (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Kako lahko zajamčimo temeljno pravico
evropskih državljanov do prostega gibanja v našem skupnem območju, ne da jim ponudimo
priložnost preprostega zdravljenja v državi članici, kjer nimajo stalnega bivališča? Sprejetje
tega predloga direktive bo končno omogočilo, da se mobilnost pacientov, ki je bistveni
vidik mobilnosti državljanov, doda pravnemu besedilu. Rada bi čestitala naši poročevalki,
ker je dosegla sporazum s Svetom o tem pomembnem besedilu, s katerega sprejetjem se
je predolgo odlašalo. Resnično upam, da bo prenos tega zakonodajnega akta v zakonodajo
držav članic dolgoročno omogočil evropskim državljanom pristen dostop do kakovostnega
čezmejnega zdravstvenega varstva.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) O vprašanjih dostopa do zdravstvenega varstva,
povračila stroškov in pristojnosti za klinično spremljanje v zvezi s čezmejnim zdravstvenim
varstvom si velika večina Evropejcev zaenkrat ni na jasnem. Namen te direktive je vsem
pacientom – ne samo najbolje obveščenim – omogočiti, da bi uživali nekatere pravice na
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področju zdravstvenega varstva, ki jih je že priznalo Sodišče Evropske unije. Kljub temu
ta direktiva ne odvezuje držav članic odgovornosti za zdravstveno varstvo njihovih
državljanov. Zadeva paciente in njihovo mobilnost v EU, ne pa prostega pretoka izvajalcev
storitev.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Če so čakalne liste za operacije v domači državi
pacienta dolge, si bo izjemno oddahnil, če bo plačilo stroškov zdravljenja v tujini zagotovila
njegova zdravstvena zavarovalnica. Ti predpisi bodo omogočili mobilnost obolelih za
kroničnimi boleznimi v Evropski uniji. Toda predpisi bodo uspešni samo, če lahko
zagotovijo tudi, da ne bo zdravstvenega turizma, ki bi pomenil še večji pritisk na že tako
obremenjene zdravstvene zavarovalnice. Poleg tega, da bi lahko bila nekatera zdravstvena
področja v državah z visokimi zdravstvenimi standardi preobremenjena, obstaja tudi
tveganje, da bodo morale revnejše države članice EU, ki so manj vložile v zdravstveno
varstvo, plačevati ogromne stroške. V tem smislu ne smemo spregledati dejstva, da sistem,
ki naj bi omogočil povračila med sistemi socialne varnosti držav EU, ne deluje in da so se
v letih nabrali dolgovi v višini več milijonov evrov. Čeprav lahko države članice teoretično
izključijo določene vrste zdravljenj, če jih skrbi, da bo pritok pacientov iz tujine ogrozil
njihov zdravstveni sistem, to v praksi ne bo tako preprosto. Ni nam še uspelo rešiti niti
obstoječih težav glede povračila stroškov, ukrepi za preprečevanje zdravstvenega turizma
pa verjetno ne bodo učinkoviti. Glasoval sem proti temu predlogu resolucije, da bi preprečil
skokovit porast stroškov socialnega varstva.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Glasoval sem za poročilo, ki ga je
predstavila gospa Grossetête, ker je zagotavljanje dostopa do čezmejnega zdravstvenega
varstva nedvomno dosežek, ki bo koristil evropskim državljanom. Mnogim našim
državljanom oskrba za njihovo bolezen ni dostopna v domači državi članici. Zato jim
moramo zagotoviti priložnost, da jo poiščejo kjer koli v Evropski uniji, kot tudi priložnost,
da se jim stroški zdravljenja povrnejo.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    v pisni obliki. – (PL) Evropski parlament je
19. januarja 2011 sprejel direktivo o pravicah pacientov na področju čezmejnega
zdravstvenega varstva, ki naj bi poenostavila pravila o zdravljenju v tujini. Z veseljem
ugotavljam, da je Evropski parlament kot sozakonodajalec igral ključno vlogo pri sestavi
jasnih določb, ki koristijo pacientom, med drugim glede povračila stroškov zdravljenja v
drugih državah. Določbe o čezmejnem zdravstvenem varstvu so še toliko pomembnejše,
ker vplivajo na vse državljane Evropske unije. Nova direktiva jamči vzajemno priznavanje
zdravniških receptov in preprostejši dostop do informacij o zdravljenju v tujini ter tudi
predpisuje večji obseg zdravljenja pacientov, obolelih za redkimi boleznimi, invalidom pa
daje večjo priložnost do višje stopnje povračila stroškov zdravljenja. Evropski parlament
naj bi sodeloval tudi pri vzpostavljanju nacionalnih kontaktnih točk v posameznih državah
članicah, ki bodo zagotavljale informacije o vseh vidikih zdravljenja v tujini. Te točke bodo
tesno sodelovale med seboj. Na koncu bi rad povedal, da je sprejeta direktiva nujno
potrebna, kajti trenutno veljavna zakonodaja o zdravljenju v tujini je nejasna in
prezapletena, zato je ključno poenostaviti te zadeve zavoljo vseh držav članic EU.

Alfredo Pallone (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za priporočilo za sprejetje
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov na področju
čezmejnega zdravstvenega varstva, ker menim, da je temeljnega pomena zagotoviti ustrezno
zdravstveno varstvo skladno z visokimi standardi kakovosti in varnosti pacientov v celotni
Evropski uniji. Ko bo direktiva sprejeta, bodo morali pacienti zaprositi za predhodno
odobritev zdravstvenega varstva v drugi državi članici. S tem bosta zajamčeni kakovost in
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varnost zdravljenja in zdravstvenih storitev. Pacienti bodo lahko nato zaprosili za povračilo
stroškov zdravljenja, ki bo temeljilo na višini stroškov, ki bi bili kriti za enako zdravljenje
v državi članici, kjer so zdravstveno zavarovani. Poleg tega jim bo zagotovljena zaščita,
zdravljenje in povračilo stroškov v vseh primerih redkih bolezni, katerih zdravljenje bo
rezultat sodelovanja med državami članicami na področju raziskav.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Vsaka država članica je odgovorna
za zagotovitev zdravstvenega varstva svojim državljanom. Ta direktiva določa pravila za
olajšanje dostopa do varnega in kakovostnega čezmejnega zdravstvenega varstva ter
spodbuja sodelovanje na področju zdravstvenega varstva med državami članicami, obenem
pa v celoti spoštuje nacionalne pristojnosti.

Visoko specializirano zdravstveno varstvo se je razvilo asimetrično, z razvojem centrov
odličnosti v določenih državah za redke in kronične bolezni, ki niso pogoste v določenem
kraju, vendar je zaradi njih potrebna specializirana oskrba. To je nedvomno ena od
predpostavk, na katerih temelji spodbujanje prostega pretoka na tem področju.

Ta direktiva je še en primer, kako Evropa služi Evropejcem, saj spodbuja solidarnost med
ljudmi, ustvarja koristi za paciente, zlasti obolele za redkimi ali kroničnimi boleznimi, ki
bi lahko imeli korist od dostopa do centrov odličnosti za bolezen, za katero trpijo.

Zaradi vsega tega sem glasovala za to poročilo.

Aldo Patriciello (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Direktiva bo vsem pacientom omogočila
uživanje pravic, ki jih je Sodišče Evropske unije že priznalo, sistemi socialne varnosti držav
članic pa bodo ostali v popolni pristojnosti držav članic, saj direktiva zadeva paciente in
njihovo mobilnost v Evropski uniji, ne pa prostega pretoka izvajalcev storitev.

Sem za to, da se natančno pregleda obstoječe nezadovoljive razmere na področju
zdravstvenega varstva, za katere je značilen razkol med sodno prakso in nacionalnimi
sistemi. Rad bi izpostavil, da je zavzel Parlament enako stališče na prvi in drugi obravnavi,
ko je kodificiral sodno prakso Sodišča o čezmejnem zdravstvenem varstvu (evropski
državljani imajo enako pravico do zdravljenja v drugi državi kot v domači državi) in se
strinjal z željo Sveta po boju proti zdravstvenemu turizmu.

Predlog vsebuje posebno zaščitno klavzulo in sistem predhodne odobritve, ki je prožen
za paciente, obenem pa bo omogočil pravočasno opozarjanje na morebitne izredne stroške.
Cilj je torej okrepiti pravice pacientov, namreč z zagotovitvijo informacij in sodelovanjem
med državami članicami.

Dolžnost države članice pacientovega zdravstvenega zavarovanja je, da svojim državljanom
zagotovi dostop do informacij. Priporočilo za drugo obravnavo gre še dlje in že vnaprej
upošteva možnosti elektronskih zdravstvenih storitev.

Rovana Plumb (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Glasovala sem za to poročilo v podporo
evropskim državljanom, saj opredeljuje jasnejša pravila o pravicah pacientov, da poiščejo
zdravljenje v tujini, in jim omogoča izbiro, ki bo temeljila na njihovih potrebah, ne pa na
finančnih sredstvih, ter na utemeljenih odločitvah, ne na prisili. V direktivi so opredeljena
naslednja načela: državljani bodo lahko brez predhodne odobritve v drugi državi članici
prejeli vso nebolnišnično oskrbo, do katere so upravičeni v svoji državi članici, in se jim
bodo stroški povrnili do zneska, ki je predviden za povračilo v njihovem sistemu. Bistveno
je tudi zagotavljanje informacij. Zato bo morala vsaka država ustanoviti nacionalne
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kontaktne točke, kjer se bodo lahko pacienti seznanili s storitvami zdravstvenega varstva,
ki so na voljo, postopki, ki jih je treba opraviti, ali postopki za vložitev pritožb in ugovorov.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Spričo zadev, o katerih je sodilo Sodišče Evropske
unije, je cilj te direktive razjasniti in okrepiti pravice uporabnikov do dostopa do varnega
in visokokakovostnega čezmejnega zdravstvenega varstva s spodbujanjem mobilnosti
pacientov v EU in krepitvijo sodelovanja in solidarnosti držav članic na tem področju. To
pomeni, da poročilo predstavlja pomemben korak v smeri evropskega povezovanja, zato
sem glasoval zanj.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Danes sprejeta zakonodaja je
pomemben korak naprej na področju pravic pacientov v EU. Zeleni verjamemo, da končni
kompromis, ki je bil sprejet danes, vzpostavlja pravo ravnovesje med zagotavljanjem pravic
pacientov do čezmejnega zdravstvenega varstva in zaščito določb o kakovostnih
zdravstvenih storitvah na nacionalni ravni. Pacienti bodo upravičeni do bolnišničnega
zdravljenja v drugih državah članicah in do povračila stroškov v znesku, predvidenem za
zdravljenje v njihovem sistemu. Vendar ta pravica ne sme ogroziti rentabilnosti nacionalnih
zdravstvenih sistemov. Zeleni verjamemo, da končni kompromis omogoča državam
članicam, da vzpostavijo smiseln sistem predhodne odobritve za povračilo stroškov
zdravljenja, poslanci Evropskega parlamenta pa smo uspeli omejiti seznam razlogov, zaradi
katerih se lahko pacientu odreče čezmejno zdravljenje. Pomembno je, da države članice
ne bodo mogle več zavrniti povračila po predhodni odobritvi, kar je bilo ključno vprašanje.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Direktiva o čezmejnem
zdravstvenem varstvu, o kateri naj bi glasovali danes, je revolucija, in to pozdravljam.
Pristojnosti na področju zdravstvenega varstva v Evropski uniji so zelo občutljivo vprašanje,
zato je edino prav, da vsaka država članica vzpostavi lasten sistem socialnega varstva in
zdravstvenega zavarovanja v skladu s svojo kulturo. Toda zakaj bi gradili Evropo in zajamčili
svobodo gibanja, če tega ne spremlja možnost dostopa do zdravstvenega varstva v celotni
Evropski uniji? Parlament si že tri leta prizadeva vzpostaviti pravno varstvo na področju
čezmejnega zdravstvenega varstva in pojasniti pogoje povračila stroškov. Prišlo bo do
velikega koraka in kolegici gospe Grossetête se zahvaljujem za opravljeno delo. To je
zgodovinski trenutek: gradi se Evropa zdravja, čezmejno zdravstveno varstvo ne bo več
nevarnost, temveč priložnost. Poskrbimo, da se bo to izvedlo v praksi, tako da bo lahko
vsak evropski državljan imel korist od visokokakovostnega zdravstvenega varstva. To je
cena, ki jo moramo plačati za zdravje.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    v pisni obliki. – Danes sem glasovala za boljšo pravno
jasnost in mobilnost pacientov v primerih, ko morajo ljudje potovati v tujino zaradi
zdravstvene oskrbe. Idealno bi bilo, če nobenemu pacientu ne bi bilo treba zapustiti domače
države zaradi zdravljenja, toda kadar je to nujno, morajo biti seznanjeni s svojimi pravicami
glede zdravljenja in povračila stroškov. Prav tako pomembno je, da zdravstvene službe
držav članic poznajo svoje obveznosti in da ohranijo pravico do izbire, upravljanja in
zagotavljanja svojih zdravstvenih storitev po lastni presoji.

Poročilo obravnava obe omenjeni ključni vprašanji kot tudi številna druga pomembna
vprašanja, tudi zdravljenje redkih bolezni in evropske referenčne mreže za spodbujanje
izmenjave najboljše prakse. Vprašanje čezmejnega zdravstvenega varstva ni bilo vedno
preprosto in zahvaljujem se poročevalki in poročevalcem v senci za trdo delo, ki so ga
opravili.
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Peter Skinner (S&D),    v pisni obliki. – Podpiram to poročilo, saj obravnava nekatere
obstoječe težave, ki jim vlade ne posvečajo pozornosti. Ta direktiva ne narekuje državam
članicam, kako naj vodijo svoje zdravstvene sisteme, kot namigujejo nekateri. Gre za
poročilo, ki ga Združeno kraljestvo lahko podpre, predvsem zato, ker so bile odpravljene
mnoge težave, povezane s prejšnjimi poročili. Direktiva o pravicah pacientov naj bi okrepila
pravice, ki so pacientom že dane; predvsem lahko tisti pacienti, ki ne morejo priti do
ustreznega zdravljenja v Združenem kraljestvu, zdaj potujejo drugam v EU skladno z že
obstoječimi določbami. Za to se bodo verjetno odločili zelo redki, namreč zaradi družinske
podpore obolelih; bližina tu igra najpomembnejšo vlogo.

Stroške v Združenem kraljestvu je treba povrniti, kadar obstajajo utemeljeni razlogi za
zdravljenje v tujini. Ne gre za blanket čeka za zdravstveni turizem; gre za uveljavljanje
obstoječih pravic državljanov Združenega kraljestva.

Bart Staes (Verts/ALE),    v pisni obliki. – (NL) Direktiva o čezmejnem zdravstvenem
varstvu – ki jo podpiram – pacientom dodeljuje nedvoumne pravice, da poiščejo zdravljenje
v tujini in da se jim povrnejo stroški v znesku, predvidenem za povračilo v domači državi.
To zagotavlja večjo pravno varnost pacientom v obmejnih območjih, ljudem, ki potujejo
v drugo državo, pacientom z redkimi boleznimi in pacientom, ki so na dolgih čakalnih
listah. Toda v interesu zaščite kakovostne oskrbe in poštenega dostopa do le-te lahko
države članice zahtevajo, da pacienti pridobijo predhodno dovoljenje za takšno zdravljenje.
To bo obvezno v primeru bolnišnične oskrbe ali zelo dragega ali tveganega zdravljenja.

Povračilo stroškov se lahko zavrne v nekaterih zelo omejenih okoliščinah (na primer, če
je enakovredno zdravljenje na voljo tudi v domači državi pacienta), države članice pa bodo
lahko posegle tudi v primeru, če bodo obstajali dokazi o pretiranih stroških. Direktiva torej
ohranja ravnovesje med pravico pacientov do kakovostnega zdravstvenega varstva in
pravico držav članic, da same financirajo socialno varstvo in organizirajo svoj zdravstveni
sistem. Poleg tega upam, da zaradi želje pacientov, da poiščejo zdravljenje drugje, ne bo
prišlo do nepotrebnega pritiska na visokokakovostne storitve, ki so prednostna izbira
velike večine pacientov, v državi, kjer so na voljo.

Michèle Striffler (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Tudi pacienti imajo pravico uživati svobodo
gibanja. Zato sem glasovala za poročilo o uveljavljanju pravic pacientov na področju
čezmejnega zdravstvenega varstva. V Alzaciji in vseh obmejnih regijah je vprašanje
čezmejnega zdravstvenega varstva ključno, kadar je na primer zdravstveno varstvo v tujini
bližje domu kot tisto, ki je na voljo v državi članici bivališča.

To poročilo bo vsem evropskim državljanom zagotovilo, da dobijo informacije o
čezmejnem zdravstvenem varstvu in se seznanijo s svojimi pravicami na tem področju
prek novih kontaktnih točk, ki bodo vzpostavljene v vseh državah članicah. Sprejetje tega
besedila je izhodišče za pristno Evropo zdravja, ki bo koristila 500 milijonom državljanom.

Nuno Teixeira (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Potrebni so določeni ukrepi, da bi dosegli cilj
vzpostavitve notranjega trga na podlagi prostega pretoka med državami članicami. Prost
pretok oseb in storitev posebno pozornost usmerja v zdravstveno varstvo, ki ga lahko
državljani države članice prejmejo v drugi državi članici. Sodišče Evropskih skupnosti je
priznalo pravice pacientov, zlasti glede dostopa do zdravstvenega varstva, ki zagotavljajo
visoko kakovost in varnost takšnega zdravstvenega varstva ter povračilo stroškov
pacientom. Za potrebno večjo pravno varnost na tem področju se bodo morale države
članice zavezati k medsebojnemu sodelovanju, predvsem prek priznavanja zdravniških
receptov, izdanih v drugih državah članicah, in z zagotavljanjem kakovostnih storitev na
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lastnem ozemlju. Rad bi poudaril dejstvo, da je Komisija dolžna sprejeti ukrepe za lažje
razumevanje informacij o receptih in navodil o uporabi zdravil, kjer sta navedeni zdravilna
učinkovina in odmerek, kar bo nedvomno koristilo pacientom. Glede na posebno naravo
tega vprašanja ga mora urejati ločena direktiva, ne direktiva o storitvah. Glasoval sem za
poročilo moje kolegice gospe Grossetête iz skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov), ker menim, da je potrditev pravice pacientov do čezmejnega zdravstvenega
varstva pomembna.

Róża, grofica Thun Und Hohenstein (PPE), (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
v pisni obliki. – (PL) Direktiva o pravicah pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega
varstva je izjemno pomemben dokument za državljane EU, zato sem zelo pozorno
spremljala delo na tem vprašanju. Z veseljem opažam, da direktiva daje pacientom pravico,
da izberejo, kje bodo prejeli zdravstveno varstvo, kar krepi skupni trg, ki je glavna tema
mojega dela v Evropskem parlamentu. To pomeni tudi, da uvaja prilagoditve, ki upoštevajo
svobodo državljanov, da potujejo in delajo v kateri koli državi članici EU. Ta direktiva, ki
bi jo lahko imenovali Schengen za zdravje, zajema vprašanja, kot so vzajemno priznavanje
zdravniških receptov, odprava diskriminacije pacientov na podlagi države izvora in ukinitev
potrebe po dodatnem zavarovanju v tujini.

Vprašanje ponarejenih zdravil in medicinskih izdelkov je prav tako zelo pomembno s
stališča skupnega trga. Direktiva poudarja, da so resen problem, zlasti v okviru čezmejnega
zdravstvenega varstva, enako pa velja tudi za zdravstveni turizem. Direktiva to težavo
rešuje z zagotovljenim povračilom stroškov v znesku, ki ga krije država izvora, če pa so
stroški nižji od tega zneska, se povrne dejanski znesek. Uvedene rešitve bodo pomagale
izboljšati razmere pacientov v Evropski uniji in bodo okrepile skupni trg, zato sem glasovala
za sprejetje direktive.

Thomas Ulmer (PPE),    v pisni obliki. – (DE) Vesel sem, da sem lahko glasoval za poročilo,
ki bo po sporazumu s Svetom na drugi obravnavi znatno izboljšalo prosto gibanje pacientov
v Evropski uniji. Ambulantno zdravljenje zdaj ne predstavlja nobene težave za državljane
EU, bolnišnično zdravljenje pa je postalo mnogo enostavnejše. Na takšnih področjih lahko
Evropa prispeva precejšnjo dodano vrednost. Rezultat tega je, da se zdravstveni sektor
postopoma preoblikuje iz kolaža posameznih storitev v enoten subjekt.

Viktor Uspaskich (ALDE),    v pisni obliki. – (LT) Za naše državljane je zelo pomembno,
da lahko prejmejo potrebne in visokokakovostne zdravstvene storitve, naj so doma ali v
tujini. Vesel sem, da to poročilo obravnava tudi mobilnost pacientov v EU. Litovci, ki živijo
in delajo v tujini, morajo imeti zagotovljeno možnost zdravljenja, če ga potrebujejo, ne da
bi zanj plačali absurden znesek ali mesece čakali v negotovosti. Informacije so ključne.
Podpiram predlog poročevalke, da naj bi vsaka država članica vzpostavila nacionalne
kontaktne točke, kjer se bodo lahko pacienti seznanili z dostopnostjo zdravstvenega varstva
in upravnimi postopki. Včasih pa zdravljenje za vsako bolezen ni na voljo v domači državi,
zato ga je v takih primerih treba zagotoviti v drugi državi. Prizadevati si moramo zagotoviti,
da čezmejno zdravstveno varstvo ali „zdravstveni turizem“ (kot ga poročevalka omenja v
tem primeru) ne oslabita naših nacionalnih zdravstvenih sistemov. Vzpostavljeno mora
biti popolno ravnovesje. Zaradi nizkih cen in prometnih povezav je Litva posebej privlačna
za druge prebivalce EU, ki v tujini iščejo možnosti cenejšega zdravljenja in operacij. Če
„zdravstveni turizem“ ne bo strogo nadzorovan, lahko povzroči presežek storitev ali
nepotrebne logistične stroške, zlasti za nove države članice EU, kot je Litva.
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Derek Vaughan (S&D),    v pisni obliki. – Struktura zdravstvenih služb v EU je zelo različna
in podpiram to direktivo, ki opredeljuje dosleden pristop k financiranju čezmejnega
zdravstvenega varstva.

Čeprav čezmejno zdravstveno varstvo zadeva le majhen odstotek državljanov EU, bo
razjasnitev obstoječih pravic teh pacientov v enem zakonodajnem aktu zagotovila finančno
zaščito državljanov, ki želijo odpotovati v drugo državo članico zaradi zdravljenja.
Pomembno je, da se pacientom, ki živijo v bližini nacionalnih meja, ali prebivalcem manjših
držav članic, ki so oboleli za redkimi boleznimi, zagotovi finančna podpora pri iskanju
zdravstvene oskrbe drugje v EU.

Sporazum bo pacientom omogočil povračilo stroškov za zdravljenje do zneska, ki je
predviden za povračilo v njihovem nacionalnem zdravstvenem sistemu za podobno
zdravljenje. Ta direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu bo zagotovila tudi, da države
članice vzpostavijo kontaktne točke, kjer bodo državljani, ki želijo odpotovati v tujino
zaradi zdravljenja, prejeli dovolj informacij.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) Evropski parlament je
19. januarja sprejel evropski zakonodajni akt o pravicah pacientov na področju čezmejnega
zdravstvenega varstva.

Dostop do zdravstvenega varstva za vse državljane EU, ne glede na njihovo državo bivališča,
lahko le podprem. Toda to ni glavni cilj tega besedila, ki si prizadeva predvsem okrepiti
notranji trg in ne toliko spodbujati univerzalni dostop do zdravstvenega varstva.

Besedilo navaja, da bi potovanje v tujino zaradi zdravljenja lahko prineslo koristi predvsem
pacientom, ki so na dolgih čakalnih listah, ali tistim, ki ne morejo najti specializiranega
zdravstvenega varstva.

Prva pravica pacientov je takojšnje in ustrezno zdravljenje, brez ovir, v kraju, kjer prebivajo.
Prikazovati kot pravico obveznost bolne osebe, da se preseli in plača potovanje v tujino,
da prejme ustrezno zdravljenje, je sprevrženo.

Namesto da bi podprli javne zdravstvene sisteme, s čimer bi zagotovili enakopraven dostop
do kakovostnega zdravstvenega varstva, se paciente poziva, da izberejo zdravljenje kjer
koli v Evropi kot katero koli drugo dobrino, ki je v prostem prometu v Evropski uniji.

Takšne zasnove zdravstvenega varstva ne morem podpreti.

Predlog resolucije: (B7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    v pisni obliki. – (LT) Strinjala sem se z resolucijo o
prostovoljnih sporazumih o partnerstvu FLEGT z Republiko Kamerun in Republiko Kongo.
Poudariti je treba, da ti prostovoljni sporazumi o trgovanju z lesom ne morejo spodkopati
splošnega cilja EU, ki je boj proti podnebnim spremembam, in morajo zagotoviti trajnostno
uporabo gozdov. Upam, da ti prostovoljni sporazumi ne bodo ovirali, temveč pripomogli
k zamisli o skupni ustavitvi trgovine z nezakonito pridobljenim lesom in da bodo prispevali
k prizadevanjem za ustavitev krčenja in uničevanja gozdov ter z njima povezanih emisij
ogljika in izgube biotske raznovrstnosti na svetu.

Zato podpiram pozive, da Komisija zagotovi skladnost politike EU in posveti največjo
pozornost zagotavljanju tega, da prostovoljni sporazumi o partnerstvu ne spodbujajo
razširitve dejavnosti industrijske sečnje v nedotaknjenih gozdnih pokrajinah, ter da sodeluje
z vsemi vladami, ki bodo v prihodnje podpisnice prostovoljnih sporazumov o partnerstvu,

91Razprave Evropskega parlamentaSL19-01-2011



pri spremljanju in ukrepanju na področju odpravljanja negativnih vplivov trgovinske
sečnje, tako posrednih kot neposrednih, na divje živali.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Pozdravljam prostovoljne sporazume
o partnerstvu zaradi tega, kar predstavljajo v smislu boja proti trgovini z nezakonito
pridobljenim lesom v EU. Poudariti želim pomen boja proti krčenju in uničevanju gozdov
ter emisijam ogljika in izgubi biotske raznovrstnosti, ki so posledica tega, na svetovni ravni.
Zgoraj omenjena poročila obenem spodbujajo gospodarsko rast, človekov razvoj in
trajnostne vire hrane. Komisijo pozivam, da zagotovi skladnost politike EU, s čimer bo
učinkovito prispevala k izpolnitvi mednarodnih obvez vseh sodelujočih v teh prostovoljnih
sporazumih o partnerstvu.

Marielle De Sarnez (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Po podatkih Združenih narodov
nezakonita sečnja predstavlja 20–40 % celotne proizvodnje lesa na svetu. Poleg tega krčenje
gozdov, ki poteka s hitrostjo okoli 13 milijonov hektarjev letno, po ocenah povzroči 20 %
svetovnih emisij CO2. Prostovoljni sporazumi o partnerstvu, ki jih je Parlament ravnokar
sprejel, bodo pripomogli k boju proti trgovini z nezakonito pridobljenim lesom s tem, ko
bodo izboljšali sledljivost lesa, pridobljenega v Republiki Kongo in Kamerunu, za kar gre
zasluga neodvisnim postopkom preverjanja in dobrim politikam gospodarjenja z gozdovi.
Bolj splošno pa bodo ti sporazumi opomnili na odgovornosti, ki jih ima Evropska unija
pri pogajanju o trgovinskih sporazumih. Evropska komisija mora izvajati dosledno
trgovinsko politiko in zagotoviti, da trgovinski sporazumi ne pripeljejo do obsežnega
krčenja gozdov zaradi zadovoljevanja povpraševanja po prosti trgovini z lesom ali
proizvodnji biogoriv. Zato Parlament vztraja, da Evropska komisija predstavi redno poročilo
o izvajanju teh sporazumov.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za predlog resolucije o izvrševanju
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov ter prostovoljnih sporazumih
o partnerstvu, saj nam bo pogajanje o slednjih omogočilo, da opredelimo dobro prakso
za prihodnja pogajanja z državami dobaviteljicami lesa z namenom izkoreninjenja
nezakonite sečnje ter ohranjanja in trajnostne rabe gozdnih virov na svetovni ravni.

Diogo Feio (PPE)  , v pisni obliki. – (PT) Nezakonita sečnja ni nič drugega kot ropanje
naravnih virov držav, ki dobavljajo les, ponavadi držav v razvoju, in predstavlja nedvoumen
napad na biotsko raznovrstnost in kakovost življenja ljudi ter njihove obete za prihodnost.
Če se taki sporazumi, kot sta bila dosežena z Republiko Kongo in Republiko Kamerun,
izkažejo za učinkovite v boju proti tej nadlogi, lahko tvorijo dobro podlago za prihodnje
sporazume te vrste. Pozdravljam skrb Evrope za zaščito naravnih virov drugih držav,
vendar moram poudariti, da je kljub ureditvenemu okviru iz sporazumov vsaka zmaga v
boju proti trgovini z nezakonito pridobljenim lesom v veliki meri odvisna od vlad in
institucij v državah, ki proizvajajo les. Brez njihove udeležbe in učinkovite zaveze bodo
vsi sprejeti instrumenti zaman. Ta model zato tudi poziva države sogovornice EU, da
prevzamejo odgovornost in sprevidijo, da morajo nujno zaščititi interese svojih prihodnjih
generacij ter ukrepati v interesu vseh, tako da se uprejo želji po takojšnjem dobičku.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Evropska unija si prizadeva boriti
proti nezakoniti sečnji, obenem pa poskuša ohraniti gozdne vire in spodbujati njihovo
trajnostno rabo po celotnem svetu.

Zato pozdravljam podpis prostovoljnih sporazumov o partnerstvu s Kamerunom in
Republiko Kongo, katerih cilj je boljše gospodarjenje z gozdovi in, kjer je treba, reforma
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obstoječe zakonodaje, da se zagotovi, da bodo dejavnosti gozdarskega sektorja pregledne,
spoštljive do pravic domorodnih ljudstev in da ne bodo škodljivo vplivale na okolje.

Ti sporazumi so ključni za izkoreninjenje nezakonite sečnje, kar bi naredilo konec krčenju
in propadanju gozdov ter emisijam ogljika in izgubi biotske raznovrstnosti, ki so posledica
tega, na svetovni ravni. Zato bi rad poudaril, da je pomembno pozvati Komisijo, da redno
pripravlja in predloži Parlamentu poročilo o napredku pri izvajanju različnih določb
obstoječih in prihodnjih sporazumov.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Ta resolucija pravilno navaja, da je obsežno
industrijsko izkoriščanje tropskih gozdov netrajnostno, saj vodi v propadanje in uničenje
ekosistemov, ki so zelo pomembni tako s funkcionalnega stališča kot v smislu naravnega
bogastva, ki ga varujejo. Menimo tudi, da je prav in pravi čas, da resolucija izpostavi omejitve
in protislovja prostovoljnih sporazumov o partnerstvu o izvajanju zakonodaje, upravljanju
in trgovanju na področju gozdov. Kljub temu pa ji manjka tisto, kar je potrebno za
obravnavo vzrokov nezakonite ali netrajnostne sečnje. Predvsem je treba omeniti, da te
težave ni mogoče ločiti od ogromnih pomanjkljivosti gospodarstev teh držav in visoke
stopnje revščine njihovih prebivalcev ter da je včasih ta dejavnost edini vir dohodka številnih
družin. To nas neizogibno pripelje do zaključka v spremembi, ki smo jo predlagali, a je
bila žal zavrnjena, da je mogoče nezakonito ali netrajnostno sečnjo ustaviti le z obravnavo
groznih socialnih in gospodarskih razmer v teh državah in preoblikovanjem gospodarskega
modela, ki temelji na veliki odvisnosti od izkoriščanja in izvoza izbranih surovin v
industrializirane države, kar spodbuja neokolonialne odnose odvisnosti ter ropanje virov
držav v razvoju in podrejanje teh držav.

Jarosław Kalinowski (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Ponovno bi rad uporabil forum
Evropskega parlamenta, da vse spomnim na pomen gozdov za podnebje, gospodarjenje
z vodami, kmetijstvo in kulturo zadevne države ali regije, zlasti na podeželju. Tudi tržna
vrednost izdelkov iz lesa je znatna. Zato moramo biti povsem prepričani, da je bil les iz
Kameruna, Republike Kongo ali katere koli tretje države pridobljen, prepeljan in dan na
trg zakonito, ob upoštevanju potreb lokalnih skupnosti in zakonodaje o upravljanju
gozdov. Sklenitev partnerstva s temi državami bo privedla do boljšega gospodarjenja z
gozdovi ter večje verodostojnosti in konkurenčnosti držav izvoznic na mednarodnem
prizorišču.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. – Pozdravljam to resolucijo, ki spremlja postopke
soglasja za prostovoljne sporazume o partnerstvu glede zakonodaje o gozdovih in trgovanja
z lesom s Kamerunom in Kongom. Resolucija pravilno poudarja, da bo od financiranja,
spremljanja ter vključenosti nevladnih organizacij in civilne družbe odvisno, ali bodo
prostovoljni sporazumi o partnerstvu dosegli svoje cilje.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) V boju proti ropanju biotske
raznovrstnosti je vprašanje uničevanja gozdov nadvse ključno. To je posledica predvsem
razmišljanja, usmerjenega v proizvodnjo, in sodobne globalizacije, zato je še vedno povsem
zakonito. Izvajanje dvostranskih prostovoljnih sporazumov o partnerstvu za boj proti
nezakonitemu izkoriščanju gozdov je zelo nepopoln korak v smeri vzpostavitve potrebnega
mehanizma za kaznovanje vseh okoljskih zločinov. Ti sporazumi, ki so še vedno zelo
nepopolni, a primerni, si kljub vsemu zaslužijo spodbudo in predvsem izboljšanje.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Sečnja v afriških državah pogosto poteka
nezakonito, kar močno vpliva na zaščito naravnih virov držav proizvajalk ter predstavlja
napad na biotsko raznovrstnost ter kakovost življenja ljudi in njihove obete za prihodnost.
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Podpis takšnega sporazuma z Republiko Kongo in Kamerunom bi lahko pomagal obrniti
ta trend, če bodo sporazumi učinkoviti in bodo brez dvoma uspeli narediti konec nezakoniti
sečnji v teh afriških državah. EU je treba pohvaliti, ker uporablja takšen sporazum za
ubranitev naravnih virov drugih. Toda če naj bodo te pobude uspešne, je zelo pomembno,
da v tem boju sodelujejo tudi vlade in institucije držav proizvajalk.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Ne moremo pričakovati, da bodo sporazumi
o partnerstvu glede svetovne trajnostne rabe gozdnih virov ustvarili čudeže. Proti nezakoniti
sečnji se bo mogoče učinkovito boriti le, če bo mogoče lokalne sisteme narediti odpornejše
proti korupciji, če bo mogoče zapreti stranska vrata, skozi katera se zaobide obstoječe
predpise, in, končno, če bo mogoče naložiti znatne kazni in sankcije za kršitev predpisov.
Kar zadeva okoljsko škodo, ki je posledica dejavnosti v gozdarskem sektorju, je pomembno,
da ne pozabimo na škodo, ki jo povzroča promet. Čeprav od sporazuma ne moremo
pričakovati čudežev, je korak v pravo smer, zato sem glasoval za to poročilo.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za predlog resolucije
o prostovoljnih sporazumih o partnerstvu o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in
trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo.
Glasovala sem za, ker menim, da nam pogajanje o teh prostovoljnih sporazumih o
partnerstvu omogoča, da pridobimo smernice o najboljših praksah, ki bi jih uporabili kot
precedens za tekoča pogajanja o drugih prostovoljnih sporazumih o partnerstvu z državami
proizvajalkami lesa.

V tem okviru pozdravljam dejstvo, da je EU sprejela svoj delež odgovornosti za
izkoreninjenje nezakonite sečnje kot tudi s tem povezane trgovine ter za krepitev
prizadevanj, povezanih z ohranjanjem in trajnostno rabo gozdnih virov na celotnem svetu.
Pozdravljam dejstvo, da so zaveze vpletenih strani glede izboljšanja gospodarjenja z gozdovi
pregledne in spoštljive do pravic domorodnih ljudstev, obenem pa zagotavljajo biotsko
raznovrstnost gozdov, varovanje podnebja in trajnostni človekov razvoj.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za predlog resolucije o
prostovoljnem sporazumu o partnerstvu s Kamerunom in Republiko Kongo. Poudaril bi,
da je treba pri pogajanjih o prihodnjih takšnih sporazumih predvideti ukrepe, ki bi zagotovili
cilje, namreč izkoreninjenje nezakonite sečnje, ohranjanje in trajnostno rabo gozdnih virov
ter spoštovanje pravic lokalnega prebivalstva.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Po temeljitem pregledu skupaj z več
nevladnimi organizacijami smo se odločili podpreti podpis dveh prostovoljnih sporazumov
o partnerstvu. Priporočila Zelenih je odbor soglasno sprejel. Vendar smo v obrazložitvi
zahtevali, da Komisija bolje pojasni nekatere podrobnosti. Zaradi obravnave nekaterih
dodatnih vprašanj je bilo ob podpori vseh političnih skupin vloženo vprašanje za ustni
odgovor z razpravo, ki poudarja, da mora Komisija zagotoviti izpolnitev nekaterih meril
ne le med postopkom podpisa, temveč tudi v najbolj ključni fazi izvajanja sporazumov.
Komisijo na primer pozivamo, naj v šestih mesecih od začetka veljavnosti katerega koli
prostovoljnega sporazuma o partnerstvu predstavi poročilo o ukrepih, ki so bili sprejeti
za zagotovitev nadaljevanja in ohranitve dialoga med fazo izvajanja med zainteresiranimi
stranmi in civilno družbo, vključno z lokalnimi in domorodnimi prebivalci. Besedilo
poudarja tveganje obsežnega izkoriščanja gozdov ter neposredni in posredni vpliv
trgovinske sečnje na divje živali, biotsko raznovrstnost, krčenje in propadanje gozdov ter
na lokalno prebivalstvo in domorodna ljudstva. Poskusili smo tudi izpostaviti, da je ključno
zagotoviti svobodo govora in spoštovanje človekovih pravic, da bodo lahko morebitne
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pritožbe upoštevane v kateri koli državi, na katero se nanaša prostovoljni sporazum o
partnerstvu.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Prostovoljni sporazumi o partnerstvu o
izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in
lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT) predstavljajo evropski model, ki je trenutno
v fazi osnutka, za boj proti nezakoniti mednarodni trgovini z lesom.

Odobreni partnerstvi z Republiko Kamerunom in Republiko Kongo vključujeta smernice
o dobri praksi, ki so lahko pomemben precedens za druga tekoča pogajanja z državami
proizvajalkami lesa. V odobrenem besedilu je ključna zamisel o skupni ustavitvi trgovine
z nezakonito pridobljenim lesom in proizvodi iz njega, prispevku k prizadevanjem za
ustavitev krčenja in uničevanja gozdov ter z njima povezanih emisij ogljika in izgube
biotske raznovrstnosti na svetu. Hkrati bi to spodbujalo trajnostno gospodarsko rast,
trajnostni človekov razvoj in spoštovanje domorodnih in lokalnih ljudstev.

Gozdovi so suverena lastnina države, v kateri se nahajajo, toda gozdno okolje je skupna
dediščina človeštva, ki jo je treba varovati, ohranjati in, kjer je mogoče, obnavljati, pri čemer
je končni cilj ohranjanje svetovne biotske raznovrstnosti in funkcij ekosistema ter varovanje
svetovnega podnebja pred spremembami, do katerih prihaja zdaj.

Bart Staes (Verts/ALE),    v pisni obliki. – (NL) V okviru FLEGT so začele države izvoznice
tropskega lesa sestavljati prostovoljne sporazume o partnerstvu z EU, da bi zagotovile
sledljivost in zakonitost lesa. Sporazumi predvidevajo tudi neodvisne postopke preverjanja.
S tem lahko postavijo standard za upravljanje in izkoriščanje gozdov. Sklenitev sporazumov
med Komisijo ter Kamerunom in Republiko Kongo lahko samo pozdravim. Ti sporazumi
so dobra podlaga za prihodnje prostovoljne sporazume o partnerstvu: na primer, z
nekaterimi azijskimi državami in Demokratično republiko Kongo.

Za skupino Zelenih/Evropske svobodne zveze je pomembno tudi dejstvo, da se je Komisija
zavezala, da bo v šestih mesecih po začetku veljave prostovoljnih sporazumov o partnerstvu
predstavila poročilo o ukrepih, ki so bili sprejeti za zagotovitev nadaljevanja in ohranitve
dialoga med zainteresiranimi stranmi in civilno družbo, vključno z lokalnimi in
domorodnimi prebivalci. Prekomerno izkoriščanje gozdov ne ogroža samo lokalnega
prebivalstva, temveč tudi živalstvo in rastlinstvo ter biotsko raznovrstnost. Ti sporazumi
bodo zmanjšali masovno krčenje gozdov, ki vodi k večjemu globalnemu segrevanju.

Priporočilo: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Strinjam se s ciljem oblikovanja pravnega
okvira, s katerim se bo vzpostavil sistem sledenja lesnih proizvodov, uvedli postopki
neodvisnega vladnega nadzora, ki bodo za vse lesne proizvode, izvožene iz Republike
Kamerun na evropske trge, zagotavljali zakonito pridobitev, sečnjo, prevoz in izvoz, s tem
pa vzpostavili temelje zakonitega upravljanja in uporabe v kamerunskem gozdnem sektorju,
ter s katerim se bo okrepilo izvrševanje zakonodaje in upravljanje na področju gozdov.
Menim tudi, da je ta sporazum izjemno pomemben, ker je ta država največja afriška
izvoznica lesa v Evropo in zaradi resnih težav na več stopnjah upravljanja, na primer
degradacije okolja in korupcije. Zagotoviti je treba tudi, da EU in Kamerun izpolnita
mednarodne zaveze v smislu okolja, sprejetja nadzora, ki ga bo izvajala civilna družba, in
večje vključenosti lokalnih in domorodnih skupnosti, kar bo slednjim zagotovilo
uveljavljanje njihovih temeljnih pravic.

95Razprave Evropskega parlamentaSL19-01-2011



Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za to priporočilo. V
Kamerunu gozd pokriva 40 % ozemlja in ta država je največji afriški izvoznik trdega lesa
v Evropo. Kamerun proda 80 % žaganega lesa EU. Vendar prihaja zaradi resnih problemov
pri upravljanju tega sektorja do degradacije okolja, neenakosti, vedno večje revščine in
korupcije. Raziskave nevladnih organizacij so pokazale, da je 20 % kongovskega lesa,
uvoženega na evropski trg, nezakonitega izvora, bodisi zaradi proizvodnje, prodaje,
predelave ali izvoza. Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in
Kamerunom je dober primer, da lahko z odgovornim kupovanjem pozitivno vplivamo
na kakovost okolja v tretjih državah ali v svetu nasploh, zmanjšamo onesnaženje in se
borimo proti podnebnim spremembam, revščini in korupciji. Prepričan sem, da lahko
načelo odgovornega kupovanja znatno zmanjša nepošteno in nezakonito trgovino ter
prispeva k zaščiti gozdov in biotske raznovrstnosti.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Pozdravljam zaveze, sklenjene med
EU in Republiko Kamerun, katerih cilj je boljše gospodarjenje z gozdovi in, kjer je treba,
reforma obstoječe zakonodaje, da se zagotovi, da bodo dejavnosti gozdarskega sektorja
pregledne, spoštljive do pravic domorodnih ljudstev in da ne bodo škodljivo vplivale na
okolje.

Gozdno okolje je skupna svetovna dediščina, ki jo je treba varovati, ohranjati in, kjer je
mogoče, obnavljati, pri čemer je končni cilj ohranjanje svetovne biotske raznovrstnosti in
funkcij ekosistema ter varovanje podnebja. Za dosego teh ciljev je ključnega pomena, da
partnerske vlade v Afriki in tretjih državah sestavijo načrte za gospodarjenje z viri in rabo
zemljišč. Obenem morajo določiti, kakšno pomoč bodo potrebovale od tujih partnerjev
in mednarodnih organizacij, da bi dosegle napredek pri teh ciljih.

George Sabin Cutaş (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Glasoval sem za sklenitev prostovoljnega
sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Kamerun o izvrševanju
zakonodaje na področju gozdov, saj bo zagotovil pravni okvir za zakonito upravljanje
izkoriščanja lesa v Kamerunu in njegov izvoz v EU. Njegov namen je odpraviti korupcijo,
ki je podlaga za nezakonito trgovino z lesom, in oblikovati niz praks dobrega upravljanja
na tem področju.

Sodelovanje članov civilne družbe pri sklepanju sporazuma je pozitiven korak, ki se mora
nadaljevati, da se zagotovi zunanji nadzor nad napredkom postopka za odpravo goljufij
in razvoj trajnostne trgovine.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za priporočilo o prostovoljnem
sporazumu o partnerstvu med EU in Republiko Kamerun, ker predvideva politične in
zakonodajne reforme, s katerimi se bosta v kamerunskem gozdarskem sektorju lahko
vzpostavila dobro upravljanje in preglednost s ciljem boja proti goljufijam in trgovini z
nezakonitim lesom.

Diogo Feio (PPE)  , v pisni obliki. – (PT) Sklenitev prostovoljnega sporazuma o partnerstvu
med Evropsko unijo in Republiko Kamerun o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in
trgovanju v gozdarskem sektorju glede uvoza lesnih proizvodov v EU (FLEGT) je nadvse
pomembna glede na negativni vpliv, ki ga trgovina z nezakonitim lesom vsekakor ima. Ta
sporazum naj bi omogočil določitev izvora lesa in spodbudil izvajanje neodvisnih postopkov
nadzora, s katerimi ga je mogoče dokazati. Upam, da bo FLEGT, ki bo zavezoval Kamerun,
učinkovito zmanjšal sredstva, ki so na voljo trgovcem, in s tem vzpostavil učinkovit in
pregleden sistem za preverjanje zakonitosti lesa.

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL96



José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Evropska unija si prizadeva boriti
proti nezakoniti sečnji, obenem pa poskuša ohraniti gozdne vire in spodbujati njihovo
trajnostno rabo po celotnem svetu.

Zato pozdravljam podpis prostovoljnih sporazumov o partnerstvu s Kamerunom, katerih
cilj je boljše gospodarjenje z gozdovi in, kjer je treba, reforma obstoječe zakonodaje, da se
zagotovi, da bodo dejavnosti gozdarskega sektorja pregledne, spoštljive do pravic
domorodnih ljudstev in da ne bodo škodljivo vplivale na okolje.

Ti sporazumi so ključni za izkoreninjenje nezakonite sečnje, kar bi naredilo konec krčenju
in propadanju gozdov ter emisijam ogljika in izgubi biotske raznovrstnosti, ki so posledica
tega, na svetovni ravni. Zato bi rad poudaril, da je pomembno pozvati Komisijo, da redno
pripravlja in predloži Parlamentu poročilo o napredku pri izvajanju različnih določb
obstoječih in prihodnjih sporazumov.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Sicer so cilji, opredeljeni v tem sporazumu,
katerih namen je zagotoviti sledljivost in potrjevanje lesnih proizvodov iz Republike
Kamerun, hvalevredni, vendar po našem mnenju nezadostno obravnavajo problem
uničevanja gozdov in s tem ogrožanja neokrnjenosti neprecenljivih virov s stališča okolja
in ohranjanja, ki so ključni za obstoj in način življenja lokalnih skupnosti in domorodnih
ljudstev. Tudi sam poročevalec se zaveda pomanjkljivosti sporazuma, saj je sestavil dolg
spisek točk, ki jih ne obravnava izrecno. Sporazum predvsem ne preprečuje možnosti, da
lahko obsežna industrijska sečnja pospeši propadanje in krčenje gozdov, vključno s
pragozdom, ki se ponaša z veliko biotsko raznovrstnostjo. Poročevalec priznava, da bo
sporazum pospešil uvoz lesa iz Kameruna v EU in da lahko to nasprotuje cilju EU glede
boja proti podnebnim spremembam. Priznava, da lokalne skupnosti in avtohtono
prebivalstvo niso neposredno sodelovali v razpravi o sporazumu. Ravno tako priznava,
da primanjkuje posebnih finančnih sredstev kot tudi tehnične podpore ter človeških virov,
potrebnih za izvajanje sporazuma. To so nekateri od razlogov, zaradi katerih smo se
vzdržali glasovanja.

Lorenzo Fontana (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Ker je Kamerun največji afriški izvoznik
trdega lesa v Evropo, je treba urediti pretok blaga skozi partnerski sporazum, o katerem
glasujemo danes. Korupcijo in nezakonitost, ki vplivata na trgovino v Kamerunu, je treba
rešiti z oblikovanjem sistema preverjanja zakonitosti in neodvisnega nadzora celotnega
sistema. Čeprav ostajajo dvomi o dejanski učinkovitosti tega sporazuma, menim, da je
prav, da podpremo priporočilo gospoda Jadota.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. – (LT) Strinjal sem se s tem dokumentom, saj je cilj
prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Kamerunom in Evropsko unijo oblikovati
zakonodajni okvir za zagotavljanje sledljivosti lesa, uvedbo postopkov neodvisnega in
vladnega nadzora, ki bodo za vse lesne proizvode, izvožene iz Kameruna na evropske trge,
potrjevali zakonito pridobitev, sečnjo, prevoz in izvoz, s tem pa vzpostaviti temelje
zakonitega upravljanja in izkoriščanja kamerunskih gozdov, ter okrepiti izvrševanje
zakonodaje in upravljanje na področju gozdov. Mislim, da moramo narediti konec
nezakoniti trgovini z lesom in korupciji ter vzpostaviti učinkovit in pregleden sistem za
spremljanje zakonitosti lesa in lesnih proizvodov. V prostovoljnem sporazumu o
partnerstvu med Kamerunom in Evropsko unijo, ki upošteva pravila Svetovne trgovinske
organizacije, je predvidena serija političnih in zakonodajnih reform, s katerimi se bosta v
kamerunskem gozdarskem sektorju lahko vzpostavila dobro upravljanje in večja
preglednost. Sporazum uvaja inovativen postopek za preprečevanje goljufij in nezakonitosti
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v trgovini z lesom, zlasti z opredelitvijo zakonite trgovine z lesom, izdelavo sistema
preverjanja zakonitosti in neodvisnega nadzora celotnega sistema v prizadevanju za bolj
trajnostno trgovino z lesom. Poudariti je treba, da ti prostovoljni sporazumi o partnerstvu
o trgovini z lesom ne smejo nasprotovati splošnim ciljem EU glede boja proti podnebnim
spremembam in morajo zagotoviti trajnostno rabo gozdov, ustaviti krčenje in uničevanje
gozdov ter s tem povezane emisije ogljika in izgubo biotske raznovrstnosti na svetu.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Zadevni predlog resolucije se nanaša na
pomemben sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Kamerun. Glavni
cilj tega partnerstva je oblikovati zakonodajni okvir, ki bo zagotovil sledenje lesa, uvedel
postopke za potrjevanje količine lesa, izvoženega iz Kameruna v evropske države, in
preverjanje, da je trgovina v skladu z zakonskimi in predvsem okoljskimi zahtevami.
Kamerun je največji afriški izvoznik trdega lesa v Evropo, kamor izvozi 80 % svoje
proizvodnje. Glede na to moramo upoštevati, da je treba sprejeti sisteme in postopke za
spremljanje na tem področju trga, s čimer bi preprečili izvajanje tržnih dejavnosti z
nezakonitimi postopki. Odločil sem se, da podprem to priporočilo, ker sem prepričan, da
je treba razvijati sporazume z državami zunaj Evrope. Vendar želim poudariti, da morajo
ta partnerstva upoštevati pravila za varstvo okolja in biti strogo nadzorovana, kar bo
zagotovilo, da te dejavnosti postanejo prave priložnosti za razvoj in rast.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) V boju proti ropanju biotske
raznovrstnosti je vprašanje uničevanja gozdov nadvse ključno. To je posledica predvsem
razmišljanja, usmerjenega v proizvodnjo, in sodobne globalizacije, zato je še vedno povsem
zakonito. Izvajanje dvostranskega prostovoljnega sporazuma med EU in Kamerunom o
partnerstvu za boj proti nezakonitemu izkoriščanju gozdov je zelo nepopoln korak v smeri
vzpostavitve potrebnega mehanizma za kaznovanje vseh okoljskih zločinov.

Zagotoviti je treba, da bodo javne službe neodvisno odločale o izdaji in preverjanju izvoznih
dovoljenj, spodbujanje trgovine z lesom in razvoj gozdarskih industrij pa morata biti v
mejah ekološke trajnosti. Predvsem je obžalovanja vredno, da teh ukrepov ni. Poleg tega
je treba izraziti resne pomisleke glede zanesljivosti nadzornega sistema, če upoštevamo
zanemarjanje dolžnosti s strani kamerunskih oblasti.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Sečnja v afriških državah pogosto poteka
nezakonito, kar močno vpliva na zaščito naravnih virov držav proizvajalk ter predstavlja
napad na biotsko raznovrstnost ter kakovost življenja ljudi in njihove obete za prihodnost.

Upam, da bo sporazum, dogovorjen s Kamerunom, učinkovito sredstvo za boj proti
nezakoniti sečnji v državi, kar bo prispevalo k boljšim razmeram za prebivalstvo, ki se
preživlja s to gospodarsko panogo, in da bo prispeval tudi k večji biotski raznovrstnosti
in zaščiti naravnih virov v Kamerunu.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Čeprav je sporazum o partnerstvu s
Kamerunom za gozdarski sektor hvalevreden in, ker se uvaja v mednarodnem letu gozdov,
tudi zelo primeren način, da EU izboljša svojo podobo, je dvomljivo, ali je vreden papirja,
na katerem je napisan. Korupcija je v Kamerunu nekaj vsakdanjega. Na svetovni lestvici,
ki jo je leta 2010 sestavila organizacija Transparency International, je na 146. mestu.
Okoljske organizacije trdijo, da je kamerunska vlada seznanjena z okoljskimi zločini, ki
se dogajajo v gozdarski industriji, toda zaradi korupcije podjetij ni mogoče opazovati in
preganjati. Tuja podjetja domnevno nadzorujejo 60 % sečnje in predelave lesa ter tri četrtine
izvoza lesa. Čeprav od sporazuma ne moremo pričakovati čudežev, je korak v pravo smer,
zato sem glasoval za to poročilo.
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Franz Obermayr (NI),    v pisni obliki. – (DE) Štirideset odstotkov površine Kameruna
pokrivajo gozdovi – zaenkrat –, saj je Kamerun največji izvoznik tropskega lesa v Afriki,
gozdovi pa se ne krčijo tako obsežno v nobeni drugi državi. Po ocenah strokovnjakov
bodo v 10 do 15 letih najpomembnejše drevesne vrste v porečju reke Kongo izginile, če
se bo sečnja nadaljevala kot do zdaj – s ciljem največjega donosa. To konec koncev ogroža
zelena pljuča Afrike, ki so ključna za svetovno podnebje, in tudi edinstveno rastlinstvo in
živalstvo Kameruna. Za zaščito kamerunskih tropskih gozdov so ključni boj proti korupciji
in podkupovanju (med uradniki in najemniki državnih gozdov), učinkovit kazenski pregon,
trajnostno gozdarstvo, kjer se poseka samo količina, ki bo ponovno zrasla, in boljše
usposabljanje gozdnih delavcev, da se prepreči škodo na zemlji med sečnjo. Predvsem pa
morajo evropska podjetja prevzeti delež odgovornosti, kajti 80 % pridelka se izvozi v
Evropo. Glede tega mora EU sprejeti neposredne in odločne ukrepe. Zato sem glasoval za
to poročilo, saj je korak v pravi smeri.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Glasujem za podpis prostovoljnega
sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Kamerun, katerega namen je
krepitev upravljanja z gozdovi, spodbujanje lesnih proizvodov Kameruna ter izboljšanje
konkurenčnosti te države na mednarodnem trgu.

Ti cilji morajo spoštovati ciljne in zaveze sporazuma o izvrševanju zakonodaje, upravljanju
in trgovanju na področju gozdov: krepitev pravic in dostopa skupnosti do zemlje,
zagotavljanje učinkovitega sodelovanja civilne družbe – s posebnim poudarkom na
avtohtonem prebivalstvu – pri oblikovanju politike na področju vprašanj, povezanih z
upravljanjem gozdov, povečanje preglednosti in zmanjšanje korupcije Zgoraj omenjeni
cilji ne bodo izpolnjeni brez dejanske in učinkovite vključenosti organov Republike
Kamerun.

Strinjam se s poročevalcem, ki poudarja, da mora Evropski parlament glede na nove
pristojnosti, ki jih je dobil z Lizbonsko pogodbo, spremljati različne stopnje pogajanj in
izvajanja prostovoljnega sporazuma o partnerstvu, ter od Komisije zahteva, da poleg drugih
dokumentov za ocenjevanje izvajanja sporazuma Parlamentu posreduje študije socialnih,
gospodarskih in okoljskih učinkov sporazuma.

Aldo Patriciello (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Namen prostovoljnega sporazuma o
partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Kamerun (prostovoljni sporazum o
partnerstvu med EU in Kamerunom, sklenjen 6. maja 2010) je oblikovati zakonodajni
okvir za zagotavljanje sledljivosti lesa, uvedbo postopkov neodvisnega in vladnega nadzora,
ki bodo za vse lesne proizvode, izvožene iz Kameruna na evropske trge, potrjevali zakonito
pridobitev, ter okrepiti izvrševanje zakonodaje in upravljanje na področju gozdov.

Večina meril iz opredelitev prostovoljnega sporazuma o partnerstvu je izpolnjenih. V
Kamerunu gozd pokriva 40 % ozemlja in ta država je največji afriški izvoznik trdega lesa
v Evropo, saj proda 80 % žaganega lesa EU. Vendar prihaja zaradi resnih problemov pri
upravljanju (korupcije) do degradacije okolja.

Nujno je treba vzpostaviti postopke za boj proti goljufivi trgovini z lesom, s katerimi naj
bi se učinkoviteje preučili in nadzorovali trgovinski tokovi. V prostovoljnem sporazumu
o partnerstvu med Kamerunom in Evropsko unijo je predvidena serija političnih in
zakonodajnih reform, veljati pa bo začel, ko se bodo izvedle obljubljene zakonodajne
spremembe in se bo vzpostavil sistem za preverjanje zakonitosti.
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Zaradi vseh teh razlogov glasujem za predlog, ki Parlamentu omogoča, da sledi stališču
Sveta.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Prostovoljni sporazum o partnerstvu med
Kamerunom in EU predvideva serijo političnih in zakonodajnih reform, s katerimi se bosta
v kamerunskem gozdarskem sektorju lahko vzpostavila dobro upravljanje in večja
preglednost. Treba je zagotoviti, da so ves les in lesni proizvodi, izvoženi iz Kameruna na
evropske trge, zakoniti, ter da vse izvedene reforme zagotavljajo spoštovanje pravic lokalnih
in avtohtonih skupnosti in imajo resničen vpliv na boj proti korupciji ter krepitev vloge
lokalne civilne družbe. Zato sem glasoval za podpis tega sporazuma in upam, da bodo
zaveze in cilji izvajanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov v celoti
izpolnjeni pri njegovem izvajanju.

Csanád Szegedi (NI),    v pisni obliki. – (HU) Med glasovanjem sem bil mnenja, da si poročilo,
ki se strinja s sklenitvijo prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Kamerunom in
Evropsko unijo, zasluži podporo. Po mojem mnenju je za Kamerun, ki je največji izvoznik
trdega lesa iz Afrike v Evropo, zelo pomembno, da med izvajanjem dejavnosti na tem
področju uporabi stroge predpise. Ne smemo dopustiti, da se zloraba in uničevanje okolja
nadaljujeta. Vzpostaviti je treba učinkovit in pregleden sistem spremljanja. Prepričan sem,
da morajo evropski politiki posebno pozornost posvetiti zaščiti okolja in podpreti vsa
prizadevanja, ki naj bi zaščitila ali pripomogla k zaščiti blaginje našega okolja, ne samo v
Evropi, temveč tudi na svetovni ravni.

Priporočilo: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Strinjam se s ciljem oblikovanja pravnega
okvira, s katerim se bo vzpostavil sistem sledenja lesnih proizvodov, uvedli postopki
neodvisnega vladnega nadzora, ki bodo za vse lesne proizvode, izvožene iz Republike
Kongo na evropske trge, zagotavljali zakonito pridobitev, sečnjo, prevoz in izvoz, s tem
pa vzpostavili temelje zakonitega upravljanja in uporabe v kongovskem gozdnem sektorju,
ter s katerim se bo okrepilo izvrševanje zakonodaje in upravljanje na področju gozdov. Ta
sporazum je bistven, saj Kongo letno izvozi za več kot 250 milijonov EUR lesa in lesnih
proizvodov, od tega več kot polovico v EU. Strinjam se tudi, da mora Republika Kongo
izpolniti svoje mednarodne zaveze na področju človekovih in okoljskih pravic.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Pozdravljam zaveze, sprejete v
okviru prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med EU in Republiko Kongo, ki je
namenjen boljšemu upravljanju gozdov in reformi obstoječe zakonodaje na tem področju.
Zagotoviti je treba, da so dejavnosti v gozdarskem sektorju pregledne, da spoštujejo
človekove pravice in ne prispevajo k škodljivim vplivom na okolje. Rada bi poudarila, da
bodo imele neodvisne nacionalne organizacije civilne družbe in neodvisni zunanji
opazovalci pomembno vlogo pri preverjanju, ali prostovoljne sporazume o partnerstvu
ustrezno izvajajo vse vpletene strani.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za priporočilo o prostovoljnem
sporazumu o partnerstvu med EU in Republiko Kongo, ker predvideva politične in
zakonodajne reforme, s katerimi se bosta v kongovskem gozdarskem sektorju lahko
vzpostavila dobro upravljanje in preglednost s ciljem boja proti goljufijam in trgovini z
nezakonitim lesom.

Diogo Feio (PPE)  , v pisni obliki. – (PT) Trgovina z nezakonitim lesom je problem, ki zelo
vpliva na države pridelovalke, med katerimi je Republika Kongo, ter ogroža ekosisteme,
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način življenja in sama gospodarstva držav v razvoju. Žal Evropska unija še vedno sprejema
nezakonit les, zato je treba pozdraviti ukrepe, s katerimi naj bi preprečili njegov vnos v
EU. V tem pogledu je sporazum o partnerstvu, s katerim naj bi opredelili izvor in zakonitost
lesa, ki prispe v EU, nedvomno pozitiven ukrep. Kot pri drugem blagu za široko porabo
mora biti potrošniku omogočeno, da sledi lesu do izvora, in zagotovljeno, da les izpolnjuje
pravne zahteve, ki zanj veljajo.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Evropska unija si prizadeva boriti
proti nezakoniti sečnji, obenem pa poskuša ohraniti gozdne vire in spodbujati njihovo
trajnostno rabo po celotnem svetu.

Zato pozdravljam podpis prostovoljnega sporazuma o partnerstvu z Republiko Kongo,
katerega cilj je boljše gospodarjenje z gozdovi in, kjer je treba, reforma obstoječe zakonodaje,
da se zagotovi, da bodo dejavnosti gozdarskega sektorja pregledne, spoštljive do pravic
domorodnih ljudstev in da ne bodo škodljivo vplivale na okolje.

Ti sporazumi so ključni za izkoreninjenje nezakonite sečnje, kar bi naredilo konec krčenju
in propadanju gozdov ter emisijam ogljika in izgubi biotske raznovrstnosti, ki so posledica
tega, na svetovni ravni. Zato bi rad poudaril, da je pomembno pozvati Komisijo, da redno
pripravlja in predloži Parlamentu poročilo o napredku pri izvajanju različnih določb
obstoječih in prihodnjih sporazumov.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Namen sporazuma je zagotoviti sledljivost
in potrjevanje lesnih proizvodov iz Republike Kongo. Ti cilji se zdijo hvalevredni, vendar
po našem mnenju nezadostno obravnavajo problem uničevanja gozdov in s tem ogrožanja
neokrnjenosti neprecenljivih virov s stališča okolja in ohranjanja, ki so ključni za obstoj
in način življenja lokalnih skupnosti in domorodnih ljudstev. Pomisleki poročevalca so
zadosten dokaz pomanjkljivosti sporazuma in opravičujejo, da se vzdržimo glasovanja.
Sporazum sam po sebi ne zagotavlja boja proti krčenju in obsežnemu uničevanju gozdov,
lahko ga celo pospeši, če ne bo dodatnih ali dopolnilnih ukrepov, saj je njegov cilj spodbujati
uvoz lesnih proizvodov iz Republike Kongo v EU. To lahko privede do jasnega navzkrižja
s cilji, ki jih je EU sprejela glede boja proti podnebnim spremembam in zaščite biotske
raznovrstnosti. Poudariti je treba tudi, kot je storil poročevalec, da primanjkuje posebnih
finančnih sredstev kot tudi tehnične podpore ter človeških virov, potrebnih za izvajanje
sporazuma.

Lorenzo Fontana (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Kot pri določbah o Kamerunu sem se odločil,
da podprem priporočilo gospoda Jadota, čeprav mi je žal, da Lizbonska pogodba
Evropskemu parlamentu ne dodeljuje pristojnosti za spremembe, temveč samo predpisuje
njegovo soglasje. Kongo letno izvozi za več kot 250 milijonov EUR lesa in lesnih
proizvodov, od tega polovico v Evropsko unijo. Čeprav se še vedno dvomi v dejansko
učinkovitost sporazuma, o katerem glasujemo, kot v primeru Kameruna, sem se odločil,
da ga podprem, saj predstavlja prvi korak v boju proti goljufivi in nezakoniti trgovini z
lesom.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. – (LT) Strinjal sem se s tem dokumentom, saj je cilj
prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Kongom in Evropsko unijo zagotoviti
zakonodajni okvir za zagotavljanje sledljivosti lesa ter uvedbo postopkov neodvisnega in
vladnega nadzora, ki bodo za vse lesne proizvode, izvožene iz Konga na evropske trge,
potrjevali zakonito pridobitev, sečnjo, prevoz in izvoz. Mislim, da moramo narediti konec
nezakoniti trgovini z lesom in korupciji ter vzpostaviti učinkovit in pregleden sistem za
spremljanje zakonitosti lesa in lesnih proizvodov. Kongo izvozi za več kot
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250 milijonov EUR lesa in lesnih proizvodov, od tega polovico v Evropsko unijo. Do zdaj
je bilo 20 % kongovskega lesa, uvoženega na evropski trg, nezakonitega izvora, bodisi
zaradi proizvodnje, prodaje, predelave ali izvoza. Vojne, ki so si sledile med letoma 1993
in 1999, so razmere zgolj poslabšale in na široko odprle vrata valu korupcije. Zato je bilo
treba nujno vzpostaviti postopke za boj proti nezakoniti trgovini z lesom, s katerimi naj
bi se učinkoviteje preučili in nadzorovali pogosto zapleteni trgovinski tokovi. Poudariti je
treba, da ti prostovoljni sporazumi o partnerstvu o trgovini z lesom ne smejo nasprotovati
splošnim ciljem EU glede boja proti podnebnim spremembam in morajo zagotoviti
trajnostno rabo gozdov, ustaviti krčenje in uničevanje gozdov ter s tem povezane emisije
ogljika in izgubo biotske raznovrstnosti na svetu.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Dobro vemo, da veliko lesa, ki se uporabi v
Evropski uniji, prihaja iz Republike Kongo. Raziskave nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo
s tem področjem, so pokazale, da je najmanj 20 % kongovskega lesa nezakonitega izvora.
Namen tega priporočila o osnutku sklepa o izvrševanju zakonodaje na področju gozdov
je zagotoviti, da lahko Evropska unija tudi v Kongu stori, kar se je zahtevalo za Kamerun,
namreč uvede ukrepe, ki bi zagotovili, da na trgu lesa ne pride do nezakonitih in s tem
nesprejemljivih posegov. Kot predlaga priporočilo, je to mogoče doseči s sprejetjem
ukrepov, s katerimi bo EU lahko zagotovila, da politične reforme, uvedene na podlagi
sporazumov o partnerstvu, dejansko prispevajo h gospodarstvu, ki je čisto, tako v pravnem
kot okoljskem pomenu, s čimer bo država zaščitena pred kaznivimi dejavnostmi in zlorabo
virov.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. – Glasoval sem za to poročilo. Kongo izvozi za več
kot 250 milijonov EUR lesa in lesnih proizvodov, od tega polovico v Evropsko unijo.
Raziskave nevladnih organizacij so pokazale, da je 20 % kongovskega lesa, uvoženega na
evropski trg, nezakonitega izvora, bodisi zaradi proizvodnje, prodaje, predelave ali izvoza.
Vojne, ki so si sledile med letoma 1993 in 1999, so razmere zgolj poslabšale in na široko
odprle vrata valu korupcije. Zato je bilo treba nujno vzpostaviti postopke za boj proti
nezakoniti trgovini z lesom, s katerimi naj bi se učinkoviteje preučili in nadzorovali pogosto
zapleteni trgovinski tokovi. Ta prostovoljni sporazum o partnerstvu naj bi pripomogel k
boju proti korupciji in znatno zmanjšal trgovino z nezakonitim lesom.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) V boju proti ropanju biotske
raznovrstnosti je vprašanje uničevanja gozdov nadvse ključno. To je posledica predvsem
razmišljanja, usmerjenega v proizvodnjo, in sodobne globalizacije, zato je še vedno povsem
zakonito. Izvajanje dvostranskega prostovoljnega sporazuma med EU in Kongom o
partnerstvu za boj proti nezakonitemu izkoriščanju gozdov je zelo nepopoln korak v smeri
vzpostavitve potrebnega mehanizma za kaznovanje vseh okoljskih zločinov. Zagotoviti
je treba, da bodo javne službe neodvisno odločale o izdaji in preverjanju izvoznih dovoljenj,
prav tako pa je treba zagotoviti pomoč za boj proti protipravnemu izkoriščanju gozdov.
Predvsem je obžalovanja vredno, da teh ukrepov ni.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Sečnja v afriških državah pogosto poteka
nezakonito, kar močno vpliva na zaščito naravnih virov držav proizvajalk ter predstavlja
napad na biotsko raznovrstnost ter kakovost življenja ljudi in njihove obete za prihodnost.
Upam, da bo sporazum, sklenjen z Republiko Kongo, učinkovito sredstvo za boj proti
nezakoniti sečnji v državi, kar bo prispevalo k boljšim razmeram za prebivalstvo, ki se
preživlja s to gospodarsko panogo, in tudi k večji biotski raznovrstnosti in zaščiti naravnih
virov v Republiki Kongo.
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Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Takšen sporazum bo imel smisel le, če smo
lahko prepričani, da tuja podjetja ne izkoriščajo več lokalnih podjetij, ki nimajo znanja o
gozdarstvu in okolju, ter ko Republika Kongo zatre korupcijo. Cilj mora biti oblikovanje
gozdarskega sektorja, ki deluje odgovorno in načrtuje za prihodnje generacije. Dokler se
lokalni prebivalci ne zavedajo teh vprašanj, bo vse to še vedno zgolj prevara

Dokler za neupoštevanje predpisov o sečnji ne bo znatnih kazni in sankcij, bo sporazum
z EU povsem brez učinka. Tudi če pride do „selektivne sečnje“, ne smemo pozabiti, koliko
dreves, namenjenih gradnji cest iz gozdov, bo na primer izgubljenih med prevozom. Čeprav
od sporazuma ne moremo pričakovati čudežev, je korak v pravo smer, zato sem glasoval
za to poročilo.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Tudi jaz sem glasovala za
prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Kongo o izvrševanju
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih
proizvodov v EU. Pozdravljam cilj oblikovanja pravnega okvira, ki bo med drugim omogočil
identifikacijo lesnih proizvodov in njihovo sledenje; uvedbo postopkov neodvisnega in
vladnega nadzora, ki bodo za vse lesne proizvode, izvožene iz Republike Kongo na evropske
trge, zagotavljali zakonito pridobitev, sečnjo, prevoz in izvoz, s tem pa vzpostavili temelje
zakonitega upravljanja in izkoriščanja v kongovskem gozdnem sektorju; in okrepitev
izvajanja zakonodaje in upravljanja na področju gozdov.

V zvezi s prostovoljnim sporazumom o partnerstvu med Kongom in EU, sklenjenim
9. maja 2009, bi rada poudarila izpolnitev meril iz opredelitev sporazuma, tudi v
pogajalskem postopku, ki je pripeljal do inovativnega sporazuma, katerega cilj je učinkovit
boj proti praksam slabega upravljanja, ki so podlaga za nezakonito trgovino z lesom in
korupcijo, ter vzpostavitev učinkovitega in preglednega sistema nadzora nad zakonitostjo
lesa in lesnih proizvodov.

Aldo Patriciello (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Namen prostovoljnega sporazuma o
partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Kongo (prostovoljni sporazum o partnerstvu
med EU in Kongom) je oblikovati zakonodajni okvir za zagotavljanje sledljivosti lesa,
uvedbo postopkov neodvisnega in vladnega nadzora, ki bodo za vse lesne proizvode,
izvožene iz Konga na evropske trge, potrjevali zakonito pridobitev, ter okrepiti izvrševanje
zakonodaje in upravljanje na področju gozdov.

Raziskave nevladnih organizacij so pokazale, da je 20 % kongovskega lesa, uvoženega na
evropski trg, nezakonitega izvora, bodisi zaradi ene ali druge stopnje postopka. Zato, gospe
in gospodje, je nujno treba vzpostaviti postopke za boj proti nezakoniti trgovini z lesom.

V prostovoljnem sporazumu o partnerstvu med EU in Kongom je predvidena serija
političnih in zakonodajnih reform, s katerimi se bo v kongovskem gozdarskem sektorju
lahko vzpostavila praksa dobrega upravljanja in večja preglednost. Treba je zagotoviti, da
bodo zastavljene politične in zakonodajne reforme prispevale k zmanjšanju revščine in
vidnemu izboljšanju življenjskih pogojev prebivalstva.

Sporazum bo začel veljati, ko se bodo izvedle obljubljene zakonodajne spremembe in se
bo vzpostavil sistem za preverjanje zakonitosti. Zaradi zgoraj navedenih razlogov podpiram
predlog poročevalca o strinjanju s stališčem Sveta.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Prostovoljni sporazum o partnerstvu med
Kongom in EU predvideva serijo političnih in zakonodajnih reform, s katerimi se bosta v
kongovskem gozdarskem sektorju lahko vzpostavila dobro upravljanje in večja preglednost.
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Treba je zagotoviti, da bodo ves les in lesni proizvodi izvoženi iz Konga na evropske trge
povsem zakonito in da bodo izvedene reforme zagotavljale spoštovanje pravic lokalnih
in avtohtonih skupnosti, prispevale k izboljšanju življenjskih pogojev prebivalstva in
ohranjanju okolja ter imele resničen vpliv na boj proti korupciji ter krepitev zmogljivosti
lokalne civilne družbe.

Zato sem glasoval za podpis tega sporazuma in upam, da bodo zaveze in cilji izvajanja
zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov v celoti izpolnjeni pri njegovem
izvajanju.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podpiram to resolucijo, ker menim, da moramo
poskusiti rešiti hud problem krčenja in uničevanja gozdov. Ohraniti neokrnjenost gozdov
ostaja prednostna naloga.

Komisija in Svet morata pospešiti svoja prizadevanja, da zagotovita spoštovanje človekovih
pravic v Republiki Kongo. Drugi problem, glede katerega so potrebni preventivni ukrepi,
je korupcija, ki jo je treba znatno zmanjšati. Za zmanjšanje korupcije je treba podpreti
ukrepe, ki naj bi zagotovili neodvisnost lokalnega sodnega sistema in oblikovanje novih
sodnih postopkov.

Nujno je, da se posodobijo pravna besedila, katerih namen je večja socialna pravičnost in
spoštovanje pravic lokalnih in avtohtonih skupnosti. Na koncu bi rada poudarila, da so
potrebni dodatni tehnični in finančni viri za podporo oblikovanja sistema za preverjanje
zakonitosti lesa.

Priporočili: Yannick Jadot (A7-0371/2010) in (A7-0370/2010)

Elisabeth Köstinger (PPE),    v pisni obliki. – (DE) Soglasje Evropskega parlamenta s
prostovoljnima sporazumoma o partnerstvu med Evropsko unijo ter Republiko Kamerun
in Republiko Kongo je privedlo do pomembnega koraka v boju proti nezakoniti sečnji in
trgovini z lesom. Sistem potrjevanja, ki zagotavlja jasno sledljivost, ne bo koristil samo
evropskemu gospodarstvu in zlasti evropski lesni industriji, temveč tudi gospodarstvu in
lesni industriji v Kamerunu in Kongu. Vsekakor podpiram ta dva sporazuma.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – V okviru FLEGT (izvrševanje
zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov) so začele države izvoznice
tropskega trdega lesa podpisovati prostovoljne sporazume o partnerstvu z EU, ki naj bi
zagotovili sledljivost in zakonitost lesa in postopke nadzora. Cilj dveh prostovoljnih
sporazumov o partnerstvu FLEGT z Republiko Kongo in Kamerunom je zagotoviti
zakonodajni okvir, s katerim: (i) se bo vzpostavil zanesljiv sistem sledenja lesu; (ii) se bodo
uvedli postopki neodvisnega nadzora za ves les, izvožen iz partnerske države na evropski
trg, s čimer se bo zagotovila podlaga za zakonito upravljanje in izkoriščanje kongovskih
in kamerunskih gozdov; ter (iii) se bo okrepilo izvrševanje zakonodaje in upravljanje na
področju gozdov. Prostovoljni sporazum o partnerstvu je bil že podpisan med EU in Gano
leta 2009. Lizbonska pogodba daje Evropskemu parlamentu možnost soodločanja in
predpisuje, da mora dati uradno soglasje na prostovoljna sporazuma o partnerstvu s
Kamerunom in Republiko Kongo. V bližnji prihodnosti bo sledilo še več prostovoljnih
sporazumov o partnerstvu, predvsem z nekaterimi azijskimi državami in tudi z
Demokratično republiko Kongo.
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Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem za ti resoluciji, ker menim, da je
pomembno ohraniti naravne gozdove, katerih izkoriščanje lahko povzroči propadanje in
krčenje gozdov kot tudi uničenje svetovnega okolja.

To pomeni, da je reforma pravnega okvira v gozdarskem sektorju nujna za prostovoljni
sporazum o partnerstvu, ki je skladen s cilji akcijskega načrta za izvrševanje zakonodaje,
upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT), ter zagotovitev, da se izpolnijo
socialna in okoljska merila. Pravna besedila, katerih namen je okrepiti socialno pravičnost,
je treba posodobiti, da se bodo spoštovale pravice lokalnih in avtohtonih skupnosti ter jim
s tem zagotoviti uresničevanje načel neposrednega sodelovanja pri pripravi novih predpisov
in v fazi izvajanja sporazuma glede preglednosti.

Komisija mora zagotoviti, da se spoštujejo pravice lokalnih skupnosti, ki so pogosto prve
žrtve podnebne in okoljske degradacije.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) Evropski parlament je glasoval
za več sporazumov med Evropsko unijo in Kongom ter Evropsko unijo in Kamerunom
za boj proti nezakoniti trgovini z lesom.

Namen teh mednarodnih sporazumov je zagotoviti sledljivost lesa, izvoženega v EU, kar
omogoča boj proti krčenju gozdov in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter varovanje
pravic avtohtonih ljudstev.

Poročevalec gospod Jadot iz skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze je vanj vključil
številne spremembe, ki jih je vložila Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene
nordijske levice.

Poročila je treba izvesti in poskrbeti moramo, da Komisija zares upošteva stališča Evropskega
parlamenta.

Ta poročila so lahko kljub vsemu vir podpore za vse, ki se borijo za drugačen odnos z
državami juga in zlasti državami podsaharske Afrike.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Glasovala sem za to, da EU podpiše
prostovoljni sporazum o partnerstvu z Republiko Kamerun in Republiko Kongo. Letošnje
leto, 2011, je mednarodno leto gozdov. Zdravi gozdovi so ključni za ohranjanje lokalne
biotske raznovrstnosti in pomembno prispevajo k podnebnim ciljem, ki smo si jih zadali,
kajti delujejo kot naravni ponori za CO2. Rastlinstvo in gozdovi se uničujejo povsod po
svetu, tudi v srednji Afriki. Satelitski posnetki kažejo, da je bilo v zadnjih 30 letih uničenih
25 tisoč km² afriških gozdov in drugega rastlinstva. Novi sporazumi o partnerstvu bodo
spodbujali odgovorno upravljanje v gozdarskem sektorju teh dveh držav, za kar je EU
posredno odgovorna, saj uvaža njun les. EU je zdaj prevzela to odgovornost. Uvedba
sistema sledenja in nadzora nad zakonitostjo lesnih proizvodov bo zagotovila tudi potrebno
preglednost.

Predlog resolucije: (B7-0022/2011)

John Attard-Montalto (S&D),    v pisni obliki. – Čeprav se ta resolucija nanaša na delovne
vizume, je zelo malo verjetno, da bodo državljani pacifiških držav izmed ostalih držav EU
izbrali Malto za državo, kjer bodo iskali zaposlitev. Zato sem glasoval za prvotno predlagano
besedilo.

Alain Cadec (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Resolucija pojasnjuje pomisleke Parlamenta o
začasnem sporazumu o gospodarskem partnerstvu. Izpostavlja cilje sporazuma (razvoj,
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okrepitev trgovinskih povezav med EU in pacifiškimi državami) in poudarja težave, ki so
posledica odstopanja od pravil o poreklu za predelane ribiške proizvode. Vendar ker se
nisem strinjal s sporazumom, sem tudi glasoval proti resoluciji, ki po mojem mnenju ne
poudari dovolj težav, ki so posledica odstopanja od pravil o poreklu za predelane ribiške
proizvode, zlasti tuna.

Veselim se, da nam bo Evropska komisija predložila oceno učinka, ki jo predvideva
sporazum. Analizira posledice tega sporazuma za zaposlovanje v EU in tudi na območju
Pacifika kot tudi za evropski ribiški in predelovalni sektor. Nemogoče je preveriti poreklo
predelanega tuna, ki pride na evropski trg. Spremljal bom pogajanja o končnem sporazumu
o partnerstvu med EU in pacifiškimi državami ter zagotovil, da sporazum ne bo vseboval
nobenih odstopanj od pravil o poreklu za predelane ribiške proizvode iz Papue Nove
Gvineje.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Pozdravljam prizadevanja za
poglobitev trgovinskih odnosov med pacifiškimi državami in EU, katerih namen je podpreti
regionalno povezovanje in spodbujati postopno povezovanje gospodarstev afriških,
karibskih in pacifiških držav (AKP) v svetovno gospodarstvo.

EU ima pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega socialnega in gospodarskega
razvoja držav AKP in prispevanju k splošnim prizadevanjem za izkoreninjenje revščine v
teh državah. Zato bi morali trgovinski odnosi med to regijo in EU spodbujati in povečati
trgovino, trajnostni razvoj in regionalno povezovanje ter hkrati spodbujati diverzifikacijo
gospodarstva in zmanjšanje revščine.

Zaradi sedanje finančne in gospodarske krize je trgovinska politika za države v razvoju
pomembnejša kot kdaj koli prej, zato pozivam, da naj bodo pogajanja z vsemi 14 državami
AKP o celovitem sporazumu o gospodarskem partnerstvu čim krajša.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose in Britta Thomsen (S&D),
v pisni obliki. – (DA) Naše mnenje glede spremembe 6, odstavek 23(3), je, da mora odločitev
o izdaji vizuma državljanu tretje države ostati odločitev posamezne države članice. Če gre
za delovni vizum, mora delo potekati pod enakimi pogoji, kot če bi ga opravljal državljan
EU v zadevni državi članici. Želimo tudi, da se podrobneje opredeli izraz „negovalci ali v
podobnih poklicih“.

Corina Creţu (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Zaradi sedanje finančne in gospodarske krize
je trgovinska politika za države v razvoju pomembnejša kot kdaj prej. Posebna narava
regije, za katero so značilni ribištvo in z njim povezane dejavnosti in industrija, predstavlja
največjo možnost za povečanje izvoza v prihodnosti, če se ribolov izvaja na okoljsko
trajnosten način.

Cilj pomoči za trgovino je okrepitev zmožnosti držav v razvoju, da izkoristijo nove
trgovinske možnosti.

George Sabin Cutaş (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Glasoval sem za resolucijo o začasnem
sporazumu o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami, saj je le en korak do pogajanj
o novem, obsežnejšem sporazumu o partnerstvu.

Obenem mora Evropska komisija upoštevati, da se bo treba o prihodnjem sporazumu
pogajati s številnejšimi državami v regiji, da ne bi sporazum postal vir razkola v regiji. Poleg
tega ta sporazum ne sme omogočiti podjetjem iz tretjih držav, da uživajo ugodnosti
oprostitve carinskih dajatev EU na škodo lokalnih industrij, delavcev in prihodkov.
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Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za to resolucijo, ker menim, da
bo sporazum o partnerstvu podprl regionalno povezovanje in spodbudil postopno
povezovanje skupine afriških, karibskih in pacifiških držav v svetovno gospodarstvo,
sočasno pa spodbudil trajnostni socialni in gospodarski razvoj teh držav in s tem prispeval
k izkoreninjenju revščine.

Diogo Feio (PPE)  , v pisni obliki. – (PT) Čeprav sta začasni sporazum o gospodarskem
partnerstvu z EU podpisala samo Papua Nova Gvineja in Republika Fidži, menim, da si
zasluži našo podporo, ker omogoča evropskim trgom, da so odprti za lokalne proizvode,
po drugi strani pa omogoča postopno odpiranje trgov teh držav za evropske proizvode.
Upam, da se bodo trgovinski odnosi med pacifiškimi državami in EU razširili in okrepili,
obenem pa spoštovali posebnosti različnih območij in upoštevali posebne potrebe najbolj
prikrajšanih. Ta trgovinski mehanizem je torej treba uporabiti, pri čemer ne smemo pozabiti
na razvojne potrebe držav, ki so podpisale sporazum, in ga izkoristiti kot orodje za
spodbujanje teh potreb. Celoviti sporazum, ki se bo morda sklenil, ne sme zanemariti
ključnih vprašanj, ki so našteta v resoluciji: 1) pogajanja o pravicah intelektualne lastnine;
2) preglednost javnih naročil; in 3) izdaja delovnih vizumov.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. – V moji resoluciji, ki spremlja izdajo soglasja za
začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in pacifiškimi državami, je jasno
navedeno, da Parlament, ki sicer pozdravlja ta začasni sporazum o gospodarskem
partnerstvu samo s Fidžijem in Papuo Novo Gvinejo, meni, da morajo vsa prizadevanja
za polni sporazum o gospodarskem partnerstvu vključevati vseh 14 pacifiških otoških
držav. To je pomembno za regionalno solidarnost, kohezijo in povezovanje.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Cilj sporazumov o gospodarskem partnerstvu
med EU in pacifiškimi državami mora biti povečati trgovino, trajnostni razvoj in regionalno
povezovanje ter hkrati spodbujati diverzifikacijo gospodarstva in zmanjšanje revščine.
Čeprav sta trenutno sporazum podpisala samo Papua Nova Gvineja in Republika Fidži,
menim, da je pomemben korak v smeri prihodnjega gospodarskega razvoja te regije, ki jo
sestavlja 14 držav, in je ključen za razvoj mednarodne trgovine.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Splošno prepričanje, da bi moralo
spodbujanje trgovinskih odnosov med to regijo in EU spodbujati in povečati trgovino,
trajnostni razvoj in regionalno povezovanje ter hkrati spodbujati diverzifikacijo
gospodarstva in zmanjšanje revščine, je zelo pomembna lastnost resolucije Evropskega
parlamenta o začasnem sporazumu o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami. Prek
tega začasnega sporazuma bodo doseženi razvojni cilji tisočletja.

Ta točka skupaj z oblikovanjem pravega regionalnega trga predstavlja ključno podlago za
uspešno izvajanje začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu; podobno velja za
možni celoviti sporazum o gospodarskem partnerstvu v prihodnosti. Regionalno
povezovanje in sodelovanje sta nujna za socialni in gospodarski razvoj pacifiških držav.

Glasovala sem za, ker sem prepričana, da lahko ta sporazum o gospodarskem partnerstvu
prispeva h gospodarskemu razvoju teh regij in ker se strinjam s pomisleki, omenjenimi v
resoluciji, da morajo ta razvoj spremljati politike o okoljski trajnosti in vključenosti. Naloga
Parlamenta je spremljati izvajanje tega sporazuma v okviru pristojnosti, ki mu jih je podelila
Lizbonska pogodba.

Maurice Ponga PPE),    v pisni obliki. – (FR) Pozdravljam odločitev Evropskega parlamenta,
da sprejme začasni sporazum med Evropsko unijo in pacifiškimi državami. Ta sporazum
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odraža zavezo Evropske unije tej regiji sveta in pošilja močan političen signal državam v
njej. To me veseli. Politična resolucija, ki spremlja to odločitev o sprejetju sporazuma,
predstavlja priložnost, da izpostavimo naše zahteve. Želimo vzpostaviti uravnotežen in
pošten odnos s pacifiškimi državami; takšen odnos, ki bo omogočal razvoj teh otoških
držav, obenem pa zaščitil interese naših državljanov. Medtem ko začasni sporazum vsebuje
posebne določbe o pravilih o poreklu za ribiške proizvode, je bilo pomembno urediti to
odstopanje. Da bi bilo to odstopanje, ki bi moralo omogočiti nastanek delovnih mest in
premoženja, zares v korist lokalnega prebivalstva in da ne bi škodilo evropski industriji za
predelavo in konzerviranje rib, je bilo nujno čim prej zagotoviti oceno učinka in po potrebi
omogočiti njegov preklic. Obstajajo zagotovila, da je sporazum pošten in da bodo po
potrebi sprejeti ukrepi za zaščito naših interesov.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za resolucijo o začasnem sporazumu
o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami v upanju, da bo ta sporazum – ki je trenutno
omejen na dve državi: Papuo Novo Gvinejo in Republiko Fidži – lahko pripravil podlago
za širši sporazum. Takšen sporazum bi bil instrument za spodbujanje trajnostnega
socialnega in gospodarskega razvoja pacifiške regije, zmanjšanje revščine ter okrepitev
regionalnega povezovanja in sodelovanja v skladu z razvojnimi cilji tisočletja.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Začasni sporazum o partnerstvu med Papuo
Novo Gvinejo, Republiko Fidži in Evropsko skupnostjo je bil podpisan 14. decembra 2007.

Le ti dve državi iz pacifiške regije sta sklenili sporazum, saj sta najbolj dejavno ohranjali
trgovinske odnose z Evropsko unijo in predvsem ju je zanimala zaščita njunih sektorjev
sladkorja in tuna. Sporazum naj bi tema državama zagotovil dodatne koristi po zaslugi
novega predpisa o dostopu do trgov brez dajatev in kvot.

Boljši dostop do evropskega trga bo tema državama prinesel tudi nove naložbene
priložnosti, ki bodo imele prav tako pozitiven vpliv na zaposlovanje. Sporazum o
gospodarskem partnerstvu predvideva naknadno vzpostavitev začasnega odbora, ki bo
spremljal izvajanje sporazuma in redno preverjal njegove učinke na lokalno družbo in
gospodarstvo.

Tokia Saïfi (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Resolucija pojasnjuje pomisleke Parlamenta o
začasnem sporazumu o gospodarskem partnerstvu. Izpostavlja cilje sporazuma (razvoj,
okrepitev trgovinskih povezav med EU in Pacifikom) in poudarja težave, ki so posledica
odstopanja od pravil o poreklu za predelane ribiške proizvode. Zato sem glasovala za to
resolucijo in zato sem podprla spremembe, ki so jih vložili Zeleni in se v celoti ujemajo z
našimi pomisleki. Veselim se, da nam bo Evropska komisija predložila oceno učinka, ki jo
predvideva sporazum, in pozorno bom spremljala pogajanja o končnem sporazumu o
partnerstvu.

Derek Vaughan (S&D),    v pisni obliki. – Podprl sem začasni sporazum o gospodarskem
partnerstvu med Papuo Novo Gvinejo in Fidžijem, saj je treba razviti močne povezave z
državami izvoznicami v pacifiški regiji. Kljub pomislekom nekaterih poslancev menim,
da moramo spodbujati tesnejše sodelovanje s temi državami, saj to EU omogoča spremljanje
ulova tuna in drugih rib, ki se konzervirajo na Papui Novi Gvineji. Ta industrija je tudi
ustvarila na stotine delovnih mest za lokalne prebivalce te osiromašene države.
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Priporočilo: David Martin (A7-0365/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za to resolucijo, ker menim,
da pripomore k oblikovanju novih trgovinskih dogovorov z Republiko Fidži in Papuo
Novo Gvinejo, ki so združljivi s pravili Svetovne trgovinske organizacije. Začasni sporazumi
o gospodarskem partnerstvu so sporazumi o trgovini z blagom, ki naj bi preprečili zlom
trgovine med državami iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav ter Evropo. Čeprav
bi lahko začasne sporazume šteli za prvi korak v postopku, so v pravnem smislu povsem
neodvisni mednarodni sporazumi, ki ne vodijo nujno do polnega sporazuma o
gospodarskem partnerstvu. Pozdravljam priporočila glede podpisa dokončnih sporazumov,
izvora sredstev EU za financiranje teh sporazumov, ki ne smejo prihajati iz Evropskega
razvojnega sklada, glede tega, da mora parlamentarni odbor spremljati izvajanje sporazuma,
in glede klavzule o pregledu, ki predvideva globalno oceno učinka v treh do petih letih.

Bastiaan Belder (EFD),    v pisni obliki. – (NL) Sporazumi o gospodarskem partnerstvu bi
morali spodbujati trgovino med EU ter Papuo Novo Gvinejo in Fidžijem ter prispevati k
trgovini, razvoju, trajnostni rasti in zmanjšanju revščine. Za razvoj teh držav je regionalno
povezovanje ključno. Zato bi morala Komisija pojasniti, kako bodo k temu prispevali ti
začasni sporazumi. Pomembno je, da podpišemo končen sporazum z državami v tej regiji.
Sprostitev pravil o poreklu predstavlja veliko priložnost, da Papua Nova Gvineja spodbuja
lokalno gospodarstvo.

Toda pomembno je, da zagotovimo, da se najrevnejše države ne uporabljajo samo kot
tranzitne države za proizvode iz drugih držav, ki ne izpolnjujejo pogojev za to shemo
posebnega dostopa. Pri tem so najpomembnejši interesi lokalnega gospodarstva. Komisija
bi morala spremljati izvajanje in ustrezno ukrepati, če študije vplivov pokažejo resno
izkrivljanje trga.

Alain Cadec (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Ta sporazum namenja blagu iz pacifiške regije
preferencialne pogoje dostopa do evropskega trga. Sem za razvoj te regije, vendar menim,
da je odstopanje od pravil o poreklu za predelane ribiške proizvode nesprejemljivo. To
odstopanje dejansko povzroča razmere nepoštene konkurence za evropsko industrijo za
konzerviranje in ne koristi zares lokalnemu prebivalstvu.

Poleg tega se je uvoz tuna iz Papue Nove Gvineje v zadnjih dveh letih podvojil, zato imamo
razlog za strah, da se bo ta trend okrepil v prihodnosti. Kot podpredsednik Odbora za
ribištvo sem se odločil, da bom glasoval proti temu sporazumu, ker ne upošteva možnosti,
ki jo je sprejel ta odbor in ki predlaga odpravo odstopanja od pravil o poreklu za predelane
ribiške proizvode ob koncu pogajanj o začasnem sporazumu o partnerstvu.

Diogo Feio (PPE)  , v pisni obliki. – (PT) Čeprav je malo držav sprejelo začasni sporazum
o gospodarskem partnerstvu, pa ta dokazuje, da se je Evropa zavezala, da bo podpirala
razvoj pacifiških držav z mehanizmom, ki presega zgolj postopke pomoči in je namenjen
mobilizaciji lokalnih gospodarstev, s čimer želijo vplivati na ustvarjanje podjetij in delovnih
mest ter privesti do večjega pretoka ljudi in blaga. Čeprav se načeloma strinjam s takim
instrumentom, ne morem zanemariti svojih dvomov o vplivu, ki ga sporazum o
gospodarskem partnerstvu lahko ima na ribiško industrijo. Zato bi Komisijo prosil, da to
vprašanje preuči izredno skrbno, in mislim, da je upravičeno, da Komisija predloži
Parlamentu poročilo o ribolovu na Pacifiku in upravljanju ribjih staležev regije, kot je
zahteval poročevalec.
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José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Strinjam se s predlogom Sklepa o
sklenitvi začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in
dvema pacifiškima državama – Papuo Novo Gvinejo in Republiko Fidži – iz naslednjih
razlogov: 1. ti državi sta največji gospodarstvi v regiji in sta že v preteklosti podpisali
sporazume o gospodarskem partnerstvu z EU; 2. kljub temu, da bi razširitev tega partnerstva
na druge države v regiji lahko bila koristna, to ni bilo mogoče; 3. to je začasni sporazum,
ki ga bo moral ta parlament ponovno oceniti, če ga nameravamo spremeniti v celovitega;
4. Republika Fidži se je zavezala EU glede človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne
države; 5. čeprav sporazum kritizirajo člani civilne družbe in politiki v regiji, bi lahko to
partnerstvo prispevalo k strateškemu razvoju teh držav.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Že dolgo kritiziramo podpis teh
sporazumov o gospodarskem partnerstvu z državami iz skupine afriških, karibskih in
pacifiških držav (AKP). Ne glede na njihov cilj in retoriko, s katero so predstavljeni, je njihov
namen načeloma prosta trgovina z vsemi izjemno negativnimi posledicami, ki jih ima.
Pred kratkim je na zadnji skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, ki je potekala
decembra 2010, Svet držav AKP izrazil skrb, ker Evropska komisija ne spoštuje njegovih
pripomb glede zadev, povezanih z zaščito njihovih gospodarstev. To predstavlja tudi
protislovje med zelo opevano prožnostjo Komisije in neprožnim stališčem, ki ga je zavzela
v tehničnih pogajanjih. V tem začasnem sporazumu o partnerstvu z Republiko Fidži in
Papuo Novo Gvinejo je bila EU tudi predmet hude kritike s strani socialnih in političnih
organizacij iz pacifiške regije zaradi pritiskov na ti dve državi, naj podpišeta sporazum,
pod grožnjo, da bosta sicer izgubili privilegiran dostop do evropskih trgov. Kritiki so dejali
tudi, da se je solidarnost med pacifiškimi državami znatno zmanjšala, kar je povzročilo
občutke razdeljenosti, to pa je privedlo do razpada nekaterih regionalnih skupin zaradi
pritiskov, ki so jih občutile glede podpisa začasnih sporazumov.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    v pisni obliki. – (GA) Nič ni pomembneje od zdravja
otrok ter zaščite pravic in blaginje otrok. Otroci morajo imeti pravico do družinskega
življenja in poskrbeti je treba, da ne preživijo daljših obdobij v sirotišnicah.

Bruno Gollnisch (NI),    v pisni obliki. – (FR) V skladu s sporazumom med EU in pacifiškimi
državami ima Papua Nova Gvineja pravico do splošnega odstopanja od pravil o poreklu
ribiških proizvodov, zlasti tuna. Ta klavzula pomeni, da se lahko blago iz te države šteje
za papuansko in s tem oproščeno vseh carinskih dajatev ali kvot, tudi če ribiči, ribiška
območja in tovarne, ki proizvajajo konzervirane ribe, niso papuanski.

Od tega imajo korist kitajska, avstralska, tajska in vse druge ribiške flote, ki raztovorijo
svoj ulov v papuanskih pristaniščih. Te države so v Papui Novi Gvineji ustanovile tovarne
za konzerviranje, ki pa zaposlujejo tuje državljane v dvomljivih pogojih. Seveda evropska
in predvsem francoska industrija z vso silo občutita te nepoštene in nezakonite konkurence.

V Evropski uniji se je uvoz tuna iz Papue Nove Gvineje povečal za 76 % med letoma 2008
in 2009; samo v Franciji se je v istem obdobju povečal za več kot 1500 %. Sprevrženi
gospodarski in socialni učinki tega odstopanja so dobro znani, bojazni za ribji stalež regije
pa osnovane. Zato sem glasoval proti sporazumu.

Jarosław Kalinowski (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Pacifiške države tvorijo edinstveno
območje, sestavljeno predvsem iz otoških držav, ki so v veliki meri etnično raznolike in
katerih kultura se zelo razlikuje od kulture Evrope. Potrebujejo različne politične in
gospodarske prednostne naloge. S sklenitvijo sporazuma s temi državami želimo pospešiti
prost pretok blaga in storitev, ki bi moral obema stranema prinesti komercialne prednosti.
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Toda ob tem, ko si prizadevamo za liberalizacijo trga, moramo poskrbeti, da nas ne bodo
imeli za vsiljivce, ki si želijo samo zagotoviti dostop do virov in pri tem oslabiti regionalno
solidarnost, kot nas želijo prepričati kritiki. Sklepajmo sporazume, odpirajmo trge in
spodbujajmo konkurenčnost, toda naj naše ukrepe v vseh primerih usmerjata zdrava pamet
in vzajemna korist, zlasti pri pomoči regijam, kot so pacifiške države, ki jih pogosto
prizadenejo naravne katastrofe.

Elisabeth Köstinger (PPE),    v pisni obliki. – (DE) Začasni sporazum o partnerstvu med
Evropsko skupnostjo na eni strani ter dvema državama AKP, namreč Papuo Novo Gvinejo
in Fidžijem na drugi strani, bi morali šteti za korak v smeri celovitega sporazuma. Začasni
sporazum o partnerstvu zajema vsa pomembna področja trgovinskega sporazuma, vendar
bi lahko naknadno zajemal tudi pravice intelektualne lastnine in novosti na področju javnih
naročil. Podpiram sporazum, vendar se obenem zelo zavedam možnega vpliva, ki bi ga
lahko imel na evropski ribiški sektor in v tem smislu pričakujem, da bo Komisija raziskala
ta vpliv, kot predpisuje odstavek 15 resolucije, ki jo je sprejel Parlament.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Pobuda, ki jo je Parlament danes odobril, je
ustvarila sporazum, ki bo nedvomno okrepil trgovino med Evropsko unijo in nekaterimi
pacifiškimi državami. Začasni sporazum o partnerstvu je bil sklenjen s Papuo Novo Gvinejo
in Republiko Fidži, ki upata, da bosta dosegli namen, namreč zaščito njunih sektorjev
sladkorja in tuna. Menim, da je to korak naprej za razvoj in blaginjo. Po zaslugi tudi pravil
o poreklu bo zagotovil pravo dodano vrednost ribiški industriji in izvozu iz teh regij.
Poudariti moram tudi, da bi sporazum lahko imel znatne posledice za odnose z drugimi
pacifiškimi državami, vključno z Avstralijo in Novo Zelandijo.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. – Navdušen sem, da je Parlament večinoma podprl
moje priporočilo, da damo soglasje na začasni sporazum o partnerstvu med EU in
pacifiškimi državami. Začasni sporazum o partnerstvu med Papuo Novo Gvinejo, Fidžijem
in Evropsko skupnostjo je bil podpisan 14. decembra 2007. Le ti dve državi iz pacifiške
regije sta sklenili sporazum, saj so se druge države članice pacifiške regionalne
skupine – zaradi majhnega obsega trgovine z blagom z EU – odločile, da ga ne bodo
podpisale. Fidži in Papua Nova Gvineja sta sklenila sporazum predvsem z upanjem, da
bosta zaščitila svoja sektorja sladkorja in tuna, ki bi ju splošni sistem preferencialov zelo
prizadel. Začasni sporazum zajema pravila o poreklu in vprašanja glede tržnega dostopa.
Kar zadeva pravila o poreklu, pokriva ribištvo, tekstil in kmetijstvo, kar vodi do naložb in
zaposlitvenih priložnosti. Kar zadeva tržni dostop, naj bi se dodelil dostop do trgov brez
dajatev in kvot, kar zagotavlja priložnosti za naložbe in zaposlovanje. Vprašanja trgovine
in razvoja naj bi bila obravnavana v širšem regionalnem okviru.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) Začasni sporazum o partnerstvu
med EU ter Papuo Novo Gvinejo in Republiko Fidži je rezultat sramotnega pritiska.
Sporazum za Papuo Novo Gvinejo in Republiko Fidži predvideva postopno odpravo
carinskih dajatev v obsegu, ki ni trajnosten za ti državi, prepoved količinskih omejitev
izvoza in uvoza ter odpravo vseh subvencij za izvoz kmetijskih proizvodov v pacifiške
države. Vsebuje klavzulo „rendez-vous“ za „uspešno dokončanje pogajanj v teku za celovit
Sporazum o gospodarskem partnerstvu (SGP)“. Ti sporazumi so dodaten dokaz
neokolonializma Evropske unije. Glasoval sem proti.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Cilj sporazumov o gospodarskem partnerstvu
med EU in pacifiškimi državami mora biti povečati trgovino, trajnostni razvoj in regionalno
povezovanje ter hkrati spodbujati diverzifikacijo gospodarstva in zmanjšanje revščine.
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Čeprav sta trenutno sporazum podpisala samo Papua Nova Gvineja in Republika Fidži,
menim, da je pomemben korak v smeri prihodnjega gospodarskega razvoja te regije, ki jo
sestavlja 14 držav, in je ključen za razvoj mednarodne trgovine. To je prvi korak k razširitvi
tega sporazuma na druge države v regiji ter k znatnemu povečanju njihovih gospodarstev
in blaginje njihovega prebivalstva.

Alfredo Pallone (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za začasni sporazum o
partnerstvu med Evropsko skupnostjo in pacifiškimi državami, ker menim, da je
pomembno, da ima Evropa sporazume o trgovinskem partnerstvu s tretjimi državami, ki
lahko izvažajo proizvode, do katerih evropske države težko pridejo. Razvoj mednarodne
trgovine seveda spremljajo sporazumi, ki spodbujajo trgovino in olajšujejo dostop do
trgovinske mreže. Pogajanja o novih sporazumih o gospodarskem partnerstvu so se začela
leta 2002 z namenom vzpostavitve in krepitve procesov regionalnega povezovanja v
državah AKP. Zadevni sporazum se nanaša na pravila o poreklu v zvezi z ribištvom,
tekstilom in kmetijstvom, ki vodijo do priložnosti za naložbe in zaposlovanje, ter na tržni
dostop, namreč dostop do trgov brez dajatev in kvot, ki bi lahko zagotovil priložnosti za
naložbe in zaposlovanje. Zaradi začasnega sporazuma so tudi regulativne pristojnosti v
politikah vlad manjše.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za priporočilo o
sklenitvi začasnega sporazuma o partnerstvu med EU in pacifiškimi državami zaradi
naslednjih razlogov. Republika Fidži in Papua Nova Gvineja sta se odločili, da skleneta
sporazum predvsem v upanju, da bi zaščitili svoja sektorja sladkorja in tuna. Začasni
sporazum se nanaša na pravila o poreklu v zvezi z ribištvom, tekstilom in kmetijstvom,
vendar uvaja odstopanja, ki bi lahko ogrozila konkurenčnost nekaterih industrij EU. Kar
zadeva sektor za konzerviranje tuna, odobreno odstopanje omogoča državam, kot je Papua
Nova Gvineja, da delujejo kot prava središča za predelavo ogromnih količin tuna iz različnih
virov: Filipinov, Tajske, Kitajske, Združenih držav, Avstralije itd. Ta tun se iztovori v
pristaniščih Papue Nove Gvineje in predela v tovarnah, ki so jih izvajalci dejavnosti iz
zadevnih držav v naglici ustanovili zgolj zato, da bi izkoristili popolno oprostitev carinskih
dajatev, ki jo je dodelila EU s tem začasnim sporazumom. To škodi evropskemu sektorju
za konzerviranje, ki se pritožuje zaradi nepoštene konkurence.

Zato se pridružujem poročevalcu v pozivu, da se Parlamentu predloži poročilo o določenih
vidikih ribiškega sektorja pacifiških držav, ki bo omogočal oceno dejanskega učinka, ki bi
ga ti ukrepi lahko imeli na trg EU.

Aldo Patriciello (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Pogajanja o novih sporazumih o gospodarskem
partnerstvu med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) in Evropsko unijo so se začela
leta 2002, da bi nadomestila prejšnji enostranski režim trgovinskih preferencialov, ki so
v korist državam AKP.

Ker so o določenih pomembnih vprašanjih potekala posamezna pogajanja na nacionalni
ravni in ker ni verjetno, da se bodo sporazumi o gospodarskem partnerstvu sklenili takoj,
je bilo odločeno, da se do konca leta 2007 sklenejo začasni sporazumi o partnerstvu,
osredotočeni na trgovino z blagom. Njihov namen je bil izogniti se motnjam v trgovini in
ni nujno, da privedejo do celovitih sporazumov o gospodarskem partnerstvu.

V pacifiški regiji sta takšen sporazum sklenila le Fidži in Papua Nova Gvineja. Sporazum
zajema pravila o poreklu v zvezi z ribištvom, tekstilom in kmetijstvom, kar vodi do
priložnosti za naložbe in zaposlovanje. Evropska komisija upa, da bo sklenila celovit
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sporazum o gospodarskem partnerstvu s pacifiško regionalno skupino, o katerem potekajo
pogajanja.

Menim, da je primerno podpreti stališče Sveta, ki podpira začasni sporazum o partnerstvu,
ker mislim, da je zagotovljena preskrba z viri prednostna naloga, predvsem glede na njihovo
pomanjkanje in degradacijo okolja. Prav tako je ključno ohraniti desetletja stare sporazume
z državami AKP, četudi v drugačni obliki.

Maurice Ponga PPE),    v pisni obliki. – (FR) Pozdravljam odločitev Evropskega parlamenta,
da sprejme začasni sporazum med Evropsko skupnostjo in pacifiškimi državami. Ta
sporazum odraža zavezo Evropske unije tej regiji sveta in pošilja močan političen signal
državam v njej. To me veseli. Politična resolucija, ki spremlja to odločitev o sprejemu
sporazuma, predstavlja priložnost, da izpostavimo naše zahteve. Želimo vzpostaviti
uravnotežen in pošten odnos s pacifiškimi državami; takšen odnos, ki bo omogočal razvoj
teh otoških držav, obenem pa zaščitil interese naših državljanov. Medtem ko začasni
sporazum vsebuje posebne določbe o pravilih o poreklu za ribiške proizvode, je bilo
pomembno urediti to odstopanje.

Da bi bilo to odstopanje, ki bi moralo omogočiti nastanek delovnih mest in premoženja,
zares v korist lokalnega prebivalstva in da ne bi škodilo evropski industriji za predelavo in
konzerviranje rib, je bilo nujno čim prej zagotoviti oceno učinka in po potrebi omogočiti
njegov preklic. Obstajajo zagotovila, da je sporazum pošten in da bodo po potrebi sprejeti
ukrepi za zaščito naših interesov.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za to poročilo, ker menim, da bi
lahko spodbujanje trgovinskih odnosov med pacifiškimi državami in EU prispevalo k
spodbujanju trajnostnega socialnega in gospodarskega razvoja regije, zmanjšanju revščine
in okrepitvi regionalnega povezovanja in sodelovanja v skladu z razvojnimi cilji tisočletja.
Toda strinjam se s pomisleki poročevalca o izjemah od pravil o poreklu in njihovem
negativnem učinku na industrijo EU za predelavo in konzerviranje rib, ki ga mora Komisija
ustrezno oceniti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Zeleni vztrajajo pri svojem
dolgoletnem nasprotovanju sporazumom o gospodarskem partnerstvu s katero koli regijo
AKP in zato ne vidimo dodane vrednosti začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu
z dvema pacifiškima državama.

V tem primeru se Zeleni bojimo, da se bo razdruževanje te regije, razširjene prek Pacifika,
nadaljevalo zaradi preferencialnih trgovinskih ureditev iz začasnega sporazuma o
gospodarskem partnerstvu z EU. Poleg tega je predvidljivo neovirano povečanje
tradicionalnega izvoza, v katerem prevladujejo surovine, kot so baker, sladkor, kopra, ribe
in palmovo olje (agrogoriva!), povsem v nasprotju s potrebami trajnostnega razvoja. Zato
smo Zeleni podprli (neuspešno) zahtevo pacifiških ministrov za trgovino, da se revidirajo
kritični elementi začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu, namreč opredelitev
„tako rekoč vse trgovine“, prepoved uporabe izvoznih davkov in šibke varovalke mladih
panog ter klavzula o državah z največjimi ugodnostmi.

Z vidika svetovnih virov bi bila druga možnost omejiti določbe o ulovu na izključno
ekonomsko cono, ki pokriva 200 milj, in ne katere koli vode. Nenazadnje Fidži nima
demokratičnega režima. Naš poročevalec v senci José Bové je vložil 11 sprememb v zvezi
s tem.
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Tokia Saïfi (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Sporazum o gospodarskem partnerstvu med ES
in pacifiškimi državami dodeljuje blagu iz pacifiške regije preferencialne pogoje dostopa
do evropskega trga. Sem za razvoj te regije, toda menim, da je odstopanje od pravil o
poreklu za predelane ribiške proizvode nesprejemljivo, saj omogoča oprostitev carinskih
dajatev za proizvode, proizvedene v tej državi iz surovin, ki izvirajo iz druge države. To
odstopanje spodbuja ribištvo na tropskem območju brez vsakega pomisleka o upravljanju
ribjih staležev. Če trgovinski preferenciali ne vplivajo samo na ribiške cone v Papui Novi
Gvineji, je težko spremljati poreklo ulova, kar je v nasprotju z zavezami Evropske unije,
da bo ustavila nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov. Skrbi me tudi sledljivost
proizvodov, ki naj bi se uvozili v Evropo s tega območja. Z glasovanjem proti sem želela
pokazati, da se ne strinjam s tako klavzulo, ki po mojem mnenju ne bi smela biti več
vključena v noben trgovinski sporazum v prihodnosti.

Predlogi resolucij: (RC-B7-0029/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    v pisni obliki. – (LT) Glasovala sem za resolucijo o
mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji, ki si prizadeva za dobrobit vsakega otroka in
priznava pravico osirotelih ali zapuščenih otrok do družine in varstva. Strinjam se s pozivi
k raziskovanju možnosti za usklajevanje strategije z ukrepi, ki se nanašajo na mednarodne
posvojitve, v skladu z mednarodnimi konvencijami, vendar je treba poudariti, da je treba
v interesu otroka dati prednost posvojitvi v otrokovi izvorni državi, če ta možnost obstaja.

Zelo pomembno je, da se razvije okvir za zagotavljanje preglednosti in usklajevanje ukrepov,
da se prepreči trgovina z otroki za nezakonito posvojitev. Obenem moramo izboljšati,
racionalizirati in pospešiti mednarodne posvojitve ter ukiniti nepotrebno birokracijo in
obenem zaščititi varstvo pravic otrok iz tretjih držav.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Varstvo otrokovih pravic, ki ga vsebuje
Lizbonska pogodba, je eden od ciljev Evropske unije, ki mu bo treba posvetiti še večjo
pozornost po začetku veljavnosti Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Evropska
unija mora torej zagotoviti in izvajati pravico otrok do potrebnega varstva in skrbi za
zagotovitev njihove dobrobiti. Glasoval sem za to resolucijo, ker menim, da je treba okrepiti
politiko o varstvu otrokovih pravic. Število institucionaliziranih in zapuščenih otrok, ki
je v nekaterih državah članicah zelo visoko, zbuja zaskrbljenost. Poleg tega kršitve otrokovih
pravic, nasilje nad njimi, trgovina z otroki, nagovarjanje k prostituciji, nezakonito delo in
druge protipravne dejavnosti ostajajo velik problem v Evropski uniji. Strinjam se, da je
treba oceniti delovanje nacionalnih sistemov na evropski ravni, tako da bo mogoče razjasniti
zadeve glede varstva otrokovih pravic in po potrebi sprejeti ukrepe, ki bi zagotovili
učinkovitejšo zaščito brezdomnih otrok in jim dali priložnost družine in varnosti.

George Becali (NI),    v pisni obliki. – (RO) Glasoval sem za to resolucijo, saj problem
zapuščenih otrok v Evropski uniji postaja vse hujši. Pomembno je zaščititi pravico do
mednarodnih posvojitev, da ti otroci ne bi bili prisiljeni živeti v sirotišnicah.. Komisija nas
mora obvestiti o ukrepih, ki so bili ali bodo sprejeti na ravni EU za zaščito mladoletnikov,
ki naj bi jih posvojili evropski državljani. Mislim, da mora biti posvojitev urejena v skladu
z nacionalno zakonodajo in mednarodnimi konvencijami. Komisija nam mora pojasniti,
kako bodo ti postopki zagotovili, da bodo interesi otroka vedno zaščiteni.

Mara Bizzotto (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem za skupno resolucijo o
mednarodnih posvojitvah, ker sem trdno prepričana, da evropska uskladitev strategij in
instrumentov za posvojitev ne bi le izboljšala samega postopka, temveč tudi zagotovila
boljšo zaščito osirotelih in zapuščenih otrok ter njihovo pravico do družine. Sinergija med
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mednarodnimi organizacijami, institucijami EU in državami članicami bi pripeljala do
uspešnega kroga, v katerem bi bile poleg osredotočenosti na potrebe otrok zagotovljene
tudi storitve informiranja, priprave in podpore za družine posvojiteljice. Končno pa menim,
da lahko boljša usklajenost zagotovi večjo gotovost posvojenih otrok v smislu pravilnih
posvojitvenih postopkov in vzajemnega priznavanja dokumentov, kar preprečuje trgovino
z otroki.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Glasovala sem za resolucijo o
mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji. Varstvo otrokovih pravic je eden od
najpomembnejših ciljev Evropske unije. Zaščititi moramo dobrobit vsakega otroka in
braniti njihove interese. Trenutno obstaja veliko veljavnih konvencij o varstvu otrok in
starševskih odgovornostih. Namen evropske konvencije o posvojitvah mladoletnih oseb
iz leta 1967 je uskladiti zakonodajo držav članic v zvezi s posvojitvami. Vse države članice
so podpisnice konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah iz
leta 1993 (Haaške konvencije). Čeprav sodi posvojitev v pristojnost držav članic, mislim,
da je treba raziskati možnosti, da se strategija na evropski ravni uskladi z ukrepi, povezanimi
z mednarodno posvojitvijo. Ključno je zagotoviti, da se mednarodne konvencije upoštevajo
pri sestavi takšne strategije. Naš cilj mora biti izboljšanje storitev informiranja, priprave
za meddržavne posvojitve, obdelave prijavnih postopkov za mednarodno posvojitev ter
storitev po posvojitvi, ob upoštevanju, da vse mednarodne konvencije o varovanju
otrokovih pravic priznavajo pravico osirotelih ali zapuščenih otrok do družine in varstva.
Na primer, institucije EU in države članice se morajo dejavno boriti proti trgovini z otroki
za namene nezakonite posvojitve.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Romunija je evropska država, ki
je verjetno dopustila najhujše zlorabe glede mednarodnih posvojitev v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja, takoj po padcu komunizma. To je bilo res zaradi pomanjkanja izkušenj
v državi, ki je preživljala temno obdobje skoraj pol stoletja, ravno tako pa zaradi tistih, ki
so bili povsem pripravljeni izkoristiti te slabosti. Zaradi tega se je izgubila sled za skoraj
tisoč otroci, ki so bili vključeni v mednarodne posvojitve. Evropska unija, ki smo se ji
pripravljali pridružiti, je Romuniji pomagala uvesti daljnosežne spremembe zakonodaje
o posvojitvi kljub izjemnemu mednarodnemu pritisku, da se ne zateče k tako skrajnemu
ukrepu, kot je opustitev mednarodnih posvojitev. V teh okoliščinah in sodeč po slabih
izkušnjah Romunije z mednarodnimi posvojitvami, je razumljivo njeno oklevanje, da
sprejme organ, kot je Evropska agencija za posvojitve, ki bo privedla do oblikovanja
dejanskega evropskega trga za posvojitve.

Cilj vsake resolucije o mednarodnih posvojitvah je lahko le varnost mladoletnih oseb, ne
glede na interese držav ali posvojiteljev. Poleg tega jaz osebno menim, da morajo imeti ne
glede na kakršno koli resolucijo ali odločitev domače posvojitve prednost v vsakem pravnem
sistemu, sedanjem ali prihodnjem.

Corina Creţu (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Na podlagi izkušenj Romunije na tem področju
sem glasovala za resolucijo Evropskega parlamenta o mednarodnih posvojitvah v Evropski
uniji. Vsekakor je treba opraviti analizo vseh nacionalnih sistemov posvojitve, da se
ugotovijo njihove prednosti in pomanjkljivosti ter državam članicam predlagajo najboljše
prakse za posvojitev. Dosegli bi ustrezen napredek, če bi omogočili razmere za usklajevanje
politik in strategij na ravni EU za instrument mednarodne posvojitve, s čimer naj bi
zagotovili izboljšanje pomoči na področju storitev informiranja, priprave za meddržavne
posvojitve, obdelave prijavnih postopkov za mednarodno posvojitev ter storitev po
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posvojitvi, saj mora pravica osirotelih ali zapuščenih otrok do družine in varstva postati
resničnost.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za resolucijo o mednarodnih
posvojitvah v Evropski uniji. Čeprav je to zadeva držav članic, menim, da mora biti zaščita
otrokovih pravic eden od ciljev EU. V tem smislu podpiram potrebo po raziskovanju
možnosti za usklajevanje strategij, ki se nanašajo na instrument mednarodne posvojitve
ter storitve po posvojitvi na evropski ravni, ob upoštevanju, da vse mednarodne konvencije
o varovanju otrokovih pravic priznavajo pravico osirotelih ali zapuščenih mladoletnih
oseb do družine in varstva.

Diogo Feio (PPE)  , v pisni obliki. – (PT) Posvojitev otroka je zelo občutljivo vprašanje.
Človeško dostojanstvo in v tem primeru posebna skrb za interes mladoletne osebe terjata
spoštovanje in upoštevanje mednarodnih konvencij o tem vprašanju kot tudi študijo
najboljših praks in izmenjavo izkušenj med državami članicami. Evropska unija bo lahko
spremljala ta prizadevanja in pomagala rešiti problem sramotne trgovine z otroki, ki
večinoma prizadene najrevnejše države in najmanj premožne ljudi.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Evropska unija se že od nekdaj bori
za zaščito pravic otrok in varstvo njihovih koristi. Namen te resolucije je raziskovanje
možnosti za usklajevanje na evropski ravni strategij, ki se nanašajo na instrument
mednarodne posvojitve, v skladu z mednarodnimi konvencijami, za izboljšanje pomoči
na področju storitev informiranja, priprave za meddržavne posvojitve, obdelave prijavnih
postopkov za mednarodno posvojitev ter storitev po posvojitvi, ob upoštevanju, da vse
mednarodne konvencije o varovanju otrokovih pravic priznavajo pravico osirotelih ali
zapuščenih otrok do družine in varstva. Glasoval sem za, ker menim, da je kljub temu, da
to vprašanje sodi v pristojnost držav članic, potrebna minimalna raven evropske
konvergence, pod pogojem, da se vedno upošteva korist otrok.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Vsi se strinjamo z varstvom dobrobiti
otrok in zagotavljanjem njihovih pravic, kot je navedeno v tej parlamentarni resoluciji.
Toda splošne izjave niso dovolj: treba je tudi ugotoviti vzroke, ki so pripeljali do razmer,
v katerih se otroci izkoriščajo v okviru mednarodne posvojitve.

Glavni vzroki zapuščanja otrok so revščina, neustrezni sistemi socialnega varstva,
pomanjkanje ustrezne socialne infrastrukturne mreže ali primernih javnih služb kot tudi
spopadi in vojaški posegi.

Louis Grech (S&D),    v pisni obliki. – Da bi opredelili vse večji problem zapuščenih otrok,
morajo evropske institucije in države članice bolj dejavno izboljševati instrumente
mednarodne posvojitve, tako da olajšajo in uskladijo postopke mednarodne posvojitve
na evropski ravni, pri čemer ne smejo nikakor ogroziti varnosti in varovanja pravic otrok,
ter spoštujejo vse mednarodne konvencije, ki ščitijo otrokove pravice. Unija in države
članice morajo zagotoviti strožji nadzor v primerih mednarodne posvojitve, da preprečijo
izkoriščanje, zlorabe, ugrabitve in trgovino z otroki. Države članice morajo najti ravnovesje
med strogimi mednarodnimi zaščitnimi ukrepi in standardi, da zavarujejo otrokove pravice
in zmanjšajo birokracijo ter olajšajo postopke mednarodne posvojitve. Poleg tega bi morale
imeti države članice preglednejša pravila glede postopkov mednarodne posvojitve in
vzdrževati stalno izmenjavo informacij o pogojih in razmerah posvojenih otrok v novem
okolju. Za konec naj povem, da bi morala biti glavna skrb postopkov mednarodne
posvojitve vedno korist otroka, posebna pozornost pa bi morala biti posvečena otrokom
s posebnimi potrebami, da se zagotovijo pravice otrok in družin.
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Sylvie Guillaume (S&D),    v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za to skupno resolucijo, ki
nam omogoča zaščito pravic staršev, da posvojijo otroka iz druge države članice, obenem
pa tudi zaščito mladoletnih oseb v času posvojitve in po njej. Za mednarodno posvojitev
bi vedno moral obstajati okvir posebnih pravil, ki bi preprečeval zlorabe, kot je na primer
trgovina z otroki.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Naši nacionalni sistemi vsak po svoje
obravnavajo posvojitev in druga vprašanja glede varstva otrok. Toda ker imajo vprašanja,
kot je trgovina z ljudmi in spolno izkoriščanje otrok mednarodno razsežnost, bi ukrep na
ravni EU lahko bil primeren. Nikoli ne smemo pozabiti, da je najpomembnejša korist
otroka, zato sem glasoval za to resolucijo.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za to pomembno resolucijo
o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji, ker je zaščita pravic otroka eden od ključnih
ciljev Evropske unije. Trenutno obstaja veliko veljavnih konvencij o varstvu otrok in
starševskih odgovornostih. Mislim, da je treba raziskati možnosti za usklajevanje na evropski
ravni vprašanj, ki se nanašajo na mednarodno posvojitev, za izboljšanje storitev
informiranja, priprave za meddržavne posvojitve, obdelave prijavnih postopkov za
mednarodno posvojitev ter storitev po posvojitvi. Zelo pomembno je vzpostaviti sistem,
ki bi zagotovil preglednost in preprečil trgovino z otroki za namen posvojitve. Poudaril
bi rad še, da je treba prvenstveno spodbujati posvojitev v državi izvora otroka, kadar je to
mogoče in v korist otroka.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. Pozdravljam to resolucijo, ki poziva k raziskovanju
možnosti za usklajevanje na evropski ravni strategij, ki se nanašajo na instrument
mednarodne posvojitve, v skladu z mednarodnimi konvencijami, za izboljšanje pomoči
na področju storitev informiranja, priprave za meddržavne posvojitve, obdelave prijavnih
postopkov za mednarodno posvojitev ter storitev po posvojitvi, ob upoštevanju, da vse
mednarodne konvencije o varovanju otrokovih pravic priznavajo pravico osirotelih ali
zapuščenih otrok do družine in varstva.

Véronique Mathieu (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Število zapuščenih otrok je v zadnjih
letih vztrajno naraščalo in ta pojav je mogoče opaziti v vseh državah članicah. Ti otroci – ki
so žrtve sporov in socialne izključenosti ter jih izkoriščajo kriminalne združbe in so žrtve
vseh vrst trgovine – so žrtve neuspešnega mehanizma mednarodne posvojitve. Omeniti
je treba, da so ti otroci večinoma deklice, ki so lahek plen za mreže prostitucije in druge
oblike sodobnega suženjstva. Na te žalostne razmere se lahko odzovemo tudi z olajšanjem
postopkov za mednarodno posvojitev. Mednarodni posvojitvi bi morali nameniti pravi
zakon. Pravica do posvojitve bi morala biti zagotovljena vsem otrokom.

Čeprav so za to zadevo danes še vedno odgovorne države članice, bi morali kljub temu
poudariti, da je zaščita koristi otrok temeljno načelo Evropske unije, ki ga opredeljuje
Listina o temeljnih pravicah. Ker tega področja ne pokriva evropska zakonodaja, bi morala
Evropska unija storiti vse, kar je v njeni moči, da olajša te posvojitve, in zlasti v naslednjih
mesecih omogočiti vzajemno priznavanje dokumentov o civilnem statusu in odločb o
posvojitvi.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) EU že od nekdaj posveča pozornost vprašanju
posvojitve otrok, ki zahteva izredno skrbno obravnavo. Otroci so prihodnost vsake družbe,
zato jih je treba obravnavati s kar največjim dostojanstvom. Upoštevati je treba njihove
koristi, kar pomeni, da se zahteva in priporoča skladnost z ustreznimi mednarodnimi
konvencijami. To obvezuje EU, da si z vsemi silami prizadeva spopasti se s sramotno
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trgovino z otroki, katere žrtve so večinoma otroci iz najrevnejših držav in tisti, ki so najmanj
premožni.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Otroci so najšibkejši člen v naši družbi. Zaščita
njihovih pravic in naknadno zagotavljanje, da se te pravice tudi spoštujejo, mora biti ena
od glavnih prednostnih nalog v celotni EU. Toda otroci so še vedno žrtve trgovine z ljudmi
in izkoriščanja v Evropski uniji, pogosto zaradi zakonsko neurejene posvojitve. Čeprav je
posvojitev učinkovito sredstvo za preprečitev tega, da otroci preživijo življenje v sirotišnicah,
je nujno, da zlasti mednarodne organizacije izvajajo stroge preglede, da se prepreči zloraba.
Glasovanja sem se vzdržal, ker resolucija ne vsebuje zadostnih ukrepov, ki bi zagotovili
zaščito otrok pred izkoriščanjem zaradi posvojitve.

Alfredo Pallone (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Posvojitev je vedno zelo občutljiva zadeva, ki
si zasluži posebno pozornost, saj se odloča o prihodnosti otrok. Pogosto je s posvojitvijo
mogoče uspešno zagotoviti, da zapuščeni otroci in sirote ne preživijo nesrečnega otroštva
v sirotišnicah, brez ljubezni in skrbi, ki bi je morali biti deležni vsi otroci. Odreči nedolžnim
otrokom priložnost, da jih imajo radi in skozi življenje vodijo ljubeči starši, ki jim stojijo
ob strani, bi bilo kruto in nepravično. Zato sem glasoval za resolucijo, ker trdno verjamem
v posvojitev kot sredstvo, da se otrokom, ki bodo prihodnost sveta, omogoči boljše življenje.
Na evropski ravni moramo oblikovati usklajeno strukturo, podprto s preglednimi in
učinkovitimi postopki, podporo po posvojitvi in mehanizme nadzora nad dejavnostmi
posameznih držav članic. Posvojitev otroku zagotovi boljšo, zaščiteno in upanja polno
prihodnost. Zato menim, da je ključno izvajanje posebne zakonodaje o tem vprašanju, da
se rešijo mednarodne razlike.

Georgios Papanikolaou (PPE),    v pisni obliki. – (EL) Danes sem glasoval za skupno
resolucijo o mednarodnih posvojitvah v EU, katere namen je izboljšati sistem posvojitev
med državami članicami in zagotoviti, da se posvojitev izvede v korist otroka ob popolnem
spoštovanju njegovih temeljnih pravic. Poudarjamo, da mora resolucija doseči naslednje:
oblikovanje evropske strategije za posvojitev, ki določa pravila posvojitve za najrevnejše
države, pa tudi najbolj razvite in ki bo omogočila, da se razvoj vsakega otroka, ki je bil
mednarodno posvojen, spremlja prek rednih poročil, ki jih predložijo pristojni nacionalni
organi v državi izvora; racionalizacijo postopkov posvojitve in odpravi birokracije; krajši
čas, ki ga otroci preživijo v institucijah in sirotišnicah; prednost nacionalnih posvojitev;
preprečevanje dejanj tolp, ki otroke izkoriščajo in z njimi trgujejo za namen posvojitve,
za to pa ne odgovarjajo.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za resolucijo
Parlamenta o mednarodnih posvojitvah v EU. Ta pobuda izpolnjuje cilj Unije, ki je
opredeljen v členu 3 Lizbonske pogodbe za „varstvo pravic otrok“.

Kljub gospodarskemu razvoju držav EU še vedno prihaja do resnih pomanjkljivosti v smislu
pravic otrok: na primer, problem negotovega otroštva in zlasti zapuščenih in
institucionaliziranih otrok kot tudi nasilja nad otroci. Druga pomanjkljivost je povezana
s trgovino z otroki za namen posvojitve, prostitucije, nezakonitega dela, prisilne poroke,
prosjačenja na ulici ali kateri koli drug nezakonit namen, kar vse še vedno predstavlja resen
problem v EU.

Ta okvir opredeljuje pomen te pobude, ki Komisijo poziva k raziskovanju možnosti za
usklajevanje strategij, ki se nanašajo na instrument mednarodne posvojitve, na evropski
ravni. Potrebna je strategija, skladna z mednarodnimi konvencijami, da se izboljša pomoč
na področju storitev informiranja, priprave in obdelave prijavnih postopkov ter storitev
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po posvojitvi. Upoštevati mora varstvo otrokovih pravic in priznavati pravico osirotelih
ali zapuščenih otrok do družine in varstva.

Rovana Plumb (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Ustavitev mednarodnih posvojitev je bil
eden od pogojev za pristop Romunije k Evropski uniji. Leta 2001 se je Romunija odločila
za moratorij na mednarodne posvojitve, zatem ko je poročevalka Evropskega parlamenta
za Romunijo, baronica Emma Nicholson, obsodila dejavnosti trgovine z otroki in kritizirala
romunsko državo, da zanemarja otroke. Mislim, da je treba, če je le mogoče in če je to v
otrokovo korist, izpeljati posvojitev v otrokovi izvorni državi, so pa tudi druge možnosti,
med drugim rejniška družina, osebna oskrba ali oskrba v nastanitveni ustanovi ali pa, da
se najde družina s pomočjo mednarodne posvojitve v skladu z ustrezno nacionalno
zakonodajo in mednarodnimi konvencijami. Namestitev otroka v ustanovo bi morala biti
zgolj začasna rešitev. Obenem je pomembno, da se oblikuje metodološki okvir na ravni
EU za izvajanje ocene razvoja posvojenih otrok v novih družinah prek rednih poročil po
posvojitvi, ki jih pripravijo socialne službe v državi, kamor je odšel posvojeni otrok, in
predložijo pristojnim organom v državi, od koder je bil posvojen. Ta mehanizem bi morale
države članice in Evropska komisija izvajati usklajeno v sodelovanju s haaško konferenco,
Svetom Evrope in organizacijami za zaščito otrok, ki si prizadevajo preprečiti trgovino z
otroki za namen posvojitve.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Posvojitev je zelo občutljivo vprašanje, ki si
zasluži vso pozornost držav članic EU. Čeprav je bil po Haaški konvenciji o varstvu otrok
in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah dosežen znaten napredek, ostajajo negotovo
otroštvo, kršitve pravic otrok, nasilje nad otroki in trgovina z otroki za namene posvojitve,
prostitucije, nezakonitega dela, prisilne poroke, prosjačenja na ulici ali kateri koli drug
nezakonit namen težava v EU.

Zato je treba ves trud usmeriti v zaščito otrokove pravice do družinskega življenja. Da bi
to dosegli, je treba raziskati možnost za usklajevanje na evropski ravni strategij, ki se
nanašajo na instrument mednarodne posvojitve, v skladu z mednarodnimi konvencijami,
za izboljšanje pomoči na področju storitev informiranja, priprave in obdelave prijavnih
postopkov ter storitev po posvojitvi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Zeleni/EFA smo se vzdržali. V
skupnem predlogu resolucije so bile po pogajanjih med političnimi skupinami zamenjane
negativne točke resolucije EPP. Toda resolucijo so sprožili Italijani v odgovor na zelo
konkretno nacionalno potrebo in v zvezi z zadevo, ki se sodi v evropsko pristojnost. Uspelo
nam je oblikovati resolucijo, ki je zgolj „poziv k raziskovanju možnosti za usklajevanje na
evropski ravni strategij, ki se nanašajo na instrument mednarodne posvojitve“, brez omembe
posebnih nacionalnih težav. Ker se s to zadevo že ukvarjamo v odborih JURI in LIBE, takšna
resolucija ni bila potrebna.

Nuno Teixeira (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Pravica otroka, da odraste v zdravem družinskem
okolju, ki blagodejno vpliva na njegov usklajeni razvoj, je ključni koncept te resolucije.
Vse večje število otrok v sirotišnicah in kršitve njihovih pravic – zlasti pri trgovini z ljudmi,
nezakoniti posvojitvi in delu ter prostituciji –, ki se še vedno dogajajo v Evropski uniji, so
privedli so stališča, ko se trudimo te razmere spremeniti. Obenem je treba omeniti vse
številnejše nezakonite mednarodne posvojitve, v katere so vključene tretje države, ki niso
v skladu s pogoji iz Haaške konvencije. Institucionalizacija pravic otrok v EU, ki je s
členom 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 24 Listine o temeljnih pravicah
opredeljena kot eden od ciljev EU, tlakuje pot za usklajevanje politik in strategij med
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državami članicami, v skladu z že veljavnimi mednarodnimi instrumenti. Menim, da je
nujno treba oblikovati mehanizem na ravni EU, ki bo omogočal pregled delovanja različnih
nacionalnih sistemov na tem področju. Pregleden in učinkovit mehanizem za spremljanje
posvojitve otrok pred in posvojitvi ter vključenost mednarodnih organizacij ne spodbuja
le pravic otrok, temveč tudi omogoča skladno vzgojo.

Oreste Rossi (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Zaradi novih migracijskih tokov težava zapuščenih
otrok, ki se je postopoma reševala, postaja vse resnejša in pomembna.

Nujno je treba najti pravni okvir, ki bo pokrival varstvo otrok in starševsko odgovornost,
odpraviti nepotrebno birokracijo pri praktičnih postopkih in uskladiti zakonodajo držav
članic s konvencijo o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah iz leta 1993
ter Lizbonsko pogodbo.

Nemčijo bi rad navedel kot primer obravnave posvojitev, ki ga ne gre posnemati, zlasti
glede dodelitve otrok parom, kjer je en partner Nemec, drugi pa iz druge države EU. Končni
cilj zakonodajalca mora seveda biti zagotovitev pravice otrok do varstva in skrbi za njihovo
dobrobit ter tako preprečiti, da bi otroci morali živeti v sirotišnicah.

Artur Zasada (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Mednarodna posvojitev bi morala biti dovoljena
v dobro otroka, vendar le če so bile prej izčrpane možnosti za posvojitev v otrokovi izvorni
državi članici. Praviloma bi bilo treba otroka vzgajati v državi, katere državljan je.

Tuje posvojitve se dogajajo tudi v moji državi, na Poljskem. Ponavadi gre za otroke, ki
zaradi različnih bolezni nimajo veliko upanja, da jih bodo posvojili znotraj Poljske.
Leta 2006, na primer, sta se 202 tuji družini odločili, da bosta poskrbeli za 311 naših
sodržavljanov – 214 poljskih otrok so posvojili italijanski starši, 25 francoski, 22 ameriški,
20 nizozemski, 15 švedski, sedem nemški, šest švicarski, enega otroka so posvojili belgijski
starši, enega pa kanadski. Težava sirot v zahodni Evropi tako rekoč ne obstaja, zato je
zanimanje za posvojitev otrok iz držav srednje in vzhodne Evrope tako veliko.

Menim, da bi morala Evropska komisija predvsem: 1) obvestiti Parlament o ukrepih, ki so
bili ali bodo sprejeti na evropski ravni, da se prepreči mednarodne posvojitve kot krinko
za trgovino z otroki; 2) posredovati odgovor na vprašanje, kako namerava preprečiti
posvojitev kot modno muho. Evropejci so vse bolj pripravljeni posvojiti otroke iz Afrike,
ker je to postalo priljubljeno med filmskimi zvezdniki. Toda to ni ne primerna ne resna
podlaga za posvojiteljsko starševstvo.

Predlog resolucije: (B7-0021/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    v pisni obliki. – (LT) Strinjala sem se s to resolucijo o
evropskem integracijskem procesu Srbije, ki potrjuje, da prihodnost Srbije leži v EU, in
spodbuja državo, da si še naprej prizadeva za ta cilj. Srbija je dosegla napredek pri izvajanju
reform, toda potreben je še dodaten napredek, da bo država izpolnila københavnska merila.
Vprašanje Kosova je zelo pomembno. Zato podpiram poziv, ki ga vsebuje resolucija, da
naj srbska vlada ukine vzporedne strukture na Kosovu, ki spodkopavajo postopek
decentralizacije in preprečujejo popolno vključitev srbske skupnosti v kosovske institucije.

EU mora poslati jasen signal srbski vladi, da pričakujemo, da bo Srbija sprejela konstruktiven
odnos do prihodnjih splošnih volitev na Kosovu. Strinjam se z mnenjem, predstavljenim
v resoluciji, da je sodelovanje kosovskih Srbov v volilnem procesu nepogrešljivo za
preprečevanje marginalizacije srbske skupnosti na Kosovu.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za to resolucijo. Proces
širitve v Evropski uniji temelji na politični, pravni in tehnični skladnosti z zahtevnimi
standardi in normami EU. Že leta 2003 je bilo državam Zahodnega Balkana obljubljeno,
da se bodo lahko pridružile Evropski uniji, ko izpolnijo določene pogoje. Cilj Evropske
unije je zagotoviti dolgoročno stabilnost in trajnosten razvoj na Zahodnem Balkanu. Ker
se države iz te regije vključujejo z različno hitrostjo, si mora vsaka kar najbolj prizadevati,
izvajati zahtevane reforme in sprejeti potrebne ukrepe, da zagotovi varnost in stabilnost
same države kot tudi celotne regije. Srbija je dosegla znaten napredek na mnogih področjih
ter uspešno in tvorno sodeluje z Evropsko unijo. Odprava vizumov za EU z letom 2009
daje srbskim državljanom vedeti, da ima EU ugodno mnenje o reformah, ki se izvajajo v
državi. Strinjam se z ugotovitvami iz resolucije, da se morajo reforme v zvezi z varstvom
pravic manjšin, medijskim pluralizmom, neodvisnostjo sodstva, zapori in mnogimi drugimi
področji nadaljevati. Prizadevanja za spoštovanje načela pravne države, ki bi zagotovilo
demokratično delovanje vladnih ustanov ter učinkovito zaščito človekovih pravic in
svoboščin, morajo ostati ena od ključnih prednostnih nalog srbskih organov.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Srbija je bila deležna spodbude z
glasovanjem o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu. Upam, da bo današnje glasovanje
za v Evropskem parlamentu pospešilo ratifikacijski postopek. Omeniti moram, da se eno
vprašanje, ki ga poudarja poročilo o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu, nanaša
na to, da Srbija ni priznala organov na Kosovu in ohranja vzporedne strukture. Romunija
ni priznala neodvisnosti Kosova, ki je bila razglašena enostransko, v nasprotju z
mednarodnim pravom. Srbija je odlična soseda Romunije, z njo nas povezuje stoletja dolga
zgodovina. Romunija dejansko razume in podpira svoje prijatelje. Prihodnost Srbije je
nedvomno v Evropi, njeno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo
Jugoslavijo pa bi moralo izkazati zavezanost Beograda k evropskim vrednotam, demokraciji
in človekovim pravicam.

Srbija bo seveda morala po enaki poti, da se pridruži EU, kot vse države članice. Vendar
mora biti na tej poti enako obravnavana. Zadnji dogodki kažejo, da Srbija ve, kaj od nje
pričakuje Evropska skupnost. Dosežen je bil opazen napredek, toda EU mora obzirno
obravnavati nekatere vidike novejše zgodovine Beograda, ki močno obremenjujejo Srbe.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Evropska unija temelji na načelih,
kot so sprava in mirno sobivanje z enakimi cilji izboljšanja odnosov med ljudstvi v regiji.
V tem smislu mislim, da je prihodnost Srbije ob državah EU in menim, da mora ta država
pospešiti svoja prizadevanja, da to doseže.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za to resolucijo, ker se zavedam,
da je Srbija v položaju, da postane pomembna akterka pri zagotavljanju varnosti in
stabilnosti na Balkanu. Prihodnost Srbije je nedvomno EU. Zato menim, da bi si morala
država še naprej prizadevati doseči ta cilj. Napredek, ki je bil že dosežen v postopku reform,
je hvalevreden.

Diogo Feio (PPE)  , v pisni obliki. – (PT) Vsak, ki pogleda zemljevid Evropske unije, bo hitro
spoznal, da je Zahodnemu Balkanu usojeno, da postane njen del. Mislim, da se bo sčasoma
članstvo teh držav uresničilo. Pot Srbije k članstvu je bila posebej težka od konca nekdanje
Jugoslavije po propadu sovjetske velesile. Kot napadalka je bila vključena v bratomorne
vojne, katerih brutalen vpliv na sosednje države in celotno mednarodno skupnost je imel
resne posledice za državo in njen narod. Odcepitev Kosova, ki ostaja zelo sporno vprašanje,
je okrepila napetost v regiji in lahko še vedno v veliki meri povzroči nestabilnost. Upam,
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da bo Srbija vztrajala pri svoji odločitvi za EU, njenemu ljudstvu in voditeljem pa moram
čestitati za napredek, ki so ga dosegli v tem pogledu.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Prihodnost Srbije leži v EU. Zato
pozdravljam prošnjo Srbije za članstvo v Evropski uniji, predloženo 22. decembra 2009,
in odločitev Sveta ministrov 25. oktobra 2010, ki so Komisijo pozvali, naj preuči prošnjo
Srbije.

Srbiji bi rad čestital za napredek v postopku reform. Poudariti želim, da razvoj regionalnega
sodelovanja ostaja glavna prednostna naloga EU in ima vlogo glavnega sprožilca za spravo,
dobrososedske odnose in krepitev medosebnih stikov na Zahodnem Balkanu. Zato pozivam
Srbijo, naj ubere konstruktiven pristop do bolj vključujočega regionalnega sodelovanja.

Rad bi izpostavil, da je popolno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za
nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) temeljni pogoj za Srbijo, da lahko nadaljuje po poti do članstva
v EU. Povedati je treba, da se Srbija še naprej ustrezno odziva na zahteve Mednarodnega
kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo. Pozivam srbsko vlado, naj nadaljuje s tesnim
sodelovanjem s Sodiščem, tudi tako, da nemudoma posreduje vse zahtevane dokumente
in pravočasno zaključi primere, ki so bili preusmerjeni z Mednarodnega kazenskega sodišča
za nekdanjo Jugoslavijo.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Glasovali smo proti tej resoluciji,
pretežno zaradi zahtev, zastavljenih Srbiji, in nesprejemljivega stališča EU glede Kosova.
Na primer, Parlament poziva srbsko vlado, da naj ukine vzporedne strukture na Kosovu,
ki po njegovih trditvah „spodkopavajo postopek decentralizacije in preprečujejo popolno
vključitev srbske skupnosti v kosovske institucije“, kot tudi izpolni zahteve glede sodelovanja
z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo. Ta pritisk na Srbijo je
nesprejemljiv in še toliko bolj zapleten, ker niso bili sprejeti enakovredni ukrepi glede
Kosova kljub pritožbam javnosti, da zdajšnji voditelji Kosova trgujejo s človeškimi organi.

Prav tako nesprejemljivo je, da Parlament izvaja pritisk na Srbijo, „naj vzpostavi dialog s
Kosovom brez nadaljnjega sklicevanja na nova pogajanja o statusu ali odcepitvi“.

„Evropski integracijski proces Srbije“ poudarja nekaj, na kar smo že dolgo opozarjali. Danes
je jasno, da je bil namen vojne, ki so je zakrivili Nato in velesile EU z Nemčijo na čelu,
porušiti Jugoslavijo in razdeliti njeno ozemlje na države, ki bi lahko zaščitile gospodarske
interese velikih podjetij v EU.

Bruno Gollnisch (NI),    v pisni obliki. – (FR) Nisem glasoval za resolucijo o evropskem
integracijskem procesu Srbije. Toda tega nisem storil zaradi samega procesa, temveč zaradi
dvoumnosti besedila o vprašanju Kosova.

Skupna resolucija med Evropsko unijo in Srbijo, ki jo je sprejela Generalna skupščina
Združenih narodov, je omenjena, vendar ni nikjer izrecno navedeno, da na to ni mogoče
gledati kot na uradno priznanje neodvisnosti Kosova s strani Srbije ali tistih držav članic
Unije, ki ga niso priznale.

Prav tako ni nikjer omenjeno zelo skrb vzbujajoče poročilo Sveta Evrope o trgovini z organi
srbskih zapornikov, ki jo je izvajala Osvobodilna vojska Kosova, kar postavlja pod vprašanj
zdajšnjega predsednika vlade Kosova, medtem ko je predaja dveh zadnjih srbskih beguncev
Mednarodnemu kazenskemu sodišču ključni pogoj za pristop Srbije k Evropi.

Kot pri različnih vojnah, ki so zaznamovale razpad nekdanje Jugoslavije, se zlo pripisuje
samo eni strani in kesanje se zahteva samo od enega tabora. Dolgoročno to postaja težko,
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čeprav se zdi, da srbska vlada, ki jo je zaslepil čar Evropske unije, to sprejema v upanju na
pristop.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Srbske poteze v smeri članstva v EU je treba
pozdraviti in upajmo, da bodo okrepile mir in blaginjo na tem območju. Resolucija
Parlamenta poziva k popolnemu spoštovanju kulture in jezikov manjšin – to so vprašanja,
ki so bistvo skupine Evropske svobodne zveze.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med
ES in Republiko Srbijo je začel veljati 1. februarja 2010. Čeprav je minilo 11 mesecev, vse
države članice EU še niso ratificirale sporazuma. S tem predlogom resolucije je želel
Parlament, prvič, poudariti pomen vloge Srbije v Evropski uniji in, drugič, odobriti socialne
in politične izboljšave, ki jih je srbska vlada uvedla v zadnjih letih. Prav tako je želel
izpostaviti korake, ki jih mora država še storiti, da bi izpolnila zahteve Evropske unije glede
demokratizacije, svobode ter sprejetja poštenih in trajnostnih politik. Sicer menim, da je
vstop Srbije v EU znaten korak naprej tako za EU kot za Republiko Srbijo, toda glasoval
sem za predlog resolucije, ker menim, da bo država kmalu uspela premagati vse omejitve,
ki so tako dolgo ustvarjale tako veliko vrzel med njo samo in EU.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. – Glasoval sem za to resolucijo, ki upošteva napredek
Srbije na področju reform in nedavno zahtevo Sveta, naj Komisija pripravi svoje mnenje
o prošnji Srbije za članstvo v EU. Toda resolucija upravičeno izpostavlja, da „je popolno
sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo“, vključno s
predajo zadnjih dveh beguncev Haagu, „temeljni pogoj za Srbijo, da lahko nadaljuje po
poti do članstva v EU“.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) Glasujem proti temu besedilu iz
solidarnosti s srbskim ljudstvom. Dodati obveznost izpolnjevanja københavnskih
gospodarskih meril h krutemu krčenju na socialnem področju, ki je posledica varčevalnih
programov, ki jih je januarja 2009 uvedel Mednarodni denarni sklad (MDS), je socialni
zločin, ki ga ne bom podprl. Pri tem naj sploh ne omenim večkratnih kršitev suverene
pravice srbske države, da zavrne pogajanja s predstavniki separatistične province Kosovo,
ki jih omenja to besedilo.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Vsi se strinjamo, da je državam iz zahodnobalkanske
regije usojeno, da postanejo del EU; to bo postala realnost v bližnji prihodnosti.

Srbija je del te skupine in država, ki je šla po težki poti, odkar je razpadla nekdanja
Jugoslavija po padcu sovjetskega imperija. Poleg tega so bratomorne vojne, v katere je bila
vpletena, in njihov brutalen vpliv na sosednje države in celotno mednarodno skupnost
imeli usodne posledice za državo in njeno ljudstvo. Tako imenovana „vojna“ na Kosovu,
ki ostaja nerešena in zelo sporna v celotni mednarodni skupnosti, je prispevala tudi k
dejstvu, da mir še vedno ni prisoten v regiji.

Zato je zaželeno, da Srbija nadaljuje v smeri evropske možnosti. Ob tej priložnosti bi rad
čestital srbskim voditeljem in ljudstvu za njihova prizadevanja in napredek, ki so ga dosegli.

Rolandas Paksas (EFD),    v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za ta predlog resolucije o
evropskem integracijskem procesu Srbije, saj razvoj regionalnega sodelovanja ostaja glavna
prednostna naloga EU in ima vlogo glavnega sprožilca za politike sprave in dobrososedskih
odnosov na Zahodnem Balkanu. Ker namerava Srbija postati pomemben subjekt pri
zagotavljanju varnosti in stabilnosti v regiji, je njena prihodnost tesno povezana z Evropsko
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unijo, zato si mora po najboljših močeh prizadevati, da postane polnopravna članica EU.
Če želi doseči status države kandidatke za EU in začeti pogajanja z EU, mora Srbija začeti
dialog s Kosovom, sprejeti konstruktiven odnos do bližajočih se splošnih volitev na Kosovu
in si z vsemi močmi prizadevati preprečiti marginalizacijo srbske skupnosti na Kosovu.
Strinjam se s predlogom, da se status kandidatke dodeli Srbiji šele, ko začne povsem
sodelovati z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ).

Poleg tega mora Srbija nadaljevati z reformami, ki so v teku, in izvesti nove. Srbski organi
si morajo z vsemi močmi prizadevati ustrezno izvajati načela pravne države in demokracije
v državi ter morajo paziti, da stopnja korupcije v Srbiji ves čas pada in da so osebe na
uradnih položajih, ki zlorabijo svoj položaj, strogo kaznovane.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Ta predlog resolucije o
integracijskem procesu Srbije v EU si zasluži mojo podporo iz naslednjih razlogov.

Na Evropskem svetu v Solunu junija 2003 je bila sprejeta zaveza do vseh zahodnobalkanskih
držav, da se bodo pridružile Evropski uniji, ko izpolnijo vstopna merila. Ritem evropske
integracije je različen za vsako državo Zahodnega Balkana posebej in je odvisen od njihovih
dosežkov, zlasti kar zadeva odločenost, da zadovoljijo vse zahteve, izpolnijo vse obveznosti,
izvedejo reforme in sprejmejo potrebne ukrepe za članstvo v EU.

Vloga Srbije pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti v regiji je ključna. Zato ta resolucija
ponovno poudarja, da je prihodnost Srbije v EU, in spodbuja državo, naj nadaljuje s svojimi
prizadevanji v tej smeri. Srbiji izraža pohvalo za napredek, ki ga je dosegla pri reformah,
pozdravlja odločitev Sveta z dne 14. junija 2010, da se odpre ratifikacijski postopek
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma s Srbijo, in dejstvo, da ga je 10 držav članic že
ratificiralo.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za to resolucijo, ki znova potrjuje,
da je prihodnost Srbije v EU, obenem pa poudarja napredek v smislu izvedenih reform ter
spodbuja državo, naj izpolni zahteve in merila, potrebne za članstvo v EU.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Naša skupina je glasovala za, ker je
bilo 16 od 17 vloženih sprememb sprejetih ali vključenih v kompromisne spremembe, ki
jih je pripravil poročevalec, vključno s tisto, da mora biti kandidatura povezana s tesnejšim
sodelovanjem z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ). Druge
spremembe so se nanašale na Kosovo, enakost spolov, pravice manjšin, civilno družbo,
javni prevoz, okolje in odnose z Bosno.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) To poročilo zmanjšuje ovire za trgovino med
Evropsko unijo in Srbijo ter predstavlja korak proti možnemu pristopu te balkanske države.

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum je bil podpisan leta 2008, toda od takrat ga je
ratificiralo le 12 držav članic, vključno z Italijo. Pomemben cilj, dosežen danes, mora v
vsakem primeru biti novo izhodišče za Srbijo, ki je vložila prošnjo decembra 2009.
Vsekakor mora še naprej povsem sodelovati z Mednarodnim kazenskim sodiščem za
nekdanjo Jugoslavijo, kar je bilo ves čas ključni pogoj za pristop.

Csanád Szegedi (NI),    v pisni obliki. – (HU) Srbija je zagrešila resne spodrsljaje na področju
spoštovanja človekovih pravic. Pripadniki madžarske manjšine veljajo za drugorazredne
državljane, pogosti pa so tudi primeri policijske brutalnosti. Primer fantov iz Temerina še
vedno ni bil raziskan. Dokler ne pride do znatnega napredka na zgoraj omenjenih področjih,
ne morem podpreti evropskega integracijskega procesa Srbije. Poleg tega menim, da je
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ključno, da se avtohtonemu madžarskemu prebivalstvu Vojvodine dodeli popolna
teritorialna avtonomija.

Priporočilo: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glede na začasno odločitev Sveta in Komisije
(15191/2007) ter stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Srbijo
se strinjam s sklenitvijo sporazuma.

George Becali (NI),    v pisni obliki. – (RO) Glasoval sem za to poročilo in to ni prvič, da
sem povedal, da sem tako ravnal tudi iz osebnih razlogov. Zahodni Balkan in Srbija nista
zgolj regiji, za kateri ima Evropska unija strateški interes, in ne potrebujejo samo državljani
teh regij nas, temveč mi vsi potrebujemo njih. EU je najpomembnejša trgovinska partnerka
Srbije, kar pove veliko. Srbija ima edinstveni položaj v Evropi in je država z največ begunci
in razseljenimi osebami. Trdno verjamem, da je pospešitev integracijskega procesa Srbije
koristna za celotno regijo Zahodnega Balkana.

Corina Creţu (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Glasovala sem za resolucijo o integraciji Srbije.
Med drugim zaradi pomembnega razloga, namreč Srbija lahko postane pomemben subjekt
pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti v regiji. Obenem so konstruktivne strategije o
regionalnem sodelovanju in dobri sosedski odnosi ključni elementi procesa stabilizacije
in združevanja. Vsi ti vidiki so ključen dejavnik v postopku preoblikovanja Zahodnega
Balkana v regijo z dolgoročno stabilnostjo in trajnostnim razvojem.

V korist integraciji Srbije v EU govori tudi napredek, dosežen pri reformah. Srbska
prizadevanja na področju zaščite manjšin je treba pohvaliti, čeprav je treba dostop do
informacij in izobrazbe v manjšinskih jezikih še izboljšati, zlasti za romunsko manjšino,
ki je bila v zadnjem stoletju žrtev hude diskriminacije.

Dosežen je bil tudi izjemen napredek v zvezi s spodbujanjem enakosti spolov, zlasti sprejetje
zakona o enakosti spolov ter sprejetje nacionalnega akcijskega načrta za izboljšanje položaja
žensk in spodbujanje enakosti spolov.

Diogo Feio (PPE)  , v pisni obliki. – (PT) Osrednja vloga Srbije na Zahodnem Balkanu je
jasna: regija bo težko dosegla stabilnost, če ne bo stabilna Srbija. Reforme, ki jih je izvedla,
si zaslužijo pohvalo, saj je njihov namen okrepiti demokracijo, preglednost in mehanizme
pravne države. Poleg tega si prizadeva za ponovno vzpostavitev odnosov in partnerstev s
sosednjimi državami, nekdanjimi sovražnicami, kar pozdravljam kot potezo, ki je nujna
v človeškem smislu. Sporazumi, ki jih Srbija sklepa z EU, in nedavno odprtje meja kažejo,
da postopna politika za vzpostavitev dejanske solidarnosti ni bila zanemarjena. Upam, da
bo EU preučila prošnjo Srbije za članstvo s primerno strogostjo, vendar upam, da bo pri
tem upoštevala pomembno sporočilo, ki ga bo ta pristop, poleg pristopa Hrvaške,
predstavljal za srbsko ljudstvo, celotno regijo in samo EU.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Prihodnost Srbije leži v EU. Zato
pozdravljam prošnjo Srbije za članstvo v Evropski uniji, predloženo 22. decembra 2009,
in odločitev Sveta ministrov 25. oktobra 2010, ki so Komisijo pozvali, naj preuči prošnjo
Srbije.

Srbiji bi rad čestital za napredek v postopku reform. Poudariti želim, da razvoj regionalnega
sodelovanja ostaja glavna prednostna naloga EU in ima vlogo glavnega sprožilca za spravo,
dobrososedske odnose in krepitev medosebnih stikov na Zahodnem Balkanu.

125Razprave Evropskega parlamentaSL19-01-2011



Zato pozivam Srbijo, naj ubere konstruktiven pristop do bolj vključujočega regionalnega
sodelovanja. Strinjam se s predlogom sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami članicami in Republiko Srbijo.

Carlo Fidanza (PPE)  , v pisni obliki. – (IT) Pozdravljam stabilizacijski sporazum med EU
in Srbijo. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum zmanjšuje ovire za trgovino med Evropsko
unijo in Srbijo ter je korak v smeri k možnemu pristopu te balkanske države k EU. Sporazum
je bil podpisan leta 2008, od takrat pa ga je ratificiralo samo 12 držav članic, med njimi
tudi Italija. Današnje glasovanje izkazuje soglasje Parlamenta s sporazumom in sporoča
preostalim 15 državam članicam, da bi ga morale tudi one ratificirati. Čeprav je bila Srbija
na hudi preizkušnji zaradi dogodkov v njeni novejši zgodovini, si bo počasi opomogla in
utrdila svojo demokratično strukturo. Geografski položaj in strateška vloga Srbije jo
nedvomno uvrščata v središče integracije balkanskih držav v EU. Srbija je tudi pomembna
trgovinska partnerka; med drugim ima ključno vlogo v industriji železa in jekla. Današnje
glasovanje je še en pomemben korak po tistem decembra 2009, ko so bili odpravljeni
vizumi v celotnem schengenskem območju, kar je srbskim državljanom omogočilo, da se
čutijo bolj Evropejce.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Danes je bil sprejet nov
stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Srbijo, ki predvideva vzpostavitev
območja proste trgovine in državi nudi možnost pristopa k EU. Zaradi našega stališča o
širitvi smo se vzdržali glasovanja o tem poročilu.

Toda z nekaterimi njegovimi vidiki se ne strinjamo, namreč s pogoji, ki jih nalaga EU, in
zlasti z zahtevo po popolnem sodelovanju z Mednarodnim kazenskim sodiščem za
nekdanjo Jugoslavijo, ki je osnovni pogoj za prihodnji pristop Srbije k EU. Od drugih držav
v podobnem položaju se to ni zahtevalo. Ne smemo tudi pozabiti, da bo sporazum stopil
v veljavo le, če ga ratificira 27 držav članic.

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, podpisan leta 2008, predvideva vzpostavitev
območja proste trgovine med EU in Srbijo in nudi možnost pristopa Srbije k EU. Srbija je
prošnjo za članstvo v EU predložila decembra 2009. Oktobra lani je Svet naročil Komisiji,
naj pripravi mnenje o prošnji te države za članstvo, ki bo predstavljeno to jesen.

Lorenzo Fontana (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Kar zadeva postopek širitve, si razmere na
Zahodnem Balkanu zaslužijo posebno pozornost. Država, kot je Srbija, nedvomno
predstavlja težavo, toda razmere v Beogradu so očitno mnogo boljše kot v drugih državah
na tem območju. Čeprav upam, da se bo postopek sodelovanja z Mednarodnim kazenskim
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo pospešil, podpiram besedilo in upam, da si ga bodo
srbsko ljudstvo in organi razlagali kot spodbudo.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. – Glasoval sem za stabilizacijsko-pridružitveni
sporazum s Srbijo, vendar je treba upoštevati, da je do zdaj samo 11 držav članic ratificiralo
sporazum. Preostalih 16 pozivam, da to storijo čim prej.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) Stabilizacijsko-pridružitveni
sporazum med EU in Srbijo kot vsi sporazumi te vrste obsoja ljudi na hudo revščino zavoljo
hitrega prehoda v tržno gospodarstvo in vzpostavitve območja proste trgovine v naslednjih
petih letih. Evropska unija je nevredna svojih državljanov in državljanov držav, ki se ji
želijo pridružiti. Proti temu poročilu glasujem iz solidarnosti z ljudstvom Republike Srbije.
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Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Vsi se strinjamo, da je državam iz zahodnobalkanske
regije usojeno, da postanejo del EU; to bo postala realnost v bližnji prihodnosti.

Srbija je del te skupine in država, ki je šla po težki poti, odkar je razpadla nekdanja
Jugoslavija po padcu sovjetskega imperija. Poleg tega so bratomorne vojne, v katere je bila
vpletena, in njihov brutalen vpliv na sosednje države in celotno mednarodno skupnost
imeli usodne posledice za državo in njeno ljudstvo. Tako imenovana „vojna“ na Kosovu,
ki ostaja nerešena in zelo sporna v celotni mednarodni skupnosti, je prispevala tudi k
dejstvu, da mir še vedno ni prisoten v regiji.

Zato je zaželeno, da Srbija nadaljuje v smeri evropske možnosti. Ob tej priložnosti bi rad
čestital srbskim voditeljem in ljudstvu za njihova prizadevanja in napredek, ki so ga dosegli.
Rad bi poudaril pomembno vlogo Srbije za stabilnost celotnega Zahodnega Balkana ter
zlasti za stabilnost in kohezijo Bosne in Hercegovine.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za to resolucijo, ker
imam dobro mnenje o napredku, ki ga je Srbija dosegla pri reformah na področju javne
uprave, pravnega okvira ter boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Strinjam se
s pozivom poročevalca, naj vse države članice EU začnejo ratifikacijski postopek
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma s Srbijo. Popolno sodelovanje s sodiščem v
Haagu je temeljni pogoj za Srbijo, da lahko nadaljuje po poti do članstva v EU, na katerem
temelji to poročilo. Srbijo bi rad tudi pozval, naj se odločneje zavzame za politike
zaposlovanja in socialno kohezijo.

Pozivam jo tudi, naj še naprej vzpostavlja razmere, ki bodo ugodne za razvoj demokracije,
pravne države, svobodnega tržnega gospodarstva in spoštovanja človekovih pravic. Srbija
je dosegla napredek na področju okolja. Kljub temu mora okrepiti prizadevanja na področju
obnovljive energije in energetske učinkovitosti. Glavne člene evropske zakonodaje o
obnovljivih virih energije mora še prenesti v svojo zakonodajo. Poleg tega mora sprejeti
zakonodajni okvir za energetsko učinkovitost.

Alfredo Pallone (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za resolucijo o evropskem
integracijskem procesu Srbije in stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu z Evropsko
unijo, ker menim, da so konstruktivni pristopi k regionalnemu sodelovanju in dobrim
sosedskim odnosom bistven del stabilizacijsko-pridružitvenega procesa in bodo imeli
pomembno mesto v procesu spreminjanja Zahodnega Balkana v območje z dolgoročno
stabilnostjo in trajnostnim razvojem. Srbija ima tudi pomembno vlogo v smislu varnosti,
stabilnosti in sprave ljudstev v regiji. Evropska unija obsoja vse vojne zločine, ki so uničili
nekdanjo Jugoslaviji, in podpira delo MKSJ (Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo
Jugoslavijo). Obenem poudarja, da je prihodnost Srbije v Evropski uniji, in spodbuja državo,
naj nadaljuje s svojimi prizadevanji v tej smeri.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Nobenih ovir ni za soglasje
Evropskega parlamenta za predlog sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami članicami in Republiko Srbijo.

V okviru zdajšnjih pristojnosti Evropskega parlamenta za mednarodne sporazume je Svet
vložil zahtevo za sprejetje sporazuma, Odbor za zunanje zadeve pa je podal svoje mnenje
v obliki priporočila, da bi bilo treba sporazum skleniti.
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Glasovala sem za, ker menim, da je ta sporazum izjemno pomemben prispevek k trdni in
učinkoviti sosedski politiki, v kateri ima Srbija vlogo v smislu geopolitičnega ravnovesja
na Balkanu.

Aldo Patriciello (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Ob upoštevanju predloga sklepa Sveta in
Komisije, stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in Srbijo,
prošnje za soglasje, ki jo je Svet predložil v skladu s členoma 217 in 218 Pogodbe o
delovanju Evropske unije, členoma 81 in 90 poslovnika Parlamenta, in priporočila Odbora
za zunanje zadeve se mi zdi izjemno smiselno in nujno, da se podpre stališče Parlamenta.

Zato soglašam z zadevnim predlogom sklepa Sveta in Komisije, da bi podprl, prvič, tesnejše
sodelovanje s Srbijo in, splošnejše, ukrepe za stabilizacijo in sodelovanje v Evropski uniji.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Reforme, ki jih je uvedla Srbija, bodo državi
omogočile znaten napredek v smeri prihodnjega članstva v EU. Zato menim, da je treba
sklenitev tega stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi ter
njihovimi državami članicami in Republiko Srbijo podpreti.

Teresa Riera Madurell (S&D),    v pisni obliki. – (ES) Soglasje Parlamenta k
stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med EU in Srbijo po odločitvi Sveta, da se odpre
ratifikacijski postopek, je pomemben korak na poti k integraciji Zahodnega Balkana v EU.
Glasovala sem za zaradi vizije, ki jo imam in v kateri je EU vodilna akterka, dolžna podpreti
popolno stabilizacijo Zahodnega Balkana. Mednarodna verodostojnost EU je tesno
povezana z njeno zmožnostjo delovanja med svojimi sosedami. V primeru Zahodnega
Balkana, tudi Srbije, se zdi, da je edina možna pot pristop k EU. Toda pristop pogojuje
vrsta pogojev. Srbija izkazuje izjemno nagnjenost k temu, da postane del EU.

Toda čeprav je Parlament danes dal soglasje, je sprejel tudi resolucijo, ki je sicer pozitivna
glede Srbije, vendar poudarja, da sta sodelovanje Beograda z Mednarodnim kazenskim
sodiščem ter popolna zavezanost demokraciji in načelu pravne države še vedno nujna na
njeni poti proti EU.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – To besedilo smo podprli, ker je bila
sprejeta večina sprememb, ki smo jih predstavili. Te spremembe so se nanašale na Kosovo,
enakost spolov, pravice manjšin, civilno družbo, javni prevoz, okolje in odnose z Bosno.
Zavrnjena sprememba, o kateri je bilo glasovanje neodločeno (27 proti 27), bo ponovno
vložena. Zelo pomembna je, saj Srbijo poziva k vzpostavitvi dialoga s Kosovom brez
sklicevanja na nova pogajanja o statusu ali odcepitvi.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Glasovala sem za sklenitev
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Srbijo. Srbija
je pomembna za stabilnost celotne balkanske regije, zato je pomembno, da imamo z njo
neprekinjen dialog na institucionalni ravni. V zadnjih letih je Srbija dosegla velik napredek
v smeri Evrope. Po sodbi Meddržavnega sodišča, da enostranska deklaracija neodvisnosti
Kosova ni kršila mednarodnega prava, mora Evropa odigrati dejavno vlogo za vzpostavitev
miru. Poleg tega moramo na vse mogoče načine podpreti prizadevanja Srbije za sodelovanje
z Mednarodnim kazenskim sodiščem.

Artur Zasada (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Zelo sem bil zadovoljen z rezultati današnjega
glasovanja o predlogu sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi stabilizacijsko-pridružitvenega
sporazuma med Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami in Republiko
Srbijo. Od leta 2007 je Srbija dosegla opazen napredek v smislu sodelovanja z Evropsko

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL128



unijo, ki je omogočil nadaljevanje pogajanj z EU. Ta pogajanja so bila zaključena
10. septembra 2007 in po posvetovanjih z državami članicami EU je bil
stabilizacijsko-pridružitveni sporazum podpisan 7. novembra 2007 v Bruslju. Vendar ne
smemo pozabiti, da mora Srbija kot osnovni pogoj za popolno sodelovanje izpolniti
politični pogoj, ki ga je Svet določil pri sprejetju pogajalskih smernic, namreč popolno
sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo.

Poročilo: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za to samoiniciativno poročilo,
katerega namen je nadalje razviti niz ukrepov, zlasti za spodbujanje zgodnjega
diagnosticiranja in kakovosti življenja, izboljšanje epidemiološkega znanja o tej bolezni
in uskladitev obstoječih raziskav, izmenjavo dobre prakse med državami članicami in
spoštovanje ljudi z demenco. Vsako leto se pri okoli 1,4 milijona Evropejcev razvije ena
od oblik demence. V polovici primerov je to Alzheimerjeva bolezen.

Treba je združiti različne obstoječe politike za obravnavo razmer na usklajen, objektiven
in učinkovitejši način ter podporo negovalcev in družin na področjih, kot so okrepitev
različnih sistemov zdravstvenega varstva, usposabljanja in svetovanja. Menim, da bi morala
evropska strategija za demenco večjo pozornost posvetiti družbenim vidikom oseb z
demenco, in se vse bolj usmeriti v raziskave in preprečevanje, pa tudi zgodnje
diagnosticiranje.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    v pisni obliki. – (LT) Glasovala sem za resolucijo o
evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah, katere osnovni pristop je
boljša usklajenost med državami članicami ter učinkovitejši odziv na podlagi solidarnosti,
namenjen preprečevanju in zdravljenju dementnih oseb, zlasti bolnikov z Alzheimerjevo
boleznijo, in ljudi v njihovi bližini, najsi so zaposleni v zdravstvu, izvajalci storitev ali
sorodniki. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o evropski pobudi o
Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah je bistveni korak v smeri konkretnih predlogov
za povezavo različnih obstoječih politik in načinov obravnave te bolezni. Razdrobljenost
ukrepov, neenaki odzivi v Evropi in neenaki pogoji glede dostopa in zdravljenja bolezni
so več kot dovolj za upravičenost te pobude.

Zato je bistveno osredotočiti se na zgodnje diagnosticiranje in preprečevanje ter osveščanje
javnosti o tem, kaj pomeni živeti z demenco. Evropska strategija si mora še vedno
prizadevati za zagotavljanje obstoja tistih storitev, ki zagotavljajo kolikor mogoče veliko
pokritost, ter enakega dostopa in enakih pogojev za zdravljenje bolnikov ne glede na
njihovo starost, spol, gmotni položaj ali kraj prebivališča.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za ta pomemben dokument.
Vsakih 24 sekund je diagnosticiran nov bolnik z nevrodegenerativno boleznijo (motnje
živčnega sistema). Te bolezni so zdaj eden od glavnih vzrokov za nezmožnost med
starejšimi, Alzheimerjeva bolezen pa je vzrok za več kot polovico vseh primerov. Število
oseb, obolelih za temi boleznimi, pa se bo po pričakovanjih precej povečalo. Ta podatek
zbuja skrb, če upoštevamo, da se je povprečna pričakovana življenjska doba povečala,
razmerje med številom delavcev in upokojencev pa se zmanjšuje. Podpiram predlog
Evropske komisije o oblikovanju evropske strategije, odzivu na podlagi solidarnosti,
namenjenemu preprečevanju in zdravljenju dementnih oseb (postopno upadanje umskih
sposobnosti), in ljudem v njihovi bližini. Evropska strategija bi si morala še vedno
prizadevati za zagotavljanje obstoja tistih storitev, ki zagotavljajo kolikor mogoče veliko
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pokritost, ter enakega dostopa in enakih pogojev za zdravljenje bolnikov ne glede na
njihovo starost, spol, gmotni položaj ali kraj prebivališča.

Regina Bastos (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Demenca je bolezen, ki povzroči počasno in
napredujočo izgubo spomina, koncentracije in sposobnosti učenja, ponavadi pri ljudeh,
starejših od 65 let. Demenca je skupina nevrodegenerativnih bolezni, ki jih ne smemo šteti
za običajen del staranja. Po ocenah več kot 8 milijonov Evropejcev, starih od 30 do 99 let,
trpi za nevrodegenerativnimi boleznimi, kar pomeni 12,5 primerov na tisoč oseb, pogosteje
pa zbolijo ženske. Znanstveniki napovedujejo, da bi se to število v 20 letih lahko podvojilo.
Najpogostejša oblika demence v Evropi je Alzheimerjeva bolezen, ki predstavlja med 50 %
in 70 % primerov. Glasovala sem za to poročilo, katerega cilj je izboljšati kakovost življenja
in počutja pacientov, spodbujati raziskave in preprečevanje ter izboljšati komunikacijo
med državami članicami, da bo njihov odziv učinkovitejši in bolj vključujoč z namenom
preprečevanja in zdravljenja ljudi z demenco, zlasti Alzheimerjevo boleznijo, kot tudi
pomoči ljudem v njihovi bližini. Pomemben je tudi predlog o razglasitvi evropskega leta
duševnega zdravja.

George Becali (NI),    v pisni obliki. – (RO) Podpiram poročevalko in glasoval sem za njen
predlog. Alzheimerjeva bolezen postaja vse bolj razširjena in prizadene vse več ljudi,
razmerje med številom delavcev in upokojencev pa se zmanjšuje. Bolniki so zaradi
vedenjskih in osebnostnih sprememb odvisni od svojih bližnjih. Predlog, ki nam ga je
predstavila poročevalka, naj bi izboljšal usklajevanje med državami članicami ter solidarnost
in podporo ne le bolnikom, temveč vsem, ki so kakor koli vpleteni.

Mara Bizzotto (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Alzheimerjeva bolezen prizadene vse več ljudi
v Evropi in svetu, v zadnjih desetletjih pa se je povprečna starost obolelih zmanjšala. Bolezen
je bila že v preteklosti družbeni problem in problem zdravstvenega varstva, zdaj pa je
postala nujna prednostna naloga v programu nacionalnih politik zdravstvenega varstva.
Zato je zaveza, ki jo namerava Evropska unija sprejeti v naslednjih nekaj letih glede
usklajevanja politik na evropski ravni, pozitivna. Zajemala bo raziskave in izmenjavo
dobrih praks na področju Alzheimerjeve bolezni, zgodnje diagnosticiranje in podporo
družinam obolelih, saj so v mnogih državah članicah družine zdaj pod velikim finančnim
in psihičnim pritiskom, ker skrbijo za osebe, ki potrebujejo stalno nego in zdravljenje.
Glasujem za poročilo gospe Matias v upanju, da bo veliko storjenega – več kot do zdaj – na
področju bolezni, ki postaja vse pogostejša in ima velike družbene posledice, ki niso tako
splošno znane.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Strinjam se z evropsko pobudo o
Alzheimerjevi bolezni in drugih oblikah demence, saj vsako leto vse več oseb zboli za neko
obliko demence. Ker se prebivalstvo Evrope stara ter imajo družbene in gospodarske
posledice velik vpliv na zdravstvene sisteme v državah članicah, so za boj proti tej hudi
bolezni nujno potrebni ukrepi in posebne pobude. Najnovejše ugotovitve v Evropi kažejo,
da je število obolelih za Alzheimerjevo boleznijo v EU večje od števila diagnosticiranih
oseb ter da obstajajo številne razlike med državami članicami pri preprečevanju, dostopu
do zdravljenja in zagotavljanju ustreznih storitev. Bistvena sta zgodnje diagnosticiranje in
preprečevanje Alzheimerjeve bolezni. Prehrana je bistveni vzročni dejavnik pri razvoju
Alzheimerjeve bolezni in bi zato moralo biti preprečevanje demence s prilagodljivimi
posegi prednostna naloga in bi bilo treba pozornost zlasti nameniti dejavnikom, kot so
zdrava prehrana, spodbujanje fizične in umske aktivnosti ter nadzoru nad dejavniki tveganja
za srčno-žilne bolezni, kot so sladkorna bolezen, visoka raven holesterola, visok krvni tlak
in kajenje. Ključna je tudi krepitev dostojanstva vseh bolnikov med potekom bolezni in

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL130



zmanjševanje neenakosti, z drugimi besedami, prizadevati si je treba za zagotavljanje
obstoja tistih storitev, ki zagotavljajo pokritost, ter enakega dostopa in enakih pogojev za
zdravljenje bolnikov ne glede na njihovo starost, spol, gmotni položaj ali kraj prebivališča.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Alzheimerjeva bolezen je povsod
enako prisotna. Ker je z znanstvenim napredkom ni mogoče diagnosticirati, preden se
pojavi, in ker zanjo ni zdravila, imamo mi toliko večjo odgovornost, da izboljšamo življenje
tistih, ki jih prizadene. Več kot 8 milijonov Evropejcev trpi za nevrodegenerativnimi
boleznimi, napovedi pa niso niti najmanj obetavne – to število se bo v 30 letih podvojilo.
Zato je treba izboljšati usklajevanje med državami članicami ter se učinkoviteje odzvati
na podlagi solidarnosti z namenom preprečevanja in zdravljenja dementnih oseb, zlasti
bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo, in zagotavljanjem podpore ljudem v njihovi bližini.
Za delovanje vsake evropske strategije na tem področju je bistveno, da vse države dajo
prednost pripravi nacionalnih akcijskih načrtov. Osredotočiti se moramo tudi na zgodnje
diagnosticiranje in preprečevanje, pa tudi zbiranje in obdelavo epidemioloških podatkov
o bolezni.

Ko bodo ti temeljni ukrepi izvedeni, bodo potrebni enotni ukrepi od raziskav do
zagotavljanja nege. Zapolniti je treba vrzeli, med drugim na področju poklicnega
usposabljanja, pomoči družinam ter osveščanja javnosti o tem, kaj pomeni živeti z demenco.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (EL) Glasoval sem za poročilo o evropski
pobudi o Alzheimerjevi bolezni, ker so se Evropska komisija in vlade držav članic zavezale
k uvedbi evropskega in nacionalnih akcijskih načrtov z namenom: spodbujati raziskave
na evropski ravni vzrokov, preprečevanja in zdravljenja Alzheimerjeve bolezni in povečati
finančna sredstva za ta namen; izboljšati preprečevanje in zgodnje diagnosticiranje;
organizirati informativne kampanje za javnost, da se poveča zmožnost prepoznavanja
simptomov bolezni; priznati veliko breme, ki ga nosijo negovalci dementnih oseb, ter
zagotoviti psihološko podporo bolnikom in njihovim družinam. Najpomembnejše pa je
zagotavljanje in spodbujanje javnega pristopa k bolezni na splošno. Z javnimi sredstvi
financirane raziskave, preprečevanje, zdravljenje in podpora za bolnike ter njihove družine
in sorodnike niso pomembni samo načeloma.

Javni pristop je nujen, da se prepreči špekuliranje farmacevtskih podjetij in drugi zasebni
interesi. Države članice morajo zagotoviti potrebne storitve in infrastrukture, financirane
z državnimi sredstvi, da bo mogoče obravnavati zdravstvene in družbene posledice za
bolnike ter njihovo okolico.

Carlos Coelho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Po ocenah 7,3 milijona Evropejcev trpi za
različnimi oblikami demence, v večini primerov gre za Alzheimerjevo bolezen. To je
obsežen zdravstveni problem in ne smemo pozabiti, da oblike demence ne prizadenejo
samo obolelih, temveč tudi njihove negovalce. Evropska strategija na tem področju bi
omogočila bolj celosten pristop in učinkovitejši odziv na zdravljenje in ozaveščanje o
duševnih boleznih, s čimer bi evropska javnost postala bolj pozorna na bolezenska stanja
možganov, povezana s staranjem.

Prvič, menim, da je treba izboljšati usklajevanje med državami članicami z oblikovanjem
nacionalnih strategij in načrtov, namenjenih Alzheimerjevi bolezni. Drugič, mislim, da je
treba zagotoviti večjo podporo in zagotavljanje storitev bolnikom in njihovim družinam.
In zadnjič, po mojem mnenju je pomembno okrepiti raziskave ter zdravljenje in
preprečevanje tovrstnih bolezni. Rad bi čestital gospe Matias za poročilo, ki ga je vložila,
ter podpiram priporočila za Komisijo in Svet kot tudi tista za države članice.
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Mário David (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Po ocenah v Evropi 9,9 milijona ljudi trpi zaradi
demence; pri veliki večini – več kot 7 milijonih – je bila ugotovljena Alzheimerjeva bolezen.
Znanstvene študije kažejo, da se lahko to število vsakih 20 let podvoji. Zaradi teh razmer
je potreben nov odnos Evropske unije in držav članic do preprečevanja in zdravljenja te
bolezni.

Poročilo, o katerem smo glasovali danes in katerega vsebino podpiram, predlaga boljše
usklajevanje med zdravstvenimi in socialnimi storitvami držav članic ter osebami, ki so v
bližini obolelih za Alzheimerjevo boleznijo, kot so zdravstveni delavci, sorodniki ali osebni
negovalci. Rad bi poudaril tudi pomen, ki ga poročilo pripisuje zgodnjemu diagnosticiranju,
obstoju povezanih referenčnih centrov, večdisciplinarnemu pristopu k bolezni, pomenu
strokovnega usposabljanja s specializacijo za tovrstne bolezni ter mreži za podporo družin.
Pomembna je tudi podpora, ki se predlaga za informativne kampanje o degenerativnih
boleznih, namenjene splošni javnosti. Strinjam se tudi z zamislijo, izraženo v poročilu, da
mora evropska strategija o teh boleznih zaščititi službe, ki zagotavljajo univerzalen in
geografsko razširjen dostop do sistema.

Marielle De Sarnez (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Skoraj 10 milijonov Evropejcev trpi
zaradi duševnih motenj, zlasti Alzheimerjeve bolezni. Evropski odziv je še vedno slab,
razmere bolnikov, njihovih družin in negovalcev pa so v Evropi zelo neenake: trenutno
ima samo sedem držav članic sprejete nacionalne strategije. Zato Evropski parlament
poziva države članice, naj pripravijo posebne programe in strategije na nacionalni ravni
za boj proti tej bolezni in njenim učinkom. Te strategije morajo obravnavati družbene in
zdravstvene posledice kot tudi storitve in podporo ljudem z demenco in njihovim družinam.
Prizadevanja za spodbujanje zgodnjega diagnosticiranja in zdravstvenih storitev,
osredotočenih na preprečevanje in raziskave, morajo postati prednostna naloga tudi na
ravni Evropske unije. Zato je treba spodbujati vzpostavitev zasebno-javnih raziskav, razvoj
in naložbeni program na evropski ravni. Od hitrosti, s katero bomo upočasnili napredovanje
Alzheimerjeve bolezni, morda do točke, ko jo bomo izkoreninili, bo odvisna znatna
sprememba števila odvisnih oseb, starejši pa bodo lažje kar najbolj uživali življenje, kolikor
dolgo bo mogoče.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za poročilo o evropski pobudi
o Alzheimerjevi bolezni in drugih oblikah demence, ker predlaga ukrepe za zagotovitev
dostojanstva obolelih za demenco, zmanjšanje neenakosti in preprečevanje socialne
izključenosti ter spodbuja zgodnje diagnosticiranje in raziskave preprečevanja teh bolezni.

Diogo Feio (PPE)  , v pisni obliki. – (PT) V Evropi je okoli 9,9 milijona obolelih za neko
obliko demence, kar pomeni, da je Evropa po pogostosti tovrstnih bolezni na drugem
mestu. Samo na Portugalskem je po ocenah 153 tisoč dementnih oseb, od tega jih ima več
kot 90 tisoč Alzheimerjevo bolezen, po napovedih na naj bi se to število do leta 2020
podvojilo. Ker se prebivalstvo stara, je odziv družb in vlad na te bolezni, ki so v veliki meri
povezane s starostjo, velik izziv ob začetku tega tisočletja. Zato lahko le odločno podprem
pobudo, ki predlaga, da se demenca razglasi za prednostno nalogo EU na področju zdravja,
države članice pa poziva, naj pripravijo posebne nacionalne načrte in strategije za
Alzheimerjevo bolezen. Na Portugalskem je Demokratični socialni center zagovarjal ta
pristop, saj je v ospredju in povsem v skladu z zdravstvenimi politikami in prednostnimi
nalogami EU, s tem, ko je od vlade zahteval nacionalni načrt za demenco, ki zagotavlja
dostojanstveno, humano in usposobljeno podporo in nego obolelim za Alzheimerjevo
boleznijo in drugimi oblikami demence.
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José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Vsako leto se pri 1,4 milijona
državljanov, ki živijo v Evropi, razvije ena od vrst demence, kar pomeni, da je vsakih
24 sekund diagnosticiran nov bolnik. Na Portugalskem je po ocenah 153 tisoč dementnih
oseb, od tega jih ima več kot 90 tisoč Alzheimerjevo bolezen. Znanstveniki napovedujejo,
da se bo to število do leta 2040 podvojilo.

Glede na starajoče se prebivalstvo in padajoče razmerje med številom delavcev in
upokojencev se pričakuje, da bo demenca eden od glavnih izzivov za zdržnost nacionalnih
socialnih sistemov in sistemov zdravstvenega varstva. Zato je ključnega pomena, da vlade
oblikujejo posebne nacionalne strategije in načrte za Alzheimerjevo bolezen, da bi lahko
začele reševati družbene in zdravstvene posledice demence ter zagotovile storitve in
podporo ljudem z demenco in njihovim družinam.

Spodbujam predlog o razglasitvi evropskega leta duševnega zdravja, da se poveča
ozaveščenost glede bolezni možganov, povezanih s staranjem, in glede načinov zaznavanja
in ugotavljanja zgodnjih simptomov takšnih bolezni, in sicer s kampanjami obveščanja
javnosti o njihovem preprečevanju in o zdravljenju.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Alzheimerjeva bolezen in druge oblike
demence so bolezni, ki upravičeno zbujajo pozornost in skrb. Po poročilu mednarodnega
združenja Alzheimer’s Disease International za leto 2010 je v Evropi približno 9,9 milijona
bolnikov z demenco, po predvidevanjih pa naj bi se to število znatno povečalo do leta 2020.
Pomanjkanje strokovnih negovalcev za obolele z Alzheimerjevo boleznijo nas mora zelo
skrbeti, kajti te razmere se bodo v prihodnosti verjetno še poslabšale, če ne bodo sprejeti
ukrepi. Ti ukrepi morajo zajemati usposabljanje zadostnega števila zdravstvenih in socialnih
strokovnih delavcev ter zagotovitev ustrezne nege prek javnih služb ob spoštovanju želje
pacientov, da ostanejo doma, če je le mogoče, ter spodbujanju temeljnih načel dostojanstva
in socialne vključenosti kot tudi neodvisnosti in samoodločanja pacientov. Ker so pri tej
bolezni zdravstveni stroški zelo visoki in jih večina bolnikov ne more kriti, je zaželeno, da
se več sredstev nameni za ta zdravila. Ključno je spodbujanje in razvijanje raziskav na tem
področju, zlasti v povezavi s preprečevanjem, diagnosticiranjem in zdravljenjem, pri čemer
je temeljno načelo, da javni sektor prevzame te odgovornosti brez omejitev koristi ali
dostopa za katerega koli pacienta.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    v pisni obliki. – (GA) Povsem podpiram ta projekt o
Alzheimerjevi bolezni in drugih oblikah demence. Alzheimerjeva bolezen je poglavitni
vzrok demence in za njo je obolelih več kot 44 tisoč oseb na Irskem ter okoli 10 milijonov
v celotni Evropi.

To je napredujoča bolezen, kar pomeni, da so možgani sčasoma vse bolj prizadeti. Obenem
postanejo simptomi bolezni vse hujši. Žal je zelo verjetno, da se bo število obolelih
povečevalo, saj se prebivalstvo Evrope stara. Treba je izboljšati usklajevanje med državami
članicami na področju raziskav vzrokov demence in najboljše prakse oskrbe.

Breme oskrbe pogosto pade na družinske člane. Na Irskem vsakodnevno okoli 50 tisoč
oseb skrbi za dementne bolnike. Rad bi se posebej poklonil tem negovalcem in irskemu
združenju za Alzheimerjevo bolezen, ki zagotavljajo odlično pomoč obolelim za to
boleznijo.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Ocenjuje se, da je v Evropi skoraj
10 milijonov dementnih oseb, od tega večina z Alzheimerjevo boleznijo. To število se bo
verjetno podvojilo tako rekoč vsakih 20 let. Leta 2020 ima lahko to bolezen vsaka četrta
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oseba, starejša od 65 let. V Franciji je vsako leto 160 tisoč novih primerov. Torej lahko
rečemo, da se bodo vsi Evropejci slej ko prej neposredno ali posredno spopadli s težavami,
povezanimi z Alzheimerjevo boleznijo ali drugimi demencami. Zato povsem podpiram
to samoiniciativno poročilo, ki poziva Evropsko komisijo, da boj proti Alzheimerjevi
bolezni opredeli kot eno od prednostnih nalog Evrope za ukrepanje na področju zdravja.
Ključno je, da se obolelim za Alzheimerjevo boleznijo zagotovi dostop do ustreznega
zdravstvenega varstva, predvsem pa je potrebno tesnejše evropsko sodelovanje na področju
raziskav (v okviru novega okvirnega raziskovalnega programa), preprečevanja,
diagnosticiranja (s skupnimi merili, protokoli in tako dalje) in zdravljenja. Pozivamo tudi
k razglasitvi evropskega leta duševnega zdravja, ki bo dopolnjeval svetovni dan boja proti
Alzheimerjevi bolezni in, upam, zagotovil priložnost, da se poveča ozaveščenost o tem
vprašanju.

Françoise Grossetête (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Kot predsednica Evropske zveze za boj
proti Alzheimerjevi bolezni lahko le pozdravim ukrepe, ki jih priporoča ta evropska pobuda,
katere namen je izboljšati epidemiološko znanje o bolezni in usklajevati obstoječe raziskave.
Po zaslugi evropske podpore so bili oblikovani skupni raziskovalni programi, za katere
upam, da bodo prinesli rezultate. Medtem je bistvenega pomena umestiti preprečevanje v
središče vsake strategije in usmeriti prizadevanja za pridobitev čim zgodnejših diagnoz,
kot poudarja poročilo. Vse države članice morajo takoj ukrepati, tudi prek preventivnih
kampanj na podlagi velikopoteznega evropskega načrta za boj proti tej bolezni. Prizadete
osebe so zaradi vedenjskih in osebnostnih sprememb, ki so posledica bolezni, čedalje bolj
odvisne od tretjih oseb. Zaradi Alzheimerjeve bolezni pa niso prizadeti le bolniki, ki za
njo trpijo, ampak tudi njihova družina in negovalci. Želim tudi izraziti spoštovanje zvezi
Alzheimer Europe, ki se skupaj z nacionalnimi združenji bori proti tej bolezni ter ima
ključno vlogo pri pomoči pacientom in njihovim družinam.

Sylvie Guillaume (S&D),    v pisni obliki. – (FR) Povsem podpiram to samoiniciativno
poročilo, ki želi spodbuditi Evropsko komisijo, da Alzheimerjevo bolezen opredeli kot
glavno prednostno nalogo za ukrepanje na področju zdravja. Spodbujati moramo načine
zgodnjega diagnosticiranja, razviti sredstva za čim zgodnejše odkrivanje simptomov bolezni
in se osredotočiti na raziskovalna prizadevanja na področju nevrodegenerativnih bolezni;
poleg tega pa si moramo predvsem prizadevati izboljšati vsakodnevno življenje bolnikov
in njihovih družin, kar javne politike pogosto prezrejo. Končno pa je treba posebno
pozornost posvetiti ženskam, ki jih ta huda bolezen prizadene dvakrat pogosteje kot moške.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Poročilo gospe Matias obravnava vse
pomembnejše vprašanje v naši starajoči se družbi. V moji državi je škotska vlada razglasila
demenco za nacionalno prednostno nalogo, škotsko strokovno znanje pa se uporablja v
raziskavah mednarodnega pomena. Evropsko pobudo je treba pozdraviti kot orodje za
boljše usklajevanje dela EU v boju proti demenci.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za resolucijo o evropski pobudi
o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah, ker je osnovni pristop boljša usklajenost
med državami članicami ter učinkovitejši odziv na podlagi solidarnosti, namenjen
preprečevanju in zdravljenju dementnih oseb, zlasti bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo,
in podpori ljudi v njihovi bližini, najsi so zaposleni v zdravstvu, izvajalci storitev ali
sorodniki. Potrebno in nujno je spodbujanje zgodnjega diagnosticiranja in kakovosti
življenja, podpiranje sodelovanja med državami članicami z izmenjavo najboljših praks
in kliničnih študij na tem področju ter spoštovanje pravic in pričakovanj oseb, ki živijo s
to hudo boleznijo. To je bistveni korak v smeri konkretnih predlogov za povezavo različnih
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obstoječih politik in načinov obravnave te bolezni kot tudi za zagotavljanje kolikor mogoče
velike pokritosti ter enakega dostopa in enakih pogojev za zdravljenje bolnikov ne glede
na njihov gmotni položaj.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjim glasovanjem o poročilu
gospe Matias je želel Evropski parlament poudariti, da je boj proti Alzheimerjevi bolezni
prednostna naloga EU na področju zdravja. Glede na svetovno poročilo o Alzheimerjevi
bolezni 2009 je delež državljanov s to demenco v Evropi okoli 28 %, to število pa se bo
verjetno povečalo zaradi starajočega se prebivalstva Evrope. Zato menim, da institucije ne
smejo podcenjevati te bolezni in da morajo sprejeti konkretne ukrepe za podporo bolnikov
in njihovih družin. V tem smislu mora biti vloga Evropskega parlamenta spodbujati politiko
za ozaveščanje o tem vprašanju ter pozvati Svet in Komisijo, da pri pripravi prihodnjih
ukrepov na področju preventivne zdravstvene politike ustrezno upoštevata to bolezen.
Izmed ukrepov, ki jih predlaga poročilo, bi rad poudaril pripravo smernic za izvajanje
storitev zgodnjega diagnosticiranja ter opredelitev orodij za lažji dostop do sredstev.

Petru Constantin Luhan (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Sprejetje tega poročila o evropski
pobudi o Alzheimerjevi bolezni je pomemben korak v boju proti tej bolezni v času, ko je
število ljudi v Evropi, ki imajo demenco, 9,9 milijona, od katerih večina trpi za
Alzheimerjevo boleznijo. Sprejetje tega poročila bo državam članicam omogočilo, da
uvedejo usklajene ukrepe za boj proti tej bolezni v Evropski uniji. Mislim, da je ena od
možnih rešitev ta, da se pridobijo sredstva iz vodilne pobude „Unija inovacij“ iz strategije
Evropa 2020 in pilotnega „evropskega partnerstva za inovacije za aktivno in zdravo
staranje“, ki naj bi se začelo izvajati spomladi.

Glede na predvideno dramatično povečanje števila obolelih za Alzheimerjevo boleznijo
do leta 2020 je treba v prihodnosti razviti partnerstva med javnimi institucijami ter med
zasebnimi in javnimi institucijami v postopku izvajanja raziskovalnih projektov, s tem pa
izkoristiti sredstva, vire in izkušnje zasebnega in javnega sektorja za boj z učinki
Alzheimerjeve bolezni in drugih oblik demence.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Eden od najučinkovitejših
načinov za povečanje družbene ozaveščenosti o pojavu demence pri starejših ljudeh je ta,
da se težava izpostavi in izvede aktivna informativna kampanja. Alzheimerjevi bolezni
moramo posvetiti posebno pozornost, saj postaja vse hujši problem, ne samo v EU, temveč
v svetu nasploh, strokovnjaki pa pravijo, da se število obolelih nenehno povečuje. Naša
družba se stara in o tej težavi moramo govoriti odkrito in iskati rešitve. Predvsem moramo
poudariti pomen preprečevanja bolezni. Zato sem glasovala za poročilo gospe Matias o
evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. – Glasoval sem za to samoiniciativno poročilo, ki je
odgovor Parlamenta na sporočilo Komisije o evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni in
drugih demencah.

Ključni cilji so: spodbujati zgodnje diagnosticiranje in kakovost življenja; izboljšati
epidemiološko znanje o tej bolezni in uskladiti obstoječe raziskave; podpirati solidarnost
med državami članicami z izmenjavo dobre prakse; in spoštovati pravice dementnih oseb.

Vsi ti predlogi so dobrodošli, saj menim, da mora evropska strategija o demenci večji
poudarek nameniti družbenim vidikom ljudi z demenco in njihovih negovalcev, obenem
pa dodatno spodbujati raziskave preprečevanja in zgodnjega diagnosticiranja.
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Barbara Matera (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Poročilo o Alzheimerjevi bolezni za leto 2009
vsebuje skrb zbujajoče statistične podatke: po ocenah je na svetu 35,6 milijona oseb,
obolelih za neko obliko demence. V Evropi, kjer povprečna starost prebivalstva hitro
narašča, se ta ocena nenehno popravlja navzgor.

Zato je pomembno vzpostaviti mrežo za izmenjavo statističnih podatkov prek držav članic
in platformo za izvajanje raziskav vzrokov, preprečevanja in zdravljenja Alzheimerjeve
bolezni. Ker lahko zgodnje diagnosticiranje pripomore k zmanjšanju zdravstvenih stroškov
v celotni Evropi, je ključna razdelitev finančnih naložb kot tudi priprava politik na evropski
ravni za spodbujanje ciljnega preprečevanja.

Poudariti moram tudi, da je treba upoštevati posebne potrebe žensk na področju
zdravstvenih in socialnih raziskav ter zdravstvene in socialne politike, saj jih je med
obolelimi dvakrat več, med negovalci pa nesorazmerno veliko. Alzheimerjeva bolezen je
velik izziv za evropsko družbo. Samo s skupnimi prizadevanji bomo lahko začeli reševati
družbene in zdravstvene posledice demence ter zagotovili storitve in podporo ljudem z
nevrodegenerativnimi boleznimi in njihovim družinam.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Moja stranka na Portugalskem, Demokratični in
socialni center – Ljudska stranka, si je vedno odločno prizadevala za nacionalni načrt za
demenco, da bi ljudi, obolele za to boleznijo, lahko opazovali usposobljeni ljudje, in to na
dostojanstven in human način. Zato ne morem drugega, kot da podprem pobudo EU,
katere cilj je opredeliti boj proti demenci kot eno od prednostnih nalog EU. Število
Evropejcev, obolelih za Alzheimerjevo boleznijo in drugimi oblikami demence, je tako
visoko, da je to nujno. Ukrepanje v zgodnjih fazah je zelo pomembno za uspešno zdravljenje
te bolezni in zagotavljanje čim bolj kakovostnega življenja obolelih.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Alzheimerjeva bolezen je zahrbtna bolezen,
za katero kljub obsežnim raziskavam ni učinkovitega zdravila. Malo verjetno je, da bomo
v bližnji prihodnosti našli zdravilo zanjo in za njene posledice, kot so napredujoča izguba
spomina in drugih višjih možganskih funkcij, ki povzročijo popolno odvisnost bolnika
od drugih. Zato je še toliko bolj pomembno, da se zdravljenje začne zgodaj. Pomemben
ukrep je izobraževanje javnosti o preprečevanju, pa tudi zgodnje prepoznavanje in odložitev
nastopa bolezni. Kot kaže, številni splošni zdravniki začnejo zdravljenje z zdravili proti
demenci prepozno, saj ne želijo prekoračiti svojega proračuna, to pa je protiproduktivno.
Zdravstveni strokovnjaki menijo, da lahko zdravljenje s pravilnimi zdravili tudi za eno
leto odloži čas, ko se mora oboleli preseliti v drago institucijo z oskrbo.

V tem okviru ne smemo pozabiti na hud fizičen in duševni stres, pod katerim so sorodniki,
ki skrbijo za te obolele osebe. Ta stres pri tretjini negovalcev vodi v depresijo, izgorelost
in podobne motnje. Poskušamo omiliti trpljenje oseb z Alzheimerjevo boleznijo na ravni
EU. Zaradi tega sem glasoval za poročilo gospe Matias.

Cristiana Muscardini (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podpiram poročilo gospe Matias, saj je
treba v Evropi zagotoviti tesno sodelovanje in usklajenost med državami članicami, da se
zagotovi učinkovit odziv glede preprečevanja in zdravljenja Alzheimerjeve bolezni, za
katero danes trpi 6 milijonov Evropejcev.

Brez evropske podpore nacionalnih prizadevanj, ne samo na področju preprečevanja in
zdravljenja, temveč tudi pri usklajevanju sredstev za raziskave, razširjanju najboljših praks
in ustreznem financiranju farmacevtske industrije, ki si prizadeva odkriti učinkovita zdravila,

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL136



ne bomo mogli spodbujati neodvisnosti in dostojanstva oseb z boleznimi, ki vodijo v
invalidnost, tudi v smislu njihovih čustvenih in družbenih vidikov.

Alfredo Pallone (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Odločil sem se, da bom glasoval za poročilo
o Alzheimerjevi bolezni, ker želim, da se izboljša obstoječa evropska strategija za boj proti
njej. Napredujoče staranje evropskega prebivalstva spremlja znatno naraščanje števila oseb
z nevrodegenerativnimi boleznimi, pri katerih gre v polovici primerov za Alzheimerjevo
bolezen. To poročilo je torej korak naprej v boju proti tej hudi bolezni. Mislim, da se je
ključno osredotočiti na preprečevanje, tako v smislu zgodnjega diagnosticiranja kot zbiranja
epidemioloških podatkov. Prav tako je treba z osveščanjem javnosti o tem, kaj pomeni
živeti z demenco, zapolniti vrzeli, ki še vedno obstajajo na področju poklicnega
usposabljanja in pomoči družinam.

Georgios Papanikolaou (PPE),    v pisni obliki. – (EL) Glasoval sem za poročilo o evropski
pobudi o Alzheimerjevi bolezni, saj bo pomagala izboljšati kakovost življenja bolnikov in
njihovih sorodnikov ter zmanjšati neenakosti med državami članicami na področju
preprečevanja, dostopa do zdravljenja in zagotavljanja ustreznih storitev obolelim za
demenco. V Evropi več kot 1,4 milijona državljanov trpi za neko obliko demence, več kot
8 milijonov Evropejcev, starih od 30 do 99 let, pa trpi za nevrodegenerativnimi boleznimi;
v polovici primerov gre za Alzheimerjevo bolezen, to število pa naj bi se vsakih 20 let
podvojilo. Namen tega poročila je izboljšati obstoječe razmere; temeljni cilji, ki jih zadaja,
so zgodnje diagnosticiranje in preprečevanje ter izboljšanje kakovosti življenja bolnikov,
učinkovitejši odziv na podlagi solidarnosti med različnimi državami, od raziskav do
zdravljenja, ter krepitev dostojanstvenosti bolnikov med zdravljenjem.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za predlog o
resoluciji Evropskega parlamenta o evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni in drugih
demencah. Strinjam se z nekaterimi pomisleki, ki so izraženi v poročilu gospe Matias, in
podpiram poziv Svetu, da razglasi demenco za prednostno nalogo EU na področju zdravja.

Pomembno je, da se deluje globalno. Dejansko je raven meddržavnega usklajevanja
razmeroma nizka, kar vodi v razdrobljenost in omejeno izmenjavo znanja in najboljše
prakse med državami članicami; raziskave Alzheimerjeve bolezni zaostajajo za raziskavami
drugih pomembnih bolezni v Evropi.

Glede na ta dejstva, o katerih dokument dobro poroča, je treba oblikovati ne le posebne
nacionalne načrte in strategije za Alzheimerjevo bolezen, ki so ključni, temveč tudi
instrument na evropski ravni za spodbujanje učinkovitega usklajevanja evropskih raziskav
na tem področju. Mislim, da je to način, da se zagotovi zdravstveno varstvo skladno z
najboljšo prakso v vseh evropskih državah hkrati. Na ta način se bomo lahko izognili
neenakim odzivom ter neenakim pogojem glede dostopa in zdravljenja bolezni.

Aldo Patriciello (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Statistični podatki o Alzheimerjevi bolezni
in drugih oblikah demence so izjemno zaskrbljujoči, na primer dejstvo, da se vsako leto
pri 1,4 milijona državljanov, ki živijo v Evropski uniji, razvije ena od vrst demence in da
je vsakih 24 sekund diagnosticiran nov bolnik.

Skoraj vsaka dvajseta oseba, starejša od 65 let, trpi za demenco, po ocenah pa več kot
8 milijonov Evropejcev trpi za tovrstnimi boleznimi. Glede na to je potrebno usklajevanje
različnih nacionalnih politik v Evropi. Razdrobljenost ukrepov, neenaki odzivi v Evropi
in neenaki pogoji glede dostopa in zdravljenja bolezni so več kot dovolj za upravičenost
te pobude. Temelji na štirih ključnih ciljih: spodbujati zgodnje diagnosticiranje, izboljšati
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epidemiološko znanje o tej bolezni, podpirati solidarnost med državami članicami in
spoštovati pravice dementnih oseb.

Zaenkrat še ni zdravila za Alzheimerjevo bolezen. Zato je treba okrepiti zunajfarmakološke
posege in spodbujati posege, s katerimi se izboljšuje dobro počutje prizadetih oseb. Glede
na zgoraj povedano povsem podpiram boljše usklajevanje med državami članicami in
učinkovitejši odziv za preprečevanje demence.

Rovana Plumb (S&D),    v pisni obliki. – (RO) To poročilo je temeljni korak v smeri
oblikovanja evropske strategije na tem področju, in sicer na podlagi štirih ključnih ciljev:
spodbujati zgodnje diagnosticiranje in kakovost življenja; izboljšati epidemiološko znanje
o tej bolezni in uskladiti obstoječe raziskave; podpirati solidarnost med državami članicami
z izmenjavo dobre prakse; in spoštovati pravice dementnih oseb in njihovih negovalcev.
Vsako leto se pri 1,4 milijona državljanov, ki živijo v Evropi, razvije ena od vrst demence.
Vsakih 24 sekund je diagnosticiran nov bolnik. Skoraj vsaka dvajseta oseba, starejša od
65 let, in vsaka peta, starejša od 80 let, trpi za demenco. Po ocenah več kot 8 milijonov
Evropejcev, starih od 30 do 99 let, trpi za nevrodegenerativnimi boleznimi (pri čemer gre
v polovici primerov za Alzheimerjevo bolezen), znanstveniki pa napovedujejo, da se bo
to število vsakih 20 let podvojilo. Zaradi neenakosti glede dostopa do diagnoze in
zdravljenja, in sicer ne le med državami, ampak tudi znotraj njih, je treba pripraviti
nacionalne akcijske načrte, ki bodo zagotovili odziv na podlagi solidarnosti, namenjen
preprečevanju in zdravljenju dementnih oseb, zlasti bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo,
in podpori ljudi v njihovi bližini (zaposlenih v zdravstvu, izvajalcev storitev ali sorodnikov).

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Po ocenah je v Evropi približno 9,9 milijona
bolnikov z demenco, med njimi velika večina z Alzheimerjevo boleznijo.
Nevrodegenerativne bolezni so eden najpomembnejših vzrokov za invalidnost in odvisnost
starejših oseb in v skladu s predvidevanji bi se lahko število obolelih za temi boleznimi do
leta 2020 podvojilo.

V tem okviru je treba poudariti pomen tega poročila: opozarja, da morajo države članice
in EU precej okrepiti sodelovanje in usklajevanje na področju inovativnih in
večdisciplinarnih kliničnih raziskav vzrokov, preprečevanja in zdravljenja Alzheimerjeve
bolezni in izmenjave informacij ter znatno povečati finančna sredstva v ta sektor. Izpostavil
bi tudi poudarek, namenjen zgodnjemu diagnosticiranju, usposabljanju osebja, podpori
družin in informativnim kampanjam za javnost, kar naj bi vse zagotovilo tem bolnikom
zdravstveno varstvo v skladu z najboljšo prakso.

Robert Rochefort (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Vsakih 24 sekund je diagnosticiran nov
bolnik z nevrodegenerativno boleznijo v EU. Skoraj vsaka dvajseta oseba, starejša od 65 let,
in vsaka peta, starejša od 80 let, trpi za demenco. V več kot polovici primerov je to
Alzheimerjeva bolezen. Več kot 8 milijonov Evropejcev, starih od 30 do 99 let, trpi za temi
boleznimi, znanstveniki pa napovedujejo, da bi se lahko to število vsakih 20 let lahko
podvojilo. Evropska unija mora sprejeti pobude, da se bo v prihodnjih desetletjih lahko
reševal problem povečanja števila ljudi, ki jih prizadenejo te bolezni. Podprl sem resolucijo
Evropskega parlamenta, ki predvsem poziva države članice, da z ukrepi pomagajo upočasniti
napredovanje Alzheimerjeve bolezni pri bolnikih – s spodbujanjem zdravega življenjskega
sloga in zagotavljanjem zdravil vsem bolnikom –, da ustanovijo specializirane centre in
zagotovijo zadovoljivo zdravstveno opremo na njihovem celotnem ozemlju ter da pripravijo
strateške akcijske načrte za raziskave na tem področju.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Ta predlog smo podprli, ker med
drugim poziva Svet, naj demenco razglasi za prednostno nalogo EU na področju zdravja,
države članice pa odločno poziva, naj pripravijo posebne nacionalne načrte in strategije
za Alzheimerjevo bolezen, da bi lahko začele reševati družbene in zdravstvene posledice
demence ter zagotovile storitve in podporo ljudem z demenco in njihovim družinam, kot
so to storile nekatere države članice, v katerih je načrt o Alzheimerjevi bolezni in podobnih
boleznih, ki se je začel izvajati leta 2008, omogočil ureditev socialnozdravstvene oskrbe
in temeljnih kliničnih raziskav teh bolezni na nacionalni ravni.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Povprečna starost evropskega prebivalstva se
nenehno povečuje, zato so težave, povezane s staranjem, zlasti demence, vse bolj
pomembne.

Po ocenah je na svetu več kot 35 milijonov oseb z demenco, to število pa bi se lahko vsakih
20 let podvojilo. V Evropi je 9,9 milijona bolnikov z demenco, med njimi veliko z
Alzheimerjevo boleznijo.

Raziskava mednarodnega združenja Alzheimer’s Disease International kaže, da vsak bolnik
z Alzheimerjevo boleznijo države EU stane 24 tisoč EUR na leto, kar pomeni skupaj
161 milijard EUR. V naslednjih desetletjih bo demenca verjetno eden od glavnih izzivov
za zdržnost naših nacionalnih zdravstvenih sistemov.

Glede na statistične podatke o številu vključenih oseb, je nujno zagotoviti storitve in
podporo osebam z demenco in zlasti njihovim družinam, ki so glavni vir podpore za
njihovo nego. To je več držav članic, ki so izvedle načrt o Alzheimerjevi in podobnih
boleznih, že naredilo. Skupni cilj mora biti spodbujanje ozaveščenosti javnosti o boleznih,
povezanih s staranjem, in dopolnitev svetovnega dneva boja proti Alzheimerjevi bolezni
21. septembra z informativnimi kampanjami o preprečevanju teh bolezni in zdravljenju
možganske kapi.

Joanna Senyszyn (S&D),    v pisni obliki. – (PL) Glasovala sem za poročilo o evropski
pobudi o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah. Parlament je pred kratkim razpravljal
o vprašanjih, povezanih s starejšimi osebami v okviru gospodarske krize, zahtev trga dela
in povečanjem stopnje zaposlenosti. Statistični podatki o številu diagnosticiranih bolnikov
z demenco odkrivajo obsežnost težave. Vsako leto se pri 1,4 milijona Evropejcev razvije
ena od oblik demence, število obolelih pa je ocenjeno na 10 milijonov. Na Poljskem je več
kot 200 tisoč bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo. Nevrodegenerativne bolezni so eden
najpomembnejših vzrokov za invalidnost starejših oseb, težava pa postaja še hujša zaradi
podaljšanja povprečne življenjske dobe.

Alzheimerjeva bolezen je velik gospodarski izziv za vse družbe. Svetovno poročilo o
Alzheimerjevi bolezni, objavljeno leta 2010, navaja, da letni stroški v zvezi z Alzheimerjevo
boleznijo in drugimi oblikami demence v svetu znašajo 600 milijard USD. Potrebujemo
skupno evropsko strategijo v boju proti demenci. Oblikovati in spodbujati moramo
preventivne ukrepe proti Alzheimerjevi bolezni ali, z drugimi besedami, spodbujati zdrav
življenjski slog, tudi z ohranjanjem fizične in duševne dejavnosti, z vključenostjo v skupnost
ter zdravim načinom prehranjevanja. Tistim, ki skrbijo za bolnike, je treba zagotoviti
ustrezno finančno in psihološko podporo. Evropska strategija za boj proti Alzheimerjevi
bolezni bi morala posebno pozornost posvetiti tudi potrebam žensk, pri katerih je dvakrat
bolj verjetno, da se bo razvila demenca, in ki prevladujejo med negovalci bolnikov.
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Bart Staes (Verts/ALE),    v pisni obliki. – (NL) Odločno sem glasoval za to samoiniciativno
poročilo o Alzheimerjevi bolezni. Vsebuje zelo dober pregled ukrepov, ki jih je treba izvesti
na tem področju. Vložene niso bile nobene spremembe besedila, ki ga je sprejel Odbor za
okolje, javno zdravje in varnost hrane, kar pomeni, da imajo ta priporočila široko podporo.
Poleg tega prosim, da posvetimo pozornost vse večjemu številu ambulant za skupnosti,
prijazne bolnikom z demenco, ki se ustanavljajo v državah, kot so Nemčija, Belgija in
Škotska. Upoštevati moramo tudi vpliv pričakovanj na razvoj te bolezni. Pretirano negativna
pričakovanja imajo lahko pogosto neželen učinek na bolezen, kar so ugotovili na konferenci,
ki jo je belgijsko predsedstvo organiziralo konec lanskega leta. Te opombe je treba vključiti
tudi v politiko.

Csanád Szegedi (NI),    v pisni obliki. – (HU) Strinjam se s poročilom, namreč da je treba
povezati različne načine zdravljenja te bolezni. Vsako leto 1,4 milijona oseb v Evropi zboli
za demenco, zato sta zgodnje diagnosticiranje in preprečevanje izjemno pomembna. Nujno
je tudi boljše usklajevanje med državami članicami. Strinjam se tudi, da si moramo
prizadevati zagotoviti čim večjo pokritost glede dostopa do zdravljenja in enake pogoje
za bolnike ne glede na njihovo starost, spol, gmotni položaj ali kraj prebivališča.

Thomas Ulmer (PPE),    v pisni obliki. – (DE) Glasoval sem za poročilo, ki vsebuje izjemen
in podroben opis težav, želja in skrbi bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo ter njihovih
negovalcev in ki poziva k skupnemu ukrepanju. Zaenkrat vsak petnajsti Evropejec, starejši
od 65 let, trpi za demenco, toda to število se bo v naslednjih desetletjih znatno povečalo.
Zato bomo pred ogromnim izzivom.

Derek Vaughan (S&D),    v pisni obliki. – Povsem podpiram to novo pobudo o
Alzheimerjevi bolezni in drugih oblikah demence. Demenca naj bi po pričakovanjih postala
eden od glavnih izzivov zdravstvenega varstva v naslednjih letih, zato je ključno sodelovanje
med državami z namenom boljšega preprečevanja, diagnosticiranja in nege. Poročilo
poziva k povečanju ozaveščenosti o tem vprašanju in poudarja, da je nujno zgodnje
prepoznavanje simptomov Alzheimerjeve bolezni. To bo pripomoglo k zgodnji diagnozi
primerov in pomagalo izboljšati dostop do zdravljenja. Poleg izboljšanja počutja bolnikov
z demenco je treba izboljšati ozaveščenost negovalcev, ki se pogosto spopadajo s čustvenimi
in finančnimi težavami; oblikovanje akcijskih načrtov bo izboljšalo vsakodnevne razmere
negovalcev, kar je korak v smeri izboljšanja življenja bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo
in demenco.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Na tem plenarnem zasedanju smo
glasovali o resoluciji Evropskega parlamenta o evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni
in drugih demencah. Glasoval sem za to resolucijo, ker je zelo pomemben korak proti
podrobnim predlogom za združitev obstoječih političnih strategij in načinov obvladovanja
teh bolezni. Nevrodegenerativne bolezni so zdaj eden od glavnih vzrokov za nezmožnost
med starejšimi, število oseb, obolelih za temi boleznimi, pa se bo po pričakovanjih precej
povečalo. Ta podatek postane še pomembnejši, če upoštevamo, da se je povprečna
pričakovana življenjska doba povečala, razmerje med številom delavcev in upokojencev
pa se zmanjšuje. Glede na to je temeljnega pomena, da je preprečevanje v središču vseh
strategij ter da se prizadevanja usmerijo v čim zgodnejše diagnosticiranje. Kot predstavnik
ljudstva se čutim soodgovornega za zagotavljanje, da EU uporabi svoje pristojnosti za
obravnavo omenjene težave.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Zaradi hitrega porasta števila oseb,
obolelih za Alzheimerjevo boleznijo in drugimi oblikami demence, so potrebni hitri ukrepi
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EU, ki zajemajo večjo osredotočenost na zgodnje diagnosticiranje in preprečevanje. To na
primer pomeni, da morajo osebe, pri katerih je prisotno tveganje za bolezen, opraviti
preglede na zgodnji stopnji, z izobraževalnimi kampanjami pa je treba pomagati
sorodnikom starejših oseb, da razločijo med običajnimi znaki staranja in zgodnjimi
simptomi demence. Države članice si morajo izmenjevati strokovno znanje in v postopek
vključiti tako znanstvenike kot zdravstvene delavce. Preprečevanje je nujno zaradi skrb
vzbujajočega števila obolelih in posledičnih stroškov za posamezne države članice.
Vključevati mora zdrav način prehranjevanja in ukrepe za odložitev nastanka bolezni.
Poročilo omenja tudi zagotavljanje praktične in psihološke podpore sorodnikom. Dokazano
je, da bolnik, oskrbovan na domu, potrebuje tri negovalce, ki se morajo ponavadi odpovedati
službi. Končno pa poročilo omenja tudi, da je treba ohraniti dostojanstvo bolnikov z
Alzheimerjevo boleznijo. To je mogoče doseči z izobraževalnim programom, ki bi se moral
začeti v šolah.

Predlog resolucije: (B7-0026/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Glasovala sem za predlog resolucije o
peticiji v zvezi z neukrepanjem Evropske komisije v zadevi s področja konkurence ter
škodljivih posledicah tega dejstva za udeleženo podjetje. Rada bi izpostavila, da Komisija
v svojem odgovoru Odboru za peticije ni v zadostni meri odgovorila na vprašanje, ki so
ga postavili vlagalec peticije in člani odbora, prav tako pa se tudi ni dovolj odzvala na
zaskrbljenost, izraženo v mnenju Odbora za pravne zadeve. Zato je treba Komisijo pozvati,
naj nemudoma sprejme potrebne ukrepe za končanje še odprtega postopka, ki se je začel
leta 1997 v skladu z zaščitno klavzulo iz člena 8 Direktive 93/42/EGS. Poleg tega mora
Komisija nemudoma odgovoriti na upravičeno zaskrbljenost vlagalca peticije – ki že 13
let živi v tem nevzdržnem stanju in je zaradi tega utrpel veliko izgubo pri zaslužku – ter
sprejeti potrebne ukrepe, ki bodo vlagalcu peticije omogočili uveljavljanje njegovih pravic.

Diogo Feio (PPE)  , v pisni obliki. – (PT) Ta zadeva, ki se vleče že več kot deset let, je
povzročila znatno finančno izgubo podjetju, saj še vedno ni prejelo končnega odgovora
Komisije o nesporazumu z nemškimi organi. Vsi medicinski pripomočki, ki se prodajajo
v EU, morajo biti skladni s pravom EU, zaradi zagotovitve varstva potrošnikov pa morajo
tudi izpolnjevati varnostne standarde. Toda Komisija mora sprejeti ustrezne ukrepe, da to
zadevo zaključi, saj je treba spore rešiti v razumnem času.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Razpravljamo o inhalatorju za astmo,
ki je na trgu od leta 1996. Nemški organi so izrazili zaskrbljenost glede tega proizvoda ter
so Komisijo seznanili s tem, da bi začela in zaključila postopek v zvezi z varnostjo. Vendar
se Komisija ni posvetovala s proizvajalcem in nikoli ni o zadevi odločila, posledica tega pa
je, da je zadeva še odprta, vlagalec peticije pa nima na razpolago nobenega pravnega
mehanizma. Proizvajalec je začel leta 2003 tržiti pripomoček pod novim imenom, leta 2005
pa je vlada Zgornje Bavarske ukazala umik pripomočka s trga na podlagi nemškega zakona
o medicinskih pripomočkih, ne da bi o tem obvestila Komisijo. Proizvajalec je seznanil
Komisijo o drugi prepovedi prodaje z namenom, da začne proti Nemčiji postopek zaradi
kršitve pravic, vendar Komisija trdi, da so bili dokazi, da inhalator izpolnjuje temeljne
zahteve, kot je določeno v direktivi, nezadostni, in meni, da ni bilo potrebe po ponovnem
preverjanju varnosti novega proizvoda.

Glasoval sem za to resolucijo, ker menim, da mora Komisija nujno odgovoriti na upravičeno
zaskrbljenost oškodovanca in mu s tem omogočiti uveljavljanje njegovih pravic.
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Peter Jahr (PPE),    v pisni obliki. – (DE) Vesel sem, da je Parlament danes sprejel resolucijo
o peticiji, ki jo je vložil gospod Klein. Odbor za peticije se je precej časa ukvarjal s to zadevo.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je gospod Klein izumil inhalator za astmatike, od
takrat pa je bila prodaja tega proizvoda dvakrat sporno prepovedana. Ne bom se spuščal
v podrobnosti, a prepričan sem, da prva prepoved prodaje inhalatorja leta 1996 ni bila
povsem zakonita. Če nič drugega, je treba okoliščine, ki so pripeljale do prepovedi, kritično
preučiti. Komisija bi morala zaključiti postopek zaščitne klavzule, da bi se zadevna stranka
lahko pritožila. Toda ta postopek še vedno ni zaključen. Pravna podlaga in zakonitost
druge prepovedi sta vsekakor sporni. Toda kot kaže, je bilo kršeno tudi pravo Evropske
unije. Zato je bil gospod Klein žrtev očitnega odrekanja sodnega varstva, to pa je treba
popraviti. Komisija mora hitro najti rešitev, ki bo enkrat za vselej razrešila to težavo.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za resolucijo, ker je treba
povedati, da sta bila Evropa in zlasti Evropski parlament kot demokratično izvoljeno telo
vedno na strani državljanov. Danes sprejeta resolucija temelji na peticiji 0473/2008, ki jo
je vložil Christoph Klein, nemški državljan, v zvezi z neukrepanjem Komisije v zadevi s
področja konkurence, povezani z umikom pripomočka za astmo iz prodaje. V podobnih
primerih moramo, prvič, kot evropski državljani in, drugič, kot poslanci Evropskega
parlamenta zagotoviti pravo možnost izvajanja zaščite, če katera od evropskih institucij
ne ravna skladno z določbami pogodb. To je na kratko razlog za moje glasovanje. Naj
dodam še, da upam, da bo Komisija popravila svoje vedenje in vsaj zagotovila natančne
odgovore glede umika pripomočka za astmo s trga, da pojasni, kaj se je zgodilo.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. – To poročilo odraža vrednost dela parlamentarnega
Odbora za peticije. Odzivamo se na utemeljeno pritožbo nemškega državljana glede
inhalatorjev za astmo. Resolucija poziva Komisijo, naj nemudoma odgovori na upravičeno
zaskrbljenost vlagalca peticije – ki že 13 let živi v tem nevzdržnem stanju in je zaradi tega
utrpel veliko izgubo pri zaslužku – ter sprejme potrebne ukrepe, ki bodo vlagalcu peticije
omogočili uveljavljanje njegovih pravic.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Takšen spor škodi vsem vpletenim stranem:
zadevnemu podjetju zaradi finančnih stroškov in evropskim institucijam zaradi izjemno
negativne podobe, ki jo imajo zaradi zamude pri zaključku tega postopka. Mislim, da je
10 let predolga doba za reševanje spora, Komisija pa je odgovorna za to, da hitro najde
rešitev v korist vseh vpletenih. Toda poudariti moram, kako pomembno je, da so vsi
medicinski pripomočki, dani na trg v EU, skladni z varnostnimi standardi Unije.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Direktiva Sveta 93/42/EGS o medicinskih
pripomočkih natančno pojasnjuje, katere zahteve mora pripomoček izpolniti, da se, kot
prvo, zanj izda dovoljenje za promet in, kot drugo, da ostane na trgu. Če ima izdelek oznako
CE, potem izpolnjuje te zahteve. Države članice morajo uvesti nadzor, s čimer preprečijo
nepooblaščeno uporabo oznake CE in, če je potrebno, umaknejo proizvode s trga. Pristojni
organ mora Komisijo nemudoma obvestiti o vseh takšnih uvedenih ukrepih. Vzdržal sem
se glasovanja, ker menim, da ni potrebno, da Komisija v tem primeru ukrepa.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za to resolucijo, ki po peticiji, ki
jo je vložil nemški državljan glede dajanja inhalatorjev za astmo na trg, poziva Komisijo,
da sprejme ukrepe, ki so potrebni za zaključek postopka, ki se žal vleče že 13 let in je
povzročil znatno finančno izgubo zadevnemu podjetju.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – S sprejetjem te resolucije EP:
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1. meni, da Komisija v svojem odgovoru Odboru za peticije ni v zadostni meri odgovorila
na vprašanja, ki so jih postavili vlagalec peticije in člani odbora, prav tako pa se tudi ni
dovolj odzvala na zaskrbljenost, izraženo v mnenju Odbora za pravne zadeve;

2. poziva Komisijo, naj nemudoma sprejme potrebne ukrepe za končanje še odprtega
postopka, ki se je začel leta 1997 v skladu z zaščitno klavzulo iz člena 8 Direktive 93/42/EG;
in

3. poziva Komisijo, naj nemudoma odgovori na upravičeno zaskrbljenost vlagalca
peticije – ki že 13 let živi v tem nevzdržnem stanju in je zaradi tega utrpel veliko izgubo
pri zaslužku – ter naj sprejme potrebne ukrepe, ki bodo vlagalcu peticije omogočili
uveljavljanje njegovih pravic.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Astmatični napad povzroči nenadne težave z
dihanjem, ki lahko trajajo tudi več ur.

Nemčija je prepovedala prodajo zadevnih inhalatorjev za astmo najprej leta 1997 in nato
ponovno leta 2005. Komisija je bila pozvana, da poda odgovor glede zakonitosti prepovedi,
vendar ni o zadevi nikoli odločila, s čimer je kršila postopek zaščitne klavzule, ki ga
opredeljuje Direktiva 93/42/EGS, v skladu s katerim bi to morala storiti.

To neukrepanje je še toliko resnejše, ker bi po zanesljivih ocenah lahko inhalatorji, ki so
bili umaknjeni s trga, izboljšali življenje okoli 30 milijonov astmatikov.

Vprašanje, ki ga je vložila gospa Mazzoni, poziva Komisijo, da odgovori glede neskladnosti
z zaščitno klavzulo iz člena 8 Direktive 93/42/EGS. Ta člen predpisuje, da mora Komisija,
kadar je pozvana k odločanju o nacionalnem zakonodajnem ukrepu s področja zdravja,
čim prej začeti posvetovanje z zadevnimi stranmi ter jih obvestiti o upravičenosti ukrepov
ali o nacionalnem ukrepu. Na tej točki postopka je treba, kot je odločilo tudi Sodišče
Evropskih skupnosti, oblikovati preiskovalni odbor, da ugotovi dejansko odgovornost
Komisije.

Predlogi resolucij: RC (B7-0023/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    v pisni obliki. – (LT) Glasovala sem za resolucijo o
razmerah na Haitiju leto po potresu, v kateri Evropski parlament ponovno izraža svojo
solidarnost s prebivalci Haitija, ki sta jih prizadela potres in epidemija kolere. Strinjam se
z zelo pomembnim pozivom k trdni in dolgoročni zavezi mednarodne skupnosti, vključno
z EU, da bo spoštovala vse obljube, dane na mednarodni donatorski konferenci v New
Yorku. Treba je takoj ukrepati in uskladiti zagotavljanje humanitarne pomoči ljudem na
Haitiju, od katerih jih več kot milijon še vedno živi v zasilnih šotoriščih, ki naj bi bila začasni.
Združenja za človekove pravice še vedno obsojajo grozljive življenjske pogoje v teh
šotoriščih, zlasti „posilstva in spolno nasilje“ nad ženskami.

Toda v dolgoročnem smislu je jasno, da humanitarne agencije ne morejo in ne smejo
skušati nadoknaditi pomanjkljivosti haitijske državne strukture niti prevzeti njenega
položaja ter da je treba končno uvesti nujne ukrepe, da se zagotovi dolgoročni razvoj, zlasti
glede dostopa do zdravstvenega varstva in pitne vode ter obnovitve mest. Na politični ravni
je potrebno takojšnje ukrepanje, da se vzpostavi haitijska državna struktura zaradi delovanja
demokracije in dobrega upravljanja, ki je nujno potrebno za obnovo države, ter spodbujanje
vključevanja civilne družbe in haitijskega prebivalstva.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Podprl sem to resolucijo, ki ocenjuje
razmere na Haitiju eno leto po potresu. Razmere v državi so še vedno zelo zapletene in
kaotične, potekajo prizadevanja za začetek obnove, potres pa je imel ogromen vpliv na
več kot 800 tisoč otrok, ki so zdaj izpostavljeni nevarnosti nasilja, spolne zlorabe, trgovanja
in izkoriščanja. Razmere v državi so postale še hujše zaradi politične krize, ki je sledila
predsedniškim in parlamentarnim volitvam. Čeprav se je mednarodna skupnost učinkovito
odzvala na tragedijo na Haitiju in mu dodelila finančno in humanitarno pomoč, je bil do
zdaj plačan le majhen delež obljubljenih 10 milijard USD. Epidemija kolere, ki je zajela
državo, je pokazala nesposobnost haitijske državne strukture, da se ustrezno odzove na
razmere, ter omejitve mednarodnega sistema pomoči. Politični nemiri, ki se nadaljujejo,
ovirajo prizadevanja za začetek obnovitvenih del in pomoč žrtvam, zaradi česar so razmere
še slabše. Kot vodilna donatorka mora Evropska unija odigrati vodilno politično vlogo pri
usklajevanju prizadevanj za obnovo na Haitiju in zagotoviti, da pomoč prispe do tistih, ki
jo najbolj potrebujejo.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Razmere na Haitiju so postale
izjemno resne v času, ko vsa prizadevanja mednarodne skupnosti niso pomagala izboljšati
razmer v tej državi, ki so jo opustošile državljanska vojna in naravne katastrofe, zdaj pa jo
je prizadela še epidemije kolere. Zaradi uničujočega potresa prejšnje leto je na Haiti postala
pozorna svetovna javnost. Toda kljub skupnim prizadevanjem, ki so jih navdihnila močna
čustva, se razmere niso spremenile na bolje. Zato je verjetno najpomembnejši vidik
resolucije, ki jo je sprejel Evropski parlament, poziv ZN, da ponovno premisli o pooblastilu
MINUSTAH na Haitiju zaradi epidemije in napetosti, ki so jo povzročile nedavne, zaostrene
nacionalne volitve, v katerih poštenost mednarodna skupnosti močno dvomi. Revno
prebivalstvo te majhne države je dejansko velik poraženec glede na vse te težave.

Ključno je, da ZN ostanejo odgovorni za usklajevanje vseh civilnih in vojaških operacij,
tako da se povrne varnost in zagotovi humanitarna pomoč, ter za izvajanje obnove in
razvoja. Celotna mednarodna skupnost in predvsem Evropska unija morata svojo
vključenost v obnovo Haitija postaviti čim višje na dnevni red, preden bo prepozno za
njegove prebivalce.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Pozdravljam masovni odziv
mednarodne skupnosti na razdejalni potres na Haitiju in njeno dejansko politično voljo,
da podpre obnovo države. Zlasti pozdravljam skupno obljubo Komisije in držav članic,
da bodo temu namenile 1,2 milijarde EUR, od katerih bo 460 milijonov EUR nehumanitarne
pomoči Komisije.

Toda razsežnost katastrofe na Haitiju je obžalovanja vredna in njene posledice ostajajo
jasno vidne še leto dni po potresu. Varnost, zdravje, javno zdravje in stanovanjske razmere
so ravno tako obžalovanja vredne in nujno je treba vzpostaviti haitijsko državno strukturo
zaradi delovanja demokracije in dobrega upravljanja države, ki je nujno potrebno za obnovo
države, ter spodbujati vključevanje civilne družbe in haitijskega prebivalstva. Pomembno
je, da pomagamo tej državi, da si opomore po potresu, vendar mora mednarodna skupnost
prav tako izkoristiti to priložnost, da pomaga rešiti gospodarske, socialne in politične
neenakosti na Haitiju.

Carlos Coelho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Leto po potresu so učinki katastrofe na Haitiju
zaskrbljujoči ter razmere so s človeškega, gospodarskega in socialnega vidika kaotične.
Žal moram povedati, da se obnova praktično ne izvaja, količina odstranjenih ruševin je
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zanemarljiva, stopnja revščine je izjemno visoka, nasilje pretresljivo, izbruh kolere pa se
širi in ženske v begunskih šotoriščih so žrtve posilstev.

Ta status quo je treba spremeniti! Mednarodna skupnost mora skupaj s haitijsko vlado
skleniti trdno dolgoročno zavezo, spoštovati dane obljube in si po najboljših močeh
prizadevati zaščititi haitijsko prebivalstvo. Evropsko komisijo pozivam, naj takoj razvije
prizadevanja, da zaščiti več kot 800 tisoč otrok, ki so bili izpostavljeni nasilju, spolni
zlorabi, otroškemu delu in trgovini z ljudmi.

Poleg tega menim, da morajo prizadevanja za obnovo vključevati lokalno proizvodnjo
hrane in zanesljivo preskrbo s hrano prek razvoja podeželskih infrastruktur in pomoči
majhnim kmetom. Pozdravljam prizadevanja humanitarnih organizacij na terenu, vendar
moram obsoditi nezmožnost začasne komisije za obnovo Haitija, ki ne zmore usklajevati
tisoče humanitarnih organizacij in donatorjev sredstev za obnovo.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Za prebivalce Haitija je pomembno,
da Evropska unija pokaže solidarnost z njimi po katastrofi, ki jih je prizadela in jim
povzročila znatne človeške in materialne izgube.. Zato pozdravljam odločitev Evrope, ki
je obljubila, da bo zagotovila finančno pomoč za postopek obnove države v višini okoli
1,2 milijarde EUR, kot tudi predlog visoke predstavnice EU za zunanje zadeve
Catherine Ashton, da se sprejme gospodarski načrt za naslednjih 10 let, osredotočen na
razvoj in rast v regiji kot tudi obnovo države. To je pomembna odločitev, še posebej, ker
je EU ena od največjih donatork tej državi v karibski regiji. Vendar mislim, da bi morala
biti sredstva EU razdeljena skladno z merili, ki so podobna tistim, ki veljajo v državah
članicah, ali v skladu s posebnimi programi, ne le za obnovo hiš, šol, cest in druge
infrastrukture, temveč tudi za dodeljevanje mikrokreditov, ki bodo spodbudili razvoj in
sprožili mikroprojekte za gospodarsko obnovo na podlagi obstoječega modela, ki se
uporablja v EU za mikropodjetja. Po drugi svetovni vojni so Združene države izvedle
Marshallov načrt, ki je ključno prispeval k obnovi zahodne Evrope. Evropa pa lahko
podoben program sproži za Haiti.

Mário David (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Grozna katastrofa, ki je prizadela Haiti pred
letom dni, nas je vse pretresla in povzročila svetovni tok dobre volje, ki je omogočil takojšnjo
razpoložljivost logističnih, človeških, finančnih in humanitarnih virov v velikem obsegu.

Po enem letu je bilo primerno ponovno oceniti razmere, tudi zato, ker Haiti ni več glavna
tema poročanja množičnih medijev. Vložena resolucija zajema to oceno in izpostavlja
načine obravnave in rešitve teh velikih in resnih težav, ki jih ima prebivalstvo v
vsakodnevnem življenju. Kar zadeve mene, je to storila dobro: manjka le večja nagnjenost
k vključevanju lokalnih skupnosti in združenj v distribucijo in iskanje rešitev za prihodnost.

Kljub temu bi rad poudaril veliko osredotočenost na „dolgoročno zavezo“ in iskanje rešitev,
„da bi za vselej odpravila globoke razloge za revščino na Haitiju“ kot tudi poziv EU/državam
članicam, da „v prizadevanjih za obnovo vključijo lokalno proizvodnjo hrane in zanesljivo
preskrbo s hrano prek razvoja podeželske infrastrukture in pomoči majhnim kmetom“.

Upam tudi, da bomo hitro našli dokončno rešitev za zasilna begunska šotorišča, kjer skoraj
milijon ljudi živi v pogojih, ki skoraj niso vredni človeka.

Diogo Feio (PPE)  , v pisni obliki. – (PT) Pred dobrim letom je svet osupnil nad posledicami
potresa, ki je opustošil Haiti in v katerem je umrlo več kot 200 tisoč ljudi, za sabo pa je
pustil sled nadvse grozljivega uničenja. Takrat se je mednarodna skupnost zbrala in
pomagala žrtvam, medtem ko so mednarodne institucije, pa tudi mnenje svetovne javnosti
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in medijev, posnemali to zavezo. Žal se je mednarodna pozornost usmerila drugam, zato
mora Evropski parlament opozoriti na dogodke in poročati o zdajšnjih razmerah. Leto po
potresu je treba priznati, da ni prišlo do bistvenih sprememb in da si država, ki je že bila v
resnih težavah in propadla zaradi naravne katastrofe, še ni opomogla. Razpoložljivi podatki
so se zbrali in vsi kazalniki kažejo naslednje: nič ni napredovalo hitro, učinkovito, kot bi
bilo treba ali z ustrezno sposobnostjo. Več kot milijon ljudi je še vedno brez doma.
Mednarodna skupnost ne more obrniti hrbta tej državi in dovoliti, da postane še ena
propadla država.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Leto dni po potresu so razmere na
Haitiju še vedno kaotične, v državi še vedno vladajo izredne razmere, obnova pa stežka
začenja. Pozdravljam delo, ki so ga opravile humanitarne organizacije, ker je bilo
poskrbljeno za ranjene, pitno vodo in hrano. Vendar moram poudariti, da je vloga
obnavljanja odgovornost haitijske vlade, saj bo predvsem politična stabilnost lahko
pripomogla k obnovi države. Zato trdim, da bi morala haitijska vlada spoštovati in izpolniti
zaveze, sprejete v nacionalnem načrtu za obnovo, ter okrepiti pristojnosti države, da bi
bila lokalna vlada učinkovitejša, obenem pa okrepiti sposobnost lokalnih in nacionalnih
institucij.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Dejanske razmere na terenu razkrivajo
resnico, ki jo resolucija očitno skuša prikriti, namreč, da je bila glavna skrb Združenih
držav Amerike, pa tudi EU, zavarovati in nadaljevati svoje politično vmešavanje za ohranitev
gospodarske in geostrateške prevlade na Haitiju, ne oziraje se na človeško dramo, ki jo
Haitijci preživljajo že desetletja. Po tem, ko so državi prek Mednarodnega denarnega sklada
in Svetovne banke vsilile politiko strukturne prilagoditve, ki je uničila njeno gospodarstvo
in jo pahnila v katastrofalne socialne razmere, so se ZDA na lanski potres odzvale z vojaško
invazijo. Razmere je pred kratkim poslabšala še epidemija kolere, za katero zdaj že vemo,
da so jo v državo prinesli vojaki iz misije ZN, Stabilizacijske misije Združenih narodov na
Haitiju (MINUSTAH) (čeprav ZN zavračajo kakršno koli odgovornost za to). Večina v
Parlamentu o teh dejstvih molči. Prav tako ne spregovori niti besedice o tistih, ki izkazujejo
Haitiju resnično solidarnost: o Kubi in o Bolivarski zvezi za narode naše Amerike (ALBA).
Kuba je poslala zdravnike in strokovnjake, ki so doslej kolere obvarovali že 50 tisoč ljudi
in jim je ob pomoči haitijskih oblasti zdaj že uspelo doseči tudi najbolj nepristopne
skupnosti in tako zagotoviti, da noben državljan te države ni brez pomoči proti koleri, s
tem pa so rešili tisoče življenj.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    v pisni obliki. – (GA) Potres in epidemija kolere, ki mu
je sledila, sta prebivalce Haitija pahnila v pravo katastrofo. Nujno pozivam mednarodno
skupnost, vključno z Evropsko unijo, naj izpolni zaveze, ki jih je sprejela na mednarodni
konferenci donatorjev v New Yorku lansko leto, in naj denar nemudoma nakaže prebivalcem
Haitija in ustreznim NVO.

Sylvie Guillaume (S&D),    v pisni obliki. – (FR) Razmere na Haitiju so še vedno zelo
zaskrbljujoče. Prizadevanja množice humanitarnih delavcev, katerih pogumna zavzetost
zasluži vse priznanje, se srečujejo z nesposobnostjo vladajočega režima, da bi odpravil
grožnjo državljanske vojne na otoku. Zahtevati moramo polno spoštovanje Evropskega
soglasja o humanitarni pomoči (za povezano in usklajeno delovanje za uspešnejši skupni
odziv na humanitarne krize) in še posebej opozoriti, da se morajo zaveze v zvezi z obnovo
Haitija, sprejete na mednarodni konferenci donatorjev dne 31. marca, uresničiti, ne pa
ostati prazne obljube.
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Elie Hoarau (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) Vzdržal sem se glasovanja o kompromisni
resoluciji političnih skupin Evropskega parlamenta o Haitiju. Tako sem se odločil, ker
resolucija (čeprav zelo utemeljena) ne ponuja nikakršnih trajnih rešitev, ki bi Haitiju
omogočile resničen izhod iz krize, niti ne zastavlja dovolj jasno vprašanj v zvezi s plačilom
pomoči, ki jo je obljubila Evropska unija.

Prebivalci Haitija potrebujejo pravo razvojno pomoč, to pa bi jim morala mednarodna
skupnost nujno zagotoviti z napotitvijo delovnih skupin za gradbena in javna dela ter z
ustrezno opremo, da bodo lahko dejavno sodelovale pri nujni obnovi javnih in zasebnih
stavb v tej državi, najprej v najrevnejših soseskah, mestih in vaseh. Prebivalci Haitija
potrebujejo tudi medicinsko pomoč, najprej za čim hitrejšo zajezitev epidemije kolere,
nato pa za njeno izkoreninjenje. Nujno jim moramo zagotoviti zdravnike, zdravila in
podporne zdravstvene zmogljivosti v zadostnih količinah.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki  .  – (LT) Glasoval sem za resolucijo o razmerah na
Haitiju, ker Evropski parlament v njej ponovno izraža svojo solidarnost s prebivalci Haitija,
ki sta jih prizadela potres in epidemija kolere. Soglašam z zelo pomembnim pozivom
mednarodni skupnosti, pa tudi EU, naj sprejme trdne in dolgoročne zaveze za izpolnitev
vseh svojih obljub, saj več kot milijon ljudi še vedno živi v šotoriščih, ki so bila postavljena
kot začasna rešitev, organizacije za človekove pravice pa poročajo, da so življenjski pogoji
v teh šotoriščih brez kakršne koli infrastrukture strašni, ženske pa „so izpostavljene
nevarnosti posilstev in spolnega nasilja“. Prebivalstvo nima dovolj hrane, 80 % prebivalcev
Haitija pa živi v skrajni revščini. Nujno je zagotoviti ljudem dostop do zdravstvene oskrbe,
pitne vode in sanitarij. Potrebni so ukrepi za dolgoročni razvoj Haitija. Zato se strinjam,
da bi morale EU in države članice uvrstiti obnovo Haitija in ponovno vzpostavitev struktur
med najpomembnejše prednostne naloge in da je čas za pomoč Haitiju pri razvoju v
gospodarsko in politično trdno in neodvisno državo. Mednarodna skupnost mora to
priložnost izkoristiti za to, da bo trajno izkoreninila vzroke revščine na Haitiju.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) V potresu na Haitiju dne 12. januarja 2010
je umrlo približno 222 750 ljudi, skoraj 2 milijona pa jih je ostalo brez strehe nad glavo.
Deset mesecev po tej tragediji je na otoku izbruhnila epidemija kolere in je do danes
zahtevala že 3 333 življenj. Te številke jasno kažejo, da so razmere vse prej kot lahke. Poleg
tega kljub novembrskim volitvam, ki so sprožile globoke sume o ponarejanju volilnih
rezultatov, država še vedno nima vlade. Z izidom današnjega glasovanja smo Evropsko
unijo pozvali k sodelovanju s haitijskimi institucijami pri vzpostavljanju pravil in predpisov,
ki bi državi omogočili bolje uporabiti vso finančno pomoč, ki jo je prejela lansko leto, še
zlasti pa jo uporabiti v skladu z načeli demokracije in zakonitosti. Poudarek na pomenu
povezave med humanitarno pomočjo, obnovo in razvojem ter krepitve politike tesnega
sodelovanja z lokalno upravo je, na kratko, rezultat, ki ga želimo doseči s sprejetjem te
resolucije.

David Martin (S&D),    v pisni obliki.  Glasoval sem za resolucijo, ki pozdravlja prizadevanja
in delo, ki so ga opravile humanitarne organizacije (Rdeči križ, NVO, Združeni narodi) in
države članice, ter vztraja, da je treba poročati o nevidnih posledicah humanitarne dejavnosti
ter na dejstvu, da je situacija lahko bila pod nadzorom, ker je bilo poskrbljeno za ranjene,
pitno vodo in hrano ter začasna bivališča.

Resolucija pa tudi ugotavlja, da je epidemija kolere pokazala skorajda popolno nesposobnost
haitijske države v boju z boleznijo, ki jo je lahko preprečiti in ozdraviti, ter pomanjkljivosti
sistema humanitarne pomoči v državi z veliko humanitarno dejavnostjo (12000 NVO);
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poudarja, da humanitarni dejavniki ne morejo še naprej blažiti slabosti haitijske države ali
jo nadomeščati, ter da je treba delovati v prid dolgoročnega razvoja, zlasti na področju
dostopa do zdravstvene oskrbe, pitne vode in higienskih razmer.

Pozdravlja tudi obljubo Komisije in držav članic na mednarodni donatorski konferenci za
obnovo Haitija, da bodo temu namenile 1,2 milijarde EUR, od katerih bo 460 milijonov
nehumanitarne pomoči Komisije.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Nekaj več kot leto dni je od tragedije na Haitiju, v
kateri je izgubilo življenje več kot 200 tisoč ljudi, prizadetih pa je bilo več kot 3 milijone
Haitijcev. Združenja za človekove pravice še danes poročajo, da 1 milijon razseljencev
biva v nečloveških pogojih v zasilnih begunskih šotoriščih. Pred letom dni je mednarodna
skupnost, vključno z EU, vložila ogromne napore v pomoč Haitiju, da bi preprečili take
posledice naravne nesreče, kot jih ugotavljamo danes. Zato je čas, da spet pomislimo na
te ljudi: njihovo trpljenje je neizmerno, še zlasti trpljenje najranljivejših med njimi, žensk
in otrok. Čas je, da združimo moči in obnovimo normalne razmere v tej deželi, ki so jo
naravne sile tako hudo prizadele.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Leto dni po uničujočem potresu na Haitiju se
razmere v tej državi niso še prav nič izboljšale. V resnici je izbruh kolere razmere še znatno
poslabšal, kljub vsej humanitarni in gospodarski pomoči, ki jo država prejema. Prestolnica
Port-au-Prince je še vedno pokopana pod tonami in tonami ruševin, domačini pa imajo
za njihovo odstranjevanje na voljo le lopate in samokolnice. Tisoče ljudi je brez strehe nad
glavo, cveti trgovina z otroki, država, ki ji vlada diktator, pa se še naprej duši v povolilnem
političnem kaosu. Glasoval sem za predlog resolucije, saj prebivalci Haitija potrebujejo
našo pomoč, zahodni svet pa mora sprejeti svojo odgovornost.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    v pisni obliki. – (PL) Dne 12. januarja smo
zaznamovali prvo obletnico zelo tragičnega potresa na Haitiju. Potres je zahteval
222 750 življenj in z domov pregnal približno 1,7 milijona ljudi. V zvezi s temi tragičnimi
dogodki je Evropski parlament dne 19. januarja sprejel resolucijo o razmerah na otoku
leto dni po katastrofi. Kljub naporom niza mednarodnih organizacij in kljub mednarodni
pomoči za obnovo države so razmere na Haitiju še vedno neurejene, država pa se utaplja
v krizi. Otok je 10 mesecev po potresu doživel še epidemijo kolere, mednarodni opazovalci
pa dvomijo v veljavnost izidov predsedniških in parlamentarnih volitev. Glede na sedanje
razmere v tej državi Evropski parlament poziva Evropsko unijo in celotno mednarodno
skupnost k solidarnosti z otokom in k tesnejšemu sodelovanju s haitijskimi oblastmi,
obenem pa ugotavlja, da bi bilo treba vsak ukrep za obnovo v tej državi sprejeti šele po
posvetovanju s prebivalstvom. Pomembno je tudi, da Parlament opozarja na to, kako bi
bilo treba zagotavljati pomoč Haitiju; potrebna je pomoč v obliki donacij, ne v obliki
posojil, ki bi državo zadolžila. Na koncu bi rad še izrazil svojo solidarnost s Haitijem in
upanje, da bo obnova države v prihodnje učinkovitejša.

Alfredo Pallone (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Leto dni po strašnem potresu na Haitiju, eni
od najbolj uničujočih naravnih nesreč v zgodovini človeštva, so rane od te katastrofe še
povsem nezaceljene. Kot da grozljivi potres sam še ne bi bil dovolj, je nekaj mesecev za
njim orkan zanesel na otok še epidemijo kolere, ki je že tako zapleten politični položaj še
zaostrila. Moja odločitev za glasovanje za resolucijo temelji predvsem na spoznanju, da
moramo z ukrepanjem in posredovanjem državi zagotoviti vso pomoč, ki jo potrebuje za
obnovitev vsaj znosnih življenjskih pogojev. Sedanje državljanske in politične napetosti
samo poslabšujejo razmere, saj ovirajo razdeljevanje humanitarne pomoči EU in tako
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upočasnjujejo obnovo. Zato sem prepričan, da je nujno in v duhu dolžnosti evropskih
institucij, da zagotovimo čim več pomoči, vsaj za to, da bodo ljudje, ki so ostali brez vsega,
dobili vsaj streho nad glavo, zdravstveno pomoč, hrano in temeljne socialne storitve. Samo
z našo pomočjo se bodo lahko ljudje na Haitiju počasi vrnili v normalno življenje.

Georgios Papanikolaou (PPE),    v pisni obliki. – (EL) Glasoval sem za skupno resolucijo
o razmerah na Haitiju leto po potresu: humanitarna pomoč in obnova. Resolucija izpostavlja
vprašanja, kot so zaščita človekovih pravic in dostojanstva. Opominja nas, da je danes na
Haitiju, poleg revščine in negotovosti, ki zadeva večino prebivalstva (60 % jih biva na
prostem, 80 % v popolni revščini), še posebej zaskrbljujoč položaj najranljivejših skupin,
ki so izpostavljene nasilju, spolnim zlorabam, trgovanju z ljudmi, izkoriščanju in
zanemarjanju. V svoji resoluciji Evropski parlament poziva Komisijo, naj stori več kot le
jemlje na znanje take primere, naj v praksi prispeva k vzpostavitvi sistema socialne varnosti
na Haitiju.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Leto dni po potresu so razmere na Haitiju še
vedno kaotične, v državi še vedno vladajo izredne razmere in večina prebivalstva živi v
izredno negotovih pogojih. Zato mora mednarodna skupnost, vključno z EU, sprejeti
dolgoročno zavezo, da bo izpolnila vse svoje obljube v zvezi s pomočjo za obnovo Haitija
in izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev Haitija.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki  .   Haiti je ponovno pereče vprašanje.
S to resolucijo ponovno izražamo solidarnost s prebivalci Haitija, ki trpijo posledice potresa
in epidemije kolere, in poudarjamo, da mora obnova potekati ob posvetovanju s prebivalci
in civilno družbo Haitija ter jih vključevati. Mednarodno skupnost, vključno z EU, nujno
pozivamo k trdni, dolgoročni zavezi, da bo izpolnila vse obljube z mednarodne konference
donatorjev v New Yorku in nemudoma posredovala finančna sredstva. Poleg tega
poudarjamo, da mora EU svojo humanitarno pomoč in pomoč za obnovo zagotoviti kot
nepovratna sredstva, ne kot posojila.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Od vseh naravnih nesreč, ki so prizadele naš
planet v letu 2010, je potres na Haitiju povzročil najtežje ozdravljive rane.

Danes, leto dni po drugem najbolj uničujočem potresnem sunku v zgodovini človeštva,
so ostanki razdejanja še vedno boleče očitni. Več kot milijon ljudi, od tega polovica otrok,
še vedno biva v zasilnih šotoriščih, epidemija kolere pa je v lanskem oktobru terjala več
kot 4000 smrtnih žrtev. Še vedno primanjkuje hrane, pitne vode, sanitarij, šol. Od
500 milijard USD, ki so jih obljubile vlade in zasebni donatorji, jih je do prejemnikov doslej
prispelo zelo malo  le 6 milijard USD  preostanek pa je ostal pri obljubah.

Današnje sprejetje skupne resolucije je pomemben korak k vzpostavitvi enotne fronte za
spopad z izzivi prihodnosti. Narava uničuje, ljudje obnavljajo. Te besede nas morajo
spodbuditi k še trdnejši zavezanosti.

Predlogi resolucij: RC (B7-0031/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Glasovala sem za resolucijo Evropskega
parlamenta, saj upam, da bo parlament Republike Litve zmogel politično voljo za zavrnitev
predlaganega zakona, ki bi kršil človekove pravice in svoboščine. Upam, da bodo
odpravljene vse vrste diskriminacije, vključno z diskriminacijo na podlagi spolne usmeritve.
Tega osnutka zakona parlament Republike Litve še ni sprejel, zato ta resolucija Evropskega
parlamenta pomeni opozorilo, da je Evropska unija zaskrbljena nad zakonodajnimi predlogi,
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ki kršijo človekove pravice in diskriminirajo državljane. Poleg tega so predlogi spremembe
zakona o upravnih prekrških v nasprotju s členom 25 ustave Republike Litve, ki določa,
da se „oseb ne sme ovirati pri iskanju, prejemanju in dajanju informacij in idej“, ter s členom
29, v katerem je zapisano, da „so vsi ljudje enaki pred zakonom, sodiščem ter drugimi
državnimi institucijami in uradniki“. Litovska vlada je izrazila negativno mnenje o predlogu,
o katerem razpravlja litovski parlament, ker je v nasprotju z mednarodnim pravom, pravom
Evropske unije in nacionalnim pravom. Poleg tega odbor za človekove pravice litovskega
parlamenta še ni sprejel svoje odločitve glede predlaganih sprememb. Zato upam, da bo
litovski parlament upošteval pripombe mednarodne skupnosti, pripombe Evropske unije,
to resolucijo Evropskega parlamenta in odklonilno mnenje litovske vlade.

Carlos Coelho (PPE),    v pisni obliki.  –  (PT) Ob upoštevanju mednarodnih in evropskih
zavez glede človekovih pravic, ki veljajo za EU, še zlasti glede pravic vseh manjšin in boja
proti vsem oblikam diskriminacije, ni sprejemljivo, da namerava ena od njenih držav članic
sprejeti zakonodajni akt, ki očitno meče senco na vrednote in načela, na katerih temelji
Unija. Spoštujem pravico vsake države, da obravnava, spreminja in sprejema nacionalno
zakonodajo brez kakršnega koli zunanjega vmešavanja, vendar pod pogojem, da to počne
ob polnem spoštovanju človekovih pravic in brez kršenja temeljnih načel, v tem primeru
načela nediskriminacije, pa naj gre za načela, ki jih predpisujejo Pogodbe, ali načela Listine
o temeljnih pravicah. Upam, da se bo Litva ali katera koli druga država članica v podobnem
položaju vzdržala sprejetja oziroma bo čim prej dosledno sprožila postopke sprememb
katerega koli nacionalnega zakona, ki je v nasprotju s katerim koli členom, načelom ali
vrednoto evropske zakonodaje.

Proinsias De Rossa (S&D),    v pisni obliki.  Podpiram resolucijo, ki poziva litovski
parlament k zavrnitvi zakonodajnega predloga, na podlagi katerega bi se „javna promocija
homoseksualnih odnosov“ kaznovala z denarno kaznijo. EP sprejema resolucijo po nizu
zaskrbljujočih dogodkov, kot so sprejetje zakona o zaščiti mladoletnikov pred škodljivimi
učinki javnega obveščanja, poskus lokalnih oblasti, da bi prepovedale organizacijo pohodov
za enakost in gejevskih parad, ter podžigajoč, grozilen in sovražen govor vodilnih politikov
in poslancev. Nedavno poročilo Agencije EU za temeljne pravice vsebuje sklep, da bi
„spremembe lahko potencialno kriminalizirale skoraj vsak javen izraz, prikaz ali informacijo
o homoseksualnosti“. Predlagane spremembe bi bile vsekakor v nasprotju z zavezami Litve
v okviru njene ustave, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, Evropske konvencije
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Mednarodnega pakta o državljanskih
in političnih pravicah. Znana so mi trdna in ob različnih priložnostih izražena stališča
predsednice Republike Litve, Dalie Grybauskaitė, ki obsoja predlagano homofobno
zakonodajo kot škodljivo litovskim državljanom in ugledu Litve, in pozivam predsednico,
naj vloži veto na predlagane spremembe zakona o upravnih prekrških, če bodo sprejete.

Harlem Désir (S&D),    v pisni obliki. V zadnjih mesecih je litovski parlament sprejel niz
zakonov, ki prepovedujejo ali kaznujejo vsako javno omembo homoseksualnosti ali
biseksualnosti. Predlog, o katerem ta čas razpravlja litovski parlament, je sprememba
zakona o upravnih prekrških, po kateri se „javna promocija homoseksualnih odnosov“
kaznuje z globo do 2900 EUR.

Ta zakonodajni akt pomeni očitno kršitev Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in
Pogodb Evropske unije, ki zavezujejo EU in države članice k podpiranju svobode govora
in temeljnih svoboščin ter k zagotavljanju evropskih instrumentov za boj proti diskriminaciji
in kršitvam človekovih pravic.
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S sprejetjem te resolucije pozivamo k umiku zakonodajnega predloga, k vključitvi
spoštovanja spolne usmerjenosti med načela, ki jih ščiti državni zakon o izobraževanju, k
zagotovitvi prostega dostopa mladoletnikov do informacij o spolni usmerjenosti in k
razjasnitvi prepovedi v državnem zakonu o oglaševanju.

To je prvi primer, da katera od držav članic krni pravice in svoboščine evropskih državljanov
v zvezi s spolno usmerjenostjo in pod pretvezo nevmešavanja dejansko spodbuja
diskriminacijo. Ta homofobna histerija se mora končati.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za resolucijo, ker potrjuje, da je
dolžnost institucij EU in držav članic, da zagotavljajo spoštovanje, zaščito in krepitev
človekovih pravic v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Listino Evropske
unije o temeljnih pravicah in členom 6 Pogodbe o Evropski uniji brez razlikovanja na
podlagi spolne usmerjenosti.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Dne 12. novembra 2010 je litovski parlament
sprejel sklep o začetku obravnave spremembe litovskega zakona o upravnih prekrških, na
podlagi katere bi se javna promocija homoseksualnih odnosov kaznovala z denarno kaznijo.
Pristojni litovski organi zdaj te spremembe proučujejo. To dejstvo je pomembno za našo
razpravo v tem smislu, da še ni bil sprejet nikakršen zakonodajni akt, ki bi kršil pravo EU.
Zato se vzdržujem ocenjevanja političnih ali zakonodajnih aktov in aktov v zvezi s
pristojnostmi, ki so v izključni pristojnosti litovskih zakonodajnih, izvršilnih in pravosodnih
organov. Pozivam pa litovske oblasti k spoštovanju svoboščin in načela enakosti in
nediskriminacije na podlagi spolne usmeritve.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. Dolžnost in odgovornost Evropske unije
in njenih institucij je podpirati spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami manjšin.
Torej morajo zavračati vsako obliko diskriminacije, še zlasti v zvezi s spolno usmerjenostjo,
in se boriti proti njej.

V tem smislu podpiram resolucijo Parlamenta kot pobudo za potrditev vrednot in načel,
na katerih temelji sama identiteta Evropske unije, brez ogrožanja temeljnega načela
subsidiarnosti. Rad bi poudaril pomen upoštevanja in spoštovanja pravice države članice,
kot je Litva, da v postopku obravnave in sprejemanja nacionalne zakonodaje svobodno
razpravlja o različnih ureditvah in zamislih in jih primerja med seboj. Prav tako bi rad
poudaril, da litovske oblasti zagotavljajo svojo odločenost, da bodo spoštovale evropski
pravni okvir in ne bodo ravnale v nasprotju z njim, ob tem pa bodo tudi spodbujale
spoštovanje človekovih pravic.

Bruno Gollnisch (NI),    v pisni obliki. – (FR) Litva skuša obvladati propagando spolnih
usmeritev določenih manjšin in s tem nedvomno in upravičeno želi podpreti pojem družine,
ki jo sestavljajo oče, mati in njuni otroci in ki je temeljna celica vsake družbe. Nekaterim
ljudem se to zdi nedopusten napad na človekove pravice in očitna diskriminacija. Kot
utemeljeno opominja resolucija Skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov),
pa zakonodajni postopek v Litvi še zdaleč ni zaključen in ga zdaj preučujejo različni
nadzorni organi z vidika ustavnih in mednarodnih obveznosti države.

Resolucija tudi poudarja, da ima „vsaka demokracija [...] pravico spreminjati in sprejemati
nacionalne zakone in predpise brez zunanjega vmešavanja v razprave v nacionalnih
parlamentih“. Že naša razprava sama in predlogi besedil pa so vmešavanje in kršijo pravice
Litve in njenih državljanov. To je nesprejemljivo. Ker sta temi povezani, pa bi rad ob tej
priložnosti kot francoski državljan izrazil globoko zaskrbljenost v zvezi z vlogo, predloženo
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francoskemu ustavnemu sodišču v imenu nediskriminacije, ki skuša spodbijati člene
civilnega zakonika, ki v skladu z naravnimi načeli določajo pojem zakona kot zvezo
moškega in ženske.

Sylvie Guillaume (S&D),    v pisni obliki. – (FR) Pozdravljam opredelitev Evropskega
parlamenta za poziv Litvi, naj zavrne zakonski predlog, ki uvaja globe za „javno promocijo
homoseksualnih odnosov“. Ne pozabimo, da v Evropi ni prostora za homofobijo in da
člen 21 Listine o temeljnih pravicah izrecno prepoveduje vsako diskriminacijo na kakršni
koli podlagi, tudi na podlagi spolne usmerjenosti. Svet še vedno blokira uvedbo horizontalne
direktive o boju proti diskriminaciji, katere namen je zagotoviti enako zaščito proti vsem
oblikam diskriminacije. Skrajni čas pa je, da tudi kaj storimo proti temu, da bi podobni
zakoni, v popolnem nasprotju z vrednotami, za katere se zavzemamo tukaj, začeli vznikati
po vsej Evropi.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    v pisni obliki.  Ena od prvih nalog škotskega parlamenta po
ponovnem začetku delovanja je bila umakniti zakon o prepovedi „promocije“
homoseksualnosti v škotskih šolah iz zakonodaje. Ta zakon je sprejela desničarska
unionistična vlada Margaret Thatcher  vlada, ki je škotsko ljudstvo ni priznavalo. Škotski
parlament je imel drugačne poglede in je zakon umaknil, tako da se zakonodaja bolje
prilega 21. stoletju. Upajmo, da se bo ljudstvo Litve odločilo podobno.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Geslo Evropskega parlamenta, „Združeni v
raznolikosti“, nas mora voditi pri vseh naših dejavnostih, v okviru Evropske unije in zunaj
nje. V skladu s tem načelom sem glasoval za resolucijo, saj verjamem, da mora Evropski
parlament, čeprav se noče vmešavati v notranje zadeve posamezne države, vedno znati
izraziti svoje mnenje in imeti vlogo oglasne deske za potrebe celotne evropske javnosti.
Namen danes sprejete resolucije je jasno izraziti enotno stališče našega parlamenta
litovskemu enodomnemu parlamentu (seimas). Resolucija vsebuje zahtevo po spremembi
predloga za spremembo zakona o upravnih prekrških, na podlagi katere bi se „javna
promocija homoseksualnih odnosov“ kaznovala z denarno kaznijo, ki bi, kot je jasno
poudarjeno v besedilu, lahko potencialno kriminalizirala skoraj vsak javen izraz, prikaz
ali informacijo o homoseksualnosti. Zato menim, da moramo danes kot poslanci EP, še
bolj pa kot državljani, zahtevati od litovskega parlamenta, da novo zakonodajo zavrne v
imenu pomembnega načela zaščite temeljnih človekovih pravic.

David Martin (S&D),    v pisni obliki .  Evropska unija ne sme dopuščati prav nikakršne
diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti (pravzaprav na kakršni koli podlagi). Zato
pozdravljam resolucijo, ki izraža strog ukor znakom nestrpnosti v Litvi in daje jasno vedeti,
da institucije EU ne bodo mirno stale ob strani in dovolile, da bi Litva sprejela zakon, ki
uvaja diskriminacijo dela družbe.

Véronique Mathieu (PPE),    v pisni obliki . – (FR) Na prvem mestu bi rada poudarila, da
je boj proti vsem oblikam diskriminacije, še zlasti diskriminacije na podlagi spolne
usmeritve, eno od temeljnih načel Evropske unije. To področje danes ureja že precej obsežen
sveženj evropske zakonodaje, kar pomeni, da je mogoče to načelo polno uveljavljati v
praksi v vseh naših državah članicah. Iztrebljanja homofobije se moramo najprej lotiti v
naši zbornici in v naših nacionalnih parlamentih. Pomembno pa je tudi poudariti, da je
besedilo, o katerem razpravljamo danes, za zdaj šele zakonodajni predlog, ki ga je vložilo
nekaj poslancev litovskega parlamenta.

Poleg tega je predlagana sprememba, ki uvršča javno promocijo homoseksualnih odnosov
med kršitve, že doživela javno kritiko s strani litovske predsednice in vlade. Zato se nikar
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ne prenaglimo z obsojanjem države ali njene vlade. Namesto tega bi raje pozvala naše
litovske kolege poslance, naj poskrbijo za dosledno spoštovanje zakonodaje Skupnosti,
še zlasti člena 21 Listine o temeljnih pravicah, ki prepoveduje vsakršno obliko
diskriminacije.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) Enakost vseh državljanov je
načelo, pri katerem Evropa vse prevečkrat dopušča kompromise. Želeli bi, da bi se odzvala
prav na vsako kršitev tega načela. Resolucija zavrača sprejetje zakona, ki bi kršil načelo
enakosti vseh Litovcev na podlagi spolne usmeritve in jih celo kaznoval zaradi tega.
Pozdravljam jo in odločno glasujem zanjo.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Med naloge institucij in držav članic EU spada tudi
zagotavljanje spoštovanja, zaščite in spodbujanja človekovih pravic v Evropski uniji v
skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Listino Evropske unije o temeljnih
pravicah in členom 6 Pogodbe o Evropski uniji, brez kakršne koli diskriminacije na podlagi
spolne usmerjenosti. Predlog resolucije je v skladu s tem vodilom: opozarja, da država
Litva ogroža svobodo in načelo enakosti in nediskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Evropska konvencija o zaščiti človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (ESČP) ljudi z različnimi spolnimi usmerjenostmi varuje
pred diskriminacijo. Ob podpisu Lizbonske pogodbe je Litva postala tudi podpisnica ESČP.
Evropski parlament meni, da sprejetje zakona o zaščiti mladoletnikov pred škodljivimi
učinki javnega obveščanja v litovskem parlamentu pomeni očitno kršitev pogodbe. Poziva
litovsko vlado, naj se vzdrži vsakršnega nadaljnjega spreminjanja zakonodaje na tem
področju in naj uvrsti spolno usmerjenost na seznam zaščitenih pravic. Vzdržal sem se
glasovanja, ker po mojem mnenju ni jasno, koliko pri tem EU posega v notranje zadeve
države.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Institucije in države članice EU morajo zagotavljati
spoštovanje, zaščito in spodbujanje človekovih pravic v Evropski uniji v skladu z Evropsko
konvencijo o človekovih pravicah, Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in členom 6
Pogodbe o Evropski uniji, brez kakršne koli diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti.
Zato je nujno pozvati litovske oblasti, naj ne sprejmejo nikakršnega zakonodajnega akta,
ki bi bil v nasprotju z načelom enakosti in nediskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  Ponovno smo morali pozvati seimas,
naj zavrne predlog spremembe zakona o upravnih prekrških, vključi spolno usmerjenost
na seznam razlogov za zaščito v zakonu o izobraževanju, omogoči mladoletnikom, da
prosto dostopajo do informacij o spolni usmerjenosti, in pojasni pomen prepovedi v
zakonu o oglaševanju, obenem pa izrekamo priznanje odločnemu stališču, ki ga je v več
priložnostih zavzela predsednica Republike Litve Dalia Grybauskaitė, ko je kritizirala
homofobno zakonodajo kot škodljivo za litovske državljane in podobo Litve. Parlament
poziva predsednico, naj vloži veto na predlagane spremembe zakona o upravnih prekrških,
če bodo sprejete.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Leta 2010 je litovski parlament sprejel
spremembo upravne zakonodaje o uveljavitvi leta 2009 sprejetega zakona o zaščiti
mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja.

Ta sprememba bi prepovedala promocijo spolnih odnosov in drugih oblik homoseksualnega
obnašanja, ki niso zapisane v ustavi ali civilnem zakoniku, v javnih občilih, nenazadnje
tudi zaradi vpliva, ki ga imajo javna občila na čustveni in duševni razvoj otrok.
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Člen 10 Evropske konvencije o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin določa,
da ima vsakdo pravico do svobode govora. Uveljavljanje teh svoboščin pa je vezano na
obveznosti in odgovornosti, zato se lahko tudi kaznuje v skladu z zakonodajo in v smislu
zaščite javne morale.

Pri svojem odzivanju na dinamiko trga javna občila vse prevečkrat pozabljajo na skrb za
otroke kot posameznike, ki so zelo dovzetni za čustvene vplive. Naš skupni cilj bi moral
biti skrbnejša obravnava zadev v zvezi z otroki in mladostniki, kar zahteva sodelovanje z
vsemi medijskimi strokovnjaki pri razvoju zanesljivega občutka kolektivne odgovornosti.

Michèle Striffler (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za resolucijo o kršitvah
svobode govora in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti v Litvi. Medparlamentarni
dialog (med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti) je po uveljavitvi
Lizbonske pogodbe ena od osrednjih značilnosti Evropske unije. Poleg tega Evropska unija
temelji na neizpodbitnih vrednotah, med katere spada tudi boj proti vsem oblikam
diskriminacije, in za spoštovanje te vrednote si bom prizadevala ves svoj mandat.

8. Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik

(Seja je bila prekinjena ob 14.20 in se je nadaljevala ob 15.05)

PREDSEDSTVO: JERZY BUZEK
predsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik

10. Položaj kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi (razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka je razprava o izjavi podpredsednice Komisije in visoke
predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o položaju kristjanov v zvezi
s svobodo veroizpovedi.

Rad bi prosil podpredsednico/visoko predstavnico Catherine Ashton, naj prevzame besedo.

Catherine Ashton,    podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko.  Gospod predsednik, naj začnem z zagotovilom, da v celoti delim
zaskrbljenost vaše zbornice ob nedavnem nasilju nad pripadniki verskih manjšin ter nad
borci za svobodo veroizpovedi.

Nazadnje sem svoja stališča o tej zadevi izrazila 6. januarja ob obisku Betlehema in Cerkve
Kristusovega rojstva na predvečer pravoslavnega božiča. S svojim obiskom sem želela
poudariti, da moramo vsem verskim skupnostim po svetu omogočiti svobodno zbiranje
in čaščenje. Poudarila sem tudi, da Evropska unija obsoja vse oblike nestrpnosti in nasilja
nad ljudmi zaradi njihove veroizpovedi, kjer koli prihaja do njih. Prav tako sem ostro
obsodila nedavne teroristične napade na verske objekte v Iraku in Egiptu, pa tudi umor
Salmana Taserja, guvernerja pakistanske province Pandžab.

Taki napadi so nesprejemljivi: izvajajo jih skrajneži v imenu nestrpnosti, ki jo moramo
obsoditi in se ji upreti. Spoštovani poslanci, v današnjem svetu spremljamo vse preveč
kršitev človekovih pravic zaradi veroizpovedi ali prepričanja. Žrtve pa niso pripadniki ene
same veroizpovedi ali prebivalci enega samega dela sveta. Žal noben predel sveta ni varen
pred izbruhi verske nestrpnosti.
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Vsaka diskriminacija ali nasilje nad ljudmi na podlagi verskega prepričanja je v nasprotju
z vrednotami, ki jih podpiramo v Evropski uniji. Vsako kršitev moramo jemati resno in
vsako moramo enako odločno obsoditi, ne glede na to, kje je do nje prišlo in kdo so njene
žrtve, saj vemo in trdimo, da so človekove pravice univerzalne.

Starodavne krščanske skupnosti na Bližnjem vzhodu se srečujejo s težavami, ki so v
nekaterih državah povzročile že množične izselitve in upad števila pripadnikov v celotni
regiji. Evropska unija si ne zatiska oči pred njihovimi tegobami. Menimo, da so njihove
zahteve po spoštovanju državljanskih pravic v domačih državah povsem legitimne. Svobodo
vesti in veroizpovedi mora uživati vsak državljan in dolžnost vsake države je, da zagotovi
spoštovanje te svobode.

EU je pripravljena na okrepitev sodelovanja z vladami v boju proti nestrpnosti in pri varstvu
človekovih pravic. Ne smemo se ujeti v past, ki nam jo nastavljajo skrajneži in teroristi:
upreti se moramo poskusom zlorabe veroizpovedi za delitev ljudi. Najboljši odziv na
ekstremizem je enotna mednarodna fronta na podlagi univerzalnih standardov svobode
veroizpovedi in svobode prepričanja.

Evropska unija je bila med vodilnimi pobudniki decembra 2010 sprejete resolucije
Generalne skupščine ZN o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere
ali prepričanja. Usklajeno si prizadevamo, da bi vsako leto to soglasje še okrepili in da bi
bilo sporočilo mednarodne skupnosti odločno in enotno. Razmišljamo tudi o novi pobudi
za oblikovanje močne medregijske podpore na tem področju na bližajočem se sestanku
Sveta ZN za človekove pravice v marcu. Vprašanje svobode veroizpovedi in prepričanja
obravnavamo tudi v okviru naših dialogov o človekovih pravicah in spodbujamo države
k odpravljanju diskriminacije in nestrpnosti.

Naše delegacije skrbno spremljajo dogajanja na tem področju po vsem svetu, naslednje
letno poročilo Evropske unije o človekovih pravicah, ki bo objavljeno to pomlad, pa bo
obravnavalo tudi položaj verskih manjšin po vsem svetu.

Spoštovani poslanci, trdno sem zavezana ohranjanju svobode vere ali prepričanja na vrhu
našega političnega programa. Na naslednjem Svetu za zunanje zadeve dne 31. januarja
bomo o tem vprašanju ponovno razpravljali, tako da bo lahko Evropska unija okrepila
svoje napore pri spodbujanju verske svobode.

Predsednik.    Baronica Ashton, z velikim veseljem vas pozdravljam v Evropskem
parlamentu v novem letu. Nimamo prav pogosto priložnosti razpravljati z vami osebno
o pomembnih vprašanjih zunanje politike Evropske unije, zato se vam najlepše zahvaljujem
za vaš obisk naše zbornice.

Elmar Brok,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, baronica Ashton, obljubili
ste nam, da bodo vaši obiski v Evropskem parlamentu v prihodnje pogostejši, torej je ena
zadeva rešena. Prepričan sem, da morate vi sami, baronica Ashton, pa tudi vsi drugi,
upoštevati, da velika večina v Evropskem parlamentu to zadevo podpira in da je to znak,
da ne gre le za običajno resolucijo, ampak za korak v nizu ukrepov.

Prav imate, ko pravite, da moramo poskrbeti, da bo vsaka oblika nestrpnosti ali nasilja nad
ljudmi zaradi njihove veroizpovedi, ne glede na to, za katero veroizpoved gre, veljala za
nesprejemljivo. Očitno dejstvo pa je, da je bilo 75 % vseh napadov na tej podlagi v zadnjih
letih naperjeno proti kristjanom. Krščanska Evropa mora ravnati samozavestno in se mora
braniti. O tem vprašanju ne sme molčati. Večina napadov se dogaja v muslimanskih državah,
a ne le tam. Kristjane preganjajo na primer tudi na Kitajskem, pa tudi v drugih državah. Ne
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smemo se sprijazniti z nasilno diskriminacijo in terorističnimi dejanji. Izrek smrtne kazni
človeka samo zaradi spreobrnitve v krščanstvo je nesprejemljiv, prav tako so nesprejemljiva
teroristična dejanja ali zatiskanje oči organov javnih oblasti pred takimi dejanji, čeprav ti
organi sami niso odgovorni za ta dejanja. Posledica takih dogajanj je usihanje krščanskih
skupin in skupnosti s tisočletno tradicijo v številnih državah, med njimi tudi v Siriji, Turčiji,
Iraku in Iranu. Če se bo pritisk na kristjane v Betlehemu, rojstnem kraju Jezusa, nadaljeval,
tam kmalu ne bo več kristjanov. Dvajset milijonov koptskih kristjanov v Egiptu je problem,
ki ga jemljemo zelo resno. V tem primeru ne moremo govoriti o manjšini.

Zato bi želel izpostaviti dve zahtevi iz resolucije. V poročilih institucij Evropske unije,
vključno z vašo in z Evropskim parlamentom, o človekovih pravicah mora biti jasno
omenjeno preganjanje kristjanov. Služba za zunanje delovanje mora zagotoviti ustrezne
vire za obravnavo vprašanj krščanstva, človekove pravice in svoboda veroizpovedi pa
morata imeti pomembno vlogo pri našem sklepanju pogodb z drugimi državami.

Hannes Swoboda,    v imenu skupine S&D. –  (DE) Gospod predsednik, baronica Ashton,
hvala za vašo jasno izjavo.

Vedno pogostejši napadi na kristjane in vedno hujša verska nestrpnost so zelo zaskrbljujoči.
Ta dejanja moramo kot podporniki verske strpnosti, svobode in raznolikosti odločno in
glasno obsoditi. Rad bi še enkrat izrazil naše globoko sočutje in obžalovanje ob napadih
na koptske kristjane v Egiptu. To je bil hud udarec ne le za same koptske kristjane, ampak
tudi za strpnost, ki še prevladuje v Egiptu. Besedico „še“ sem uporabil namenoma, saj je
zdaj tudi strpnost vprašljiva.

V imenu naše skupine bi rad izrazil globoko obžalovanje nad načinom, kako ravnajo s
kristjani v Iraku. Namen strmoglavljenja Sadama Huseina ni bil odpreti zapornic nestrpnosti
do kristjanov, kakršno spremljamo danes. Ugotavljamo pa lahko tudi nestrpnost med
različnimi muslimanskimi ločinami. Zato naša skupina meni, da je nujno odločno ukrepati
proti nestrpnosti do drugih veroizpovedi, še zlasti pa do verskih manjšin.

Skoraj nikoli ne sodelujem pri pisnih izjavah, tokrat pa sem se z veseljem odzval povabilu
gospoda Maurerja, saj se moramo boriti proti naraščajoči nestrpnosti in sodelovati pri
njenem premagovanju. Veseli me, da smo oblikovali skupno resolucijo in skupen temelj
za ukrepanje.

Enako odločno kot v imenu naše skupine obsojam te napade na kristjane, ne le nedavne
nasilne napade, ampak tudi vse druge oblike diskriminacije, pa bi rad tudi izrazil svoje
obžalovanje zaradi naraščanja islamofobije v nekaterih evropskih krogih. To je samo še
ena utemeljitev, sicer neveljavna in napačna, vseeno pa še ena utemeljitev, ki nekaterim
skrajnim muslimanskim silam služi kot povod in opravičilo za diskriminacijo kristjanov
ali celo napade nanje.

Vsi, ne glede na prepričanja in veroizpovedi, se moramo zavedati, da imajo ljudje pravico,
da svoje verske obrede opravljajo v miru. Obstoj agresivne, nasilne manjšine, pa naj bo
muslimanska, krščanska, judovska ali kaka druga, ne sme biti povod za napade na druge
vere.

Marietje Schaake,    v imenu skupine ALDE.  Gospod predsednik, versko prepričanje je
osebna zadeva in ima za različne ljudi različen pomen. Vloga države je zaščititi vse
državljane, ne glede na njihova prepričanja, in jim omogočiti svobodno združevanje in
izražanje po vsem svetu. Pogled na današnji svet pa razkriva precej turobno sliko: Od
bahajcev v Iranu do koptov v Egiptu, od zakonov o bogokletstvu v Pakistanu do napadov
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na kristjane ali na verske objekte v Iraku in Nigeriji. Danes posebej izpostavljamo naraščanje
nasilja nad kristjani, ki nas lahko hudo skrbi. Skrajno boleče je, da ljudje napadajo ali trpijo
napade v imenu vere in da so žrtve ljudje vseh ver.

Nesprejemljivo je, da se posamezniki, skrajneži, odločajo za uporabo nasilja ali celo
terorizma, vse v imenu boga ali v imenu vere, in da pri tem trdijo, da delujejo v imenu širših
skupin, ali se celo postavljajo nad zakon, saj tako s svojim nasiljem omadežujejo množice
povsem nedolžnih soljudi.

Vendar se ne smemo zavajati. Če skrajnežem pripisujemo več, kot si zaslužijo, če
sprejemamo povezavo med vero in terorizmom, delamo krivico večini vernikov, ki izražajo
vero sicer vsak na svoj, a miren način. Terorizem je politično delovanje in terorizem je
zločin. Vera v nobenem primeru ne more biti prepričljiv ali sprejemljiv razlog za uporabo
nasilja ali za kršenje človekovih pravic. To pa se dogaja vse prepogosto, ne le z nasiljem,
ampak tudi z omejevanjem svobode govora, na primer z zakoni o bogokletstvu.

Zaradi vere ali prepričanja nihče ne bi smel živeti v strahu in Evropski parlament upravičeno
dviguje svoj glas proti zločinom skrajnežev nad kristjani ter v podporo vsem, ki tak
ekstremizem obsojajo.

Nicole Kiil-Nielsen,    v imenu skupine Verts/ALE . – (FR) Gospod predsednik,
baronica Ashton, gospe in gospodje, pokol koptskih kristjanov v Aleksandriji je zgrozil
mednarodno javnost. Položaj vzhodnih kristjanov je tudi na splošno zaskrbljujoč: v Iraku,
v Libanonu in celo v Palestini, kjer kristjani zapuščajo svojo sveto deželo, izmučeni od
ponižanj, ki jih doživljajo pod izraelsko okupacijo.

Veseli me, da resolucija o svobodi veroizpovedi temo obravnava v širšem smislu in opozarja
na temeljne pravice: pravico do tega, da veruješ, in pravico do tega, da ne veruješ, pravico
do izbire veroizpovedi, ne da bi se bal diskriminacije zaradi svoje izbire. Naše besedilo
povsem pravilno omenja nedavne napade in uboje po svetu, ob tem pa si moramo priznati,
da je svoboda veroizpovedi ogrožena tudi v nekaterih evropskih državah.

Pogosto se srečujemo z dejanji nestrpnosti: s skrunjenjem judovskih in muslimanskih
pokopališč, s protiislamskim in protisemitskim govorom. Dogodki, kot sta referendumska
prepoved gradnje minaretov v Švici ali krepitev skrajnih političnih strank, ki izražajo
nestrpne poglede na nekatere skupnosti, nam kažejo, kako nujna je naša borba za ohranitev
načel sekularnosti v Evropi. Begunci, prosilci za azil, migranti, narodnostne in verske
manjšine  vse te skupine se srečujejo z zaskrbljujočim naraščanjem kršitev univerzalnih
temeljnih pravic.

Evropa bi morala biti zgled strpnosti in dialoga med skupnostmi. Vzhodni kristjani vse
pogosteje veljajo za zastopnike interesov Zahoda, muslimane v Evropi pa se povezuje z
radikalnim islamom in terorizmom.

Dovolite mi, da vam preberem dve vrstici pesmi Louisa Aragona: „Celui qui croyait au ciel,
celui qui n'y croyait pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat“ („Tisti, ki je veroval
v Boga, in tisti, ki ni, njuna kri je enako rdeča in se enako svetlika“).

Konrad Szymański,    v imenu skupine ECR. – (PL) Gospod predsednik, gospa Ashton,
najprej bi se rad zahvalil gospe Ashton za njen hiter odziv na dogodke v Aleksandriji. Naši
odzivi morajo biti takojšnji in predvidljivi, da nam bo svet pozorneje prisluhnil.

Kristjani so danes brez dvoma najbolj zapostavljena manjšina na svetu. Vsako leto je
170 tisoč kristjanov po vsem svetu žrtev pravne diskriminacije, napadov in celo ubojev.
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Vsi, ki se štejemo za podpornike človekovih pravic, moramo aktivno braniti tudi svobodo
veroizpovedi. Vprašanje svobode veroizpovedi moramo načenjati v pogovorih z državami,
kot so Afganistan, Irak in Sudan, v okviru razvojne pomoči. Kitajski, Indiji in Vietnamu
moramo sporočati naše poglede na svobodo veroizpovedi v okviru trgovinskih pogajanj
z Evropsko unijo. Poživiti moramo tudi našo sosedsko politiko do držav, kot je Egipt. In
končno, naša diplomacija se mora odzvati na vsako kršitev pravice do svobode veroizpovedi.
Instrumente torej imamo, samo uporabiti jih moramo, svet pa moramo po letih molka o
tej zadevi ponovno prepričati, da nam je svoboda kristjanov resnično pomembna. Svet pa
nam bo prisluhnil le, če bo verjel, da je to vprašanje resnično pomembno za nas. Drugače
ne moremo pričakovati, da bo naša politika na tem področju uspešna.

Kyriacos Triantaphyllides,    v imenu skupine GUE/NGL. – (EL) Gospod predsednik,
Ustanovna listina ZN vsakomur jamči pravico do svobode mišljenja, vesti in veroizpovedi.
Vsakdo mora varovati in spoštovati pravico vsakega človeka, da ravna po svojem verskem
prepričanju ali da verskega prepričanja nima. Vere ne smemo izkoriščati kot sredstva v
političnih sporih. V tem smislu obsojamo vse nedavne napade v Aleksandriji, pa tudi
drugod, in izražamo sožalje svojcem žrtev.

Turški okupacijski režim na Cipru je z nezaslišano potezo nasilno prekinil in na koncu
celo ukinil krščansko bogoslužje v cerkvi sv. Sineosisa v okupiranem mestu Rizokarpaso.
To dejanje pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic okupiranih grških Ciprčanov, med
katere spada tudi svoboda veroizpovedi. Podobno so prepovedali obred na svete tri kralje
v kraju Yialousa, pod lažno pretvezo, da zanj ni bilo pravočasno pridobljeno dovoljenje.

Obe omenjeni dejanji pomenita očitno kršenje Tretjega dunajskega sporazuma z dne
2. avgusta 1975, členov 3 in 9 Evropske konvencije o človekovih pravicah, člena 10 Listine
EU o temeljnih pravicah in člena 18 Splošne deklaracije o človekovih pravicah. Obsojamo
vsa ta dejanja okupacijskega režima, ki pomenijo očitne kršitve temeljnih človekovih pravic.

Na ta dejanja se moramo kar najhitreje odzvati. Spoštovanje prepričanj in pravic mora biti
Evropski uniji temeljnega pomena.

Fiorello Provera,    v imenu skupine EFD. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje,
nedavni teroristični napadi v Egiptu in Iraku so zločinska dejanja, ki pa pomenijo samo en
vidik, čeprav najbolj tragičen, preganjanja krščanskih skupnosti po vsem svetu, še zlasti
pa na Bližnjem vzhodu.

Najbolj zaskrbljujoče v institucionalnem smislu je sistematično omejevanje državljanskih
pravic kristjanom, ko jim na primer ne dovolijo graditi cerkev, jih ne sprejemajo v javne,
državne ali vojaške službe ali jim ne dovolijo svobodno prakticirati vere. Oboje
skupaj  terorizem in diskriminacija  je že več sto tisoč ljudi prisililo v odhod iz teh držav.
Iz Iraka, na primer, se je pod prisilo izselilo že 60 % kristjanov, kar pa pomeni približno
600 tisoč ljudi.

Naša zbornica se bori za pravico ljudi do izseljevanja. V tem primeru pa celim skupnostim
odrekajo pravico do življenja v lastni državi. Namen terorizma je pregnati kristjane iz
arabskih držav z množičnimi poboji. Proti temu se je treba boriti in braniti z ukrepi, vključno
z vojaškimi.

Evropa, ki je zgodovinsko krščanska celina in velika zaščitnica človekovih pravic, mora
pritisniti na vlade na tem območju in jih pozvati k spoštovanju pravic lastnih državljanov.
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Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Gospod predsednik, svoboda vesti je brez dvoma neodtujljiva
svoboščina. Bog gotovo ne mara spoštovanja pod prisilo.

To svoboščino so v komunističnih režimih preganjali na najbolj surove načine. Zbrati
moramo pogum in na glas povedati, da danes take zlorabe trpijo predvsem kristjani v
islamskih državah. Prav je, da obsodimo surove poboje, ki jih izvajajo skrajneži.

Pri tem pa ne gre le za vprašanje ekstremizma. V več državah, katerih večinsko prebivalstvo
je muslimansko, celo v nekaterih, ki jih imamo za zmerne, kristjane obravnavajo kot
drugorazredne državljane. Spreobrnitev v krščanstvo prepovedujejo ali celo kaznujejo s
smrtjo. Na Zahodu pa, ne glede na to, kaj pravi gospa Kiil-Nielsen, ljudem ne preprečujemo
spreobrnitve v islamsko vero, če tako želijo.

V omenjenih islamskih državah lahko enaka usoda doleti tudi vsakogar, ki kritizira islam
ali ga prijavijo, da je to počel. Odpraviti bi morali predvsem zakonodajo, ki naj bi preganjala
bogokletstvo. Izrecno pozivamo Pakistan, naj prekliče obsodbo uboge ženske, ki so jo
bogokletstva ovadili sosedje.

Lahko bi sicer še precej govorili, ampak lepe besede same ne zadoščajo. Moramo ukrepati
in tem državam jasno povedati, da so naši odnosi z njimi odvisni od tega, ali so pripravljene
spoštovati svobodo vesti.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, komisarki
bi se rad prisrčno zahvalil za njen govor, saj je namen naše resolucije okrepiti zaščito verskih
manjšin v prid vseh.

Vendar pa, baronica Ashton, bi vas rad povsem iskreno, dobrohotno in prijateljsko opozoril
na nekaj: če še enkrat pazljivo preberete predlogo vašega današnjega govora, boste ugotovili,
da v celem govoru niti enkrat niste uporabili pridevnika „krščanski“. Ta podrobnost me je
zbodla, saj v naših institucijah dejansko vlada zadrega, v tem smislu pa sprejemamo igro
fundamentalistov, ki kristjane na Bližnjem vzhodu in drugod po svetu povezujejo prav z
Zahodom in Evropo.

Moji iraški krščanski prijatelji in moji palestinski krščanski prijatelji so Arabci, mislijo v
arabščini, ljubijo svojo domovino, ljubijo njeno miselnost, ljubijo njeno zgodovino in
kulturo. Zato bi vas rad vprašal, baronica Ashton, ali ne bi bilo na mestu, da bi se vsi zelo
pazljivo zagledali vase in se temeljito izprašali o naši dosedanji obravnavi te teme, saj je
velikega pomena, da rečemo bobu bob.

Tako moramo ravnati: sovraštvo do Judov moramo imenovati antisemitizem, sovraštvo
do muslimanov islamofobija, sovraštvo do kristjanov pa imenovati z imenom, ki ga zasluži,
saj bomo le tako lahko pridobili za našo stvar vse ljudi, ki v teh državah ljubijo pravico in
svobodo.

To je moje vprašanje za vas in rad bi vas prosil, da mi odgovorite konkretno. Smo pred
sklenitvijo sporazuma z Irakom. Ob načelih trgovinskega sporazuma vključimo vanj tudi
ustrezna pravila, ki bodo gospodarske ugodnosti pogojevala s pravicami. Napravimo nekaj
oprijemljivega vsem v prid, in napravimo to hitro in dobro, saj svet čaka na signal iz Evrope.

Richard Howitt (S&D).    Gospod predsednik, naj nam za začetek osvežim besede Splošne
deklaracije. Citiram: „svobodno, javno ali zasebno izražanje, bodisi posamezno ali v
skupnosti z drugimi, s poučevanjem, z izpolnjevanjem verskih dolžnosti, z bogoslužjem
in opravljanjem obredov“. Deklaracija poudarja, da je zaščita teh svoboščin neločljivi
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sestavni del zaščite vseh človekovih pravic. Tudi naša odločenost braniti te svoboščine
mora biti neomajna.

Deklaracija tudi jasno predpisuje, da moramo ukrepati proti vsakemu preganjanju vere;
ta problem zadeva prav vse vere in ga opažamo v številnih državah, vključno  bodimo
odkriti  z nekaterimi državami v sami Evropski uniji. Center Pew ugotavlja, da 70 % od
šestih milijard svetovnega prebivalstva živi v državah s strogimi omejitvami verskega
prepričanja ali izražanja veroizpovedi.

Osebno sem trdno prepričan, da je lahko vera gonilna sila za dobro, moje prepričanje
potrjuje tudi delovanje verskega sveta v mojem vzhodno angleškem volilnem okrožju, ki
spodbuja medsebojno razumevanje, to pa je tudi vodilo Evropske unije pri dialogu, kot
beremo v naši resoluciji. Znano pa mi je tudi, da so pridigarju sovraštva Terryju Jonesu, ki
je grozil s sežigom Korana, ob napovedi, da bo obiskal Luton  kraj v mojem volilnem
okraju  in netil versko sovraštvo, povedali, da ni dobrodošel.

Strpnost, dialog, medsebojno spoštovanje in razumevanje nekaterim pomenijo del vere.
Drugim pomenijo samostojne vrednote. V obeh primerih pa so to vrednote, ki jih moramo
spodbujati in spoštovati.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Gospod predsednik, fanatizem, usmerjen proti veram
drugih ljudi, je barbarstvo, ki ga moramo obsoditi in se boriti proti njemu vsi, ki podpiramo
demokracijo. Prav zato je tako pomembno, da danes izrazimo solidarnost z vsemi ljudmi
po svetu, ki trpijo preganjanje zaradi svoje vere.

Strašni poboji, ki jih je izvedla Al Kajda v Iraku in Egiptu, in grožnje, ki jih trpijo vzhodni
kristjani od islamskih fundamentalistov, imajo pravzaprav en sam, skupni namen: ustvarjati
napetosti med verami, netiti sovraštvo, ščuvati skupnosti eno proti drugi in izzvati spopad
civilizacij. Taki poskusi destabilizacije bodo v Evropi spodleteli, kot so že spodleteli v
Franciji, kjer je celotna muslimanska skupnost spontano takoj obsodila ta barbarska dejanja.

Danes moramo svečano ponovno potrditi pravico vseh manjšin do svobodnega in varnega
prakticiranja vere kjer koli na svetu, tudi pri nas doma, v Evropi. Braniti moramo verski
pluralizem, strpnost in medsebojno razumevanje tako v Evropi kot drugje po svetu. Zato
upam, da bo demokratična revolucija, ki jo sedaj doživlja Tunizija, kmalu dosegla tudi
druge države, da se bodo tako razširile tudi vrednote spoštovanja, strpnosti in sekularizma.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Gospod predsednik, baronica Ashton, najlepša hvala, ker
ste danes med nami. Ali o položaju kristjanov v Somaliji, Sudanu, Egiptu, Siriji, Turčiji,
Iraku, Iranu, Afganistanu, Pakistanu in Maleziji v našem parlamentu nismo že večkrat
razpravljali? Ali naša zbornica, naša skupina in sam osebno nismo že zastavili niza vprašanj
o sistematičnem zatiranju kristjanov v teh islamskih državah? Glede na to menim, da je
čas za govorjenje in uglajene izjave že potekel. Čas je za ukrepanje.

Gospe Ashton bi rad zastavil dve posebni vprašanji. Najprej, res je, da so pristojnosti
evropske službe za zunanje delovanje omejene, eno nalogo pa mora služba jemati zelo
resno: zavzemati se mora za preganjane kristjane. Torej v vaši službi ustanovite posebno
enoto, ki bo odgovorna za to.

Drugič, Evropska unija ima z vsemi temi državami sklenjene dvostranske sporazume.
Zamrznite te sporazume, še danes jih dajte na led! Stiskajte njihove vlade za denarnico,
dokler ne bodo dokazale, da so poskrbele za kristjanom varnejše razmere.

Rad bi slišal vaš odgovor na ti dve posebni vprašanji.
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Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)   . – (FR) Gospod predsednik, Konfederalna skupina
Evropske združene levice – Zelene nordijske levice ni sodelovala pri resoluciji, o kateri
razpravljamo danes.

Seveda obsojamo vsako teroristično dejanje, ne glede na to, kdo ga zagreši, kdo je žrtev in
kje se zgodi. Člani naše skupine pa trdno verjamemo v načela sekularizma in sekularno
družbo. Zato seveda obsojamo bogokletstvo. To pomeni, da trdno verjamemo v svobodo
mišljenja, svobodo vesti in svobodo veroizpovedi, ki zajema pravico do izbire, ali veruješ
ali ne, pravico do izbire vere, do zamenjave vere in do svobodnega prakticiranja izbrane
vere ne glede na to, katera vera je to.

To pa tudi pomeni, da smo trdno zavezani ločitvi vere in politike in da obsojamo vzpon
fundamentalizma po Evropi in drugod po svetu, ki je pogosto le odziv na socialne nemire
in nesposobnost politike, da bi jih obvladala.

Prepričani smo, da je ta resolucija korak v napačno smer. Na kratko: menim, da ji manjka
uravnoteženosti, še zlasti v primerjavi s predlogom, ki ga je vložila naša skupina. Menimo,
da resolucija vzbuja vtis, da krščanska Evropa, oziroma krščanska skupnost v Evropi, hiti
na pomoč kristjanom po vsem svetu. Ne verjamemo, da je to pravi način boja proti vzponu
sektaških pogledov.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Gospod predsednik, skupna resolucija upravičeno omenja
tudi vprašanje agresije proti verskim manjšinam v sami Evropi. Natanko pred mesecem
dni je judovski študent v moji domovini, Nizozemski, zapisal naslednje: „Zaskrbljen sem,
zaskrbljen zaradi paradoksa, vgrajenega v varstvo svobode veroizpovedi. Če bi moral jutri
oditi, ker se ne počutim varnega  kam naj grem? V Združeno kraljestvo ali Francijo? Ne,
tudi tam so problemi enaki.“ Moje vprašanje se glasi: ali je naša prihodnost Evropa držav
članic brez judovskih skupnosti? To je lakmusov preizkus evropskih duhovnih vrednot.

Enako velja tudi za odnos Evrope do skoraj pozabljene skupnosti kristjanov na Bližnjem
vzhodu, do palestinske krščanske manjšine v Gazi in na Zahodnem bregu. Upravičeno
pričakujejo zaslombo Evropske unije, še zlasti, ker se krščanske skupnosti po najboljših
močeh trudijo poskrbeti za invalidne palestinske otroke ne glede na njihovo vero. Palestinski
kristjani se srečujejo z izrednimi težavami na trgu dela, še zlasti samozaposleni podjetniki.
Da ne bi zašli v težave, običajno molčijo o svojih vsakodnevnih problemih. Gospa visoka
predstavnica, naj Svet in Komisija, pomembna donatorja palestinski skupnosti, poskrbita
tudi za njihove interese in prisluhneta tudi njihovim besedam.

Diane Dodds (NI).    Gospod predsednik, pozdravljam priložnost, da lahko spregovorim
o temi, ki mi je blizu. Kot evangeličanska kristjanka ugotavljam, še zlasti v zadnjih letih,
kako na splošno nezaželeno je izražanje krščanskih prepričanj v družbi, ki od nas pričakuje,
da nimamo nikakršnega izrazitega prepričanja, in v kateri moramo vsi verjeti v isto ali ne
verjeti v nič.

Tako splošno nasprotovanje prepričanjem je v nekaterih okoljih še posebno uperjeno proti
krščanstvu. Letos praznujemo 400-letnico izdaje Biblije kralja Jakoba, vendar danes
izražanje marsikaterega prepričanja v skladu z vsebino te biblije velja za nezakonito. Živimo
v svetu, v katerem imajo kristjani zaradi svoje vere zaprta vrata v nekatere poklice in jih
zaradi vere celo kličejo na sodišča. V Združenjem kraljestvu se zakoni o enakosti ne
uporabljajo kot ščit, pač pa bolj kot meč za pregon izražanja krščanske vere.

Zgled takega zapostavljanja krščanstva je tudi nedavno objavljeni koledar Komisije: označeni
so muslimanski, hindujski, sikhovski in kitajski prazniki  pa nobenega krščanskega.
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Prepričana sem, da to ni bilo naključje ali površnost, in to se mi zdi zelo obžalovanja vredno.
Rada bi pozvala podpredsednico/visoko predstavnico, naj se v svojih pripombah dotakne
tudi te podrobnosti.

Svoboda izražanja vere spada med temeljne družbene pravice in bi jo morali varovati, naša
razprava pa je le drobno priznanje problema. Ne smemo odvračati oči od njega, saj so
kristjani tisti, ki jih preganjajo ...

(Predsednik je prekinil govornico)

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, baronica Ashton, rad bi se vam najlepše
zahvalil za vašo izjavo. Je pravilna, prihaja ob pravem času in je spodbudna slika osnovnih
pogledov vas osebno in vaše službe na ta problem v celoti, na sodelovanje z drugimi
državami in na to, kako ukrepati. Tudi naša današnja razprava je potrebna, ne le zaradi
nedavnih dogodkov, ampak tudi zato, ker je svoboda veroizpovedi ena od naših temeljnih
vrednot in del evropske identitete.

Naša razprava je pomembna, saj v mnogih državah po svetu spremljamo diskriminacijo,
nasilje in preganjanje, še zlasti zaskrbljujoče pa je, da je med smrtnimi žrtvami nasilja na
verski osnovi velik del kristjanov. Naše sožalje je namenjeno vsem, ki so bili pri napadih
take vrste ubiti, ranjeni ali mučeni. Sočustvujemo tudi z njihovimi prijatelji in svojci. Storiti
moramo vse, da bi tako nasilje zmanjšali in po možnosti povsem odpravili.

Žal pa lahko spremljamo tudi diskriminacijo kristjanov s strani uradnih organov, proti
temu pojavu pa se moramo boriti z vsemi silami in ga premagati. Zavezati se moramo
boju za pravico do svobode veroizpovedi. Le-ta mora biti v srčiki naših dvostranskih
odnosov. Potrebujemo učinkovite instrumente, ki nam bodo omogočili zaščititi kristjane
in zaščititi pravico do svobode veroizpovedi. Zato pozdravljam odločitev, da bo
zagotavljanje pravice do svobode veroizpovedi na dnevnem redu dvostranskih odnosov
vseh vrst.

V naše sporazume s tretjimi državami moramo vključiti tudi klavzulo o svobodi
veroizpovedi in toplo pozdravljam vašo namero, da se eno od poglavij letnega poročila
Evropske unije o človekovih pravicah posveti stanju na področju svobode veroizpovedi.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Gospod predsednik, baronica Ashton, gospe in gospodje,
obsodbo nedavnih napadov in poziv k takojšnjim konkretnim ukrepom za zaščito
kristjanov po svetu moramo združiti s širšo zahtevo po spoštovanju svobode veroizpovedi
in svobode vesti in mišljenja.

Nobene razlike ni med človekom, ki je bil umorjen med mašo, in človekom, ki je obsojen
na smrt ne zaradi prakticiranja neke vere, ampak zaradi prešuštva ali zaradi pripadnosti
muslimanski, krščanski ali judovski manjšini ali zato, ker je bil pač rojen na nekem kraju.
Pravica do svobode sobivanja je vtkana v humanistično kulturo in univerzalno priznana
v mednarodnih konvencijah. Nasproti temu pa vidimo svet, razdeljen med tiste, ki človekove
pravice podpiramo, in tiste, ki jih skušajo surovo zadušiti.

Le z odprtostjo za dialog in nasprotovanjem vsem oblikam nestrpnosti lahko zgradimo
temelje za zaščito identitete in vrednot. Njihovo nespoštovanje pa lahko privede do izgona
celih skupnosti z njihovih zgodovinskih ognjišč. Evropo čaka še veliko dela na politični in
diplomatski ravni, pa tudi na kulturnem in socialnem področju. Danes pozivamo Svet in
Komisijo, še zlasti visoko predstavnico za zunanje zadeve, naj sprejmejo jasne smernice
za naše odnose s tretjimi državami v okviru nove Evropske službe za zunanje delovanje.
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Tudi pri dvostranskih sporazumih je treba dati večji poudarek vprašanjem svobode
veroizpovedi in človekovim pravicam na splošno, ob njihovem kršenju pa bi morali te
sporazume zamrzniti. Menim tudi, da bi morala Evropa prevzeti vodilno vlogo pri
spodbujanju dialoga med verami. Če takega dialoga ni, lahko posamezni incidenti prerastejo
v prave vojne, v katerih je vera samo krinka pravih, bolj zapletenih vzrokov sporov.

Na koncu pa se moramo ozreti še na domače dvorišče: primerov nestrpnosti po Evropi ne
manjka. Naša mesta so v praksi večkulturna, to pa je povezano z verskimi tradicijami in
vrednotami, ki jih je treba spoštovati in omogočiti njihovo izražanje.

Torej nimamo drugih možnosti kot dialog in medsebojno spoštovanje. Spomniti se moramo
na poziv verskih skupnosti.

(Predsednik je prekinil govornika)

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Gospod predsednik, visoka predstavnica, gospe in
gospodje, usoda vzhodnih kristjanov spreminja celotni zemljevid kultur, saj tisočletja stare
skupnosti  „Kopt“ pomeni v grščini „Egipčan“  razmišljajo o izselitvi v tujino, da bi se rešile
pred nasiljem. Javna občila ali ksenofobne stranke pa tega dogajanja ne bi smele zmotno
imenovati spopad ver ali spopad civilizacij.

Rad bi vam opisal droben dogodek, ki pa se mi zdi pomemben. Zgodilo se je pred leti v
Kairu: nekega dne je starec s podeželja, ki nam je trikrat na teden prinašal mleko, stal na
našem pragu ves objokan. Nismo razumeli, kaj hoče, saj je lahko le hlipal „Said Akbar, Said
Akbar“, veliki stari mož, veliki stari mož. Končno smo doumeli, da je tako svojim krščanskim
odjemalcem izražal sožalje ob smrti Karla Wojtyłe. Bil je iskren, preprost človek, musliman,
katerega ravnanje je izražalo starodavno medsebojno spoštovanje, značilno za sredozemska
ljudstva. Ta droben, a pomemben dogodek, ki odseva prevladujoče vrednote egiptovske
družbe, se je zgodil v isti državi kot božični pokol Koptov.

Danes pa skupnosti vzhodnih kristjanov potrebujejo zaščito. Včasih so talke obračunavanja
med teroristi in fundamentalisti na eni ter avtoritarnimi oblastmi na drugi strani. Evropska
zunanja politika ne sme le brezmočno opazovati sprememb po svetu. Ne sme se bati besede
...

(Predsednik je prekinil govornika)

Marina Yannakoudakis (ECR).    Gospod predsednik, strpnost do prepričanj drugih je
lastnost civilizirane družbe. Grozljivi dogodki v Egiptu in Iraku pomenijo surovo teptanje
človekovih pravic in temeljnih načel svobode mišljenja in izražanja. Nikogar ne bi smeli
preganjati zaradi verskega prepričanja. Preprečevanje izražanja vere kristjanom ali
pripadnikom katere koli druge vere je za našo družbo popolnoma nesprejemljivo.

Preden grajamo druge, pa moramo pomesti pred svojim pragom. Prejšnji mesec so v
okupirani ciprski vasi Rizokarpaso prepovedali krščansko božično bogoslužje. Znano je,
da je Ciper, država članica EU, že 36 let pod delno turško okupacijo. Vdor turške okupacijske
vojske v cerkev, prisilna prekinitev obreda in izgon vernikov iz cerkve so nesprejemljiva
dejanja. Ta dogodek zdaj preučujejo tudi ZN.

Ko torej govorimo o razmerah v državah zunaj EU in o položaju kristjanov, bi rada
opomnila zbornico, da moramo najprej narediti red v lastni hiši. Za naš verodostojen
nastop v širšem okolju je nujno, da naša zbornica ne dopušča nikakršne oblike
diskriminacije.
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Cornelis de Jong (GUE/NGL).   – (NL) Gospod predsednik, baronica Ashton, svoboda
veroizpovedi in prepričanja velja za verska in neteistična ali celo ateistična prepričanja. Ta
prepričanja so lahko med seboj nezdružljiva, v takih primerih pa je dolžnost vlade spodbujati
strpnost in se postaviti za žrtve diskriminacije in nasilja zaradi prepričanj.

Z vsem srcem podpiram skupno resolucijo, kakršno imamo pred seboj, ne zato, ker bi
menil, da se moramo zavzemati samo za kristjane, ampak zato, ker se danes kristjani
srečujejo z nestrpnostjo v vse večjem številu držav. Enako pa bi ravnal tudi, če bi šlo za
kako drugo vero.

ESZD mora temu področju nameniti znatne zmogljivosti. Pred časom sem imel podoben
položaj na nizozemskem ministrstvu za zunanje zadeve. Reševanje primerov kršitev
človekovih pravic, napetosti in sporov na podlagi vere ali prepričanja zahteva veliko
kadrovskih zmogljivosti in naporov, enako pa velja tudi za spodbujanje iskrenega dialoga
in strpnosti.

Zato upam, gospa visoka predstavnica, da boste upoštevali priporočilo in v ta namen
zagotovili ustrezne kadrovske zmogljivosti.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Gospod predsednik, baronica Ashton, gospe in gospodje,
v prevladujočem relativizmu evropske politike je ena beseda tabu: kristjanofobija. Že leta
in leta pa od zanesljivih in neizpodbitnih virov prejemamo resna in pogosto tragična
poročila o preganjanju kristjanov na različnih celinah.

Evropa se mora predramiti, odpreti oči in ukrepati. Svetu mora poslati jasna sporočila,
kakršno smo pričakovali tudi od baronice Ashton. Lahko bi na primer navedla navdihnjene
besede papeža Benedikta ob svetovnem dnevu miru pred nekaj dnevi, ko je opozoril, da
odrekanje svobode veroizpovedi žali Boga in človeško dostojanstvo, pa tudi ogroža varnost
in mir.

Potrebni so konkretni ukrepi. Zakaj čakamo  kot sem že naravnost vprašal  in ne pošljemo
komisije, ki bi preverila položaj naših koptskih krščanskih bratov v Egiptu, uradno zmerni
državi, v kateri ne uživajo skoraj nikakršnih temeljnih človekovih pravic niti v javnih niti
v državnih službah?

Zdrami se, nesrečna Evropa, in spomni se svojih krščanskih korenin!

PREDSEDSTVO: LIBOR ROUČEK
podpredsednik

Jaime Mayor Oreja (PPE).   – (ES) Gospod predsednik, nedavni napadi v Iraku in Egiptu
razgaljajo dve tragediji Evrope, ki pa se po naravi razlikujeta. Prva tragedija so sami dogodki
s svojo krutostjo in izgubo človeških življenj.

Druga tragedija pa je, kako neopaženo gredo taki dogodki vse prepogosto mimo nas. Naša
reakcija na take dogodke je pogosto omejena na poročila o nezgodah in zločinih v javnih
občilih, kot bi šlo za pojave, ki se nas ne tičejo, ne pa napade na nas same. Kot da bi se
dogajali nekje drugje, v resnici pa ti napadi potekajo v osrčju naše civilizacije, Evrope, in
so naperjeni proti njenemu jedru.

Temeljna vloga evropskih institucij je ozaveščanje o resnosti, teži in obsegu napadov na
kristjane v teh krajih. Evropske institucije bi morale ne le izdajati izjave s posplošenimi
obsodbami takih napadov, ampak tudi delovati v dveh smereh: prvič, skrbeti, da bi se naša

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL164



družba in naša občila bolj zavedali te tragedije, in drugič, skrbeti, da bi bile evropske
institucije dejavneje vključene v krajih, kjer se ta tragedija dogaja.

Ob tem cilju in teh dveh smereh delovanja mi, baronica Ashton, dovolite še pripombo, da
bi morale evropske institucije, pa tudi vi osebno, bolj poudarjati vlogo in pomen žrtev teh
dogodkov. Žrtve morajo imeti obraze. Žrtve morajo biti vključene v naših evropskih
institucijah. Pripraviti moramo program njihovih obiskov in srečanj, ta tudi materialne
pomoči; seveda pa so žrtve tega strašnega preganjanja tiste, ki se bodo lahko mnogo bolje
zavzele za svojo stvar, kot se lahko mi v njihovem imenu.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Gospod predsednik, kot socialisti verjamemo v
človekove pravice in vsekakor verjamemo v verske pravice. Kot je pred kratkim pravilno
povedal gospod Svoboda, se ne zavzemamo samo za krščanstvo; zavzemamo se za vse
vere, za pravico ljudi, da verujejo v skladu s svojim prepričanjem, in, kar je še pomembneje,
za medsebojno razumevanje med vsemi veroizpovedmi, za uvidevnost do vere posameznika
kot državljana.

Zaradi svojega izvora pa bi se rad dotaknil tudi konkretnega dogodka, ki se je zgodil na
Cipru in je tudi omenjen v poročilu. Turške okupacijske sile so posredovale v cerkvi, v
kateri že desetletja potekajo krščanski obredi, prekinile obred in, še huje, pregnale vernike
in prisilile duhovnika, da je slekel liturgična oblačila. Posebnost tega dogodka je, da se je
na žalost  ali na srečo, saj pomeni priložnost, da stopimo skupaj in težavo rešimo  primeril
na evropskem ozemlju.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Gospod predsednik, baronica Ashton, barbarski pokol
v Aleksandriji dne 31. decembra je le najnovejši v nizu morilskih napadov na kristjane v
različnih delih sveta: v Iranu, Iraku, Pakistanu, Nigeriji, nazadnje pa tudi v Egiptu. Osrednje
žrtve preganjanja  uporabiti moramo prav to besedo, čeprav v naši resoluciji ni
uporabljena  so vzhodni kristjani. To je trdovraten problem in dejanja sovraštva do
krščanstva so stvarnost.

Evropska unija se mora temu upreti tako, da zagotovi tem krščanskim manjšinam
pravico  mi jim jo moramo zagotoviti. Gre za 12 milijonov ljudi, ki potrebujejo zaščito
in ki jim moramo omogočiti boljšo izbiro kot le izbiro med begom in smrtno nevarnostjo.
Že večkrat smo slišali, da pri tem ne gre za obsojanje ene ali druge vere, ampak preprosto
za to, da poudarimo, kako skrajno nujen je boj proti islamskim skrajnežem, ki s svojimi
poboji v resnici teptajo svobodo.

Upamo, baronica Ashton, da boste na srečanju zunanjih ministrov konec tega meseca
sprejeli usklajen odziv in strategijo za boj proti nasilju nad vzhodnimi kristjani. Menim,
da bi bilo treba za učinkovit pritisk uporabiti med drugim tudi naše pridružitvene
sporazume z nekaterimi od teh držav in zahtevati od njihovih vlad pregon in pravično
sojenje storilcem. Tako pravi točka 2 resolucije.

Svoboda izražanja vere mora veljati v praksi po vsem svetu, tako kot vsak posameznik
lahko svobodno izbira, ali veruje ali ne, kajti spodkopavanje svobode, ki omogoča ločitev
cerkva od države, ogroža tudi vse naše druge svoboščine.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Gospod predsednik, v vsaj 75 % primerov verskega
preganjanja po svetu so žrtve kristjani. Evropska unija ne sme biti nema opazovalka, ne
sme stati ob strani in ne narediti nič glede tega. Namen današnje razprave je opomniti
Evropo, da se mora vključiti v svetovni boj za spoštovanje pravice do svobode veroizpovedi,
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pa tudi opomniti, da moramo vsi skupaj razmisliti, kakšne instrumente lahko v prihodnje
uporabi Evropska unija za preprečevanje preganjanja kristjanov.

Kaj lahko storimo? Po mojem mnenju bi morali najprej poskrbeti, da bi bilo zagotavljanje
spoštovanja svobode veroizpovedi ena od prednostnih nalog zunanje politike Evropske
unije. Pri podpisovanju sporazumov z drugimi državami bi morali poskrbeti, da bi ti
sporazumi vsebovali določbe o prepovedi pregona na podlagi vere v državi podpisnici.

Drugič, razmisliti bi morali o ustanovitvi evropskega centra za spremljanje verskih
preganjanj po svetu, ki bi Evropski uniji zagotavljal tekoče podatke za hitro odzivanje.

Tretjič in nazadnje, odpovedati bi se morali naši politiki dvojnih meril. Evropska unija in
Evropa v celoti odpirata vrata priseljencem iz držav z vseh koncev sveta. Dovoljujemo jim
gradnjo verskih objektov, dovoljujemo jim prakticiranje vere. Ob tem pa se le redko
postavimo za pravice kristjanov v prav teh državah, v državah, v katerih se že posest Biblije
pogosto kaznuje z dolgoletnim zaporom, mnogokrat celo s smrtjo, v državah, kjer
krščanskega verskega objekta ni le težko zgraditi, ampak ga preprosto ni mogoče zgraditi.

Danes je čas, da se energično, odločno in trdno postavimo za pravice kristjanov po svetu.
Danes je čas, da na glas zahtevamo pravico do svobodnega prakticiranja vere za kristjane
in pripadnike drugih ver.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Gospod predsednik, glede na dogodke v zadnjem
času, ki ogrožajo svobodo veroizpovedi ali celo življenja kristjanov, je naša razprava nujna.
V mislih imam predvsem dogodke v Pakistanu, Iraku, Nigeriji in Egiptu.

Člen 18 Splošne deklaracije o človekovih pravicah zelo podrobno ureja pojem, ki ga
imenuje svobodo veroizpovedi oziroma versko svobodo. Kljub temu pa ta pravica v
nekaterih državah ne uživa velikega spoštovanja. Zdaj se dogaja celo to, da lahko kristjani
pripadnost svoji veri plačajo z življenjem.

Baronica Ashton, Evropska unija mora odločno braniti splošno pravico do svobode
veroizpovedi, to obrambo mora jasno vgraditi v svoje zunanje delovanje in zahtevati mora
spoštovanje, svobodo in varnost za versko skupnost, ki je danes najbolj preganjana na
svetu, to je za krščansko skupnost. Od vseh vlad moramo zahtevati, da take napade
preprečijo, če to ni mogoče, pa, da odgovorne primejo in kaznujejo.

Gospe in gospodje, baronica Ashton, svoboda je simbol evropske identitete, zajema pa
tudi versko svobodo, ki spada v samo jedro človekovih pravic. Svoboda je tudi pot k miru,
kot je rekel papež Benedikt XVI. v svoji poslanici 1. januarja. Rad bi izpostavil tudi vlogo
krščanstva pri oblikovanju evropske identitete. Žalosten paradoks bi torej bil, če Evropska
unija ne bi najodločneje zahtevala od sveta zaščite osnovnih pravic kristjanov in le-tem
pomagala, kjer jim lahko.

Resolucija Evropskega parlamenta našteva načine za učinkovitejšo obrambo verske svobode
na splošno in še zlasti svobode kristjanov. Pozdravljam namero, da jih bo bližajoči se Svet
za zunanje zadeve podrobneje preučil  že zaključujem, gospod predsednik  in da bo
Evropski svet dne 14. februarja izrazil mnenje o teh resnih dogodkih, kot ga je že zelo
pogumno izrazil predsednik Sarkozy.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Gospod predsednik, baronica Ashton, verodostojnost Evropske
unije na področju zunanje politike se meri po tem, kako dosledno se drži svojih temeljnih
vrednot, te pa so človekove pravice, demokracija, načela pravne države in svoboda
veroizpovedi.
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Kaj lahko se zgodi, da bo pravni sistem Egipta tudi v prihodnje zasenčen s šeriatskim
pravom, katerega žrtve so prav koptski kristjani. Konferenca evropskih cerkev poziva k
dialogu med kristjani in muslimani v Evropi. Tudi evropski verski dialog, kulturna tradicija
religije in tradicija verskega pouka so možna orodja evropske politike.

Krščanstvo in druge vere so mirovna gibanja, tako kot Evropska unija. Uspešna vera združuje
ljudi, ne razdvaja jih. Ne smemo pustiti, da bi teroristi izrabljali vero kot orodje barbarstva.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Gospod predsednik, po ugotovitvah organizacij, ki
spremljajo verska preganjanja, več kot 200 milijonom kristjanov ves čas grozi preganjanje.
V zadnjih dveh letih je več kot 170 tisoč ljudi umrlo samo zato, ker so bili kristjani, čeprav
to zveni neverjetno. Take številke objavljajo organizacije, ki spremljajo preganjanje
kristjanov, pomenijo pa, da so kristjani najbolj množične žrtve preganjanja na podlagi
vere, česar v Parlamentu ne smemo pozabiti. Položaj je še zlasti napet v znatnem delu
islamskih držav, kjer kristjane obravnavajo kot drugorazredne državljane.

Evropa takega stanja ne sme več mirno prenašati, pa ne le zato, ker ima krščanske korenine.
Nedolžni ljudje umirajo samo zato, ker so pripadniki ene in ne druge vere. Evropska unija
se na napade na kristjane in na njihovo diskriminacijo ne odziva dovolj odločno. Vprašanje
preganjanja kristjanov je treba odpirati v dvostranskih pogajanjih in odnosih med Evropsko
unijo in državami, ki so prizorišče takih skrajnih in strašnih dogodkov. Parlament bi moral
tudi od gospe Ashton zahtevati bolj proaktivno in odločnejše delovanje.

Gay Mitchell (PPE).    Gospod predsednik, prav se mi zdi, da imamo to razpravo, in v
celoti podpiram resolucijo, med katere pobudniki sem tudi sam osebno. Menim, da gre za
prebujanje spečega velikana ob nezasluženih in zavržnih krivicah nad kristjani. Enako bi
me skrbelo, če bi take nezaslužene in zavržne krivice trpela muslimanska ali judovska
skupnost. Evropa je mozaik: enotnost in raznolikost sta naše geslo.

Pa vendar se na Cipru turški vladi in njenim zastopnikom zdi primerno od kristjanov
zahtevati, da posebej prosijo za dovoljenje za molitev, in izganjati vernike iz cerkve, če je
molitev skupna. Ali je kdo poklical na zagovor turškega predstavnika v Evropski uniji? Če
ne, zakaj ne? Rad bi izrazil spoštovanje tistim muslimanom, ki so podprli svoje krščanske
sosede ob napadu nanje. Zato naša resolucija ne sme biti resolucija proti komur koli. Naj
bo resolucija za kristjane in za tiste, ki trpijo napade.

Ne podpiram in ne morem se sprijazniti s krivicami nad ljudmi, posamezniki ali skupnostmi
na podlagi verskega prepričanja. Tema te razprave so kristjani, vse preveč ljudi pa misli,
da lahko to temo dpravimo z nekaj puhlicami. Menijo, da je krščanstvo anahronizem. Čas
bi že bil, da bi se začeli med seboj spoštovati. Sam spoštujem poslance, ki nimajo
nikakršnega verskega prepričanja, in tiste, katerih versko prepričanje je drugačno od mojega.
Čas bi že bil, da vsi člani naše zbornice začnejo spoštovati kolege krščanskega prepričanja;
naša enotnost sloni prav na raznolikosti.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Gospod predsednik, versko nasilje v zadnjih letih strmo
narašča po vsem svetu, to pa povzroča zaskrbljenost in odpor. Prepoved izkazovanja
verskega prepričanja je očitno kršenje temeljnih pravic in mednarodnega prava, po katerem
je pravica do vere neodtujljiva in samoumevna.

Prepoved krščanskega obreda v kraju Rizokarpaso na okupiranem Cipru s strani
okupacijskih sil in bombardiranje koptske krščanske cerkve v Aleksandriji sta samo dva
zgleda zaostrovanja napetosti in verskega sovraštva v številnih predelih v neposredni
okolici Evrope.
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Evropska unija mora oblikovati orodja za zaščito pravic vseh verskih prepričanj v praksi.
Sporočilo Evropske unije, da takega ravnanja ne bo prenašala, mora biti jasno in glasno.
Rada bi pozvala visoko predstavnico, naj ovrednotenje stanja na področju pravice do
izražanja vere uvrsti med svoje prednostne naloge. In na koncu, na ravni Sveta in Evropske
komisije bi veljalo razmisliti o vključitvi zaščite verskih prepričanj med teme razprav s
tretjimi državami.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Gospod predsednik, krščanstvo je že od nekdaj
prvina evropske identitete, iz njega izvirajo tudi vrednote Evropske unije. Zato EU ne sme
stati ob strani in nemo opazovati preganjanja kristjanov, tudi preganjanja drugod po svetu.
V arabskih in azijskih državah so kristjani najbolj ogrožena verska manjšina, kar potrjujejo
tudi nedavni napadi na kristjane v Egiptu in Iraku ter napadi v Indiji pred časom; med
žrtvami teh napadov so bili tudi majhni otroci. Za preprečevanje in obsodbo takih napadov
imamo na voljo niz instrumentov in Evropska unija mora napade na kristjane odločno
obsoditi. Med najučinkovitejše načine spada pogojevanje sklepanja sporazumov med EU
in tretjimi državami, na primer trgovinskih sporazumov, z jamstvom, da bodo države
podpisnice spoštovale pravice kristjanov, in z vključitvijo klavzul o prekinitvi sporazumov
ob kršenju teh pravic.

Doris Pack (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, baronica Ashton, leta 2009 smo v Evropi
spodbudili medkulturni dialog med kristjani in muslimani, pravoslavnimi in katoliškimi
kristjani ter med protestanti in pravoslavnimi kristjani. V naši skupnosti skušamo okrepiti
medsebojno zaupanje. Tako ravnamo pri sebi doma. Seveda je to znak, da imamo svoja
stališča in da si jih upamo izraziti. Včasih pa temu ni tako. Pred kratkim sem brala in slišala,
da je Evropska komisija izdala koledar za mlade, v katerem so navedeni uradni prazniki
vseh drugih ver razen krščanske. Vse, kar lahko rečem ob tem, je, da bo to samo podžgalo
skrajneže v Egiptu in drugod k nadaljevanju grozodejstev.

Naša dolžnost je pomagati kristjanom v državah, ki so bile že večkrat naštete. Večina
kristjanov živi v državah, kot so Palestina, Egipt, Irak in Iran, kjer se je krščanstvo rodilo.
Ne smemo dovoliti, da bi te ljudi pognali z njihovih domov. Ti ljudje niso manjšina, so
Egipčani in Palestinci, tako kot vsi drugi prebivalci teh držav. Radi bi še naprej živeli tam,
pa jim življenje otežujejo. Podpreti moramo baronico Ashton in poskrbeti, da bo Evropska
unija vključila jamstva verske svobode v vse sporazume, ki jih sklepa s tretjimi državami,
še zlasti z omenjenimi državami. Poskrbeti moramo, da nikomur ne bo treba zapustiti
domovine iz verskih razlogov.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Gospod predsednik, ob razmerah v Bagdadu in
Aleksandriji dobivam občutek, da smo se vrnili za 500 let v preteklost. Takrat so na
Nizozemskem divjale osamosvojitvene vojne, v katerih so se neusmiljeno pobijali protestanti
in katoliki. Gospod predsednik, v sodobni evropski družbi preprosto ni prostora za kaj
takega. Ko se ozrem proti Bagdadu ali Aleksandriji, pa ugotavljam, da so ti dogodki le
surovi izbruhi razmer, ki tlijo pod površjem v številnih državah.

Zato se moje sporočilo glasi, da mora Evropska unija v okviru omenjenega medkulturnega
dialoga in svoboščin, katerih spoštovanje smo si skupaj zadali, poskrbeti, da bo svoboda
veroizpovedi bistvena sestavina vsake sklenjene mednarodne pogodbe, vseh poslovnih
odnosov s tretjimi državami in vsakega poročila, ki ga sestavi, kot sem osebno poudarila
tudi v poročilu o Turčiji. To pa tudi pomeni  čeprav gospa Pack tega ni posebej omenila  da
morajo te svoboščine veljati vzajemno in da morajo svobodo veroizpovedi spoštovati tudi
v državah, v katerih islam ni večinska vera.
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Gospod predsednik, menim, da nestrpnost in nasilje, ki smo mu priče, nista sprejemljiva
in da bi morali frakcije, ki so v sporu, pritegniti v dialog. Zato pozivam gospo Ashton in
njeno diplomatsko službo, naj poskrbita, da bomo v vseh stikih z oblastmi omenjenih
držav dosledno obravnavali tudi svobodo veroizpovedi. Pri tem lahko računate na
solidarnost Parlamenta.

Eleni Theocharous (PPE).   – (EL) Gospod predsednik, preganjanje in pokoli kristjanov
na Bližnjem vzhodu so običajno delo fanatičnih in terorističnih organizacij. Preganjanje
grških ciprskih kristjanov pa je delo redne vojske v državi, ki si prizadeva za pridružitev
Evropski uniji.

V rokah imam pismo samooklicanega „ambasadorja turške republike Severni Ciper“ v
Bruslju  tvorbe, ki obstaja samo po zaslugi turške okupacijske vojske  v katerem me skuša
osmešiti, obenem pa priznava, da so bogoslužje v kraju Rizokarpaso prekinili zato, ker
grški ciprski kristjani niso pridobili dovoljenja zanj.

Gospa Ashton, od kdaj je za kakršno koli prakticiranje vere potrebno dovoljenje? Kako
dolgo boste prenašali tako očitno kršenje človekovih pravic in svobode veroizpovedi
evropskim državljanom s strani države, ki se želi pridružiti Evropski uniji?

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Gospod predsednik, baronica Ashton, rad bi se obrnil
na vas z odločnim pozivom v zvezi s to zadevo, saj se nikakor ne smemo sprijazniti s tem,
da kristjanom na Bližnjem vzhodu ves čas pretijo neusmiljeni napadi.

Irak, Iran, Egipt, Nigerija, Turčija, Pakistan. Te države so bile stoletja domovine tem
kristjanom in ne želijo jih zapustiti. Strašno je, da islamska duhovščina spodbuja
protikrščansko razpoloženje med svojimi verniki. V severnem Iraku se ljudje bojijo okrasiti
svoje domove. V Bagdadu oboroženo krdelo vdre v cerkev in pobije 52 ljudi, 200 pa jih
rani.

Decembra smo imeli priložnost govoriti z iraškimi škofi ob njihovem obisku v Evropskem
parlamentu. Poudarili so, da potrebujejo našo pomoč in pomoč vse mednarodne skupnosti,
da se bo ustavilo pobijanje nedolžnih ljudi zaradi njihovega verskega prepričanja. Kaj smo
doslej storili v zvezi s tem?

V tem smislu bi rad omenil tudi Turčijo, ki se na eni strani močno trudi vključiti se v Evropo,
na drugi strani pa prepoveduje ustanavljanje krščanskih verskih združenj ali skupnosti. V
Evropi dovoljujemo gradnjo minaretov, oni pa ne storijo nič v zameno.

Rad bi tudi vprašal, kje so zdaj vsi borci za človekove pravice, borci za pravice živali in
podobni. Včasih se vprašam, ali ne bi bilo treba ustanoviti skupine za varstvo kristjanov
po svetu.

Peter Šťastný (PPE).    Gospod predsednik, vse pogostejši surovi in nasilni napadi na
kristjane in njihove skupnosti so zelo zaskrbljujoči. Za te napade so odgovorni predvsem
fanatični islamski skrajneži. Gre za golo sovraštvo. Treba jih je ustaviti in moramo jih
ustaviti.

EU in njene institucije, vključno z našo zbornico, morajo okrepiti pritisk na vlade držav,
ki so prizorišča takih dogodkov, še zlasti v državah, ki so do takih napadov popustljive ali
celo zatiskajo oči pred njimi.

Pri nas cenimo in varujemo življenje prav vsakega posameznika, strogo kaznujemo vsakega,
ki ogrozi človekovo življenje, še posebej strogo pa so kaznovani tisti, ki napadajo pripadnike
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manjšin ali napadajo iz sovraštva. Vztrajati moramo, da tudi druge države podobno zaščitijo
človeška življenja in strogo kaznujejo storilce ostudnih zločinov te vrste, in tem državam
moramo pri tem pomagati.

Vsi vemo, kako hude so lahko posledice, če ne bomo storili ničesar in ne bomo ustavili
sedanjih trendov naraščanja. Civilizirani svet se mora zato z vsemi silami posvetiti
zaustavitvi teh nevarnih trendov.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Gospod predsednik, komisarka, nikakor ne podcenjujem
pritiskov, ki so jim izpostavljene druge vere, vendar statistike govorijo same zase: 75 %
žrtev groženj ali umorov iz verskih razlogov je kristjanov in okoli 100 milijonov kristjanov
po svetu trpi preganjanje in nasilje zaradi svoje vere.

V zadnjem času so še zlasti zaskrbljujoče razmere na Bližnjem vzhodu, kot smo že slišali.
Napadi na cerkve med obredi v Iraku, Egiptu in Siriji so zahtevali več deset življenj, med
njimi tudi otroških. Tudi drugod po svetu so težave. Strma gospodarska rast v azijskih
državah prikriva resne kršitve temeljnih in človekovih pravic. Na Kitajskem, v Indiji in v
Vietnamu, na primer, svoboda veroizpovedi velja večinoma samo na papirju. Priznati si
moramo, da EU in njene države članice zatiskajo oči pred tem, tudi v korist trgovinskih
odnosov.

Če bi hotela, pa bi lahko EU veliko naredila za izboljšanje položaja kristjanov in v spodbudo
svobode veroizpovedi po svetu, na primer tako, da bi vztrajala pri vključitvi klavzule o
svobodi veroizpovedi v vsak sporazum, ki ga sklepa s tretjimi državami. Zato bi vas rada
vprašala, komisarka, ali nameravate v prihodnje vztrajati pri taki klavzuli, pa tudi
nadzorovati njeno uveljavljanje.

Medli odnos Evrope deloma izvira tudi iz tega, da tudi sami opuščamo svoje tradicionalne
vrednote. Vero hočemo odriniti v zasebno sfero. To odseva na primer tudi v razpravi o
razpelih v Italiji. Gospa Pack je v razpravi omenila tudi koledar, ki ga je izdala Komisija in
v katerem so krščanski prazniki popolnoma izpuščeni. Sekularizem ni pravi odgovor na
te probleme. Pravi odgovor je spoštovanje ljudi, ki imajo drugačne poglede kot mi sami,
in spoštovanje prepričanj drugih.

Traian Ungureanu (PPE).    Gospod predsednik, tegobe kristjanov na Bližnjem vzhodu,
v Aziji in Afriki niso naključni dogodki. Ne gre za obžalovanja vredne med seboj neodvisne
napade. Nasprotno, gre za klasično množično preganjanje. Kristjane ustrahujejo, izganjajo
ali ubijajo z jasnim namenom: gre za versko čiščenje. To se dogaja v času, ko se v Evropi
na vse kriplje trudimo ustreči prav vsem željam in potrebam muslimanskih vernikov.
Evropa je tako vse bolj na gosto posejana z mošejami, Bližnji vzhod pa vse bolj očiščen
kristjanov.

Pri tem pa ne gre za številke. Gre za svoboščine in identiteto. Tudi za tiste med nami, ki ne
verujejo, kristjani ne bi smeli biti pozabljena, čudaška in izumirajoča sekta. Vsakdo od nas
ima pravico verovati ali ne verovati, nimamo pa pravice nemo opazovati, kako se naše
svoboščine kršijo.

To pomeni, da bi morala biti svoboda veroizpovedi temeljni pogoj za vse naše odnose s
tretjimi državami. Tak pristop bi moral biti zakonsko predpisan in bi moral biti sestavni
del nalog visoke predstavnice.

Tunne Kelam (PPE).    Gospod predsednik, visoki predstavnici bi rad povedal, da v takih
razmerah obsodbe in izjave niso dovolj. Napadi na kristjane dramatično naraščajo, še zlasti
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v državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike. Težko najdemo državo, v kateri lahko kristjani
živijo kot normalna manjšina in, še pomembneje, svobodno izražajo svojo vero.

Ljudem, ki se spreobrnejo v krščanstvo, grozi celo smrtna kazen. Pa ne govorimo o kakih
novih manjšinah v teh državah. Kristjani so njihovi starodavni, tradicionalni prebivalci.
Danes pa jih vse nasilneje izganjajo iz domovine, zganjajo v gete ali silijo v notranje
izgnanstvo, na primer v Iraku. Torej je nujno, da EU oblikuje strategijo za svobodo
veroizpovedi in niz konkretnih ukrepov proti državam, ki namerno zanemarjajo zaščito
verskih manjšin.

Rad bi omenil tudi zamisel kolega gospoda Mayorja Oreje, namreč, da bi sestavili seznam
žrtev, s katerimi bi nato služba EU za zunanje delovanje vzpostavila stike. Ne gre za
zoperstavljanje ene vere drugi. Gre za zagotavljanje enakih možnosti, saj zgraditi krščansko
cerkev v Aleksandriji ali Ankari ne bi smelo biti nič težje kot zgraditi mošejo v Bruslju.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Gospod predsednik, napade na krščansko skupnost v
Egiptu in drugih državah je treba obsoditi in naša dolžnost je, da reagiramo nanje. Moje
vprašanje se glasi: če pravice kristjanov do prakticiranja svoje vere ne bo branila Evropa,
zibelka krščanstva, kdo pa naj jo?

Prizadevati pa si moramo tudi za to, da se muslimanske ne bi radikalizirale in da z njimi
ne bi manipulirali skrajneži. Paziti pa se moramo tudi splošnega žigosanja muslimanov
za teroriste, saj se k nasilju in ekstremizmu nagiba le manjšina med njimi. Ob tem pa je
tudi dolžnost vseh muslimanskih skupnosti po svetu obsoditi skrajneže, ki zlorabljajo
njihovo vero, in ograditi se od takih posameznikov, da taka dejanja ne bi omadeževala
muslimanske vere.

Poleg tega moramo z vsemi sredstvi prisiliti oblasti v teh državah k zaščiti krščanskih
skupnosti pred preganjanjem.

Predvsem pa ob vseh dogodkih, ki jih spremljamo in ki nam vzbujajo jezo, ne smemo
izgubiti razuma. Kot je dejal Mahatma Gandhi: „zob za zob in oko za oko, pa bomo sčasoma
vsi slepi in brezzobi“.

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, poslanci pred menoj so povedali praktično
vse, kar je treba povedati. Našteli so dejstva, jih ovrednotili in izrazili konkretne zahteve.

Kot zadnji govornik na seznamu bi zato rad dodal nekaj, česar še nismo slišali, in sicer bi
nas vse rad spomnil na misli zelo velikega Evropejca, Janeza Pavla II., človeka, ki je veliko
prispeval k padcu berlinskega zidu. V svoji duhovni oporoki omenja štiri vrednote, na
katerih temelji naša civilizacija, civilizacija ljubezni: te vrednote so življenje, mir, kruh in
svoboda veroizpovedi.

Drugo, česar se spomnim, so misli Giorgia La Pire, nekdanjega župana Firenc, ki se je na
vrhuncu hladne vojne zavzemal za širok kongres o krščanski civilizaciji. V svoji knjigi
Premesse della politica („Predpostavke politike“) je zapisal, da vsaka politika izraža določeno
pojmovanje človeka. Za krščansko Evropo, piše, je človek predvsem bitje, ki moli, to
pomeni, bitje, ki je zmožno dialoga, razumevanja neskončnega in pogovora z Bogom.

Če človeku odvzamemo sposobnost dialoga v zasebni in javni sferi, ne uničimo samo
njegove vere, ampak njega samega. Te misli posredujem zbornici in vam, visoka
predstavnica, kot prispevek k oblikovanju oprijemljivih in učinkovitih zavez naše Evropske
unije, katere korenine so krščanske in ki ob vsaki priložnosti poudarja, da zagovarja in
spodbuja človekovo dostojanstvo in človekove pravice.
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Predsednik.    Kolegi, prehajamo na postopek catch-the-eye. Imam majhno težavo, saj
imam pred seboj več kot 25 prijav k besedi, na voljo pa imamo samo pet minut; očitno je,
da besede ne boste mogli dobiti vsi. Potrudil se bom po najboljših močeh in bom skušal
čas dodeljevati čim bolj enakomerno in pravično, vseeno pa žal vsi ne boste mogli dobiti
besede.

Magdi Cristiano Allam (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, želel bi
samo prositi visoko predstavnico, baronico Ashton, naj v program naših stikov z Egiptom
uvrsti posebno zahtevo: od egiptovskih oblasti moramo zahtevati, naj umaknejo podatke
o verski pripadnosti iz uradnih dokumentov, osebnih izkaznic, potnih listov in vse
dokumentov, potrebnih v postopkih zaposlovanja.

Kristjani so v Egiptu žrtve diskriminacije, ker je v njihovih dokumentih zapisana besedica
„kristjan“. Zaradi institucionalizirane diskriminacije kristjanov je postal legitimen tudi
islamski terorizem.

To je konkretna zahteva, katere uveljavitev bi zavarovala kristjane pred eno obliko
institucionalizirane diskriminacije.

Antigoni Papadopoulou (S&D).    Gospod predsednik, člen 3 Evropske konvencije o
človekovih pravicah prepoveduje „nečloveško ali ponižujoče ravnanje“, člen 9 pa zagotavlja
pravico do „izražanja vere ali prepričanja“. To je potrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove
pravice v svoji razsodbi v četrtem meddržavnem sporu med Ciprom in Turčijo po letu 2001.

Gospe Ashton bi rada rekla naslednje: Turčija, država kandidatka za pridružitev Evropski
uniji, žal že 36 let uničuje verske spomenike na Cipru in predeluje krščanske cerkve v
mošeje in hleve, pred kratkim pa je tudi prekinila maši ob božiču in ob svetih treh kraljih
v okupiranih krajih Rizokarpaso in Yialousa.

Turčijo moramo zaradi teh zločinov na ozemlju EU obsoditi. EU ne sme stati križem rok.
Kristjani na Cipru so v nevarnosti.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Gospod predsednik, baronica Ashton, danes
razpravljamo o predlogu resolucije o položaju kristjanov po svetu v zvezi s svobodo
veroizpovedi. Evropski parlament se zavzema za temeljne svoboščine in človekove pravice
po vsem svetu. Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo je ena od gonilnih
sil teh prizadevanj, v tem pa se tudi razlikuje od konzervativcev, ki se osredotočajo predvsem
na položaj kristjanov.

Na splošno ne gre le za položaj kristjanov. Z liberalnega vidika gre za celovito svobodo
veroizpovedi. S tem mislim na vse veroizpovedi po vsem svetu. Gre za zaščito verskih
manjšin in dolžnost vsake države, da po najboljših močeh ščiti pripadnike verskih manjšin,
ki so ogroženi.

Težave imamo tudi v Evropi. Prihajam iz Berlina in samo v našem mestu smo samo v šestih
mesecih doživeli šest vandalskih napadov na mošeje, k sreči brez smrtnih žrtev, po nemirih,
ki jih je sprožil nekdanji socialdemokratski centralni bankir. Vendar nemška država skuša
kar najbolje zaščititi verske objekte. Enako tudi Egipt po drugem velikem terorističnem
napadu na kristjane zaostruje svoje ukrepe.

Seveda pa ne moremo pred vsako cerkev, mošejo ali sinagogo postaviti policista. Globo
obžalujem, da so danes v mnogih državah, tudi v naši, judovski objekti podobni strogo
varovanim stavbam državnih institucij. Zato moramo kot politiki prevzeti odgovornost
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za odnos do verskih manjšin v naših državah in se moramo zavzemati za odprt, prijateljski
odnos do vseh veroizpovedi.

Charles Tannock (ECR).    Gospod predsednik, ko sem bil pred enajstimi leti prvič izvoljen
v našo zbornico, je veljalo za nekoliko čudaško ali celo moteče  moram povedati, da še
zlasti v samem Parlamentu  ko sem pogosto odpiral vprašanje preganjanja kristjanov v
islamskih in komunističnih okoljih, z žalostjo pa ugotavljam, da so se razmere od takrat
samo še poslabšale.

Zato me veseli, da so se končno tudi nekatere agresivnejše in protiverske sile v naši zbornici
predramile ob eksistenčni ogroženosti starodavnih krščanskih verskih skupnosti, kot so
iraški Asirci, katerih zaščitnik v Združenem kraljestvu sem, in egipčanski Kopti. Preteklo
soboto sem skupaj s svojimi koptskimi volivci pred Downing Streetom 10 v Londonu
zahteval od vlade Združenega kraljestva, naj odločneje zahteva od Egipta in njegove vlade,
naj zaščiti lastno prebivalstvo. Danes naslavljam podoben poziv na vas, baronica Ashton,
kot visoko predstavnico Evropske unije.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Gospod predsednik, pred časom sem napisal članek
z naslovom „Množični monolog“. „Množični“ pomeni, da nas govori več, „monolog“ pa,
da govori ena sama oseba. Ravno ta problem imajo danes naše skupnosti. Vsi
govorimo  predvsem o idejah  vsakdo pa posluša le sebe samega. Take vrste problem je
tudi najnovejši izbruh islamskega fundamentalizma v obliki surovih napadov v dneh okoli
novega leta v Egiptu.

Rad bi poudaril, da je po ocenah v enem stoletju, od začetka 20. stoletja do danes, delež
kristjanov na Vzhodu padel z 22 % na manj kot 10 % prebivalstva. Na izbruhe islamizma
moramo biti pozorni, saj so voditelji Egipta, Libije in drugih držav stari in ne moremo
vedeti, kaj se bo zgodilo po njihovem padcu in v katero smer se bodo obrnile te države.

Glede na to vas pozivam, lady Ashton: prevzemite pobudo in uporabite svoj vpliv za
gašenje verskega fanatizma, pa naj bo krščanski ali muslimanski.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Gospod predsednik, koptski škof Anba Damian se je pred
kratkim zavzel za ustanovitev krščanskega zavezništva posebej za kristjane v Egiptu, po
izbruhu hujskaštva v mošejah in po grozljivem pokolu med krščansko mašo. Prostovoljna
organizacija Odprta vrata spremlja indeks preganjanja v 50 svetovnih državah, v katerih
kristjani doživljajo hudo preganjanje.

Ne razumem popolnoma, zakaj danes izražamo svojo zaskrbljenost. Ne bi smeli biti tako
presenečeni, saj težave izvirajo z vrha. Če mi sami v EU, v Komisiji, razdelimo 21 tisoč
evropskim šolam in 3 milijonom šolarjev koledar, ki je popoln zgled prezira do samih
sebe, v katerem ni nobenega krščanskega praznika, našteva pa islamske, sikhovske,
hindujske in kitajske verske praznike, pravzaprav ne moremo več govoriti o preziru, ampak
o sovraštvu do samih sebe. Baronica Ashton, potreben nam je pogum in potrebno nam je
spoštovanje lastnih meril. Ne smemo biti strpni do nestrpnosti.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Gospod predsednik, ko kristjani umirajo in pod silo
zapuščajo svoje domove, Evropska unija ne sme molčati, ne sme se odzivati šele po
dogodkih. Evropska unija ne daje zadostne zaščite kristjanom, ker Unijo duši politična
korektnost, ta pa duši tudi svobodo veroizpovedi. Ideologija laicizma nam veže roke in
duši svobodo veroizpovedi.
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Uniji je težko zaščititi in braniti kristjane po svetu, ker sama ne spoštuje krščanske filozofije.
Nekateri poslanci nasprotujejo celo temu, da bi verski voditelji nastopali v našem
parlamentu. Parlament ni obsodil ugrabitve mosulskega nadškofa, ki so ga kasneje umorili.
Ena od političnih skupin v Parlamentu je celo poskrbela, da je bil papež obtožen kršenja
človekovih pravic. Komisija ni naštela krščanskih praznikov, da sploh ne govorimo o
razpelih v Italiji.

Veselim se ustanovitve dunajskega evropskega observatorija za nestrpnost do kristjanov
in njihovo diskriminacijo im mislim, da bo imel precej dela.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Gospod predsednik, kot pripadnik manjšine v Romuniji
vem, kakšno je bilo versko preganjanje v času Ceauşescujeve diktature. Veselijo me današnje
besede predsednika vlade Viktorja Orbána, da spada boj proti preganjanju kristjanov med
naše prednostne naloge. Prepričan sem, da bi morala tudi visoka predstavnica gospa Ashton
prispevati svoj delež v sodelovanju z madžarskim predsedstvom in prosim jo, naj to stori.
Na nedavnem obisku v Istanbulu smo lahko videli in slišali, da so tam v 20. stoletju pobili
milijone armenskih in grških kristjanov. Žalosti me, da se preganjanje kristjanov po svetu
nadaljuje še danes. Z gospo Hautala predlagava, naj se to vprašanje uvrsti v program dela
odbora za pravice kot posebna točka. Obenem pa prosim baronico Ashton, naj sproži
resno razpravo o zaščiti kristjanov na srečanju zunanjih ministrov 31. januarja in naj jo
uvrsti med prednostne naloge naše zunanje politike.

Predsednik.    Besedo dajem Catherine Ashton in jo prosim, naj povzame razpravo in
odgovori na številna vprašanja.

Catherine Ashton,    podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko.  Gospod predsednik, če dovolite, bi se rada dotaknila dveh ali treh od
niza misli, ki sem jih slišala  najprej bi se rada zahvalila spoštovanim poslancem za moč
čustev in izraze podpore delu, ki se ga trudimo opravljati na tem področju.

Kot sem že omenila, sem vesela, da se lahko udeležim razprave o tej temi, tudi zato, ker
smo o njej že razpravljali v Svetu za zunanje zadeve  ponovno pa bomo razpravljali o njej
konec januarja  in izrazi zaskrbljenosti spoštovanih poslancev so v sozvočju z mislimi, ki
mi jih posredujejo tudi različni drugi viri, nenazadnje tudi nekatere države članice in nekateri
ministri, ki jih ta vprašanja izredno skrbijo.

Rada bi jasno povedala, da sem v resnici govorila o krščanstvu. Na začetku sem pojasnila
svoje razloge za obisk Betlehema, namreč, da sem na Bližnjem vzhodu pravzaprav obiskala
tudi zibelko množice ver  posebej na predvečer pravoslavnega božiča. Že to samo je bilo
zelo jasna izjava, zelo osebno in zelo premišljeno dejanje. Vidim, da gospoda Maura ni več
v dvorani, da bi lahko slišal moj odgovor, upam pa, da mu bo kdo prenesel, da sem v svojem
govoru dejansko omenila krščanstvo.

Rada bi se dotaknila še dveh ali treh zadev. Več spoštovanih poslancev je odprlo vprašanje,
kako uporabljamo orodja, ki jih že imamo na voljo, za urejanje teh vprašanj. Rada bi
spomnila spoštovane poslance, da skoraj vsi sporazumi o trgovini ali sodelovanju, ki smo
jih sklenili po letu 1995, vsebujejo klavzule o človekovih pravicah, in sicer zdaj take klavzule
vsebujejo, mislim, že sporazumi s 134 državami.

Osrednji namen teh klavzul je potrditi skupno zavezanost človekovim pravicam, so pa
tudi pravna podlaga za sankcije ob grobih kršitvah človekovih pravic. Spoštovani poslanci
se gotovo spomnite, da sem bila na svojem prejšnjem položaju tista, ki je odprla vprašanji
„GSP Plus“ in Šrilanke. Znano vam je tudi, da smo jih začasno izločili iz te sheme, izrecno
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na podlagi vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami. Nujno je, kot je povedalo nekaj
spoštovanih poslancev, da tudi v prihodnje pazimo, kako sklepamo sporazume, in pri tem
uporabljamo razpoložljiva orodja ter po potrebi tudi pritisnemo na vzvode, ki jih imamo.

Pri obravnavi prihodnosti uredbe o GSP v Komisiji bi bilo zelo zanimivo preučiti tudi to,
ali bi bilo mogoče še kaj izboljšati določbe uredbe, ki zadevajo ratifikacijo in uveljavljanje
človekovih pravic in konvencij.

Rada bi spregovorila tudi o drugi plati tega vprašanja, namreč o instrumentih, ki jih
uporabljamo za spodbujanje in podporo demokraciji in človekovim pravicam. Kot je
spoštovanim poslancem znano, po vsem svetu podpiramo projekte boja proti rasizmu,
ksenofobiji in diskriminaciji na kakršni koli podlagi. Finančno podpiramo NVO, ki se
borijo proti diskriminaciji, v približno 60 državah. Tako usklajujemo uporabo razpoložljivih
instrumentov, ki nam omogočajo zelo jasno sporočiti svojo obsodbo kršitev, in uporabo
orodij  ob upoštevanju pripravljenosti in razpoložljivosti  za pomoč NVO, še zlasti tistim,
ki delujejo na področju boja proti diskriminaciji.

Rada bi se dotaknila še enega področja, to je vloge delegacij po svetu in vloge spremljanja
dogajanj. To točko je posebej omenilo tudi več spoštovanih poslancev. Povedala sem že,
da se mi zdi naše spremljanje dogajanj po svetu resnično pomembno.

Še posebej me je pretresla težava, o kateri je spregovorilo več spoštovanih poslancev, ki je
v zadnjih tednih in mesecih mnogo očitnejša kot doslej, veliko spoštovanih poslancev pa
je zaskrbljenih zaradi nje že dalj časa: kakšno ravnanje in diskriminacijo trpijo verni ljudje,
pripadniki najrazličnejših ver, po vsem svetu vsak dan, in kakšno pozornost moramo
posvečati tem vprašanjem, ne le, ko težave prerastejo v nasilje  ob nasilju je naša dolžnost,
da se odzovemo  ampak tudi pred tem, ko gre za vsakodnevno diskriminacijo.

Menim, da moramo naše delegacije po svetu uporabiti kot vir, ki lahko zazna in ugotovi
to obliko diskriminacije, ki jo spoštovani poslanci označujete kot „brbotanje pod površino“,
če mi dovolite uporabiti ta izraz, in nas opozori nanjo.

Prav tako se mi zdi pomembno, in omenila sem že, da smo o zadevi razpravljali na zadnjem
srečanju Sveta za zunanje zadeve, da pri svojem delu na področju človekovih pravic in v
svojem poročilu obravnavamo tudi položaj verskih manjšin po svetu. Krščanstvo je imelo
v današnji razpravi osrednje mesto, veliko spoštovanih poslancev pa je opozorilo, da mora
vse to veljati tudi pri zagotavljanju spoštovanja in strpnosti do drugih ver.

Menim, da nam morajo pomagati ugotoviti, kaj se res dogaja, naše spremljanje, naša
poročila in tudi naše delegacije po svetu. To nam bo po mojem mnenju omogočilo bolje
razumeti, kako lahko najbolje uporabimo instrumente, ki so nam na voljo, še zlasti Komisiji,
pa tudi oblikovati smiselno politično voljo, ne le mojo, ampak tudi  kot utemeljeno
poudarjate  politično voljo Parlamenta, ki ima pri teh zadevah pomemben glas in
pomembno vlogo, pa tudi politično voljo v državah članicah in pri ministrih držav članic.

Na začetku sem povedala, da si prizadevam, da bi bolje izkoristili, kar imamo na voljo, da
bi pazljivo spremljali dogajanja in uporabili vse razpoložljive politične in ekonomske
instrumente, da bi ta vprašanja tudi v prihodnje ostala v ospredju našega programa, in
prisrčno se vam zahvaljujem za vaše prispevke. Tistim od vas, na katerih pripombe ali
vprašanja nisem odgovorila, pa veljajo naslednje besede: ni krivo moje pomanjkanje volje,
vaše prispevke bom skrbno preučila in jih upoštevala pri razpravi v Svetu za zunanje zadeve
konec januarja.

175Razprave Evropskega parlamentaSL19-01-2011



Predsednik.    Prejel sem sedem predlogov resolucije, predloženih v skladu s členom
110(2) Poslovnika.

Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v četrtek, 20. januarja 2011 ob 12.00.

Pisne izjave (člen 149)

Elena Oana Antonescu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Nedolžni ljudje so padli kot žrtve
brezobzirnega zločina, ki nima ničesar skupnega z verskimi ali moralnimi načeli. Državljani
Evropske unije podpiramo in spodbujamo svobodo veroizpovedi in naša dolžnost je
vztrajati pri spoštovanju, zaščiti in krepitvi te temeljne človekove pravice. Pravi namen
terorizma pri vsem tem je zanetiti nemire in spore z napadi, ki jih storilci skušajo
utemeljevati z verskimi motivi. Rada bi poudarila, da terorizem nima vere. Prav zato mora
vsako fundamentalistično razmišljanje ostati pred vrati mošej, cerkev in sinagog. Svetovne
religije ne spodbujajo nasilnih napadov. Ljudje, ki sodelujejo v takih napadih, ne bi smeli
verjeti, da se borijo za kar koli. Ravno nasprotno. Menim, da se borijo proti morali, soljudem
in človeštvu.

Gerard Batten (EFD)  , v pisni obliki. Preganjanje kristjanov v islamskih državah in nekaterih
drugih državah, na primer v komunistični Kitajski, narašča in je vse obsodbe vredno. Eden
od najnovejših izbruhov nasilja nad kristjani se je zgodil na Novo leto v Aleksandriji, ko
je v bombnem napadu na cerkev umrlo 25 ljudi, ranjenih pa je bilo 80 ljudi. Ozadje tega
napada mi je razložila koptska skupnost za London in druge dele Združenega kraljestva.
Ocenjujejo, da je bilo lansko leto v Egiptu več kot 100 napadov na kristjane, v katerih je
bilo ubitih veliko ljudi.

Odgovorne za te napade navdihuje fundamentalistična in skrajna islamska ideologija. Sam
osebno in Stranka za neodvisnost Združenega kraljestva, ki jo zastopam, nasprotujemo
zunanji politiki EU in zunanjemu ministru EU  trenutno je na tem položaju
baronica Ashton. Ker pa je baronica že na tem položaju, bi se morala zavedati, da EU sklepa
milijardne posle z državami, v katerih najhuje preganjajo kristjane. EU bi morala uporabiti
svojo gospodarsko moč in vztrajati, da preferencialni režimi in ugodne pogodbe ne morejo
veljati za države, ki dopuščajo preganjanje kristjanov. To je še najmanj, kar bi morali storiti.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Statistike o svobodi veroizpovedi
kažejo, da je v zadnjih letih večina verskega nasilja uperjena proti kristjanom. V letu 2010
pa je število napadov na krščanske skupnosti zaskrbljujoče naraslo. Žalovati moramo za
množico smrtnih žrtev krvavih napadov na krščanske skupnosti v Nigeriji in Pakistanu,
terorističnih napadov na koptske kristjane v Aleksandriji in na Filipinih, terorističnih
džihadskih napadov na asirske krščanske družine in usklajenih bombnih napadov na
domove kristjanov v Bagdadu. Ob tem pa obsojam tudi sramotno preganjanje kristjanov
s strani vlade Islamske republike Iran, pa tudi graje vredno zatiranje dejavnosti katoliške
cerkve in drugih verskih skupnosti v Vietnamu. Evropska unija mora obnoviti svojo
tradicionalno zavezo svobodi veroizpovedi, svobodi vesti in svobodi mišljenja, ki spadajo
med temeljna načela acquis communautaire. Te svoboščine morajo jamčiti vlade držav. Glede
na to in ob upoštevanju naraščanja nasilja nad kristjani po svetu bi rad pozval Svet, Komisijo
in visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj s hitrim, odločnim in
energičnim ukrepanjem zaščitijo svobodo veroizpovedi po vsem svetu.

Filip Kaczmarek (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Zadeve v zvezi s spoštovanjem pravice
kristjanov do prakticiranja svoje vere vsekakor niso v redu. V lanskem letu se je moral
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Evropski parlament izredno pogosto odzivati na kršitve človekovih pravic kristjanov. Kot
soavtor sem sodeloval pri treh resolucijah na to temo  resoluciji o Iraku, in sicer o smrtni
kazni (tudi o primeru Tarika Aziza) in napadih na krščanske skupnosti, ki je bila sprejeta
24. novembra 2010, resoluciji o nedavnih napadih na krščanske skupnosti, ki je bila
sprejeta 20. januarja 2010, in resoluciji o svobodi veroizpovedi v Pakistanu, ki je bila
sprejeta 19. maja 2010.

Ob letošnjih dogodkih v Aleksandriji se lahko spomnimo, da je Evropski parlament pred
letom dni pozval egiptovsko vlado, naj koptskim kristjanom in pripadnikom drugih verskih
skupnosti in manjšin zagotovi vse človekove pravice in temeljne svoboščine  tudi pravico
do svobodne izbire in zamenjave vere  in naj prepreči diskriminacijo teh skupin. Jutri pa
nas čaka še razprava o svoboščinah kristjanov v Pakistanu. Statistične metode sicer niso
idealne, včasih pa nam omogočijo boljšo oceno obsega problema. Novinarji postaje Deutsche
Welle so napravili zanimiv izračun o kršitvah pravic kristjanov, izračunali so, da na svetu
zaradi svojega prepričanja povprečno na vsake tri minute umre po en krščanski mučenik.
Prav pretresljivo je, da se take stvari dogajajo dobesedno pred našimi očmi.

Jarosław Kalinowski (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Kot Evropejci si prizadevamo, da bi
lahko vsakdo v Evropi svobodno in po vesti prakticiral vero, ki mu je pri srcu. Sprejemamo
zakonodajne akte za zaščito državljanov pred diskriminacijo na podlagi veroizpovedi. V
šolah učimo učence o strpnosti in enakih pravicah, priseljencem dovoljujemo nemoteno
uporabo njihovih verskih simbolov. Vse to pa se dogaja na račun evropske večinske vere.
Naša tradicija in civilizacija se napajata predvsem iz naših krščanskih korenin, med nami
pa je več pripadnikov krščanstva kot katere koli druge vere. To govorim v imenu politične
skupine, ki ima v svojem imenu tudi izraz „krščanski demokrati“. Ne moremo vplivati na
to, kako ravnajo s kristjani v številnih državah po svetu. Lahko pa zagotovimo in moramo
zagotoviti svobodo veroizpovedi vsem Evropejcem.

Alfredo Pallone (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Žal se srečujemo z globalnim napadom na
krščanstvo. Podatki govorijo sami zase: v lanskem letu je bilo 75 % nasilnih napadov na
podlagi veroizpovedi usmerjenih na kristjane.

Problem pa preraste v političnega, ko verske razlike služijo za preprečevanje rasti in razvoja.
Sovraštvo, ki ga spodbujajo taki teroristični napadi, je namenjeno prav rahljanju socialne
in politične ureditve v državah, kjer se nasilje dogaja. Glede na vlogo Evropske unije pri
spodbujanju spoštovanja človekovih pravic in državljanskih ter demokratičnih svoboščin,
še zlasti pa glede na njene krščanske korenine, je njena dolžnost, da odločno reagira in
obsodi vse oblike ekstremizma ter spodbuja dialog, svobodo veroizpovedi, medsebojno
spoštovanje skupnosti in strpnost.

Upam pa, da bo EU storila še več in da bo vključila klavzulo o spoštovanju svobode
veroizpovedi v vsak gospodarski sporazum, ki ga sklepa s tretjimi državami, ter kaznovala
države, ki to klavzulo kršijo.

Debora Serracchiani (S&D),    v pisni obliki . – (IT) Ne smemo slepomišiti okoli dolžnosti
Evropske unije, da podpira svobodo veroizpovedi vseh ljudi.

Glede na neizpodbitno naraščanje nasilja nad kristjani v različnih predelih sveta se mora
EU odločno postaviti po robu vsakemu kršenju pravice do svobodnega izražanja verskega
prepričanja. Vprašanje svobode veroizpovedi moramo vgraditi v evropske politike,
nenazadnje tudi z vključitvijo zavezujočih klavzul o spoštovanju svobode veroizpovedi v
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naše sporazume z drugimi državami. Ta načela so moto Evrope, zato si v nobenih
okoliščinah ne smemo privoščiti kompromisov v zvezi z njimi.

Bogusław Sonik (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Kristjani danes trpijo preganjanje v več kot
70 državah po svetu. To pomeni, da se v vsaki tretji državi krši temeljna človekova pravica
do svobode veroizpovedi. Evropska unija počasi spoznava, da je preganjanje na podlagi
vere resna kršitev človekovega dostojanstva in svobode. Razprave o svobodi veroizpovedi
in o položaju kristjanov, ki potekajo v Parlamentu že nekaj mesecev, so pomembne tudi
s formalnega vidika, saj je Lizbonska pogodba okrepila položaj cerkva v evropskih
razpravah, tako da so lahko danes cerkve tudi uradno partnerke v dialogu z Evropsko
komisijo. Evropski parlament, varuh človekovih pravic, bi moral čim hitreje najti rešitve
za obrambo svobode veroizpovedi po svetu.

Ob nedavnem nasilju nad krščanskimi manjšinami v nekaterih bližnjevzhodnih, afriških
in azijskih državah menim, da bi bilo pametno to vprašanje odpreti na bližajočem se
srečanju Sveta EU za zunanje zadeve in v sodelovanju z visoko predstavnico za zunanje
zadeve in varnostno politiko oblikovati posebne instrumente za zaščito krščanske skupnosti.
Evropski parlament bi moral države, v katerih prihaja do takega preganjanja, pozvati k
učinkovitim ukrepom za zaščito verskih manjšin, ne glede na težave, ki tako zaščito
spremljajo. Vprašanje svobode veroizpovedi pa bi morali začeti jemati resneje tudi pri
podpisovanju sporazumov o sodelovanju med EU in tretjimi državami.

11. Varnostne razmere v Sahelu (razprava)

Predsednik.    Naslednja točka je razprava o vprašanju za ustni odgovor, ki so ga postavili
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,
Michael Gahler, Krzysztof Lisek in Andrej Kovačev v imenu Skupine Evropske ljudske
stranke (Krščanskih demokratov) podpredsednici Komisije, visoki predstavnici Unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko, o varnostnih razmerah v Sahelu (O-0180/2010 –
B7-0808/2010).

Arnaud Danjean,    vlagatelj. – (FR) Gospod predsednik, baronica Ashton, temi naše
današnje razprave bi morali posvetiti pozornost že pred meseci, saj se varnostne razmere
v regiji Sahel vztrajno slabšajo že tri leta. Poleg tega temo obravnavamo ravno v tednu, v
katerem smo v Franciji pokopali dve nedolžni mladi žrtvi islamskega terorizma, ubiti na
meji med Nigrom in Malijem pred nekaj tedni.

Ob ogorčenju, ki ga sprožajo taki zločini, pa se moramo zavedati tudi resničnih groženj,
nakopičenih v tej regiji na pragu Evrope, saj terorizem ni edina oblika groženj, čeprav so
ugrabitve in umori najbolj dramatični znak slabšanja razmer v Mavretaniji, Maliju in Nigru.
To območje obvladujejo zločinske mreže. Trgovina z mamili, orožjem in ljudmi ogroža
stabilnost teh držav, pa tudi naše celine. Bodimo si namreč na jasnem: poleg tega, da je
večina žrtev terorističnih dejanj na tem območju evropskih državljanov, je Evropa tudi cilj
tokov nezakonite trgovine.

Ob teh skrajno zaskrbljujočih razmerah bi morala Evropska unija sprejeti celovito in
podrobno strategijo, ki bi združevala razvojne in varnostne politike. To je povsem nujno.
Seveda so pobude za to že sprožene, še zlasti prek desetega Evropskega razvojnega sklada
(ERS), skoraj 2 milijardi EUR pa smo namenili za pomoč tem državam za boj proti revščini,
razvoj gospodarstva in vzpostavitev učinkovitejšega upravljanja. Nekatere države članice
pa imajo seveda tudi lastne politike dvostranskega sodelovanja.
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Vendar je treba zdaj storiti še precej več. Predvsem mora biti naše delovanje mnogo bolj
usklajeno. Okrepiti moramo regionalni pristop in spodbuditi omenjene države k tesnejšemu
medsebojnemu sodelovanju v spopadu s skupnimi izzivi. Razširiti moramo tudi paleto
politik EU in jih čim bolj vgraditi v politike na področjih razvoja, varnosti in krepitve
institucionalnih struktur, carinske službe, sodstva ter policije.

Baronica Ashton, prav malo regij v neposredni bližini Evrope pomeni tolikšno grožnjo
naši varnosti in malo je takih regij, v katerih bi lahko končno le uveljavili v praksi celovit
pristop, ki ga predvideva Lizbonska pogodba, na podlagi katere je bila ustanovljena tudi
Evropska služba za zunanje delovanje, ki jo vodite.

Baronica Ashton, ali nam lahko nekoliko podrobneje opišete strategijo, ki jo nameravate
izvajati na tem območju?

Catherine Ashton,    podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko.  Gospod predsednik, tudi sama, tako kot gospod Danjean, bi rada
začela pri strašni novici o smrti dveh mladih Francozov, ki sta bila pred 10 dnevi ugrabljena
v prestolnici Nigra Niamej in nekaj ur po tem umorjena. Ta resnično grozljivi zločin smo
obsodili in ponovno izrekam sožalje njunima družinama, pa tudi družinam nigrskih
policistov, ki so bili ubiti v streljanju ob dogodku. Rada bi izrazila tudi solidarnost s
francoskimi oblastmi in oblastmi Nigra.

Al Kajda pa zadržuje kot talce nekje v puščavi v severnem Maliju v islamskem Magrebu še
pet Francozov. Samo v zadnjem letu je bilo ugrabljenih deset evropskih državljanov, štirje
pa so bili ubiti.

Varnostne razmere v regiji Sahel so zaskrbljujoče: organizirane kriminalne mreže, šibak
vpliv države v puščavskih predelih in skromne zmogljivosti varnostnih služb ob razširjeni
revščini, suši in pomanjkanju hrane. Te grožnje pomenijo velik izziv razvoju in napredku,
saj je delovanje v takem okolju postalo za izvajalce razvojne pomoči že preveč tvegano.

EU in države članice že več let pomagajo pri obvladovanju razvojnih in varnostnih
problemov v posameznih državah regije Sahel, varnostne grožnje pa presegajo meje držav
in edini možni, edini učinkoviti odziv na grožnje je regionalen in celovit odziv. Delovanje
Evrope v regiji Sahel mora postati doslednejše, bolj usklajeno in učinkovitejše.

Lanskega oktobra mi je Svet za zunanje zadeve poveril nalogo, naj v povezavi s Komisijo
do začetka letošnjega leta pripravim strategijo za regijo Sahel. Strategija naj bi temeljila na
celovitem in celostnem pristopu, usklajeni uporabi različnih instrumentov, ki jih imamo
na voljo, njen namen pa naj bi bil krepitev varnosti, stabilnosti, razvoja in upravljanja v
regiji Sahel.

Prepričana sem, da lahko zapletene izzive v regiji Sahel obvladamo le z delovanjem na več
ravneh. Prvič, potrebna je politična in diplomatska razsežnost. Ta je potrebna za olajšanje
dialoga med državami Sahela, ki ga sedaj ovira medsebojno nezaupanje. Graditi moramo
na veljavnih nacionalnih strategijah, kolikor jih je, in spodbujati regionalne pobude in
orodja za skupno reševanje varnostnih groženj.

Vzporedno pa bi morala EU okrepiti dialog o varnosti v regiji Sahel z državami Magreba,
z regionalnimi organizacijami  Afriško unijo, ECOWAS in CEN-SAD  ter s širšo
mednarodno skupnostjo, še zlasti z Združenimi narodi, Združenimi državami Amerike
in Kanado.
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Drugič, državam regije Sahel moramo pomagati pri krepitvi varnostnih zmogljivosti  vojske,
policije, sodstva in sistemov za nadzor mej  v vsaki državi. Usposobiti se morajo za
učinkovito obnovo delovanja pravne države in zagotavljanje varnosti in uveljavitev oblasti
države na najbolj občutljivih območjih. Spodbujali bomo sodelovanje med Malijem,
Mavretanijo in Nigrom na operativni ravni, da se bodo lahko te države skupaj in bolj
učinkovito spopadle z grožnjo Al Kajde v islamskem Magrebu, organiziranim kriminalom
in domačimi razbojniki.

Tretjič, dolgoročno, bi morala EU tudi v prihodnje prispevati državam regije Sahel razvojno
pomoč, da bi prebivalstvu lahko zagotavljale več socialnih storitev in mu omogočale razvoj.
Posamezne države bodo tudi v prihodnje spodbujale notranjo stabilnost in pomagale pri
iskanju socialnih in ekonomskih rešitev ter rešitev za odpravo etničnih napetosti.

Četrtič, na področju odpravljanja ekstremizma in radikalizma oziroma boja proti tem
pojavom moramo pomagati državam in legitimnim nevladnim dejavnikom pri oblikovanju
in izvajanju strategij in dejavnosti za preprečevanje islamske radikalizacije in uveljavitev
demokratičnih, strpnih in nenasilnih pogledov na družbo.

Prizadevali si bomo za usklajeno uporabo kratkoročnih in dolgoročnih instrumentov, ki
jih imamo na voljo, pri izvajanju različnih vidikov strategije. Seveda bomo pri tem v
strategijo vgradili tudi delovanje držav članic.

Zelo tesno sodelujem s komisarjem Piebgalsom, katerega prispevek k pripravi varnostne
in razvojne strategije je ključen za zagotovitev potrebnih virov za njeno izvajanje.

Prepričana sem, da bomo z oblikovanjem te nove celovite in celostne strategije in z
nadaljevanjem političnega, diplomatskega ter operativnega razvojnega sodelovanja v regiji
Sahel dali nov zagon boju proti zapletenim grožnjam in izzivom, s katerimi se srečuje ta
regija. Veselim se predstavitve te strategije čez nekaj tednov in razprave o njej s spoštovanimi
poslanci Evropskega parlamenta.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    v imenu skupine PPE. – (ES) Gospod predsednik,
kot pravi besedilo našega vprašanja za ustni odgovor, v zadnjih treh letih spremljamo
zaostrovanje razmer, ki škoduje interesom Evropske unije in ogroža državljane južne
Sahare, ki je postala zatočišče islamske veje Al Kajde, z nizom umorov, ugrabitev, izsiljevanj,
trgovino z ljudmi, med dosedanjimi žrtvami tega nasilja pa so nemški, italijanski, španski,
zdaj pa tudi francoski državljani. Francoskim kolegom poslancem izrekamo solidarnost,
radi pa bi tudi povedali, baronica Ashton, da razmere zahtevajo odločen in takojšen odziv
Evropske unije, kot zahteva predsednik Sarkozy.

Ta odziv mora zajemati politično, gospodarsko in razvojno sfero, gospod Danjean pa nas
je že opomnil na velike možnosti, ki nam jih zagotavlja Evropski razvojni sklad.

Baronica Ashton, rad bi slišal vašo oceno protiterorističnega vrha G8 v oktobru  ki ste se
ga udeležili z mandatom Sveta  v Maliju, na katerem ni bilo Alžirije. Rekli ste, da mora biti
naš odziv regionalen. Menim, da je slabo znamenje, da dve udeleženki v tem sporu  Maroko
in Alžirija, na primer  ne sodelujeta med seboj, povrh vsega pa imamo še nestabilen položaj
v Tuniziji.

Na koncu pa bi, baronica Ashton, rad slišal tudi vašo oceno protiterorističnega centra, ki
ga je ustanovila Alžirija 2 000 km južno od Alžira in v katerem sodelujejo tudi Mali,
Mavretanija in Niger, in vaše mnenje glede domneve, da je namen tega protiterorističnega
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centra preprečiti udeležbo Evropske unije in Združenih držav Amerike pri zagotavljanju
varnosti na tem območju.

Roberto Gualtieri,    v imenu skupine S&D. – (IT) Gospod predsednik, visoka predstavnica,
gospe in gospodje, besede gospoda Danjeana in vaša izjava, baronica Ashton, se ujemajo,
kar zadeva analizo razmer, namreč v ugotovitvi, da so razmere v regiji Sahel kritične.

Govorimo o eni od najrevnejših regij na svetu, meji pa na nekaj držav, ki jih v zadnjih
tednih pretresajo še nevarnejši nemiri kot kdaj koli doslej. Poleg tega se v tej regiji v resnično
zaskrbljujočem obsegu prepletata navzočnost teroristov in trgovina z drogami. Razmere
so nevzdržne in pomenijo resno grožnjo Evropi.

Zato je potreben kakovosten preskok v delovanju in pobudah Evrope. Pobuda za varnost
in razvoj Sahela iz leta 2009 doslej ni prinesla učinkov. Kar potrebujemo, je nova strategija
za varnost v Sahelu, katere sprejem je zahteval Svet zunanjih ministrov in na katere
predstavitev čakamo. Menim, da sta pomembni predvsem dve omenjeni točki: prvič,
regionalni pristop, in drugič, celostni pristop, ki nam bosta omogočila najbolje otipljivo,
operativno in usklajeno izkoristiti različne instrumente, ki so na voljo EU. Zavedati pa se
moramo, da bo treba pot morebitne misije zelo skrbno pretehtati, saj so misije v okviru
skupne varnostne in obrambne politike sicer res med možnimi instrumenti, ne morejo pa
nadomestiti politične strategije.

Naša skupina zato v celoti podpira nove, prenovljene zaveze Evrope glede regije Sahel in
nestrpno pričakujemo novo strategijo in podrobno razpravo o njej, pripravljeni pa smo
tudi podpreti njeno uveljavljanje.

Charles Goerens,    v imenu skupine ALDE. – (FR) Gospod predsednik, v regiji Sahel
zaskrbljujoče narašča število dogodkov, kakršni so omenjeni v vprašanju za ustni odgovor.

Delovanje kriminalnih mrež najhuje prizadeva izseljence, med katerimi jih veliko ravna
kot zgledni državljani, tako kot Francoza, katerih tragično usodo obsojamo. Vsak tak
dogodek pa tudi še dodatno spodkoplje avtoriteto državnih oblasti, ki skušajo reševati
gospodarske in varnostne probleme ter probleme v zvezi s političnim sodelovanjem v
okviru regionalnega sistema, katerega institucionalni okvir je, ne pozabimo, večinoma
povzet po evropskih vzorih. Vprašanja, ki jih odpira naša razprava, so izredno pomembna.

Da bomo lahko uresničili, kar se od Evropske unije pričakuje, se moramo, prvič, dogovoriti
o skupnem pristopu k regiji Sahel, pa tudi o širšem pristopu do Gospodarske skupnosti
zahodnoafriških držav (ECOWAS).

Drugič, resno moramo analizirati neposredne vzroke, pa tudi korenine slabšanja razmer
v tej regiji. Med korenine spada tudi skrajna revščina teh držav, ki so zaradi revščine šibke
in ne morejo izvajati suverenih funkcij.

Tretjič, opredeliti moramo jasno strategijo EU na tem področju in baronici Ashton bi se
rad zahvalil za napoved njene predstavitve.

Četrtič, ne smemo skopariti pri sredstvih za pomoč omenjenim državam pri obvladovanju
razmer, še zlasti varnostnih. Za konec bi rad poudaril, da z reševanjem problemov, ki jih
našteva vprašanje gospoda Danjeana, v resnici skrbimo za lastno varnost.

Sabine Lösing,    v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, o čem sploh
govorimo? Ali govorimo o organiziranem kriminalu ali o političnem in/ali verskem
terorizmu? To vprašanje je pomembno za oceno razmer. Strokovnjaki za to območje
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menijo, da gre bolj za kriminal kot za versko motiviran mednarodni terorizem.
Protiteroristični ukrepi imajo pogosto usodne posledice za mir in demokracijo in se včasih
uporabljajo le kot pretveza za uveljavljanje drugih interesov.

Morda gre za to tudi v zvezi z Afriko, ki spada med območja, kjer ima Evropa svoje interese.
Kot pravi Gilles de Kerchove, koordinator EU za preprečevanje terorizma, gre za Afriko
kot dvorišče Evrope. Nasprotujem varnostnim politikam, ki bi spodbujale militarizacijo
Afrike. Varnost v regiji Sahel je mogoče zagotoviti le z izboljšanjem položaja prebivalstva.
Povečevanje varnostnih in vojaških proračunov v državah, katerih prebivalstvo trpi hudo
lakoto, je katastrofalna poteza.

Na koncu bi vas rada še opomnila, da so ugrabitve in drugi zločini področje, s katerim se
ukvarja množica ljudi v okviru najrazličnejših, tudi nepreglednih organizacij. Zahod bi
lahko s financiranjem varnostnih struktur celo oviral boj proti kriminalu in bi še naprej
izpostavljal nedolžne ljudi nevarnostim.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Gospod predsednik, ugrabitev in kasnejši umor
Antoina de Lecoura in Vincenta Deloryja v Nigru sat nas boleče opomnila, da moramo
sprejeti strategijo za krepitev varnosti, stabilnosti in dobrega upravljanja v regiji Sahel.
Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) se za tako strategijo že dolgo
zavzema in v tem smislu bi rad pozdravil napoved Evropske komisije, da bo do konca
meseca predstavila strategijo, ki bo združevala varnostne in razvojne vidike.

Trdno sem prepričan, da bi morali vprašanje varnosti v regiji Sahel preučiti z vseh vidikov,
kajti terorizem je lahko pognal korenine v tej regiji le zato, ker je tam našel ugodne politične,
predvsem socialne in očitno tudi gospodarske pogoje za svoj razvoj. Opravka imamo s
skrajno prepustnimi mejami in pomanjkanjem kakršnega koli državnega nadzora. Vsi ti
dejavniki znatno olajšujejo širjenje nezakonite trgovine. K temu lahko dodamo še
nerazvitost.

Prepričan sem, da lahko varnost v regiji Sahel, torej tudi varnost evropskih državljanov,
pomagata okrepiti predvsem dva pomembna dejavnika. Prvič, potrebna je strategija na
ravni Sahel-Sahara za obnovitev avtoritete držav tudi na puščavskih predelih tega območja,
seveda pa tudi za vzpostavitev pravne države. Drugič, menim, da bi morali zagnati skupne
socialno-gospodarske razvojne programe na obmejnih območjih, ki bi lokalnemu
prebivalstvu zagotavljali zaposlitev.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, razpravo o
tej temi smo že večkrat zahtevali, vsakokrat pa smo se zavezali, da bomo v regiji Sahel tudi
v praksi uveljavili potrebne pobude, pa naj je šlo za stabilizacijo regije ali za zagotovitev
večje varnosti.

Znano je, da je zaradi neurejenih meja in obsežnosti regija Sahel idealno tranzitno območje
za trgovce z mamili in teroristične skupine, še zlasti za Al Kajdo v islamskem Magrebu.
Glavni problem sta šibkost in nestabilnost držav na tem območju, kot smo že slišali, pa
grožnje neposredno ogrožajo prebivalce in države na tem območju, še zlasti Mavretanijo,
Mali in Niger.

Glavna naloga Evropske unije je oblikovati verodostojno strategijo, ki bo združevala
različne možne vidike delovanja Evrope: politiko sodelovanja in razvojno politiko,
regionalne programe, strategije usklajevanja varnosti na cestah in politiko usposabljanja
varnostnih sil. Torej mora Evropska unija čim prej posredovati in pričakujemo, da bo
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Komisija sestavila celovito strategijo, kot ste napovedali, baronica Ashton, pričakujemo
pa tudi odločno posredovanje na terenu.

Za konec imam jasno zahtevo: pozorneje moramo spremljati, kaj se dogaja južno od
Evrope, saj se dogajajo velike spremembe in ne smejo nas ujeti nepripravljenih. Evropski
uniji bi samo koristilo, če bi bila bolj daljnovidna.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Gospod predsednik, zaostrovanje varnostnih razmer v
Sahelu je skrajno resno. Zahtevalo je že veliko življenj in ogroža politični napredek, dosežen
v boju proti terorizmu v zadnjih letih. Seveda bi rad izrazil svoje sočutje vsem, ki jih je to
strašno nasilje tako hudo prizadelo.

Še zlasti obžalovanja vredno je, da so napadi Al Kajde v regiji Sahel vse pogostejši v času,
ko v drugih delih sveta pojenjujejo. Ocenjujejo, da 25 % vse letne svetovne trgovine s
kokainom na poti iz Latinske Amerike v Evropo poteka prek regije Sahel. Tihotapljenje
mamil zagotavlja stalen vir dohodka za teroristične dejavnosti in omogoča novačenje
mladih ljudi iz regije za dobro plačano sodelovanje.

Ta zastrašujoča dogajanja skrbijo tudi naše kolege v regiji Sahel in na zadnjem srečanju
skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v decembru smo razpravljali prav o tem, kako
bi lahko izboljšali varnostne razmere v regiji in zmanjšali obseg tihotapstva.
Baronica Ashton, delovanje EU na tem območju mora biti jasno usmerjeno in moramo ga
okrepiti. Skupaj z državami regije Sahel moramo razširiti in uskladiti svoje delovanje s
celovito strategijo, ki ste jo omenili. EU nosi ogromno soodgovornost za zagotavljanje
kakovostne pomoči prek krepitve demokratičnih sil.

PREDSEDSTVO: STAVROS LAMBRINIDIS
podpredsednik

Santiago Fisas Ayxela (PPE).   – (ES) Gospod predsednik, kot veste, bodo v Nigru, eni od
osrednjih držav regije Sahel, konec meseca parlamentarne in predsedniške volitve. Menim,
da je odločitev baronice Ashton, da pošlje na te volitve delegacijo Evropske unije,
pomembna poteza podpore in rad bi se ji zahvalil, ker mi je namenila mesto vodje delegacije.

Najprej bi rad izrazil obžalovanje ob nedavnem umoru dveh mladih Francozov s strani
teroristov v Nigru, pri tem pa mislim tudi na nigrske vojake, ki so padli pri poskusu
reševanja.

Prebivalstvo te regije odločno zavrača nasilje in terorizem, saj so njune prve žrtve, poziva
pa Evropsko unijo, naj jim po najboljših močeh pomaga izkoreniniti teroristično nasilje,
med drugim tudi z opremljanjem in usposabljanjem njihovih oboroženih sil za ustrezno
odzivanje na teroristične vpade.

Kljub bogatim naravnim virom spada Niger med najmanj razvite države na svetu. Evropska
unija so mora zato prizadevati za oblikovanje učinkovite strategije razvojnega sodelovanja,
s katero bo pomagala Nigru in celotni regiji v težavah, ki jih preživljata. Menim, da je ta
predel sveta za nas kritičnega pomena, saj ne gre za našo dobrodelnost, ampak je, glede
na zemljepisno bližino, stabilnost tega predela pomembna tudi za Evropo.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Gospod predsednik, neugodne varnostne razmere v regiji
Sahel zahtevajo vlaganja v razvoj, kot je pred dnevi omenil tudi komisar Piebglas. Razvoj,
čeprav je bistven in pomeni dolgoročno rešitev, pa sam po sebi še ne zadostuje. Kot je
danes povedala baronica Ashton, EU potrebuje usklajeno strategijo, ki bo vključevala
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uporabo vseh razpoložljivih instrumentov, tudi instrumente za reformo varnostnega
sektorja v državah v regiji in krepitev demokratične in institucionalne usposobljenosti.
Evropska unija pa doslej ni ravnala tako. Ozrimo se samo na Gvinejo Bissau, ki je danes
tako rekoč država trgovine z mamili, iz katere je Evropska unija pred kratkim umaknila
svojo misijo za varnostno in obrambno politiko. To je bila napačna poteza, saj bi bilo treba
v resnici misijo številčno povečati in njen mandat razširiti, še zlasti zato, ker je tarča
delovanja centrov organiziranega kriminala v Gvineji Bissau neposredno Evropa.

Še en primer napačnega delovanja Evropske unije v regiji Sahel je njeno umivanje rok nad
iskanjem rešitve za spor v Zahodni Sahari. Če si bomo še naprej zatiskali oči  še zlasti ob
sedanjih napetih dogodkih v Tuniziji in njihovih posledicah na celotno regijo  bomo
varnostne razmere v regiji Sahel samo še poslabšali in še eno generacijo mladih brez
perspektive pognali v naročje kriminalnih in terorističnih organizacij, kot je Al Kajda v
islamskem Magrebu, ki že zdaj obvladujejo regijo.

Ne smemo še naprej ostati brez usklajene strategije, kakršno je opisala baronica Ashton.

Marija Nedelčeva (PPE).   – (FR) Gospod predsednik, baronica Ashton, gospe in gospodje,
Sahel je strateška regija med podsaharsko Afriko in Evropo. Vsi smo zaskrbljeni nad
negotovimi varnostnimi razmerami v tej regiji.

Rada bi vas spomnila na resolucijo, ki jo je 4. decembra lani sprejela skupna parlamentarna
skupščina AKP-EU prav na to temo, in na priporočila iz te resolucije.

Očitno potrebujemo skupno evropsko strategijo, vendar Evropska unija sama ne more
doseči ničesar. Zato je treba vse dejavnike v tej regiji vključiti v širokopotezno usklajeno
ukrepanje. Vrh voditeljev držav te regije pod okriljem ZN, EU in Afriške unije bi bil
priložnost za neposreden spopad s problemi in za iskanje rešitev v okviru široko sprejete
strategije.

Kot dokaz resnične politične volje nujno potrebujemo dvofazni akcijski načrt za to regijo.
Prva faza bi bila usmerjena neposredno na sedanje razmere in na nujne probleme. Obsegala
bi združitev virov držav, izmenjavo informacij in uskladitev njihovega delovanja.

Druga faza pa bi obsegala osveščanje lokalnega prebivalstva o problemih in iskanje rešitev
za preventivo. Nujno moramo preprečiti stalno polnjenje vrst teroristov s frustriranimi in
zmedenimi lokalnimi prebivalci.

Evropska unija ne sme stati ob strani in pustiti, da gredo stvari svojo pot. Zato bi rad nujno
pozval baronico Ashton, naj stori vse, da razprave ne bodo zastale in da bomo dobili
konkretne rešitve za ta velik problem.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Gospod predsednik, vse slabše varnostne razmere v Sahelu
niso več le problem te regije. Žal so z vse pogostejšimi napadi, katerih žrtve so evropski
državljani, prerasle tudi v problem Evropske unije.

Sahel se srečuje zlasti in predvsem z grožnjo terorizma, ki se vztrajno krepi in katerega
žrtve so večinoma Evropejci, število njihovih ugrabitev in umorov pa je že strašljivo. Sahel
je tudi prehodna regija za tihotapljenje mamil in orožja, pa tudi za nezakonito priseljevanje
v Evropo. Prepričana sem, da bi morali znatno okrepiti praktično sodelovanje z oblastmi
v Severni Afriki za večje vključevanje oboroženih in varnostnih sil v tej regiji v boj proti
terorizmu. Poleg tega imamo na voljo niz političnih instrumentov za spodbujanje
sodelovanja v sami regiji v boju proti tej grožnji.

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL184



Upam, da bo v prihodnje tehnična pomoč Evropske unije bolj usmerjena v podporo
procesom razvoja, saj ne smemo pozabiti, da predstavlja Sahel terorističnim skupinam
plodna tla za delovanje in rast predvsem zaradi revščine prebivalstva in šibke državne
oblasti. Verjamem, da lahko s povečanjem in usmerjanjem razvojne pomoči ključno
prispevamo k izboljšanju razmer v tej regiji.

Dominique Vlasto (PPE).   – (FR) Gospod predsednik, baronica Ashton, gospe in gospodje,
enotni smo si, da so se razmere v regiji Sahel v zadnjem času zelo poslabšale. Območje
brez zakona na pragu Evrope je grožnja, s katero se moramo spopasti odločno in
nemudoma. Število skupin skrajnežev narašča in te skupine ogrožajo življenja civilistov.

Tudi sama obsojam umore in ugrabitve in skrbi me usoda Evropejcev na tem območju.
Doslej je bil Maroko utrdba, ki je ustavljala različne tokove nezakonite trgovine iz regije
Sahel. Trgovci z drogo, orožjem in ljudmi pa se zdaj že izogibajo Maroku in so svoje tokove
proti Evropski uniji preusmerili na Mavretanijo in Kanarsko otočje. Po mojem mnenju je
dolžnost EU ukrepati in pomagati tem državam pri odpravljanju teh groženj.

O varnosti Evrope se ne odloča samo na našem ozemlju, ampak tudi v regijah v naši
neposredni soseščini. Prišel je čas za ukrepanje in Komisijo in Svet pozivam, naj sprejmeta
akcijski načrt za obnovitev varnosti v regiji Sahel.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Gospod predsednik, baronica Ashton, kot poslanec
Evropskega parlamenta iz severne Francije se pridružujem gospodu Danjeanu ne le pri
opisovanju ogorčenja, ki sta ga sprožila umora dveh mladeničev iz severne Francije, ampak
tudi pri izražanju zgroženosti nad krivičnostjo dogodka. Klanjam se njunemu spominu.

Strinjam se z oceno razmer, ki jo je podal gospod Danjean, in pozdravljam prve odgovore
baronice Ashton ob začetku naše razprave. Če dovolite, pa bi vas rad, baronica Ashton,
vprašal naslednje: znano je, kako prepustne so meje med Malijem in južno Alžirijo, in
znano je, da bi lahko v prihodnje Zahodna Sahara na drugi strani Sahela postala podoben
vir varnostnih tveganj, kot je danes regija Sahel.

Ali nam lahko glede na to poveste, ali načrtujete kakšne pobude, še zlasti kot odziv na
načrt za avtonomijo, ki ga je Kraljevina Maroko predložila Združenim narodom, ki bi po
mojem mnenju lahko prispeval k varnosti v tej regiji in k vzpostavitvi nujnega dialoga še
zlasti z alžirskimi oblastmi?

Charles Tannock (ECR).    Gospod predsednik, salafistične skupine, del globalne Al Kajde,
so žal našle zatočišče v regiji Sahel, katere ogromno in nedostopno ozemlje je idealno za
usposabljanje teroristov, ugrabljanje nedolžnih civilistov  ob tej priložnosti izrekam sožalje
svojcem pred kratkim umorjenih Francozov  ter seveda za tihotapljenje mamil in
organizirani kriminal.

To pomeni hud dodaten varnostni izziv ob podobnih izzivih na območju meje med
Afganistanom in Pakistanom, v Somaliji in Jemnu. EU mora tesno sodelovati z našo
zaveznico ZDA in z drugimi demokratičnimi državami, kot sta Indija in Izrael, pa tudi s
sosednjimi zmernimi arabskimi in afriškimi vladami pri iskanju skupne strategije za zmago
nad to grožnjo svetovni varnosti.

Gospa visoka predstavnica, operacija Atalanta pred obalami Somalije teče uspešno. Morda
bi bilo dobro razmisliti o ukrepih  pod okriljem Nata, misije skupne varnostne in obrambne
politike pod vodstvom Francije ali v kaki drugi obliki  za obvladanje te globalne grožnje,
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še zlasti na območju Malija, Mavretanije in Nigra, ki so skrajno revne države in potrebujejo
prav vso pomoč, ki jim jo lahko ponudimo.

Catherine Ashton,    podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko.  Gospod predsednik, precej kratka bom, saj so spoštovani poslanci v
razpravi ne le podprli širino pristopa, ki ga oblikujemo, ampak tudi zastavili povsem
konkretna vprašanja.

Če se dotaknem dveh od njih, se prvo  ki ga je nekako načela gospa Salafranca  nanaša na
to, kako naj podpremo regionalne pobude, katerih nosilke so navadno posamezne države,
ne vključujejo pa vseh držav regije, in kako naj naj kar najbolje izberemo oblike podpore,
ki bodo omogočile naše sodelovanje z vsemi državami te regije. Vprašanje sem zastavila
nekoliko širše kot spoštovana poslanka, a namenoma. Eden od izzivov pri tem je podpreti
take pobude, ki jih lahko države uresničijo posamezno in skupaj, ob tem pa zagotoviti, da
bodo učinkovite, celovite tako z vidika števila sodelujočih držav kot z vidika pristopa.

Med drugim moramo paziti tudi na ustrezno ravnotežje med našim lastnim delovanjem
in podporo delovanju drugih vpletenih dejavnikov. Ob vsakem našem posegu zelo skrbno
pretehtam mogoče oblike posega, kako s pomočjo in z instrumenti, ki jih imamo na voljo,
podpreti pobude na terenu  domače pobude  kar je, ne vedno, a pogosto najboljši pristop.

Kar zadeva Zahodno Saharo in predloge v zvezi z njo, je treba zadeve preučiti. Ugotoviti
moram, kakšna podpora je najprimernejša. Iz vrste razprav s spoštovanimi poslanci vem,
da ta vprašanja, še zlasti Zahodna Sahara, pridobivajo na pomenu. O našem pristopu
moramo razmisliti zelo celovito. S tem se bomo še naprej ukvarjali. Ta tema bo tudi na
dnevnem redu Sveta za zunanje zadeve, pravilnost naših rešitev pa bomo preverili tudi v
Parlamentu.

Zdaj je pomembno predvsem oblikovati strategijo, ki bo res upoštevala kratkoročne,
srednjeročne in dolgoročne vidike, pa tudi širino vključitve Evropske unije, Parlamenta,
Komisije in posameznih držav članic, ter zajeti vse te vidike v tehtno premišljeno strategijo
za prihodnost.

Predsednik.   – Razprava je končana.

PREDSEDSTVO: JERZY BUZEK
predsednik

12. Razmere v Belorusiji

Predsednik.   – Naslednja točka je izjava podpredsednice Evropske komisije in visoke
predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, gospe Ashton, o razmerah v
Belorusiji.

Catherine Ashton,    podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko.  Gospod predsednik, dogodki v Belorusiji po volitvah 19. decembra
so šok za vse nas: nasilno ravnanje oblasti z lastnimi državljani je sprožilo izraze
zaskrbljenosti in obsodbe po vsem svetu.

S kolegi sem se srečala z veliko žrtvami nasilja, s pripadniki opozicijskega gibanja in civilne
družbe, svojci zapornikov in pripadniki širše javnosti. Na srečanjih smo jim lahko izrazili
svoje sočutje in solidarnost in prisluhnili njihovim besedam. Zdaj pa je, spoštovani poslanci,
čas za ukrepanje.
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Visoko cenim dosedanji prispevek članov Parlamenta k razmišljanjem o tem vprašanju in
priložnost, ki jo je prejšnji teden ponudil Odbor AFET kolegu komisarju Füleju za
predstavitev naših sedanjih pogledov. Veselim se že branja resolucije EU, ki bo sprejeta na
podlagi vaše razprave. Glede na to, kako pereče vprašanje obravnavamo, mora biti naše
razmišljanje čim bolj jasno.

Imela sem daljša srečanja z več predstavniki opozicije in širše javnosti Belorusije, tudi s
svojci zapornikov, kot sem že omenila. Srečala sem se tudi z zunanjim ministrom
Martinovom. Ti razgovori so me trdno prepričali, da so ti dogodki očitna žalitev naših
pogledov na človekove pravice, temeljne svoboščine in demokracijo. Ni šlo le za
neupravičeno uporabo sile, ampak so aretacije pripadnikov civilne družbe in opozicije
povsem spodkopale volilni postopek. Tako ugotovitev potrjuje tudi ocena OVSE/ODIHR.

Veliko oseb, ki so jih priprli v zadnjih tednih, so že izpustili. Veliki skupini  kar
30 ljudem  pa še vedno grozijo obtožbe, za katere so predvidene dolge zaporne kazni, kot
je spoštovanim poslancem znano, pa je med temi ljudmi tudi nekaj predsedniških
kandidatov.

Gospod predsednik, represivne ukrepe oblasti v Minsku sem že obsodila in pozvala oblasti
k takojšnji izpustitvi vseh političnih pripornikov ter k ponovnem odprtju urada OVSE v
Minsku. To sporočilo sem še krepkeje izrazila v skupni izjavi z državno sekretarko ZDA
Hillary Clinton.

Na srečanju z zunanjim ministrom Martinovom sem poudarila, da EU pričakuje takojšen
odziv beloruskih oblasti na zahteve mednarodne skupnosti. Pri oblikovanju naših naslednjih
korakov moramo izhajati iz temeljnih načel.

Prvo od teh načel je, da moramo ves čas imeti v mislih predvsem zaščito in varnost
miroljubnih aktivistov, tudi predsedniških kandidatov.

Drugo načelo je, da so Belorusi naši sosedje in prijatelji in njihovi interesi nam morajo biti
najpomembnejši. Oblastem sicer izražamo zaskrbljenost nad njihovim ravnanjem, ljudstva
pa pri tem ne smemo osamiti.

Tretje načelo je, da je spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin jedro zunanje
politike EU in vzhodnega partnerstva in da spada med skupne vrednote, ki jih delimo z
našimi najožjimi partnerji. S partnerji bomo poskrbeli, kot smo že poskrbeli v sodelovanju
z ZDA, da bo sporočilo mednarodne skupnosti Belorusiji čim odločnejše.

Gospod predsednik, iz naše ocene izhaja jasen sklep: prek svojih kanalov moramo sprožiti
odločen in takojšen odziv. Ta odziv mora biti jasen signal beloruskim oblastem, ne smemo
pa osamiti državljanov in civilne družbe. Naš odziv mora biti uravnotežen. Na eni strani
moramo razmisliti o usmerjenih ukrepih proti beloruskim oblastem in, po mojem mnenju,
tudi preučiti možne sankcije. Na drugi strani pa moramo okrepiti dialog in podporo civilni
družbi in državljanom  v praksi to pomeni nadaljevanje naše pomoči NVO, javnim občilom
in študentom, morda pa tudi olajšanje mobilnosti državljanom, ki želijo obiskati Evropsko
unijo.

Kratkoročno pa pride v poštev tudi obnovitev prepovedi vstopa v EU
predsedniku Lukašenku in razširitev te prepovedi tudi na posamezne druge posameznike,
če ne bodo izpustili pripornikov.

Kar zadeva okrepitev podpore civilni družbi, sem že naročila Službi za zunanje delovanje,
naj v sodelovanju s Komisijo pripravi predloge takojšnjih ukrepov, usmerjenih na NVO,
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občila in študente. Vem, da ima Evropski parlament možnost podeliti štipendije za študente,
ki so jih izključili iz univerze, in upam, gospod predsednik, da boste to možnost izkoristili.
Seveda bomo skušali pridobiti dodatna sredstva tudi iz drugih virov, tudi iz držav članic.

Prej sem omenila vprašanje mobilnosti in pri tem mislim predvsem na poenostavitev
izdajanja vizumov: rada bi pozvala konzulate držav članic v Minsku, naj kot začasen ukrep
v prid beloruskim državljanom poenostavijo izdajanje vizumov.

Gospod predsednik, pravkar opisane kratkoročne ukrepe bo moral obravnavati še Svet za
zunanje zadeve 31. januarja, že zdaj pa je čas tudi za razmislek o dolgoročnejših vidikih
naših odnosov z Belorusijo.

Prvič, omenila sem že, da moramo pri tej zadevi sodelovati z našimi mednarodnimi
partnerji, zato mora Belorusija tudi v prihodnje ostati vključena v večstranske procese, ki
jih imamo na voljo, in zato moramo tesno sodelovati s članicami vzhodnega partnerstva
pri oblikovanju soglasja o tem vprašanju.

Drugič, kar zadeva finančno pomoč iz Evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta
(ENPI), bi jo morali bolj usmeriti v potrebe ljudi in civilne družbe.

In nazadnje, lansko leto smo sestavili skupni vmesni načrt s srednjeročnim programom
razvoja naših odnosov z Belorusijo. Menim, da bi morali ta razvoj nekoliko odložiti. To
ne pomeni opustitve skupnega vmesnega načrta, potrebna pa so dodatna posvetovanja,
tudi s civilno družbo, in po potrebi revizija načrta.

Gospod predsednik, to je okvir, v katerem sedaj delujemo. Z velikim zanimanjem bom
prisluhnila mnenjem poslancev.

Jacek Protasiewicz,    v imenu skupine PPE. – (PL)Gospod predsednik, ocene mednarodnih
opazovalcev so povsem jasne in tudi mi nimamo prav nikakršne podlage za dvome.
Decembrske volitve v Belorusiji niso bile poštene. Niso bile poštene, zato ne moremo
nadaljevati s svojo dosedanjo politiko do beloruskih oblasti, ki jo izvajamo od leta 2008,
to je politiko dialoga z Belorusijo in ponujanja roke. Zdaj ni čas za nadaljevanje po starem,
zdaj je čas za odločitve, novo politiko in trdo roko v odnosih z beloruskim režimom, ki
vključuje tudi politične in vizumske sankcije, pa tudi gospodarskih sankcij ne smemo
izključevati. Seveda bi morali sankcije uporabiti razumno in jih usmeriti tako, da ne bodo
prizadele beloruskega ljudstva, ne smemo pa oklevati glede uvedbe sankcij, ki lahko
vključujejo tudi začasno zamrznitev članstva Belorusije v vzhodnem partnerstvu.

Ker so bile volitve nepoštene, je njihov izid neverodostojen. Zato lahko trdimo, s povsem
hladno glavo in ob upoštevanju dejstev, da je moralna zmagovalka volitev beloruska
demokratična opozicija. Torej bi morali podpreti opozicijo pri njenih prizadevanjih za
vzpostavitev političnega predstavništva pri nas, v Bruslju, ki bi zastopalo samo opozicijo,
pa tudi svobodno Belorusijo v odnosih z Evropsko unijo in državami članicami na politični
ravni. In končno, zahtevati bi morali izpustitev vseh aretiranih oseb, predsedniških
kandidatov in političnih aktivistov, neodvisnih novinarjev, študentov in univerzitetnih
učiteljev. Izpustiti jih morajo pred kakršnim koli nadaljevanjem naših pogovorov s
predstavniki države Belorusije.

Kristian Vigenin,    v imenu skupine S&D. – (BG) Gospod predsednik, lady Ashton, gospe
in gospodje, Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem
parlamentu izraža veliko obžalovanje, ker so se predsedniške volitve izkazale kot ponovna
izgubljena priložnost za odločen in iskren obrat države na pot k demokraciji.
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Vendarle lahko ugotovimo, da je Evropska unija s svojo politiko postopne krepitve odnosov
z Belorusijo pod nekaterimi pogoji dosegla nekaj rezultatov, zato ne smemo nekritično
poslušati pozivov k radikalni spremembi naše politike.

To pravim zato, ker je prav naše delovanje pripomoglo k temu, da je predsedniška volilna
kampanja vendarle doživela nekaj napredka, verjetno pa tudi k temu, da se je na trgu v
Minsku zbralo precej več ljudi, kot so pričakovali organizatorji. Z drugimi besedami,
verjetno smo pomagali ustvariti svobodnejše ozračje in to so državljani Belorusije dojeli.

Ob tem pa moramo, prvič, povsem jasno in odločno zahtevati od beloruskih oblasti, da
izpustijo pripornike in takoj prenehajo kakor koli preganjati udeležence in organizatorje
protestov. Pri tem ne smemo biti pripravljeni na nikakršen kompromis in svoje zahteve
moramo izraziti povsem jasno.

Naslednja stvar pa je, kakšni so lahko naši srednjeročni in dolgoročni ukrepi. Prvič, države
ne smemo pahniti nazaj v osamo, saj bi, kot poudarjajo predstavniki opozicije in civilne
družbe, osamitev Belorusije pomenila osamitev njenih državljanov.

Namesto tega moramo v okviru naše sedanje politike do Belorusije sprejeti nekaj sprememb
te politike v prid in podporo državljanom, javnim občilom, civilni družbi in opoziciji. Tako
lahko vzpostavimo razmere, v katerih bodo mogoče poštene in demokratične volitve.

Po mojem mnenju bi morali sodelovati s sosedami Belorusije, ki niso članice EU, z Rusijo
in Ukrajino, in kot Parlament izkoristiti možnosti, ki jih dajeta vzhodno partnerstvo in
EURONEST za pritegnitev ostalih petih držav članic partnerstva k skupnim prizadevanjem
za demokratične spremembe v Belorusiji.

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s
členom 149(8))

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Gospod predsednik, zavedam se, da imam na
voljo samo 30 sekund.

Gospod Vigenin, morda je bil nejasen samo prevod, ampak razumel sem, da ste v zvezi z
demokratizacijo rekli, da so demonstracije po volitvah, z drugimi besedami, demonstracije,
ki so bile dejansko protest proti ponarejanju volilnih izidov in vsem drugim nepravilnostim,
dokaz, da se volilni proces in razmere izboljšujejo? Tako je zvenelo. Težko si predstavljam,
da so bile vaše besede v resnici prevedene pravilno.

Kristian Vigenin (S&D).    – (BG) Morda prevod ni bil dovolj jasen ali pa se je kak odtenek
izgubil s prevodom. Hotel sem reči, da so se razmere v Belorusiji spremenile toliko, da več
in več ljudi čuti potrebo po demokratizaciji in potrebi po boju za demokracijo. V tem
smislu razumem nepričakovano veliko udeležbo na trgu v Minsku kot pozitiven signal.

To sem hotel povedati, nikakor pa ne mislim, da je beloruski režim tisti, ki je to omogočil.

Predsednik.    Morda gre za težavo s tolmačenjem v angleščino. Ali imamo kakšne težave
s tolmačenjem v angleščino? Prosim, preverite. Ne, ni težav s tolmačenjem. Težave imamo
z mikrofonom. Ali je zdaj vse v redu?

Kristian Vigenin (S&D).    Gospod predsednik, kadar koli mogoče, skušam govoriti v
domačem jeziku, včasih, ob občutljivih temah, pa menim, da je bolje, da ne.

Hotel sem povedati, da sem prepričan, da se razmere izboljšujejo v tem smislu, da več in
več ljudi v Belorusiji dojema, da Belorusija potrebuje demokracijo, in več in več ljudi razume,
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da se morajo boriti za demokracijo v Belorusiji. Zato sem dejal, da se mi zdi tako velika
udeležba ljudi na trgu v Minsku, mnogo večja od pričakovanj organizatorjev, pozitiven
signal. Upam, da je zdaj jasno, kaj sem hotel povedati.

Kristiina Ojuland,    v imenu skupine ALDE .  Gospod predsednik, besede visoke
predstavnice so nas razveselile in v celoti se strinjamo z njimi. Zelo pomembno je, da se
je Evropska unija znala odzvati na spodletele predsedniške volitve v Belorusiji.

Upam, da bomo imeli tudi dovolj poguma za energično, odločno in načelno ravnanje v
zvezi z državo, ki meji na Belorusijo, kjer so zatiranje demokratične opozicije in kršenje
načel pravne države ter človekovih pravic že tudi vsakdanji pojavi.

Morda je prav demokratični primanjkljaj v Rusiji razlog, da je Kremelj priznal izide
beloruskih predsedniških volitev in označil nasilno represijo kot „notranjo zadevo“
Belorusije. Taka mlačnost ob nesprejemljivih razmerah v Belorusiji je pomemben znak
smeri, v katero gre Rusija.

Evropski parlament je sestavil odločno resolucijo, v kateri predlaga usmerjene vizumske
in gospodarske sankcije proti Lukašenkovemu zločinskemu režimu. Evropska unija mora
pri tem nastopati enotno in države članice se morajo vzdržati kakršnih koli dvostranskih
pobud v zvezi z Lukašenkom in njegovim režimom. Zamrzniti moramo vzhodno
partnerstvo in druge oblike sodelovanja, dokler ne bodo politični zaporniki izpuščeni.
Obenem pa moramo okrepiti podporo civilni družbi, NVO in neodvisnim javnim občilom
v Belorusiji, da jih bomo pripravili na gradnjo Belorusije po padcu Lukašenka, do katerega
bodo, upajmo, pripeljale demokratične volitve.

Zato, gospa visoka predstavnica, vas prosim, da podprete poziv k sklicu vseevropskega
foruma o prihodnosti Belorusije.

Heidi Hautala,    v imenu skupine Verts/ALE.  Gospod predsednik, mislim, da je visoka
predstavnica z besedo „šok“ natančno opisala tudi naše občutke.

Po 19. decembru smo bili resnično šokirani, saj nas je precej med nami upalo, da bo prišlo
do postopnega odpiranja Belorusije Evropski uniji. Zdaj mislim, da je to upanje za nekaj
časa zamrlo. Zelo zaskrbljujoče so novice  ki jih prejemamo iz ure v uro  o zatiranju v
Minsku in drugih delih Belorusije.

Tudi včeraj se je s hišnimi racijami, aretacijami in pridržanji nadaljevalo ustrahovanje
organizacije za človekove pravice Viasna. To je organizacija, ki pogumno brani človekove
pravice v Belorusiji. Oblasti še zdaj ne dovolijo njene registracije.

Beloruski helsinški odbor je po tem, ko se je obrnil na posebnega poročevalca ZN o
neodvisnosti sodnikov in odvetnikov, prejel opozorilo. Utemeljen je strah, da tisti, ki so
obtoženi tako hudih kaznivih dejanj, ne bodo deležni pravičnega sojenja.

Danes smo prejeli tudi novice o nekdanjem predsedniškem kandidatu, gospodu Sanikovu,
njegovi soprogi Irini Kalip, novinarki in dopisnici Nove Gazete iz Minska, ter njunem
otroku  ki so močno odjeknile po vsem svetu. Slišali smo, da so otroku dovolili ostati pri
starih starših med tem, ko sta njegova starša v priporu. Opozarjam pa, da to še ni prava
dobra novica. Počakati moramo na njeno potrditev, ki jo bomo prejeli morda prihodnji
teden.

Zakaj ti udarci „trde roke“ v Belorusiji? Res moramo vztrajati pri neodvisni mednarodni
preiskavi dogodkov, da bomo lahko v celoti razumeli ozadje in ugotovili, ali so nasilje  ki
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ga zdaj označujejo za zločinsko  res sprožili provokatorji in ne tisti, ki so se v resnici samo
zavzemali za demokracijo v Belorusiji. Po mojem mnenju bi bila najprimernejši nosilec
take preiskave OVSE, če to ne bi šlo, pa OZN.

Kaj pa nove volitve? Paziti moramo, da ne bomo pozivali k novim volitvam prezgodaj, saj
moramo paziti na časovni načrt demokratičnih reform. Zagotoviti moramo svobodo
javnih občil, svobodo združevanja in zbiranja. Brez tega ne bi kaj dosti pridobili, čeprav
bi v Belorusiji razpisali nove volitve še danes.

PREDSEDSTVO: STAVROS LAMBRINIDIS
podpredsednik

Ryszard Czarnecki,    v imenu skupine ECR. – (PL) Gospod predsednik, govorimo o razmerah
v Belorusiji, ne smemo pa valiti odgovornosti samo na druge. Ni težko obtoževati
Lukašenkovega režima, ki si obtožbe zasluži, in naše obtožbe in obsodbe so vsekakor
utemeljene. Nekaj krivde pa mora prevzeti nase tudi Evropa. Ali ni obisk italijanskega
ministrskega predsednika Berlusconija pomenil tudi nekakšne poverilnice režimu? Ali ni
obisk litovske predsednice gospe Grybauskaitė pomenil tudi nekakšne poverilnice režimu?
Ali nista obiska nemškega in poljskega zunanjega ministra, gospoda Westerwelleja in
gospoda Sikorskega, pomenila poverilnice režimu in mu precej koristila? Dejstvo je, da so
politiki iz držav članic Evropske unije gospodu Lukašenku odprli nekaj prostora za politično
manevriranje, ne da bi zahtevali kar koli v zameno. Danes moramo zahtevati spoštovanje
človekovih pravic, pa tudi sprejeti upravičeno kritiko.

Helmut Scholz,    v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, baronica Ashton,
naša skupina se ni podpisala pod kompromisno resolucijo o Belorusiji. Vseeno pa bi rad
jasno povedal, da to ne pomeni našega soglasja z izidi volitev, aretacijami in represalijami
nad tistimi z drugačnimi mnenji. Za nas pomenijo pregledne in demokratične
volitve  „svoboden nastop disidentov“ po besedah Rose Luxemburg  temeljni pogoj za
vzpostavitev odnosov z Belorusijo in katero koli drugo državo. Sem spada tudi takojšnja
izpustitev vseh političnih pripornikov.

Dvomim pa v to, da bi lahko sankcije v resnici povzročile takojšnjo izpustitev političnih
zapornikov in radikalne spremembe v demokratični ureditvi Belorusije. V preteklosti so
bile sankcije precej neučinkovite tako v Belorusiji kot drugod. Gospe in gospodje, to je
enako kot meni jasno tudi vam. Primernejši pristop bi se mi zdel seznaniti nosilce politične
oblasti z našimi argumenti in zahtevami v političnem dialogu, preprečiti jim možnost
diskreditacije kritik civilne družbe kot kritike od zunaj, vzpostaviti pregledno politično
ureditev in usklajevati naše delovanje v Belorusiji z vsemi našimi zunanjepolitičnimi
partnerji. To bi bilo tudi bolj pošteno do naših argumentov, kot je pokazala tudi naša
dopoldanska razprava o madžarskem predsedstvu.

Bastiaan Belder,    v imenu skupine EFD. – (NL) Gospod predsednik, grobo zatiranje vseh
političnih alternativ predsedniku Lukašenku po 19. decembru 2010 očitno zožuje prostor
za manevriranje Minska pred zunanjim svetom. Belorusija si je z lastno potezo onemogočila
nadaljevanje potujoče diplomacije med Moskvo in Brusljem, ki jo je uprizarjala v zadnjih
treh letih. Zdaj predsedniku Lukašenku uspeva vzdrževati tesne politične in gospodarske
odnose s Kremljem. Prav zaradi tega odvisnega odnosa je potrebno tesnejše sodelovanje
Evrope z belorusko civilno družbo.
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Zato vsekakor nadaljujte s strategijo spreminjanja mišljenja, ki je nujen korak, če želimo
zamenjati režim. Aktivno dokazujte evropsko solidarnost. Na primer, čim prej znižajte
stroške vizumov Belorusom. Poleg tega odprite nujno strateško razpravo z belorusko
politično opozicijo, istočasno pa posebno pozornost posvečajte reformističnim silam v
organih oblasti. To je uravnotežena politika. Bruselj zdaj ne sme zapustiti Minska. Ne
prepustimo Belorusov vplivu Rusov ali Kitajcev, pokažimo jim neodvisno pot v svobodno
družbo in demokratično pravno državo.

Traian Ungureanu (PPE).    Gospod predsednik, Aleksander Lukašenko ni izpustil še
nobene priložnosti za dokazovanje svoje diktatorske drže. Decembrske volitve so bile v
resnici le ritual za podaljšanje njegovega mandata. V EU pa smo se oklepali iluzije, da se
bo Lukašenko čudežno spremenil. Res je, govorili smo, da bomo čakali na decembrske
volitve. Volitve so mimo, Lukašenko je enak kot prej, opozicija pa je v bolnišnicah ali v
zaporih.

Mislim, da je čas, da EU razmisli o svojem pristopu k Belorusiji. Belorusija nikakor ne spada
v vzhodno partnerstvo. Njeno članstvo bi morali zamrzniti. Naša edina partnerka bi morala
biti civilna družba. Željno čakam izide Sveta za zunanje zadeve 31. januarja in upam, da
bosta lady Ashton in komisar Füle oba predlagala zamrznitev članstva.

In na koncu, kar zadeva posledice za parlamentarno skupščino Euronest, ne smemo več
dajati Lukašenku priložnosti, da z vetom blokira Euronest. Belorusija je doslej služila kot
pretveza za blokado Euronest. Naš sklep mora biti, da je treba Euronest nujno zagnati.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Gospod predsednik, visoka predstavnica, resolucija
Evropskega parlamenta, o kateri bomo glasovali jutri, bi morala pomeniti močno sporočilo
Belorusiji, Evropi in svetu. Doseči bi morali vsaj obnovo stanja, kakršno je bilo pred
19. decembrom, in z združenimi močni usmeriti Belorusijo na pot k demokraciji in krepitvi
človekovih pravic. Danes pa je najpomembneje doseči izpustitev političnih zapornikov in
prekinitev napadov na opozicijo, nevladne organizacije in neodvisne medije. Pri tem pa
soglašam z visoko predstavnico, da naši zamahi proti režimu ne smejo zadeti beloruskih
državljanov. Te zamahe moramo odmeriti z milimetrsko natančnostjo, da ne bomo
škodovali Belorusom ali njihovim obojestransko koristnim poslovnim, kulturnim,
izobraževalnim in turističnim vezem z državami članicami EU, ki so ključnega pomena
za odpiranje Belorusije v Evropo.

Politika dialoga z Belorusijo v zadnjem času je obrodila nekaj sadov: zdaj že skoraj polovica
vseh Belorusov podpira tesnejše odnose z Evropsko unijo. Na dogodke v Minsku se moramo
odzvati tako, da bo ta delež v naslednjem letu še zrasel. To bi bilo pravično grenko povračilo
prirediteljem 19. decembra. Za konec bi rad ponovno opomnil na finančni vizumski
berlinski zid, ki je žal zrasel med Evropsko unijo in njenimi vzhodnimi sosedami in ki je
najvišji prav za državljane Belorusije. Skrajni čas je, da ta zid porušimo in običajnim
Ukrajincem, Belorusom, Gruzijcem in Rusom odpremo neoviran dostop do vizumov in
do Evropske unije. Tistih nekaj milijonov evrov, ki jih zberemo z nerazumno visokimi
vizumskimi pristojbinami, res ne more odtehtati škodljivih posledic te ureditve  poglabljanja
iz preteklosti podedovanih prepadov, danes med državami članicami Evropske unije in
njihovimi sosedami. To res ni prav.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Gospod predsednik, v življenju, seveda pa tudi
v politiki, je upanje zelo pomembno. Upanje nam zagotavlja prihodnost, upanje daje
ljudem občutek, da bo prihodnost lepša, prav upanje pa je v Belorusiji po 19. decembru
precej ugasnilo. Upanje, da bodo tokratne volitve bolj demokratične kot prejšnje. Upanje,
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da bo imela opozicija tokrat več možnosti, in upanje, da bodo beloruska občila državljanom
Belorusije posredovala bolj uravnoteženo sliko. Vse to upanje se je razblinilo.

Prav zato bi morala EU spremeniti svojo politiko do Belorusije. Politika zbliževanja z
režimom žal ne deluje. EU bo morala sprejeti sankcije proti beloruskem vodstvu. Sankcije,
ki ne bodo prizadele državljanov, ampak voditelje. Sankcije, kot je preklic vizumov
voditeljem in njihovim družinam. To zadnje je nujno, če želimo prekiniti prepletene vezi
med političnimi in gospodarskimi silami v Belorusiji.

Na srečo je videti, da lady Ashton razmišlja v pravi smeri. Tudi odziv Komisije, zahteva po
takojšnji izpustitvi vseh političnih zapornikov, je bil pravi. Tudi Parlament bi lahko prispeval
k temu, tako da bi v Belorusijo čim prej poslal misijo, ki bi tamkajšnji opoziciji, neodvisnim
medijem in NVO pokazala, da jih podpiramo. Nova Belorusija se bo lahko oblikovala le z
njihovo pomočjo in njihovimi prizadevanji.

Za konec še to, da bi morala EU dati nov zagon sosedskemu programu. Program doslej ni
povsem izpolnil pričakovanj. Ne smemo se omejiti na podporo razvoju državljanstva samo
v Moldaviji, Ukrajini, Gruziji, Armeniji in Azerbajdžanu. Enako bi lahko tudi Belorusom
pokazali, kako pomembna za prihodnost njihove države so prizadevanja za zbliževanje
z Evropo. Če nam to uspe, se bo med ljudstvo Belorusije vrnilo upanje.

Werner Schulz (Verts/ALE).   – (DE) Gospod predsednik, baronica Ashton, naša
pričakovanja, da bodo predsedniške volitve Belorusijo približale demokraciji, so doživela
grenko razočaranje. Kljub slabim izkušnjam in zadržkom do vlade gospoda Lukašenka pa
je EU v zadnjih mesecih ponujala roko. Zelo jasno mu je povedala, da bo obseg ponujenega
sodelovanja odvisen od volitev, in nekaj časa je kazalo, da bodo volitve vsaj deloma poštene,
pravilno izpeljane in svobodne.

Majhna popuščanja pa so očitno tako pretresla represivni aparat, da je predsednik Lukašenko
še enkrat pokazal svojo pravo barvo, barvo brezobzirnega diktatorja. Njegove tako
imenovane volitve so strašna prevara, njegova oblast ni legitimna in njegovo nasilje nad
opozicijo je surov zločin. Volilna prevara in zadušitev protestov pomenita velik korak
nazaj za Belorusijo. V državi je spet zavladalo ozračje strahu in zatiranja. Ponarejevalci
volitev nesramno trdijo, da so posredovale tuje tajne in diplomatske službe, v resnici pa je
na ulice poslal agitatorje režim sam. Prav tako nezaslišano je, da tajna služba, ki jo nadzoruje
predsednik in se še vedno imenuje KGB, za zatiranje opozicije in civilne družbe uporablja
metode iz obdobja stalinizma.

Tako kršenje temeljnih človekovih pravic v državi članici Organizacije za varnost in
sodelovanje v Evropi (OVSE) je nesprejemljivo. Postkomunistični režim je že povsem
nevzdržen. Sestavili smo parlamentarno resolucijo, ki je primerna podlaga za razpravo
med evropskimi zunanjimi ministri. Resolucija se zavzema predvsem za takojšnjo izpustitev
pripornikov, medicinsko oskrbo ranjenih, opustitev absurdnih obtožb in ustanovitev
neodvisnega preiskovalnega odbora, ob tem pa tudi za usmerjene politične in gospodarske
sankcije, ki bodo prizadele nosilce oblasti, ne pa prebivalstva.

Podpreti moramo proevropske sile v državi, ki smo jim vzbudili upanje, ki želijo spremembo
oblasti in katerih pripadniki so se udeležili volitev. Te sile vidijo prihodnost svoje države
v vključevanju EU, ne pa v krepitvi odnosov z Rusijo. Iz tega, da so predsedniku Lukašenku
k volilni zmagi prvi čestitali ruski predsednik gospod Medvedjev, ruski premier gospod Putin
in predsednik Ukrajine gospod Janukovič, lahko ocenimo njihovo razumevanje demokracije
in si predstavljamo turobno prihodnost, ki čaka Belorusijo, če se obrne v to smer.
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Marek Henryk Migalski (ECR).   – (DE) Gospod predsednik, rad bi začel z novico za
gospo Hautala. Upam, da si je spet nadela slušalke. No, gospa Hautala, vašim informacijam
o organizaciji Viasna je treba dodati še eno stvar. Ne le da organizaciji ne dovolijo
registracije, pred kratkim jim je policija odnesla vse računalnike  in zdaj pride novica za
vas  in začel sem akcijo zbiranja prenosnih računalnikov na Poljskem, da jim jih bomo
poslali.

Zdaj pa preidimo k stvari, komisarka. Naj na začetku ponovim vaše besede, da je „prišel
čas za ukrepanje“. Res je. Druga zelo pomembna stvar, ki ste jo povedali, je, ne smemo
osamiti beloruske družbe. Ukrepi, ki jih bomo sprejeli, morajo biti skladni s tem načelom,
in res morajo biti „mehki“ ukrepi, z drugimi besedami, krepitev civilne družbe, podpora
javnim občilom in študentom ter odprava vizumov. Take ukrepe moramo podpreti in še
zlasti nameniti ustrezna sredstva zanje. Strinjam pa se, da bi morali sprejeti tudi trše ukrepe,
kot jih predlagata gospod Protasiewicz ali gospa Ojuland. Pri tej zadevi bi morali združiti
obe vrsti ukrepov.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).    Gospod predsednik, menim, da sta postavljena diagnoza
in načrtovano zdravljenje pravilna. V preteklosti ni bila naša težava množica različnih
diagnoz in načrtov zdravljenja, ampak to, da smo naredili tako malo. Torej bi se morda
veljalo vprašati, ali smo se res trdno odločili, da bomo tokrat ravnali drugače.

Dogodke moramo vsekakor obsoditi in zahtevati moramo izpustitev, sprejeti sankcije in
razmisliti o zamrznitvi odnosov, če pa bomo ostali samo pri besedni obsodbi in moralni
podpori, naše ukrepanje ne bo prineslo sadov. Potrebna sta dolgoročna strategija in
delovanje in to bo pravi preizkus nove zunanje politike, ki jo zdaj vodi lady Ashton.

Ne gre le za Belorusijo. Naše reševanje vprašanja Belorusije bo oblikovalo politično dinamiko
v celotni regiji: v Moldaviji, v Ukrajini, v odnosih z Rusijo in drugod. Ta hip, v geopolitičnem
smislu, dogodki odmikajo Belorusijo od Evrope, v Ukrajini pa Evropa nazaduje. Očitno je
na mestu priporočati dvojni pristop: sankcije in osamitev za režim, okrepitev pomoči
družbi. Rekel bi: zamenjajmo sedanjo politiko korenčka in palice do režima s politiko
„palice do režima in politiko korenčka do družbe“. Mnogo bolj bi se morali zavedati, da je
naš partner družba, ne pa režim.

Lady Ashton je rekla, da bi morali nadaljevati svojo pomoč. Prenehati bi morali delati tako
malo, kot smo delali doslej. Ali smo naredili vse, kar bi morali? Ne, naša pomoč je bila
smešno skromna, in to moramo spremeniti.

Richard Howitt (S&D).    Gospod predsednik, med tem, ko mi tukaj razpravljamo,
predsednik Lukašenko pospešeno pripravlja inavguracijo, ki jo bo imel v petek brez
mednarodnih gostov, saj mednarodna skupnost meni, da beloruske volitve niso bile
svobodne, poštene in pregledne. Če bo šlo tako naprej, bomo imeli še črni petek po „krvavi
nedelji“ 19. decembra, ko so aretirali 700 demokratičnih demonstrantov, med njimi tudi
devet predsedniških kandidatov, od katerih je policija enemu polomila obe nogi, drugega
pa pretepla tako hudo, da je utrpel poškodbo možganov.

Pozivam podpredsednico/visoko predstavnico in države članice EU, naj podprejo poljski
predlog o prepovedi izdajanja vizumov in, kot je jasno navedeno v naši resoluciji, podprejo
načelo dodatnih usmerjenih gospodarskih sankcij.

V tem smislu lahko Evropska unija postavi jasne in enostavne zahteve, naj izpustijo vse
politične zapornike, naj oblasti opustijo grožnjo s prepovedjo ali omejitvijo delovanja
beloruskega helsinškega odbora in naj v kratkem pričnejo priprave za nove volitve.
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Kar zadeva prihodnost, soglašam z današnjimi besedami Catherine Ashton in naše skupine,
namreč, da moramo ohraniti večstransko delovanje in se usmeriti na civilno družbo in
pomoč civilni družbi. Pravim pa, da zdaj ni samo črn dan za demokracijo in človekove
pravice v Belorusiji: zdaj je na preizkusu evropska sosedska politika. Da, zavzemamo se
za jasnejše in tesnejše sodelovanje in partnerstvo z našimi sosedami, ki bosta spodbudila
proces zbliževanja z našimi mejaši, kjer je za to resničen obojestranski interes, ampak tak
pristop ne bo uspešen, če ne bo ukrepov ali obojestranskega interesa in če zadeve ne bodo
tekle prav.

Naša razprava se ne sme vrteti okoli vprašanja, kako naj Evropa uvede pametne sankcije
proti Belorusiji, posvečena mora biti fizičnim bolečinam tistih, ki so bili pretepeni, ker
delijo evropske vrednote demokracije in človekovih pravic, tistih, ki se jim moramo
solidarno postaviti ob stran, da se bodo dolgoletne bolečine Belorusije enkrat vendarle
končale.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Gospod predsednik, baronica Ashton, rada
bi se vam zahvalila za vaš hiter odziv na dogodke v Minsku Tudi sama cenim vašo zasnovo
delovanja. Dobro uravnoveša sankcije proti tistim, ki so odgovorni za hude kršitve
človekovih pravic, in ukrepe v podporo prebivalstvu Belorusije.

Rada bi se tudi zahvalila organizatorjem münchenske konference o varnosti, ki so preklicali
vabilo gospodu Lukašenku. To dejanje je pomenilo jasno sporočilo, da za diktatorje ni
prostora v mednarodnih telesih in da se jih ne sme posredno priznavati z vabili na srečanja
teh teles.

Mednarodno priznanje samooklicanega predsednika slabi položaj opozicije v njegovi
državi in ga lahko štejemo tudi za mednarodno priznanje nedemokratičnih volitev. Prav
zato je bil odziv organizatorjev konference primeren.

Zavedamo se, da bo treba na kakršne koli politične spremembe v tej državi dolgo čakati.
Zavedamo se tudi, da je gospod Lukašenko na oblasti že dolgo časa in da je njegov odziv
tipičen. Ne moremo pa čakati, ko gre za humanitarne razmere v Belorusiji, baronica Ashton.
Odzvati se moramo zelo hitro in poskrbeti, da bodo politični zaporniki izpuščeni, da se
bodo starši vrnili k svojim otrokom in otroci k svojim staršem. Vse, kar so zagrešili, je bilo,
da so demonstrirali za demokratične pravice in svoje občutke izrazili na ulicah. Za to si
niso zaslužili takega odziva.

Baronica Ashton, pozivam vas, da ukrepate hitro in da v vsaki svoji izjavi jasno poudarite,
da gre za politične zapornike, ne za kriminalce. Rada bi poslala pozdrave Andreju
Sanikovem in drugim zapornikom. Vedeti morajo, da smo solidarni z njimi.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Gospod predsednik, prejšnji mesec je totalitarni režim
na Kubi prepovedal prejemniku nagrade Saharova, Guillermu Farinasu, odpotovati v
Strasbourg. Nekaj dni za tem smo lahko spremljali niz represivnih dejanj po predsedniških
volitvah v Belorusiji. Verjetno vsi soglašamo, da je Lukašenkov režim avtoritaren, v resnici
pa je tudi totalitaren, tako kot Castrov režim na Kubi.

Danes razpravljamo o tem, ali naj visokim predstavnikom Lukašenkovega režima
prepovemo vstop v EU. Sam pa se zavzemam za to, da bi se bolj odprli za navadne
državljane Belorusije, ki že celo življenje ne poznajo svobode in demokracije. Kakšna koli
oblika politične osamitve bo samo v prid Lukašenku. Državljani Belorusije bi morali biti
v Uniji dobrodošli. Nasprotno pa moramo s predstavniki Lukašenkovega totalitarnega
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režima ravnati hladno in zelo strogo. Za ljudi, ki ne spoštujejo demokratičnih vrednot,
preprosto ni prostora v dostojni družbi.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Gospod predsednik, politika nekaterih evropskih
vlad, žal tudi vlade moje države, Poljske, do Belorusije v zadnjem času je doživela popoln
polom. Gospod Lukašenko, zadnji evropski diktator, se dela norca iz nas, k čemur ga
spodbuja tudi naša mlačnost, in preganja in zapira svoje politične nasprotnike. Politika
razumevanja in dogovarjanja ne prinaša želenih učinkov. Spet se je izkazalo, da si Belorusija
naše poskuse pogovorov razlaga kot podporo gospodu Lukašenku, naše iluzije pa so se
decembra razblinile ob surovem pretepanju, napadih in aretacijah več sto aktivistov
opozicije.

Evropski parlament mora Belorusiji nujno poslati jasno sporočilo. Evropa ne bo trpela
zatiranja svobode, ki ga izvaja beloruska diktatura. Sankcije morajo biti natančno usmerjene
in morajo prizadeti predstavnike režima, ne pa navadnih državljanov. Nasprotno, ljudje
potrebujejo našo pomoč, prav tako državljanske organizacije, neodvisni mediji in opozicija.
Resnično pomoč lahko zagotovimo, ko gre za izobraževanje in vizumske olajšave.
Sodelovanje v vzhodnem partnerstvu moramo Belorusiji bodisi začasno preklicati bodisi
tako zaostriti pogoje zanj, da režim ne bo več niti od daleč videl kakega našega evra. Več
ko bo Evrope v Belorusiji, prej bo padel zadnji diktator na naši celini.

Seán Kelly (PPE).    Gospod predsednik, menim, da je eden od sijajnih dosežkov sodobne
zgodovine prehod iz totalitarizma v demokracijo v vzhodnoevropskih državah. Madžarska,
o katere prelomnem predsedovanju smo razpravljali danes dopoldne, je primer tega, prav
tako sijajen zgled pa je tudi naš lastni predsednik, gospod Buzek.

V nekaterih drugih državah pa ta prehod ni bil tako gladek. En tak primer je žal Belorusija
in lady Ashton je natančno povzela, kaj moramo narediti v zvezi s tem.

Še najprijaznejša oznaka bi bila, da so sprejeli demokracijo tako, da so napravili dva koraka
naprej in enega nazaj. Na nedavnih volitvah pa so napravili morda tri korake nazaj in
nobenega naprej; menim pa, da ima prav, ko pravi, da moramo sodelovati s civilno družbo,
NVO in našimi mednarodnimi partnerji in prisiliti predsednika Lukašenka k odpravi
zatiranja in diktature.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Gospod predsednik, to, kar se je zgodilo v Belorusiji dne
19. decembra, je kršenje svobode in demokratičnih svoboščin. Aretacija 700 oseb, vključno
s predsedniškimi kandidati, ne potrebuje nikakršnega komentarja. Volitve niso bile poštene.
Zdaj so na preizkušnji EU in države, s katerimi ima EU privilegirane odnose, na primer
Rusija, ki pa je izide volitev že priznala.

Podpreti moramo opozicijo in poslati jasen signal, da je treba zapornike izpustiti, preden
bomo spet pripravljeni na kakršen koli pogovor v zvezi z odnosi z Belorusijo, še zlasti pa
z belorusko vlado. Omejitve, ki jih bomo sprejeli, pa ne smejo prizadeti državljanov te
države. Slediti moramo zgledu Poljske in sprostiti vizumski režim. Pomagati bi morali
tistim, ki so izgubili delo, in omogočiti študentom, ki so jih izključili iz univerze, študij v
drugih državah. Našo podporo potrebujejo neodvisni mediji, vključno z obema radijskima
postajama in televizijsko postajo Belsat. To ni le naloga Litve in Poljske, ampak tudi naloga
drugih držav članic in evropskih institucij. K temu jih goreče spodbujam.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Gospod predsednik, razmere v Belorusiji gredo
očitno v zelo slabo smer, vsaj z vidika naših načel in prepričanj. Lukašenko vodi državo,
opozicija pa je v zaporih. Od nas se zato pričakuje, da se bomo obrnili na civilno družbo,
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ki, kot je bilo že pravilno omenjeno, ceni Evropsko unijo in naša načela, pozvali k svobodi
tiska in izpustitvi zaprtih voditeljev opozicije, še zlasti pa oblikovali politiko, kot jo omenja
lady Ashton, s katero se v celoti strinjam, ki bo vzpostavila nove pogoje za našo ponovno
vzpostavitev odnosov z Belorusijo.

Charles Tannock (ECR).    Gospod predsednik, predsedniške volitve v Belorusiji so
razočarale vse tiste med nami, ki to državo spremljamo že vrsto let. Sestal sem se z
beloruskim ambasadorjem v Londonu in zatrjeval mi je, da bo tokrat vse drugače, da bo
volitve potekale po mednarodnih standardih in da se bo tudi OVSE lahko prepričala, da
so poštene in svobodne.

Žal pa so se pri gospodu Lukašenku instinkti podvrste Homo Sovieticus izkazali za
trdovratnejše od vseh drugih. Njegovega odpadniškega ravnanja niso predvideli niti njegovi
visoki uradniki, vključno z ambasadorji. Tudi sam se pridružujem pozivom k takojšnji
izpustitvi vseh političnih zapornikov in k ponovni izvedbi volitev pod nadzorom stalne
opazovalne misije EU ter ob polni vključitvi OVSE, da bodo volitve izpolnjevale vse
standarde, ki veljajo za svobodne in poštene volitve.

Prav malo verjetno je, da bo Minsk pristal na to, moramo pa vsaj poskusiti. V nasprotnem
primeru pa moramo takoj uvesti strožje, usmerjene sankcije, zamrzniti premoženje
gospoda Lukašenka  če ga najdemo  in prepovedati potovanja njemu in njegovim visokim
uradnikom.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL).   – (LV) Gospod predsednik, sam osebno bi rad izrazil
podporo poročilu gospe Ashton o umerjenem odzivu na dogodke v Belorusiji. Prepogosto
se zatekamo k povsem čustvenim ocenam in pri tem upoštevamo samo naša čustva.
Govorimo o političnih zapornikih, ki jih je treba izpustiti. Počakati pa bi morali na sojenje.
Ne vemo še, kakšna bo razsodba. Zato še enkrat pozivam kolege poslance k umerjenim
odzivom na dogodke take vrste. Pred dvema letoma smo imeli v Litvi enak dogodek  do
tistega mitinga ni bil prepovedan noben miting. Ko pa je množica, ki so jo očitno spodbadali
provokatorji, prispela do poslopja parlamenta in ga začela uničevati, je posredovala policija.
Enako se je zgodilo v Belorusiji. Zelo rad bi vedel (takoj bom končal), od kod prihaja denar
za podporo opoziciji v Belorusiji. Tako bi jim lahko pomagali. Hvala.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Gospod predsednik, mediji ves čas ponavljajo, da bi ponovna
uvedba sankcij proti beloruskem predsedniku Lukašenku, ki smo jih odpravili pred več
kot dvema letoma, pomenila isto kot priznanje, da so naši dolgoletni napori za zbližanje
spodleteli.

Po mojem mnenju so ti napori že spodleteli, najkasneje v času predsedniških volitev ali
takrat, ko so se v Minsku zaprli prostori Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi
(OVSE).

Ravnanje zadnjega diktatorja v Evropi spet dokazuje, da ima EU težave ob kršenjih
človekovih pravic. Škandalozni poleti CIE ali nedosleden odnos do navzkrižja med
ozemeljsko celovitostjo držav in pravico samoodločbe ljudstev, na primer na Balkanu, vse
to meče senco na ugled EU kot zaščitnico človekovih pravic. Verodostojnosti Unije
škodujejo tudi pristopna pogajanja s Turčijo, državo s klavrnimi razmerami na področju
človekovih pravic, v nasprotju z našimi čudovitimi københavnskimi načeli.

Vendarle pa je Belorusiji kocka padla, k temu pa je nedvomno prispeval tudi
gospod Lukašenko sam.
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Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Gospod predsednik, glede na vse hujšo represijo
Lukašenkovega režima je solidarnost z beloruskim ljudstvom naša dolžnost. Naša pomoč
mora biti usmerjena v podporo neodvisnim medijem, med drugim tako, da jim omogočimo
delovanje na ozemlju EU; dober zgled za to je delovanje televizijske postaje Belsat na
Poljskem. Primerna oblika podpore so tudi štipendije za študente in dijake, saj je bilo zaradi
tako imenovanega opozicijskega delovanja precej mladih izključenih iz univerz in šol.
Enako velja za vizume, ki so danes za Beloruse preprosto predragi, to pa bi morali
nemudoma popraviti. Beloruskim državljanom bi morali omogočiti popolnoma prost
vstop v EU, razen predstavnikom režima, seveda. Naša prva naloga je podpora civilni
družbi, saj bo prava civilna družba prinesla spremembe v Belorusijo in zagotovila prihodnost
vsem Belorusom.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Gospod predsednik, predsedniške volitve 19. decembra
pomenijo korak nazaj, tako v razvoju demokracije v Belorusiji kot v odnosih z EU. Uporaba
sile in aretacije predstavnikov opozicije ne morejo biti sredstvo reševanja političnih sporov.
Nasprotno, če opoziciji odrekaš pravico sodelovanja v parlamentu, se lahko napetosti v
družbi samo zaostrujejo.

Glede na to menim, da avtoritativni režim v Minsku ne bi smel uživati ugodnosti, ki izhajajo
iz vzhodnega partnerstva. Poleg tega Belorusija še ni potrdila svoje zavezanosti tej politiki,
kot so že storile druge države na tem območju, še zlasti Gruzija in Republika Moldavija.
Začasna prekinitev sodelovanja Belorusije v vzhodnem partnerstvu bi bila neposredna in
otipljiva sankcija proti vladi. Upam, da bo naslednji Svet za zunanje zadeve take sankcije
vključil v skupno stališče.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Gospod predsednik, gospa Ashton, gospe Ashton bi rad
zastavil nekoliko netaktno vprašanje. Ali veste, kaj je leta 1982 ob večerih počel Jerzy Buzek?
Ali kaj sta počela Janusz Lewandowski in Donald Tusk? Vsak od njih je vključil radio in
poslušal postajo Svobodna Evropa ali Glas Amerike ali BBC, da bi lahko spremljal resnico
o dogodkih na Poljskem. Še eno tehtno vprašanje imam za vas: kako je lahko preživel
Lech Wałęsa, kako so lahko preživeli drugi opozicijski aktivisti po tem, ko jih je poljski
komunistični režim vrgel iz njihovih služb? Preživeli so zato, ker so jim člani ameriških
sindikatov pošiljali denarno pomoč. Radijske postaje je bilo mogoče poslušati, ker je bilo
njihovo delovanje subvencionirano. Danes pa je na nas odgovornost za to, da bo resnica
lahko dosegla Beloruse in finančna pomoč dosegla belorusko opozicijo.

Peter Šťastný (PPE).    Gospod predsednik, v celoti se strinjam s kolegi, ki predlagajo
sankcije proti najožjim Lukašenkovim pajdašem in podporo ter pomoč beloruski opoziciji,
NVO in navadnim državljanom.

Predlog skupne resolucije omenja tudi možnost, da bi svetovno hokejsko prvenstvo
leta 2014 Belorusiji odvzeli, če ne bo izpustila političnih zapornikov. To bi bil razumen
in izredno učinkovit ukrep. Gospod Lukašenko je vnet ljubitelj hokeja, enako velja za
državljane Belorusije. Tak ukrep bi vsekakor zbudil pozornost in sprožil marsikatero
vprašanje v državi.

Za tako odločitev je pristojna IHF. Z njo bi si lahko s svoje podobe sprala madež, ki si ga
je nakopala, ko je v Svet IHF sprejela nekdanjega visokega oficirja KGB in komunističnega
vohuna v ZDA ter človeka, ki je pomagal ogoljufati več sto tisoč državljanov za milijarde
dolarjev. Upam, da bo IHF sprejela pravo odločitev, ko bo čas zanjo.
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Sari Essayah (PPE).   – (FI) Gospod predsednik, prav je, da je že več udeležencev razprave
odkrito priznalo, da je tako imenovana politika dialoga EU in držav članic spodletela.
Lukašenko, zvit politični šahist, je lahko izpeljal svojo predvolilno kampanjo in izkoristil
vse politične in gospodarske ugodnosti, obenem pa nemoteno ves čas izkazoval prezir do
demokracije in človekovih pravic. Uspelo mu je celo očarati nekatere politike med nami,
na primer gospoda Rubiksa, ki je v sedanjih razmerah videti zaskrbljen le glede tega, ali bo
opoziciji uspelo pridobiti pomoč iz tujine.

Sankcije proti političnemu vodstvu, ki jih zahteva resolucija, je treba vsekakor uvesti. Ob
tem pa moramo poskrbeti, da bodo prejeli pomoč navadni ljudje, ki so izgubili delo ali
pravico do študija, ker so upali, da prihaja demokracija. Zdaj ima EU zadnjo priložnost,
da pokaže svoje barve in dokaže, da podpiramo beloruske ljudi v njihovem boju za
demokracijo in da hočemo, da se zadnji evropski diktator poslovi.

Predsednik.    Kolegi, dovolite mi splošno pripombo, da bi se mi zdelo zelo hvalevredno,
če bi bili prosilci za besedo po postopku catch-the-eye navzoči v dvorani ves čas razprave.
To bi precej olajšalo odgovarjanje na vprašanja iz naše živahne razprave.

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Gospod predsednik, prišel je trenutek resnice v zvezi z našo
solidarnostjo z Belorusi. Vsem je znano, da je Belorusija zadnja diktatura v Evropi in zato
potrebuje našo polno solidarnost. Prav tako je znano, da ZDA namenjajo za pomoč omejena
sredstva, naš današnji predlog pa predvideva obsežen program finančne pomoči v podporo
opoziciji, medijem in nevladnim organizacijam, še predvsem pa mladi eliti. Pri tem mislim
na več sto ali celo več tisoč beloruskih študentov, ki zdaj ne morejo nadaljevati študija, in
rad bi podal zelo konkreten predlog, namreč, predlog za pripravo posebnega programa
Erasmus v okviru veljavnega sistema Erasmus, namenjenega izključno beloruskim
študentom. Vemo, da bi s tem programom lahko ogromno prihranili in da ne bi zahteval
posebnih dodatnih naporov, vzpostavitev sodobne na mladih sloneče prihodnosti za
demokratizacijo države pa bi prineslo dolgoročne sadove, zato prosim komisarko, naj
poskrbi, da se bo to zgodilo.

Catherine Ashton,    podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko.  Gospod predsednik, najtopleje se zahvaljujem vam in spoštovanim
poslancem, ki ste sodelovali v današnji zelo pomembni, jasni in premišljeni razpravi. Seveda
bom preučila resolucijo Parlamenta o tej pomembni in zahtevni zadevi.

Od začetka sedanje krize je minil le mesec dni in dogodki se odvijajo zelo hitro. Upam
seveda, da se bodo v prihodnje obrnili v pravo smer, v skladu z našimi skupnimi cilji.
Pripornike je treba izpustiti in Belorusija bi morala zastaviti temelje za vključujoče reforme.
Poudarila bi rada, da upam, da bo sodelovanje parlamenta tudi v prihodnje imelo
pomembno vlogo v tem procesu.

Več spoštovanih poslancev je pritrdilo zamislim, ki sem jih nanizala na začetku: nujnosti
povsem jasnega sporočila, da so dosedanji dogodki nesprejemljivi, jasnega sporočila, da
nameravamo glede tega ukrepati, in jasnega sporočila, da hočemo podpirati civilno družbo,
mlade, medije in študente  skupine v družbi, o katerih je govorilo veliko spoštovanih
poslancev.

Izrečene pripombe si bom vzela k srcu. Zdaj je čas, da vse to tudi izpeljemo.

Za konec naj omenim, da sem med srečanji s svojci in vodji opozicije popolnoma jasno
izrazila naša pričakovanja, da bodo ti ljudje izpuščeni in da bo Belorusija stopila na pot v
prihodnost, v skladu z našimi skupnimi željami, v pravo demokracijo.
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Prav tako jasne so bile moje besede zunanjemu ministru. Od njih samih je odvisno, ali
bodo spremenili svoje poglede in naredili to, kar vedo, da morajo narediti. Če ne bodo, bo
mednarodna skupnost morala ukrepati in tudi bo ukrepala.

Predsednik.   – Prejel sem šest predlogov resolucije, predloženih v skladu s členom 110(2)
poslovnika.

Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v četrtek, 20. januarja 201.

 Gospa podpredsednica/visoka predstavnica, zavedam se, da ste v dvorani že od 15.00,
zdaj pa je ura 18.15. Ali želite pet minut premora za sprostitev? Odločitev je vaša, drugače
lahko nadaljujemo.

Catherine Ashton,    podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko.  Gospod predsednik, moram se posloviti, ker potujem v Turčijo na
pogovore z Iranom, zato me bo med zadnjim delu razprave nadomeščal moj dragi kolega
in prijatelj, Stefan Füle.

Pisne izjave (člen 149)

Indrek Tarand (Verts/ALE),    v pisni obliki. – (FR) Razmere v Belorusiji so skrajno
zaskrbljujoče in EU mora ustrezno ukrepati. V tem smislu bi vam rad opisal teorijo zarote,
ki trenutno kroži, o njej pa mi je včeraj povedal beloruski poslovnež.

Trdi, da predsednik Lukašenko sam ni želel, da bi se po volitvah zadeve razvile v tako smer,
ampak so sedanje razmere posledica sodelovanja beloruske in ruske tajne službe, ki želita
spodkopati vsak poskus sodelovanja med EU in Belorusijo.

Seveda je tako teorijo povsem nemogoče dokazati, vseeno pa bi morali upoštevati, da
lahko z uvedbo sankcij proti odgovornim v Belorusiji škodujemo tudi beloruskim
državljanom, civilni družbi in drugim. Glede na to, da je v tej zadevi verjetno, čeprav
skrivoma, udeležena tudi Rusija, bi rad ponovil, kar sem v zbornici pred časom že dejal:
Ceterum censeo, Francija je Rusiji prodala bojno ladjo razreda Mistral in prepričan sem, da
bo to dejanje še obžalovala.

13. Okvirni sporazum med EU in Libijo

Predsednik.    Naslednja točka je poročilo gospe Ane Gomes v imenu Odbora za zunanje
zadeve s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o pogajanjih o okvirnem
sporazumu med EU in Libijo (A7-0368/2010) [2010/2268(INI)].

Ana Gomes,    poročevalka . – (PT) Gospod predsednik, Libija je strateško pomembna za
obvladovanje migracijski tokov v Evropo, poleg tega ima pomembne energetske vire in je
zelo zanimiva kot soseda in partnerka v Magrebu.

Nekatere države članice imajo tesne odnose z Libijo, nujno pa je, da take odnosi usmerjajo
temeljne vrednote in interesi Unije. Zato podpiramo nadgraditev naših odnosov z Libijo
z okvirnim sporazumom, ki bo zajemal različna področja sodelovanja, njegov namen pa
bo spodbujanje vsebinskega političnega dialoga.

Ne smemo pa pozabiti, da Libiji vlada diktatorski režim, ki ima na vesti veliko hudih kršitev
človekovih pravic, terorističnih napadov in vmešavanja v druge države, res pa lahko v
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zadnjih letih opažamo znake njegove pripravljenosti na spremembe. Torej je soglasje
Parlamenta z okvirnim sporazumom z Libijo mogoče le pod nekaterimi pogoji. Sine qua
non pogoj je, da Libija ponovno dovoli visoki komisiji Združenih narodov za begunce
(UNCHR) delovanje na svojem ozemlju z razširjenim mandatom. Naj povem zelo jasno:
brez UNCHR ni sporazuma.

Libijo je treba prepričati v ratifikacijo Ženevske konvencije o beguncih. Ker je že podpisnica
Afriške konvencije o beguncih, je težko razumeti, zakaj njen notranji pravni red ne priznava
statusa begunca.

Iz vsakega sporazuma med Evropsko unijo in Libijo o ponovnem sprejemu oseb morajo
biti izključeni prosilci za azil, begunce ali osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito,
sporazum pa se mora izvajati v celoti v skladu z načelom nevračanja. Ne sme več prihajati
do kriz, kakršna je nastala v zvezi s 400 Eritrejci, ki jim je lansko poletje grozil množični
izgon iz Libije.

Evropska unija mora spodbujati Libijo k pravnim in socialnim rešitvam za izboljšanje
nečloveških življenjskih razmer približno 2 milijonov priseljencev  približno četrtine
prebivalstva  ki delajo v Libiji. Ti priseljenci si zaslužijo pravno zaščito in z njimi ne bi
smeli več ravnati kot z abeed, sužnji. Evropska unija mora vlagati v skupne programe boja
proti naraščajoči trgovini z ljudmi, ki ima uničujoče posledice, zlasti med ženskami in
otroki. Povečati je treba podporo Evropske unije Mednarodni organizaciji za priseljevanje
in drugim organizacijam, ki pomagajo migrantom pri prehodu Libije, da bodo lahko
izboljšale razmere za ljudi v zbirnih centrih, ki so se po nenadni izpraznitvi sredi lanskega
leta zdaj začeli ponovno polniti.

Unija mora prepričati Libijo, naj sprejme moratorij na smrtno kazen, in nujno zahtevati,
da libijske oblasti objavljajo imena lastnih in tujih državljanov, nad katerimi izvršijo kazen.
Unija mora vztrajati, naj Libija ratificira Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča.
V okviru sodelovanja mora Unija spodbujati reforme, ki bodo posodobile socialne, politične
in pravosodne strukture, ki bodo državo odprle navzven, ki bodo družbi zagotovile dostop
do neodvisnih informacij, ki bodo krepile neodvisnost medijev in spodbujale institucionalno
usposobljenost podjetniških, sindikalnih in drugih organizacij, ki predstavljajo civilno
družbo. Revolucija v Tuniziji, ki se je začela s samosežigom študenta Buazizija, bo gotovo
odmevala tudi v sosednji Libiji in to je gotovo jasno tudi Gadafijevemu režimu.

Okrepiti moramo podporo, ki jo zagotavljamo libijskemu zdravstvu v okviru akcijskega
načrta za Bengazi, in jo razširiti tudi na druge zdravstvene centre in druge potrebe javnega
zdravstva. Znano nam je, da so pogajanja med Evropsko komisijo in Libijo že v zreli fazi,
da pa so se pojavile nekatere težave v zvezi s trgovino in sodelovanjem na področju energije.

Menimo, da bi bilo koristno čim prej vzpostaviti urad EU v Tripoliju, ki bi olajšal pogajanja
in spremljal razvoj dogodkov v Libiji.

Komisar, v naših priporočilih prosimo Komisijo za podrobne podatke o proračunskih
vrsticah, ki se že uporabljajo ali so predvidene za sodelovanje z Libijo. Upam, da nam bosta
lahko te podatke kmalu posredovali.

Na koncu bi rada še poudarila, da je Parlament šele pred kratkim dobil priložnost za
odobritev mandata Svetu za ta pogajanja. To je nesprejemljivo in kaj takega se ne sme več
zgoditi. Prav za konec pa bi rada izrazila svojo zahvalo vsem poročevalcem v senci za
njihovo sodelovanje, ki je bilo nujno za široko soglasje, ki nam ga je uspelo doseči ob tej
temi, ki bi lahko sprožila tudi precejšna razhajanja.
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Štefan Füle,    član Komisije.  Gospod predsednik, hvala za priložnost, da lahko poročam
vaši zbornici o pogajanjih o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Libijo.

Komisija in Evropski parlament pri vprašanju Libije že tesno sodelujeta. Naš skupni interes
je zagotoviti ugoden razvoj naših odnosov z Libijo, ki je naša pomembna soseda. S tem v
zvezi bi rad še zlasti čestital vaši delegaciji za odnose z državami Magreba za sporazum,
dosežen med njenim obiskom v Tripoliju, ki uvaja redna posvetovanja z libijskim
parlamentom.

Odločen sem, da bom tudi v prihodnje skrbel za tesno sodelovanje med našima
institucijama. Še posebej si bom prizadeval za redno obveščanje Evropskega parlamenta
o napredku pogajanj o okvirnem sporazumu. Znano mi je, da vam naš vodja pogajalske
skupine redno poroča po vsakem krogu pogajanj.

Dovolite mi nanizati nekaj informacij o sedanjem stanju zadeve. Sredi novembra smo v
Tripoliju sklenili deveti krog pogajanj. Naslednji krog je na programu v dneh od 24. do
26. januarja v Bruslju. Od začetka pogajanj pred več kot dvema letoma smo dosegli že
precejšen napredek. Dejansko smo se že začasno uskladili glede uvodne izjave in šestih od
desetih naslovov sporazuma. Še zlasti smo dosegli začasni dogovor o naslovu o političnem
dialogu, ki vsebuje pomembne sklice na spoštovanje človekovih pravic, boj proti orožju
za množično uničevanje, boj proti terorizmu itd. Libija je pristala na vzpostavitev rednega
dialoga o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki je bil za nas cilj ključnega
pomena. Z izidom pogajanj o tem naslovu smo dejansko zelo zadovoljni.

Verjetno vam je znano, da je nekaj zadev še odprtih, in sicer gre za vprašanji energije in
trgovine. Energija je steber libijskega gospodarstva  njen prispevek k BDB Libije znaša kar
70 %. Zato sta pozornost in previdnost Libije pri tem vprašanju razumljivi. Kar zadeva
trgovino, ima Libija omejene izkušnje s pogajanji o zahtevnejših trgovinskih sporazumih.
To je vzrok za počasnejši napredek na tem področju. Strokovnjaki obeh strani se redno
srečujejo in se trudijo, da bi čim prej dosegli dogovor o teh dveh vprašanjih, ostane pa
seveda še nekaj težkih političnih vprašanj.

Eno od njih je vprašanje Rimskega statuta. Libija kategorično nasprotuje izrecni omembi
Rimskega statuta. Se je pa pripravljena zavezati k sodelovanju z Evropsko unijo v boju
proti nekaznovanosti, še zlasti pri zločinih, opredeljenih v Rimskem statutu.

Pri priseljevanju imamo nekaj težav, predvsem zato, ker Libija zavrača ponovni sprejem
državljanov tretjih držav. Jemljem na znanje priporočila vaše zbornice o tem posebnem
vidiku pogajanj in o njih bom vsekakor govoril z državami članicami.

Glede priseljevanja lahko zbornici prav tako zagotovim, da smo odločeni poskrbeti za to,
da bo Libija spoštovala svoje mednarodne zaveze v zvezi z načelom nevračanja. To je za
Evropsko unijo pomembno vprašanje. Menimo tudi, da mora Libija čim prej pristopiti k
Ženevski konvenciji iz leta 1951 in njenem Protokolu o statusu beguncev iz leta 1967.
Zavedati pa se moramo, da je Libija nakazala, da k tej konvenciji na namerava pristopiti.

Rad bi tudi poudaril, da pazljivo spremljamo pogajanja med Libijo in UNCHR in upamo,
da bodo privedla do zadovoljive rešitve in bo UNCHR lahko v celoti izvajala svoj mandat
v pravno varnem okolju.

Na splošno pa smo oktobra dosegli dogovor o razvoju sodelovanja z Libijo pri vseh
vprašanjih, povezanih z migracijami, tudi vprašanjih mednarodne zaščite, izboljšanja
razmer za migrante v Libiji, upravljanja migracijskih tokov in mejnega nadzora. To je
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napredek, saj moramo tesno sodelovati z Libijo v njenem spopadu z vsemi izzivi, s katerimi
se srečuje v zvezi z migracijami.

Naj ̧ končam z vprašanjem pogajalskih smernic, dostop do katerih je Parlament že večkrat
zahteval. V celoti poznam obveznosti, ki jih nalaga člen 218 Lizbonske pogodbe. Znano
pa vam je, da so pogajalske smernice zaupen dokument Sveta. Zato mora Svet vašo zahtevo
preučiti horizontalno. Z veseljem vam sporočam, da je ta razprava že zaključena, in kot
vam je verjetno znano, je Svet odobril dostop do pogajalskih smernic za okvirni sporazum
med Evropsko unijo in Libijo ob spoštovanju dogovorjenih postopkov in varnostnih
smernic Sveta. Svet je o tem že obvestil predsednika Odbora za zunanje zadeve.

Ioannis Kasoulides,    v imenu skupine PPE.  Gospod predsednik, Svet je junija 2009
priporočil prednostno sklenitev sporazumov o ponovnem sprejemu z Libijo in Turčijo,
ki veljata za glavna vstopna vrata tokov nezakonitih priseljencev v Evropo.

Libijska vrata zadevajo predvsem Malto in Italijo. Množično nezakonito priseljevanje na
Malto že pomeni tveganje za demografsko sestavo te države. Vsi sicer priznavamo, da je
odgovornost skupna, v praksi pa je za obvladanje dogajanja storjenega malo. Poplava
priseljencev na Malto je uplahnila šele po tem, ko je Italija, ki jo ti tokovi enako prizadevajo,
sprejela dvostranski sporazum z Libijo, s katerim se je Libija zavezala, da bo s patruljiranjem
nadzorovala svoje obale in pristanišča.

V okvirnem sporazumu moramo doseči tudi sporazum med EU in Libijo o ponovnem
sprejemu. Pogajanja so težka, podpiramo pa prizadevanja Komisije in jo spodbujamo, naj
nadaljuje z njimi do uspešnega zaključka.

Pozdravljamo sporazum o migracijah in sodelovanju, ki sta ga lanskega oktobra sklenili
Komisija in Libija. Nujno je pripraviti Libijo na reševanje vprašanj, kot so sistem zaščite
prosilcev za azil, upravljanje kopenskih meja, uskladitev zakonodaje z Afriško konvencijo
o beguncih in obvladovanje migracijskih tokov.

Znani so nam razmere na področju človekovih pravic, odvisnost pravosodja, razmere v
zaporih, mučenje in smrtna kazen v Libiji. Vseeno pa je potreben sporazum o ponovnem
sprejemu. Ta ne bo zajel oseb, ki so upravičene do azila, ki potrebujejo politično zaščito,
ki jim v Libiji grozi neustrezno ravnanje, načelo nevračanja pa bo veljalo za vse.

Pier Antonio Panzeri,    v imenu skupine S&D. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje,
delo, ki ga je opravila gospa Gomes, je po mojem mnenju pomemben prispevek k delu, ki
bi ga morala pri opredeljevanju okvirnega sporazuma opraviti Komisija.

Libija ima nedvomno odločilno vlogo v boju proti terorizmu, zagotavljanju miru in varnost
v Afriki, v boju proti nezakonitemu priseljevanju čez Sredozemlje in na področju energije.
Naš namen v okviru strategije Evropske unije mora biti torej utrditev vključenosti Libije v
mednarodno politično in gospodarsko ureditev na osnovi skupnih pravil.

V ta namen moramo Libiji postaviti niz pogojev, k temu pa poziva naše priporočilo. Prvič,
na področju migracij je Libija očitno prehodna država. Ta tema je skrajno pomembna, ne
smemo pa je poenostavljati na vprašanja varnosti, obvladovanja priseljevanja in nevračanja.

Tema zajema tudi vladanje v skladu z gospodarskimi in socialnimi politikami, primernimi
za izzive migracije, vprašanja priznavanja političnih beguncev in libijske ratifikacije
Ženevske konvencije, pa tudi problem ponovnega sprejema priseljencev ob zanesljivih
jamstvih zagotavljanja življenjskih razmer priseljencev.
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Drugo vprašanje zadeva začetek gospodarskih in demokratičnih reform, ki bodo odprle
več prostora za demokracijo v tej pomembni državi. To vprašanje zahteva vse več
pozornosti, kot kažejo tudi dogodki v sosednji Tuniziji.

Na koncu pa priporočilo poziva k razmisleku o vprašanju dvostranskih sporazumov. Taki
sporazumi so vsekakor lahko dragocen prispevek k opredelitvi in reševanju problemov,
niso pa končni odgovor. Na primer, težave v zvezi z italijanskimi ribiškimi ladjami kažejo,
da dvostranski sporazumi takih težav ne rešujejo. Sedanja revizija partnerskih in sosedskih
politik pa poziva tudi k ponovnem razmisleku o vprašanju Libije v novih okoliščinah, torej
ob sodelovanju Parlamenta.

Mnogi med nami ste zahtevali razkritje mandata Sveta v zvezi z okvirnim sporazumom.
Glede tega, komisar, bo res treba spremeniti prakso in vse bolj vključevati Evropski
parlament v opredeljevanje novih politik do držav južno od Evrope.

Kristiina Ojuland,    v imenu skupine ALDE .  Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila
poročevalki za izjemno opravljeno usklajevanje stališč med vsemi skupinami Evropskega
parlamenta.

Kar zadeva poročilo, bi rada izpostavila pomen obravnave položaja migrantov v Libiji, ki
skušajo priti v Evropo čez Sredozemsko morje. V celoti lahko razumem zaskrbljenost
južnih držav članic v zvezi s tokovi priseljencev in bremeni, ki jih ti tokovi povzročajo
državnim proračunom in družbi na splošno.

Ob skrbi za interese držav članic pa ne smemo prezreti evropskih vrednot. EU si ne sme
umazati rok s krvjo prosilcev za azil ali beguncev. Noben sporazum med EU in njenimi
državami članicami z Libijo ne sme odpreti vrat za nehumano ravnanje, mučenje ali
usmrtitev kogar koli. Zato so spodbudne besede komisarja, da ugotavlja napredek pri
odnosih med EU in Libijo in pogajanjih.

Franziska Katharina Brantner,    v imenu skupine Verts/ALE .  Gospod predsednik, v
Tuniziji spremljamo upor ljudstva proti tiranskemu in krivičnemu režimu, ki je ljudem
leta odrekal temeljne človekove pravice. Velika sramota za EU je, da je dolga leta podpirala
to diktaturo. Kot da že to ni dovolj, se EU igra z enakimi napakami tudi v sosedi Tunizije,
Libiji.

Če bosta Komisija in Svet nadaljevala v sedanji smeri, to pomeni samo nadaljevanje naše
podpore še enega diktatorja na tem območju v imenu stabilnosti, nadzora mej in migracij.
Režim polkovnika Gadafija, enega najtesnejših prijateljev Ben Alija, kot lahko v zadnjem
času ponovno ugotavljamo, že leta sistematično krši človekove pravice svojih državljanov,
še bolj pa delavcev migrantov. EU in nekatere države članice pa kljub temu krepijo odnose
z Libijo, EU pa se zdaj pogaja celo o okvirnem sporazumu.

Zato nujno pozivam Komisijo in Svet, naj upoštevata očitne znake in zagotovita, da bodo
pred sklenitvijo kakršnega koli sporazuma z Libijo izpolnjeni naslednji pogoji:

Prvič, Libija mora ratificirati in uveljaviti konvencijo ZN o beguncih in zagotoviti UNCHR
nemoten vstop v državo, drugič, zajamčiti mora enako raven zaščite in pravic migrantov
in sprejeti zakonodajo o azilu, vključno z načelom nevračanja. tretjič, z Libijo ne smemo
skleniti nikakršnega sporazuma o ponovnem sprejemu, dokler ne bodo odpravljena visoka
tveganja nehumanega in ponižujočega ravnanja z migranti v Libiji.

In s tem v zvezi komaj čakam, da bodo Komisiji pogajanja o sporazumu o ponovnem
sprejemu spodletela.
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Poleg tega mora biti Parlament v celoti obveščen o vsaki fazi postopka pogajanj.

Zeleni odločno nasprotujemo kakršni koli kravji kupčiji z diktatorji, kot je Gadafi, na plečih
migrantov in libijskih državljanov. Nadaljnja podpora EU njegovemu zatiralskemu režimu
je v nasprotju z vrednotami in pravnimi zavezami EU, pa tudi v nasprotju z našimi
dolgoročnimi interesi na tem območju. Kot nazorno vidimo v Tuniziji, je lahko resnično
stabilna in uspešna samo demokratična in svobodna država.

Poskrbimo, da EU ne bo zagrešila enake napake dvakrat.

Charles Tannock,    v imenu skupine ECR  .   Gospod predsednik, Libija je država, ki vsak
dan krši človekove pravice in ne pozna demokracije. Polkovnik Gadafi vse od prihoda na
oblast pred 41 leti ni nikoli obnovil svojega mandata z volitvami. Politične stranke so v
resnici prepovedane.

Gadafi je Fidel Castro Afrike. Skuša se prikazovati kot dobrohoten oče svojega naroda in
celo trdi, da nima nikakršnega uradnega položaja v državni hierarhiji. V naši državi,
Združenem kraljestvu, pa poznamo drugačnega Gadafija, nekdanjega podpornika terorizma,
še zlasti bombnega napada na letalo nad Lockerbyjem leta 1988.

Za polepšanje svoje podobe pred svetom je sicer izplačal odškodnine žalujočim svojcem,
v resnici pa bi odpadnika Gadafija Zahod že zdavnaj popolnoma izobčil, če Libija ne bi
imela tako ogromnih zalog nafte in plina. S tem drži v rokah EU, poleg tega pa skuša z
dvorjenjem voditeljem nekaterih držav članic celo razdvojiti Svet.

Iz pragmatičnih razlogov pa vseeno priznavam, da so potrebni tesnejši trgovinski in
diplomatski odnosi med EU in Libijo, ki jih mora urejati okvirni sporazum. Bojim pa se,
da s tem samo utrjujemo Gadafijevo oblast, ki bo sčasoma neogibno prešla na njegove
sinove po dinastičnem načelu, tako kot v Severni Koreji.

Takis Hadjigeorgiou,    v imenu skupine GUE/NGL. – (EL) Gospod predsednik, rad bi začel
z zahvalo poročevalki za opravljeno delo in gospodu Füleju za udeležbo v današnji razpravi.
Menimo, da bi si morali na območju Sredozemlja, občutljivem z vseh vidikov, stalno
prizadevati za krepitev razumevanja in sodelovanja, enakopravnega sodelovanja ob
upoštevanju asimetrij in razlik v ravneh razvitosti različnih področij med državami
Sredozemlja in Evropsko unijo ter sosednjimi državami, sodelovanja, usmerjenega v trajni
mir. To lahko dosežemo z dialogom na temelju medsebojnega sodelovanja, zato moramo
biti odprti tudi za obojestranske vplive. V tem smislu podpiramo krepitev odnosov med
Evropsko unijo in Libijo.

Nekatera občutljiva vprašanja pa zahtevajo posebno pozornost pri razvoju teh odnosov.
Dotaknil se bom predvsem vprašanja beguncev, priseljencev in sporazuma o ponovnem
sprejemu. Naš namen je z Libijo skleniti sporazum o ponovnem sprejemu kot del okvirnega
sporazuma, o katerem tečejo pogajanja med Evropsko unijo in Libijo. Če bo tak sporazum
podpisan brez sočasnih reform za izboljšanje socialnega in materialnega položaja
priseljencev, bo to samo še zaostrilo stalno kršenje človekovih pravic, saj bi po sporazumu
prisilno vračali priseljence v razmere, v katerih nimajo zagotovljene niti varnosti niti
osnovnih življenjskih razmer.

Od libijskih oblasti moramo zahtevati odobritev vstopa visokemu komisarju ZN za begunce.
Urediti moramo tudi občutljivo vprašanje smrtne kazni. Pravilno bi bilo zahtevati sporazum
z Libijo o začasni prekinitvi izvajanja smrtne kazni, končni cilj pa bi moral biti njena
odprava.
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Fiorello Provera,    v imenu skupine EFD. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje,
podpiram sklenitev okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in Libijo, ker pomeni korak
naprej na nekaterih pomembnih področjih, kot so priseljevanje, sodelovanje na področju
gospodarstva in zdravstva, še zlasti v boju proti aidsu, ter do neke mere tudi na področju
energije.

Naslednja pomembna točka je libijsko obvladovanje terorističnih dejavnosti, ne le na
lastnem ozemlju, ampak tudi na svojih južnih mejah. Kar zadeva sporazum med Svetom
in libijsko vlado, je bil že dosežen določen napredek, tudi glede splošnih načel, na primer
glede Rimskega statuta in Konvencije Združenih narodov o beguncih. Še precej dela
ostaja  to je očitno  pomembno pa je, da Parlament podpre dosedanje izide pogajanj o
sporazumu, ne pa ponovno odpira razpravo o njem in tvega razveljavitev že doseženih
rezultatov.

Upam, da bo sodelovanje med Evropsko unijo in Libijo obrodilo enake sadove kot sporazum
o prijateljstvu med Libijo in Italijo, ki je med drugim uredil tudi dolgotrajni spor v zvezi s
kolonialno preteklostjo te države. Ko je treba z državami in vladami urejati konkretna
vprašanja, ne moremo izbirati, s kom se bomo pogovarjali.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Gospod predsednik, Evropska komisija je priskrbela nov
izvozni posel državi zla Libiji in njenemu diktatorju Gadafiju. Črpanje nafte danes ni le
edini zaslužek Libije  z izsiljevanjem Evrope tudi bogati z njim. Predsednik Gadafi bo
pospravil v žep 60 milijonov EUR denarja evropskih davkoplačevalcev kot plačilo za to,
da bo pustolovcem iz Afrike preprečeval dostop do Evrope. Teh 60 milijonov pa je le
začetek, saj gospod Gadafi po novem zahteva že po 5 milijard EUR na leto in to zahtevo
podpira z grožnjami. Morda so Evropsko komisijo zavedle lepe oči gospoda Gadafija, sam
osebno pa temu človeku ne zaupam niti trohico.

Pri sebi imam nekaj časopisnih člankov iz zadnjih let: Gadafi zahteva milijarde od EU.
Libija pritiska na London in Edinburgh. Gadafi hoče več denarja, ali pa bo Evropo zavil v
črnino. Gadafi: „Islam mora postati vera Evrope“. Gadafi zavrača demokracijo in uvaja
strogo šeriatsko pravo. Gadafi uporablja 30 milijonov Afričanov, ki hočejo v Evropo, kot
sredstvo za pogajanja. Gadafi hoče sprožiti džihad proti Švici.

Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, tega podleža Gadafija ne smemo nagrajevati.
Če bo Libija še naprej prosto spuščala take množice beguncev v Evropo, ga moramo
kaznovati. Prav tako ne bi smeli nagrajevati beguncev s statusom begunca ali stalnim
bivališčem. Poslati bi jih morali naravnost nazaj v Afriko. Če bomo nagrajevali begunce z
evropskim statusom begunca, finančno pomočjo in šolanjem, nas bo zalil še večji val
prosilcev za azil, mnogi pa bodo pri poskusu doseči evropska tla utonili. Pravi vzrok za
naval prosilcev za azil je širokogrudna in šibka evropska azilna politika.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Gospod predsednik, Libiji gre ratificiranje mednarodnih
sporazumov precej dobro od rok, prav tako dobro pa ji gre tudi izigravanje izvajanja takih
sporazumov. Sramota je, da ima Libija sedež in glas v Svetu OZN za človekove pravice.
Mimogrede, tudi sedež in glas Savdske Arabije sta sramota. Energični pritisk največje
trgovinske partnerke, EU, bi prav res moral prisiliti Libijo k temu, da bi dojela, kaj pomeni
spoštovanje človekovih pravic in svoboščin in kaj zajema.

Znano je, da odnosi med EU in Libijo zajemajo tudi različne vidike ustreznega ravnanja z
begunci. Dokler Svet in Komisija Libije ne bosta prepričala, naj omogoči delovanje visokega
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komisarja Združenih narodov za begunce na svojem ozemlju, ne moremo imeti nikakršnega
zaupanja v pravilnost ravnanja z begunci v Libiji.

Libijski voditelj je pravi mojster v muhavosti in nezanesljivosti. EU se pripravlja na podpis
okvirnega sporazuma z njim. Ne morem si kaj, da se ne bi vprašal, kaj pojem „okvirni“
pomeni režimu, kot je Gadafijev, ki je pri vprašanjih človekovih pravic brez vsakega ozira.
Vemo, da Libija izvaja množično diskriminacijo delavcev migrantov na podlagi državljanstva
in da afriške delavce migrante zatirajo tudi na podlagi rase.

Človekovo dostojanstvo je pomembnejše od denarja. Torej bi nam moralo spoštovanje
človekovih pravic in svoboščin pomeniti toliko, da ne bi predajali ljudi državi, kjer jih
čakajo mučenje in druge oblike nehumanega ravnanja. Tako zahtevajo med drugim tudi
listine Evropske unije.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Gospod predsednik, Libija je tretja največja dobaviteljica
nafte in plina Evropski uniji, Evropska unija pa je najpomembnejša trgovinska partnerka
Libije, saj trgovina z EU predstavlja več kot dve tretjini zunanje trgovine te države.
Upoštevati moramo tudi napredek, ki so ga dosegle oblasti v Tripoliju z uspešnim obratom
iz osame in embarga v odprto in gospodarsko in diplomatsko dinamično državo.

Evropska unija pa ni le zveza gospodarskih interesov, ampak temelji na vrednotah, ki jih
ne smemo žrtvovati pragmatičnim koristim. Res je, da Libija ne podpira več terorizma, da
je opustila jedrski program, da je pristala na plačilo odškodnine svojcem žrtev terorističnih
napadov, da je izpustila bolgarske medicinske sestre, obsojene na smrt zaradi širjenja
virusa HIV, in da je sklenila sporazume z nekaj evropskimi državami. Menim, da bi morali
ta napredek podpirati, vendar mora imeti partnerstvo med Evropsko unijo in Libijo trdne
moralne temelje.

V tem smislu poročilo gospe Gomes, ki bi ji rada čestitala za opravljeno delo, izpostavlja
resne pomanjkljivosti na področju človekovih pravic, za katerih odpravo se moramo
zavzeti že po dolžnosti. Lani smo sprejeli resolucijo, v kateri smo pozvali Libijo, naj odpravi
smrtno kazen. prepričana sem, da je prav, da ta poziv ponovimo, obenem pa jo pozovemo
k spoštovanju mednarodnih norm pravne pravičnosti, še zlasti zato, ker so žrtve zlorab
tujci.

Posebno pozornost je treba posvetiti problemom migrantov in beguncev, tistih, ki jih Libija
izroča tretjim državam, kjer so njihova življenja resno ogrožena, pa tudi tistih, ki jih Italija
vrača Libiji, kjer jim grozijo hude represalije. Na drugi strani pa moramo pritisniti na Libijo,
da bo spremenila azilno zakonodajo in dovolila odprtje urada visokega komisarja Združenih
narodov za begunce, ki je imel v svojih evidencah skoraj 13 tisoč beguncev in prosilcev za
azil v Libiji.

Kar zadeva sporazum o ponovnem sprejemu kot del okvirnega sporazuma med EU in
Libijo, pozivam Svet, naj ta načrt opusti, saj bi tak sporazum pomenil vračanje ljudi v
državo, ki sistematično krši človekove pravice. Politike Berlusconijeve vlade ne moremo
jemati za zgled. Italijanska izjema ne sme postati evropsko pravilo.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, človek težko verjame,
da evropske institucije še vedno hočejo skleniti okvirni sporazum z diktaturo, kot je Libija.

Ne moremo vendar ves čas ponavljati, da ima Libija zelo pomembne trgovinske vezi z
državami članicami Evropske unije in da je partnerka Evropske unije v Sredozemlju,
spoštovanje človekovih pravic pa puščati ob strani.
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Osnovni pogoj za začetek verodostojnega dialoga z Libijo je, da ta država ratificira Ženevsko
konvencijo. Naši gospodarski interesi ne smejo pretehtati človeških življenj: ne le življenj
libijskih državljanov, ampak tudi življenj ljudi iz drugih držav, ki bežijo pred državljanskimi
vojnami in verskih preganjanjem, na poti skozi Libijo pa jih čakata smrt in grozovito
mučenje.

Naša dolžnost je slišati tisoče klicev na pomoč iz libijskih zaporov. Ne smemo pozabiti
grozot, ki jih je razkril zapor Gandufa.

Libijskim državljanom je kratena vrsta političnih in državljanskih pravic, kot so svoboda
govora, zbiranja in združevanja. Ustna sprememba Skupine Evropske ljudske stranke
(Krščanskih demokratov), po kateri naj bi izraz „sporazum“ v uvodni izjavi B zamenjali z
izrazom „sporazumi med Italijo in Libijo o skupnih priobalnih patruljah“ je popolnoma
nesprejemljiva in italijanska delegacija iz stranke Italia dei Valori je glasovala proti njej.

Sporazum med Italijo in Libijo je mnogo bolj vsestranski: je sporazum, ki natančno ureja
mnogo obsežnejša vprašanja, kot so priobalne patrulje. Če hoče Evropski parlament delovati
verodostojno, mora bobu reči bob, čeprav je to neprijetno.

Odpreti pa moramo ločeno razpravo o UNCHR, Agenciji Združenih narodov za begunce,
ki ne more opravljati svojega dela v Libiji in jo libijski režim obtožuje neverjetnih zlorab
in zločinov. Ali lahko na takih podlagah sklepamo sporazume? Ne smemo trgovati z
diktatorji ali teroristi. Smo Evropski parlament, ne pa uprava velike gospodarske družbe.

Hélène Flautre (Verts/ALE).   Gospod predsednik, rada bi se zahvalila gospe Gomes, da
nam je omogočila razpravo o mandatu za pogajanja, ki je nekoliko kočljiv, tako kot tudi
sama vsebina pogajanj. Tunizija bi nam morala biti v opozorilo, da moramo ravnati skrajno
previdno, še zlasti glede poročanja o pogajanjih.

Ne smemo preprosto nizati kljukic v pogajanjih in praznovati kot uspeh, da je režim, kot
je Gadafijev, na primer pristal na nekaj omemb človekovih pravic, saj je ta režim razvpit
po hudih kršitvah vseh temeljnih pravic. Še več, vsi migranti, ki prispejo do naših obal, ki
jih je sicer vse manj, zatrjujejo, da bi raje utonili kot se vrnili v Libijo, zaradi posilstev,
mučenja, zlorab, prisilnega vračanja v domačo državo, množičnih izgonov in rasizma.
Slišali smo že, pa bom ponovila: seznam hudih, množičnih zlorab človekovih pravic
migrantov v Libiji je dolg.

Zato seveda menim, da moramo nujno narediti vse, kar je v naši moči, za izboljšanje
položaja teh ljudi. To je naloga visokega komisarja za begunce, naša naloga pa je ponuditi
zatočišče ljudem s seznama HCR. To je tudi naloga organizacij po naših skupnostih, ki so
za zdaj na terenu še zelo šibke in jih moramo vsekakor okrepiti.

Če resnično želimo uresničevati cilje, ki so jih zastavili naši zunanji politiki v Pogodbah,
sem prepričana, da nas čaka še veliko dela, preden lahko začnemo vračati nezakonite
priseljence iz EU v Libijo.

David Campbell Bannerman (EFD).    Gospod predsednik, leta 2007 je
predsednik Sarkozy zanikal kakršno koli povezavo med izpustitvijo petih bolgarskih
medicinskih sester iz Libije in libijskim naročilom francoskih raket v vrednosti
240 milijonov EUR.

To orožje so prodali državi, ki je odgovorna za napad nad Lockerbyjem in za katero velja,
da oskrbuje teroriste z orožjem. Pa je celo Gadafijev sin namignil, da sta zadevi povezani:
orožje v zameno za zapornice.

19-01-2011Razprave Evropskega parlamentaSL208



Leta 2004 je Evropa odpravila embargo na orožje za Libijo v zamenjavo za nadzor migracij:
v tem primeru torej orožje za meje.

Zdaj pa London Times poroča, da želi baronica Ashton nenadoma odpraviti evropski
embargo na orožje za Kitajsko, ki ga je EU uvedla zaradi pokola na Trgu nebeškega miru,
z utemeljitvijo, da je embargo „velika ovira za krepitev sodelovanja med EU in Kitajsko“.

Po mojem mnenju pa je verjetno velika ovira za ohranitev evra, ali pač? Tako kot pri
trgovanju z Libijo je videti, da so EU tako obupno želi rešiti evro, da je pripravljena žrtvovati
našo skupno varnost, saj imajo le Kitajci dovolj denarja za rešitev evra. Tokrat gre za prodajo
orožja za obveznice. Kitajske zunanjetrgovinske rezerve znašajo 2,9 bilijona USD. Kitajci
že kupujejo grške, španske in portugalske obveznice. Kitajska pa je država, ki prepoveduje
uporabo besede „demokracija“ v spletnih brskalnikih in na leto izvrši več tisoč smrtnih
kazni.

Zato vas odkrito vprašam: kako nizko se bo še spustila EU, da bi rešila evro?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Gospod predsednik, padec tunizijske vlade povzroča
potresne valove v sosednjih državah na območju Magreba, ki so večinoma diktature, pa
tudi v Libiji. Take radikalne spremembe so seveda tudi priložnost za demokracijo, a le če
jih ne izkoristijo islamski agitatorji.

Nemiri bodo seveda vplivali tudi na dotok beguncev. Zato moramo nujno tesneje sodelovati
z afriškimi državami v zvezi z begunci. Zahteva polkovnika Gadafija, naj Evropska unija
plačuje Afriki vsaj 5 milijard EUR na leto za boj proti nezakonitemu priseljevanju, pa
vsekakor ni na mestu. Države Evropske unije že nakazujejo milijarde evrov razvojne
pomoči. Po mojem mnenju sistem pomoči nujno potrebuje revizijo, da pomoči ne bo več
prestrezali diktatorji in pokvarjeni režimi, ampak bo prišla do ljudi, ki jo res potrebujejo.

Poleg tega moramo trpljenju kristjanov v islamskim državam posvetiti več pozornosti v
zunanjepolitičnih odnosih EU.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Füle, odgovorni
smo za vse moške, ženske in otroke, ki v življenjski nevarnosti iščejo pribežališče pri nas.
Ta odgovornost je na eni strani rezultat moralnih vrednot, ki jih danes predstavlja Evropa,
in osebnih izkušenj množice Evropejcev, na kar sicer pogosto pozabljamo, na drugi strani
pa pravnih jamstev, zagotovljenih z mednarodnimi pogodbami in konvencijami.

Ko prevzemamo nase odgovornosti, moramo biti pripravljeni prevzeti tudi bremena, ki
jih prinašajo. To pa pomeni tudi delitev bremen med državami članicami. Nikakor ne
smemo odgovornosti naprtiti peščici držav, katerih meje so slučajno zunanje meje Evropske
unije, ali pa, kar je graje vredno ravnanje, ki ga nikakor ne morem podpreti, plačevati
režimom, kot je režim polkovnika Gadafija, da prevzamejo naše breme.

Bodimo si na jasnem. Če lahko ljudem preprečimo nevarno potovanje, na katerem lahko
izgubijo življenje, je to prav. Polkovniku Gadafiju in njegovemu režimu pa ni do reševanja
življenj ali zaščite ljudi. Zanimajo ju le konkretna finančna dejstva. Evropska unija naj se
pazi, da ne bo pajdaš režimu, ki popolnoma prezira človekove pravice.

Obiskal sem nekaj taborišč v Libiji in videl, kaj se dogaja v njih. Pogovarjali smo se z ljudmi,
ki upravljajo ta taborišča. Ne zanimajo jih človekove pravice in skrb za ljudi. Pritoževali
so se nam, da niso dobili bojnih ladij, da bi lahko učinkoviteje branili svoje meje. Prav je,
da polkovniku Gadafiju nismo poslali nobenih ladij, saj bi jih lahko tudi zlorabil. Tudi to
možnost moramo upoštevati. Ne smemo izdati naših vrednot samo za gospodarske koristi
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ali v zameno za sporazum o ponovnem sprejemu. Menim pa, da bi morali pregledati
pogajalske mandate vseh članov naše zbornice, ne le nekaterih. Skrivna diplomacija nas
ne bo pripeljala daleč, še zlasti ne glede na izkušnje, ki jih ima Evropska unija z režimom  ne
moremo mu reči drugače  polkovnika Gadafija. To je še ena točka, ki je ne smemo prezreti,
in pozivam vas, da poskrbite za to. Gospa Gomes je rekla, da morajo biti izpolnjeni vsi
pogoji, da bomo sploh lahko govorili o sklenitvi sporazuma.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Gospod predsednik, nasprotniki sporazuma z Libijo naj
upoštevajo, da je ta država naša soseda! Sosedov ne moreš kar zanemariti. Naučiti se moraš
živeti s sosedom, čeprav ne soglašaš nujno, kako počne stvari.

Lahko je kritizirati kolegom, ki prihajajo iz držav, ki ne mejijo z Libijo, mnogo težje pa je
tistim sredozemskim državam, ki so sosede Libije, iskati načine za sodelovanje s to državo.

Drži, da bi moral okvirni sporazum vsebovati tudi poglavje o priseljevanju, pa tudi
sporazum o ponovnem sprejemu. Vsekakor mora biti spoštovana tudi pravica prosilcev
za azil do mednarodne zaščite.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Gospod predsednik, o Libiji razpravljamo v
času zelo pomembnih sprememb v drugi, sosednji sredozemski državi: Tuniziji.

Od nekdaj sem prepričan, da mora Evropska unija spodbujati resne reforme na območju
Sredozemlja, da bo to območje postalo območje svobode in blaginje. O tem pričajo moji
govori v tej zbornici v zadnjih letih, v katerih sem ves čas ponavljal, da politika Unije ne
sme biti usmerjena samo v ohranjanje statusa quo.

Vendar to ni tema naše današnje razprave; tema je okvirni sporazum z Libijo. Rad bi
poudaril nujnost sodelovanja z Libijo pri obvladovanju migracijskih tokov, vključno s
sporazumom o ponovnem sprejemu priseljencev, tudi državljanov tretjih držav, tako kot
pri vseh sporazumih o ponovnem sprejemu, ki jih sklepa Unija.

Popuščanje pred libijskim nasprotovanjem takemu sporazumu bi bilo škodljivo, če
upoštevamo pomembno lego Libije kot tranzitne države, pomenilo pa bi tudi negativno
sporočilo za pogajanja o ponovnem sprejemu z Marokom in Alžirijo, ki so na mrtvi točki
že vrsto let.

Vztrajati pa moramo tudi pri tem, da bodo libijske oblasti spoštovale pravice beguncev,
vključno z načelom nevračanja  kot smo že slišali.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, Magreb preživlja
težke čase. Jasen dokaz tega so krvavi spopadi v Tuniziji v zadnjih dneh.

V tem zgodovinskem trenutku bi hudo pogrešili, če se ne bi zavedali nujnosti in odločilnega
pomena okrepitve odnosov z Libijo, ki leži v osrčju Sredozemlja in ima ključno vlogo pri
obvladovanju in urejanju migracijskih tokov. Kljub vsem protislovjem  Libijo sem obiskal
z gospod Gomes  ni dvoma, da bi bil okvirni sporazum vsekakor prispevek k boju proti
terorizmu, spodbujanju temeljnih svoboščin in urejanju energetskih vprašanj. Zanemarjati
Libijo in Magreb bi bila zelo huda napaka.

Zgled je sporazum o prijateljstvu z Italijo, s katerega izvajanjem bi lahko zagotovili resnično
trdnost okvirnega sporazuma.

Štefan Füle,    član Komisije. – Gospod predsednik, spoštovanim poslancem se zahvaljujem
za njihove pripombe. Poročevalki gospe Gomes bom poslal podrobnejše podatke o okvirnih
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državnih načrtih za leta 2011-2013 o zagotavljanju 60 milijonov EUR za naše programe
v Libiji.

Popolnoma jasno mi je, da so nekatera področja naših odnosov z Libijo problematična.
Vseeno pa se je Evropska unija odločila za graditev odnosov z Libijo, da bo mogoče odprto
in konstruktivno reševati vsa vprašanja, tudi najobčutljivejša, kot so vprašanja človekovih
pravic, spoštovanja temeljnih svoboščin in pravic migrantov.

Lani sem s Cecilijo Malmström obiskal center za pridržanje v Libijski puščavi. Ne delam si
nikakršnih utvar glede izzivov, s katerimi se srečujemo. Lahko pa sem tudi doumel, kakšne
bi bile alternative našemu sodelovanju na področju migracije.

Rad pa bi podal še tretjo, osebno pripombo: s temi pogajanji ne nagrajujemo nikogar,
skrbimo za lastne interese v skladu z vrednotami, v katere verjamemo. Libija je pokazala
močno voljo za poglobitev odnosov z Evropsko unijo. Menimo, da je to dober znak in da
mora Evropska unija nadaljevati s politiko sodelovanja. Seveda sem odločen poskrbeti, da
bodo zadeve potekale pregledno in ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta.

PREDSEDSTVO: László TŐKÉS
podpredsednik

Ana Gomes,    poročevalka .  Gospod predsednik, rada bi se zahvalila vsem poslancem, ki
so sodelovali v razpravi.

Menim, da razprava izpostavlja dilemo, pred katero smo. Med obiskom v Libiji
novembra 2010 z delegacijo pod vodstvom kolega gospoda Panzerija sem ugotovila, da
moramo nadaljevati v smeri sodelovanja. Zavedamo se, da imamo opravka s težavnim
sogovornikom, nezaslišano pa bi bilo opustiti tako smer, saj nas k njej zavezujejo
humanitarne obveznosti do ljudi, ki v Libiji tako hudo trpijo, še zlasti do migrantov, ki v
takih razmerah potujejo skozi Libijo.

Prepričana sem, da veliko teža izvira iz tega, da je režim osamljen. Kljub težavam in kljub
temu, da se ne moremo slepiti, da bo sporazum dosežen kmalu in da bodo izpolnjeni vsi
naši pogoji, moramo nadaljevati v tej smeri. Po mojem mnenju je to jasno.

V tem smislu pa je skrajno pomembno tudi namestiti delegacijo EU v Tripoliju, saj
menim  tako kot več govornikov v razpravi  da bodo imeli sedanji dogodki v Tuniziji
posledice tudi na Libijo, kljub razlikam. V Libiji so razmere v marsičem drugačne, saj so
ljudje v celoti odvisni od prihodkov od nafte.

Kakor koli že, menim, da je sporočilo razprave, da smo kljub razlikam med nami v pogledih
v tej fazi odločeni pazljivo spremljati pogajanja Komisije. Hvaležna sem za zelo koristno
poročanje o njih. Pogajanja bomo pazljivo spremljali in tako lahko kadar koli prispevali
svoja priporočila.

Mislim, da z zelo širokim soglasjem, ki smo ga dosegli s poročevalci v senci in vsemi
drugimi, pošiljamo zelo jasno sporočilo Svetu in Komisiji, ki je zadolžena za pogajanja,
pa tudi našim libijskim sogovornikom glede tega, katere točke morajo biti po našem mnenju
brezpogojno izpolnjene, da bo mogoč želeni napredek v dvostranskih odnosih, pa tudi
glede ključnega vprašanja spoštovanja človekovih pravic v Libiji. To sporočilo je zelo jasno.

Predsednik.   – Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v četrtek, 20. januarja 2011.
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Pisne izjave (člen 149)

David Martin (S&D),    v pisni obliki .  Pozdravljam začetek pogajanj med EU in Libijo,
nov korak EU v razvoju odnosov na območju Sredozemlja in Afrike. Prav tako menim, da
je sodelovanje z Libijo koristno za urejanje vprašanj, kot so varnost in stabilnost, migracije,
javno zdravje, razvoj, trgovina, podnebne spremembe, energija in kultura.

Nujno pa pozivam Svet in Komisijo, naj prepričata Libijo k ratifikaciji in uveljavitvi Ženevske
konvencije o beguncih iz leta 1951 in njenega protokola iz leta 1967, vključno s polnim
sodelovanjem z UNCHR, da bodo migrantom zagotovljene ustrezne pravice in zaščita, ter
k sprejetju azilne zakonodaje, ki bo upoštevala status begunca in ustrezne pravice, še zlasti
prepoved množičnega izgona in načelo nevračanja.

Prav tako opominjam Svet in Komisijo na njune obveznosti glede popolne usklajenosti
zunanje politike EU z Listino o človekovih pravicah, še zlasti z njenim členom 19, ki
prepoveduje množični izgon in potrjuje načelo nevračanja. Pozivam Svet in Komisijo, naj
od libijskih oblasti zahtevata podpis memoranduma o soglasju, ki bo UNCHR omogočil
zakonito vključenost v državi s pooblastilom za dostop in izvajanje vseh njegovih dejavnosti
v zvezi z zaščito.

14. Stroški pregledovanja prošenj prosilcev za azil v državah članicah (razprava)

Predsednik.    Najlepša hvala, gospa Gomes; s tem je razprava končana. Glasovanje bo
potekalo jutri ob 12.00. Naslednja točka je današnje zadnje poročilo, namreč vprašanje
Svetu in Komisiji za ustni odgovor o stroških pregledovanja prošenj za azil v državah
članicah. Najprej dajem besedo vlagateljici, gospe Nadji Hirsch. Imate dve minuti.

- vprašanje za ustni odgovor, ki so ga postavili gospa Nadja Hirsch, gospa Renate Weber,
gospa Cecilia Wikström, gospod Louis Michel, gospa Sonia Alfano, gospod Stanimir Ilčev,
gospa Nathalie Griesbeck in gospod Jan Mulder v imenu Skupine zavezništva liberalcev
in demokratov za Evropo Svetu o prenosu podatkov o finančnih stroških, ki nastanejo pri
pregledu prošenj za azil v državah članicah (O-0169/2010 - B7-0662/2010),

- vprašanje za ustni odgovor, ki so ga postavili gospa Nadja Hirsch, gospa Renate Weber,
gospa Cecilia Wikström, gospod Louis Michel, gospa Sonia Alfano, gospod Stanimir Ilčev,
gospa Nathalie Griesbeck in gospod Jan Mulder v imenu Skupine zavezništva liberalcev
in demokratov za Evropo Komisiji o prenosu podatkov o finančnih stroških, ki nastanejo
pri pregledu prošenj za azil v državah članicah (O-0170/2010 - B7-0663/2010),

- vprašanje za ustni odgovor, ki sta ga postavila gospa Monika Hohlmeier in
gospod Simon Busuttil v imenu Skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Svetu o prenosu podatkov o finančnih stroških, ki nastanejo pri pregledu prošenj za azil
v državah članicah (O-0175/2010 - B7-0664/2010),

- vprašanje za ustni odgovor, ki sta ga postavila gospa Monika Hohlmeier in
gospod Simon Busuttil v imenu Skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Komisiji o prenosu podatkov o finančnih stroških, ki nastanejo pri pregledu prošenj za
azil v državah članicah (O-0176/2010 - B7-0665/2010),

- vprašanje za ustni odgovor, ki so postavili gospa Monika Flašíková Beňová,
gospod Claude Moraes, gospa Sylvie Guillaume, gospa Carmen Romero López in
gospod Antonio Masip Hidalgo v imenu Skupine naprednega zavezništva socialistov in
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demokratov v Evropskem parlamentu Svetu o trenutnem stanju glede predloga Komisije
o prenovi Direktive o azilnem postopku (O-0179/2010 - B7-0003/2011),

- vprašanje za ustni odgovor, ki ga je postavila gospa Hélene Flautre v imenu Skupine
Zelenih/Evropske svobodne zveze Svetu o trenutnem stanju glede Direktive o azilnem
postopku (O-0210/2010 - B7-0004/2011) in

- vprašanje za ustni odgovor, ki so ga postavili gospod Kiriakos Triantafilidis
(Kyriacos Triantaphyllides), gospod Cornelis de Jong, gospa Cornelia Ernst in
gospa Marie-Christine Vergiat v imenu Konfederalne skupine Evropske združene
levice/Zelene nordijske levice Svetu o posredovanju informacij Parlamentu in Komisiji o
odprtih vprašanjih v Svetu v zvezi z direktivo o azilnih postopkih (O-0177/2010 -
B7-0002/2011).

Nadja Hirsch,    vlagateljica  .  – (DE) Gospod predsednik, v Evropskem parlamentu smo
se dogovorili, da želimo vzpostavitev enotnega evropskega azilnega sistema do leta 2012.
To med drugim pomeni tudi uvedbo enakih ali podobnih pogojev v vseh državah članicah.

Uvajanje sistema pa je naletelo na odpor, predvsem zaradi tega, ker smo pri razpravi o
azilnem svežnju prejeli pomanjkljive informacije, včasih nikakršnih informacij, včasih pa
celo nasprotujoče si informacije. Imeli smo zelo malo podatkov za finančne ocene v zvezi
z Direktivo o postopkih in stroški v državah članicah. Naš namen je pozvati Komisijo, naj
Parlamentu posreduje ustrezno študijo ali potrebne podatke. To velja za področja, kot so
storitve tolmačenja, pa tudi pravne nasvete. Ni jasno, kakšni bodo dejanski učinki v državah
članicah.

Na drugi strani pa je med revizijo Direktive o postopkih postalo jasno, da lahko oblikujemo
kakovosten in hiter postopek v prid obeh strani, saj bo omogočal hitro odločanje, tako da
bodo zadeve ljudem jasnejše in bo delež napak manjši. Cilj nas liberalcev je Komisijo v
celoti podpreti pri njenih načrtih. Potrebujemo pa argumente, tudi za razprave z državami
članicami, argumente, ki bodo razodevali učinke revizije azilnega svežnja in še zlasti
Direktive o postopkih. Zato pozivamo Komisijo, naj nam zagotovi pravo podporo, da bo
lahko azilni sveženj zaživel v letu 2012 in bomo lahko vzpostavili enotni evropski azilni
sistem.

Monika Hohlmeier,    vlagateljica. – (DE) Gospod predsednik, EU se mora spopasti s
problemi migracije in pravice do azila. Komisija je predstavila ustrezne predloge. Nimamo
pa še natančne analize uveljavitve veljavnih zakonskih določb. Prav tako ni skoraj nikakršnih
podrobnih izračunov in analiz novih predlogov. Skupina Evropske ljudske stranke
(Krščanskih demokratov) z vsem srcem podpira pravico do azila in pravico do zaščite
tistih, ki ju res potrebujejo.

Ob pogledu na dejansko stanje pa je žal očitno, da ljudje prosijo za azil iz najrazličnejših
razlogov ali celo sistematično zlorabljajo sistem. Pravica do azila in podrejena pravica do
zaščite ne moreta biti orodje za množično priseljevanje v 27 držav članic. Poskrbeti
moramo, da izvajalci organizirane trgovine z ljudmi ne bodo služili milijard evrov na račun
usod ljudi zaradi naše pravice do azila.

Azilni postopki morajo ustrezati svojemu namenu in jih je treba izvajati zelo pazljivo.
Žrtvam preganjanja moramo zagotoviti zatočišče v EU. Zato so v novih osnutkih določene
obveznosti Komisije v zvezi s tem. Menim, da je večina določb primernih, vključno s
tolmačenjem, ustrezno zdravstveno oskrbo in upoštevanjem potrebe po posebni zaščiti.
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Rada pa bi omenila tudi točke, ki se mi zdijo sporne. Oblasti v državah članicah imajo
zagotovljenih vse premalo možnosti za preprečevanje zlorab. Možnost pospešenega
postopka in postopka na meji bi morala biti omejena s kaznimi. Premalo je možnosti za
uporabo sankcij v primerih, kadar prosilec resno krši svoje obveznosti sodelovanja.
Nasprotno, če prosilec za azil izgine, država članica sploh ne more zaključiti postopka z
odklonitvijo azila. Če se ponovno pojavi, ima na voljo obsežen nabor postopkovnih
možnosti. Celo v primerih očitno neutemeljenih prošenj je pospešeni postopek mogoč
šele po drugi zaporedni prošnji. To bo znatno povečalo stroške.

Sedanji osnutek Komisije predvideva brezplačno pravno svetovanje odvetnika, kar bo tudi
znatno povečalo stroške državam članicam. Želela bi le, da bi Komisija ponovno pretehtala
praktične posledice svojega predloga, finančne učinke in težave, ki bi jih povzročil organom
držav članic. Želimo doseči sistem po visokih standardih, mora pa biti izvedljiv in že sedaj
preobremenjenim državam članicam ne sme nalagati popolnoma neuresničljivih nalog.

Sylvie Guillaume,    vlagateljica. – (FR) Gospod predsednik, najprej bi rada poudarila, da
je po mojem mnenju eno od vprašanj pri naši razpravi vzpostavitev enotnega evropskega
azilnega sistema do leta 2012, ki nas bo končno rešil kopičenja najslabših nacionalnih
azilnih praks.

To ugotovitev moramo imeti pred očmi, saj pomeni, da je potreben premik k večji
usklajenosti na podlagi skupnih pravil. Prepričana sem namreč, da samo praktično
sodelovanje ne bo odpravilo sedanjih razhajanj med nacionalnimi azilnimi sistemi.

Prav tako bi rada, če dovolite, izrazila zaskrbljenost nad trenutnim stanjem glede skupnega
evropskega azilnega sistema zaradi vrste zastojev v Svetu. Prihodnost tega zahtevnega
podviga je vse prej kot jasna. Pomisliti moramo samo na poskus Komisije, da bi rešila
položaj z napovedanim predlogom za prenovo obeh direktiv.

Ob upoštevanju vsega tega pa se moramo pogovoriti o stroških, saj so stroški težišče naše
današnje razprave. Slišimo, da bodo trdnejša postopkovna jamstva znatno povečala finančna
bremena držav članic pri pregledovanju prošenj za azil, ki jih bodo ob stanju proračunov
v sedanji gospodarski krizi prizadela še huje.

Rada pa bi ponovila, da so neučinkoviti, površni postopki za države članice še dražji.
Prepričana sem, da nam bo prenos sredstev v zgodnejšo fazo, kot ga zagovarja Komisija v
svojem predlogu prenovitve, z drugimi besedami, izboljšanje prvostopenjskih postopkov,
srednjeročno omogočil izkoristiti prednosti ekonomije obsega.

Zakaj? Ker bodo usklajeni postopki organom že na samem začetku omogočili lažje
odkrivanje neupravičenih prošenj in jim zagotavljali jasnejše smernice in podlage za
odločanje. Tako bodo lahko hitreje sprejemali pravilne odločbe, kar bo skrajšalo postopke
in zmanjšalo število pritožb in razveljavitev odločb na sodiščih, torej bodo nižji tudi stroški
pridrževanja, s tem pa tudi skupni stroški.

Ko že govorimo o stroških, zakaj ne bi spregovorili tudi o dublinskem sistemu Eurodac?
Zakaj ni še nobena država članica zahtevala poročila o stroškovni učinkovitosti uporabe
tega sistema? Znano je le to, da neznosnih človeških posledic ne morejo utemeljiti nikakršne
presoje na osnovi prepričljivih podatkov, niti glede dejanskih prehodov niti glede
preprečevanja naknadnih gibanj in večkratnih prošenj, čeprav so bili prav to razlogi za
vzpostavitev dublinskega sistema. Če že moramo, torej govorimo tudi o stroških, ampak
razmišljajmo o sistemu kot celoti, tudi o stroških dublinskega sistema.
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Kot poročevalka o Direktivi o azilnih postopkih sem prepričana, da je sedanja raven
usklajenosti nezadostna in da škoduje kakovosti in učinkovitosti procesa. Za te
pomanjkljivosti plačujejo tako države članice kot žrtve preganjanja. Naš cilj ostaja leto 2012,
ne smemo pa imeti občutka, da moramo potisniti skozi postopek besedilo na podlagi
najmanjših skupnih imenovalcev samo za to, da se bomo držali rokov. Potrebujemo
pravične, dostopne in učinkovite postopke in to vsekakor ostaja moj osebni cilj in cilj naše
politične skupine v tej razpravi.

Hélène Flautre,    vlagateljica. – (FR) Gospod predsednik, menim, da je namen naše razprave
pripraviti Svet, da bo končno pokazal svoje barve, kajti reči moram, da je ob tako
ambicioznem, pa tudi nujnem, svežnju azilne reforme prav neverjetno, da dobivamo samo
drobce informacij, včasih celo protislovnih, o tem, kakšne zadržke ima Svet glede teh
predlogov, ki jih ima na mizi že zelo dolgo.

Svitati se nam začenja, da se Svet ali država članice morda obotavljajo zaradi stroškov, ni
pa jasno niti to, kaj naj bi to pomenilo. Ali govorijo o človeških stroških, političnih stroških
ali finančnih stroških? Te vrste stroškov so včasih tako ali tako prepletene med seboj.

Nekaj pa je gotovo: v Evropi danes obstajajo primeri neustreznih praks in nezadostne
zaščite. Prvič, ne drži, da vsi problemi sveta ležijo na plečih Evrope. Na primer, leta 2007
je Evropa, če se ne motim, sprejela le 14 % svetovnih beguncev. Drugič, nekatere sedanje
prakse so popolnoma nesprejemljive. V mislih imam primere, kot so falometrično testiranje
v Češki republiki, tu, sredi Evrope, pa dokumente Odbora proti mučenju, ki razkrivajo
precej primerov prisilnega vračanja v domačo državo brez pravice do pritožbe ali na podlagi
pospešenega postopka.

Mislim, da res lahko govorimo o stroških: lahko bi na primer govorili o stroških izgona
migrantov, ki so zelo visoki: francoski senat trdi, da znašajo 20 tisoč EUR na izgnano osebo.
Predvsem pa lahko govorimo o tem, kako lahko stanje izboljšamo. Vsekakor bi se lahko
vprašali, kako lahko izboljšamo postopke odločanja na prvi stopnji, kot se sprašuje
gospa Guillaume v svoje poročilu, saj je približno 50 % prvostopenjskih odločb po pritožbi
razveljavljenih. Očitno so mogoči občutni prihranki pri finančnih, človeških in političnih
stroških.

Lahko bi si ponovno ogledali zmote Dublinske konvencije, in po mojem mnenju bi si jih
moral Svet ogledati zelo pazljivo, saj tudi te zmote povzročajo zelo težke človeške in
finančne stroške.

Na koncu, in s tem bom zaključila, zelo drago je tudi pridržanje, kot potrjuje tudi študija
Parlamenta. Stroški pridržanja prosilcev za azil so strašanski. To moramo povedati, to
moramo povedati ljudem in o tem mora razpravljati Svet. To je skrajno nujno.

Cornelis de Jong,    vlagatelj. – (NL) Gospod predsednik, včasih smo žrtve lastnega načina
dela. Če bi imeli eno samo direktivo o azilu, ki bi urejala postopke, merila presojanja in
sprejema, bi imeli samo dve izbiri: sprejeti direktivo, s spremembami ali brez njih, ali pa
neuspeh pogajanj. Tak scenarij bi Evropskemu parlamentu omogočil reči „ne“ skupni azilni
politiki in „ne“ sistemu, oblikovanem po Dublinski uredbi.

Resnica pa je drugačna. Imamo cel niz direktiv. Svet se lahko odloči za prednostno
obravnavo ene direktive, drugo pa oceni za preveč sporno. Ne bo dolgo, ko se bomo znašli
v položaju, ko se bomo na primer sicer lahko pogajali o novi Dublinski uredbi, ne bomo
pa še dosegli soglasja glede azilnega postopka ali sprejema. Razmislimo, kakšne bi lahko
bile posledice. Če bi se to zgodilo, bi državam članicam naložili odgovornost za
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pregledovanje prošenj za azil, ne bi pa bilo nikakršnih jamstev, da bodo prošnje pregledovale
ustrezno in da bodo humano skrbele za prosilce. To se mi zdi popolnoma nesprejemljivo,
še zlasti v sedanjih razmerah.

Zato imam za Svet in Komisijo naslednje vprašanje: kako boste rešili direktivo o azilnih
postopkih iz sedanjega brezvetrja, ne da bi žrtvovali kakovost? Kmalu boste od Parlamenta
prejeli več predlogov, kako bi lahko to direktivo izboljšali. Ali boste poskusili državam
članicam poslati jasen signal, ki ste ga prejeli od poslancev, in ali se boste odločno
zoperstavili morebitnemu vztrajanju držav članic pri pristopu à la carte?

Za konec bi rad nekaj razjasnil. V svojem vprašanju ne omenjam stroškov azilnega postopka.
Omembo sem opustil, ne zato, ker ne bi poznal tega problema, ampak zato, ker se mi zdi
humano ravnanje s prosilci za azil bistvenega pomena. Zato so potrebni gladek postopek
in primerni pogoji sprejema. Če tega ne bomo ustrezno uredili, ne bom želel sodelovati
pri nikakršni drugi dodatni pobudi. Upam, da me Evropska komisija pri tem v celoti podpira.

Enikő Győri,    predsedujoča Svetu. –  (HU) Gospod predsednik, hvala za prijazne besede.
Gospod predsednik, komisar, spoštovani poslanci, rada bi se zahvalila Parlamentu, ker mi
je nocoj dal možnost govoriti o zelo pomembnem vprašanju postopkov v zvezi s prošnjami
prosilcev za azil.

Parlament je na Svet naslovil pet vprašanj in, ker so vsa povezana s predlogom Komisije
za prenovitev direktive o azilnih postopkih, predlagam, da o teh petih vprašanjih
razpravljamo kot o enem.

V vaših vprašanjih ste se sklicevali na poročilo Komisije iz septembra 2010 o uporabi
direktive o azilnih postopkih. To poročilo potrjuje, da še naprej obstajajo znatne razlike
med državami članicami v smislu azilnih postopkov in postopkovnih jamstev. Svet in
Evropski parlament se strinjata, da to ni v skladu z našim medsebojno sprejetim ciljem
ustvarjanja skupnega evropskega azilnega sistema. Oktobra 2008 je Evropski svet sprejel
Evropski pakt o priseljevanju in azilu, v katerem je poudarjeno, da so EU in njene države
članice zavezane poštenemu, učinkovitemu in skladnemu reševanju izzivov in priložnosti,
ki jih predstavljajo migracije in azil.

Med drugim ta pakt vsebuje posebno zavezo za sprejemanje nujnih pobud za dokončanje
ustanovitve skupnega evropskega azilnega sistema. Evropski svet je zato povabil Komisijo,
naj predloži predloge za ustvarjanje enega azilnega postopka, ki vsebuje skupne norme.

Stockholmski program je tudi jasno določil, da mora v smislu ustvarjanja skupnega
evropskega azilnega sistema povečano usklajevanje ostati eden temeljnih političnih ciljev
EU. Po tem, ko je Evropski svet tako dal temu procesu politični zagon, je Komisija predložila
več predlogov na področju azilne politike, v letu 2008 in tudi v letu 2009: Eurodac, kakor
ste že omenili v uvodni razpravi, predlog za spremembo dublinske uredbe ali predlog za
spremembo direktive o pogojih za sprejem; podobno tudi predlog za ustanovitev
Evropskega urada za podporo azilu in nazadnje predlog za spremembo direktive o azilnih
postopkih in direktive o pogojih za sprejem prosilcev za azil.

Po tem, ko je Komisija te sprejela, se je Svet takoj lotil dela. Na tej stopnji so Svet in njegova
pripravljalna telesa vse predloge intenzivno in podrobno pregledali. Do danes je bil edini
izmed teh predlogov, ki ga je Parlamentu in Svetu uspelo sprejeti, uredba o ustanovitvi
Evropskega urada za podporo azilu in vesela sem, da bo urad kmalu začel delovati. Lani
sta se Parlament in Svet dogovorila tudi o spremembi direktive o statusu rezidentov za
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daljši čas, ki menim, da bo dala pomemben zagon za nadaljnje delo na področju skupnega
evropskega azilnega sistema.

Žal se je napredek na drugih področjih izkazal za težjega, kakor se popolnoma upravičeno
pritožujete. Prepričana sem, da se popolnoma zavedate politične občutljivosti in tehničnih
težav tega vprašanja. Pri tem bomo mi, Svet, in verjamem, da tudi Parlament, potrebovali
več časa. Kakor ste zelo točno izpostavili v predloženih vprašanjih, vsebuje predlog za
prenovitev direktive o azilnih postopkih zlasti veliko število problematičnih vprašanj. Tudi
Parlament oblikuje svoje stališče, ki je dober znak zapletenosti procesa. Jasno je, da ostajajo
v Svetu precejšnje skrbi v zvezi z več vprašanji, povezanimi s tem predlogom. Ta zlasti
zadevajo vprašanje morebitnih učinkov predlaganih ukrepov na stroške nacionalnih azilnih
postopkov in učinkovitosti takšnih postopkov. Sami ste prej nocoj omenili, da moramo
vsekakor posvetiti posebno pozornost učinkovitosti in stroškom. Države članice močno
podpirajo cilje usklajevanja z namenom doseganja sporazuma glede nekih skupnih
temeljnih norm in vrednot ter enotnih meril zaščite. Kot takšne so države članice zavezane
popolnemu spoštovanju pravice prosilcev za azil do zaščite.

Vendar države članice želijo poskrbeti za vzdržnost svojih sistemov, zlasti z upoštevanjem
sedanjih težkih gospodarskih razmer. Da bi to dosegli, je treba uravnovesiti zagotovila za
prosilce za azil in pravila, ki morajo biti učinkovita in izvedljiva in katerih posledica ne
smejo biti povečana upravna in finančna bremena. Na splošno je Svet prepričan, da bodo
imeli tisti, ki sploh ne potrebujejo zaščite, kakor je že omenila gospa Hohlmeier, spodbudo
za zlorabljanje azilnega sistema, če nam ne bo uspelo doseči ustreznega ravnotežja v tem
smislu. Takšno zlorabljanje lahko škoduje tistim prosilcem za azil, ki resnično potrebujejo
zaščito in lahko dolgoročno ogrozijo vprašanje azila v Evropski uniji. V tej zvezi je dobilo
obvestilo Komisije, da namerava predložiti spremenjeni predlog, veliko podpore v Svetu
in mislim, da ga bo komisar kmalu dopolnil.

Prepričana sem, da nam bo ta novi predlog dal nov zagon za razpravo v Svetu, kar bo
zagotovilo, da bo ta predlog odražal mnenja Sveta in tudi Parlamenta. Tako bomo lahko
napredovali pri zadevi v zvezi s predlogom o azilnih postopkih, kar je, kakor ste pravilno
izpostavili v predloženih vprašanjih, pomemben element azilnega svežnja. Temu moram
dodati, da so države članice v odgovor na obvestilo Komisije trdno izrazile svojo
pripravljenost, da prispevajo svojo pomoč Komisiji pri pripravi novega predloga.

V tem smislu mi, prosim, dovolite, da izpostavim še en vidik. Točnejša ocena stroškov
pregledovanja predloženih prošenj bi bila poenostavljena, če bi imeli takšno oceno, kar bi
nam omogočilo izvesti ustrezno razpravo v Svetu. Žal vas moram obvestiti, da v Svetu
nimamo takšnih informacij. V skladu s Pogodbami spada pregled prošenj za azil v
pristojnost držav članic. Zbiranje in naročanje informacij, povezanih s stroški pregledovanja
prošenj za azil, niso naloga, ki jo Pogodbe podeljujejo Svetu. Zato se kot predstavnica Sveta
v tej razpravi ne morem zavezati, niti v svojem imenu niti v imenu Sveta, da bi zagotovila
zadevne informacije. Vendar pa Svet seveda ostaja zavezan nadaljevanju svojega dela v
zvezi s predlogom za spremembo direktive o azilnih postopkih in rada bi se vam zahvalila
za delo, ki ste ga opravili do zdaj, in verjamem, da bo Komisija vključila ugotovitve, ki ste
jih do zdaj podali v novem predlogu.

Računamo na zavezanost in strokovno znanje Evropskega parlamenta. Madžarsko
predsedstvo je prepričano, da bomo z ustreznim sodelovanjem lahko napredovali tudi na
tem področju. Upoštevajte, prosim, da je cilj madžarskega predsedstva pripraviti skupni
evropski azilni sistem, ki je načrtovan za leto 2012. Tudi vi ste tu omenili več zakonov,
pri katerih si vsekakor želimo napredka. Pred koncem madžarskega predsedstva
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nameravamo doseči politični sporazum v razpravi o direktivi o pogojih za sprejem prosilcev
za azil, pa tudi na področju dublinske uredbe. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi
povečali skladnost med Parlamentom in Svetom tudi v zvezi z vprašanji, povezanimi s
tem postopkom.

Štefan Füle,    član Komisije  .  – Gospod predsednik, direktiva o azilnih postopkih je bistveni
element skupnega evropskega azilnega sistema. Cilj Komisije je vzpostaviti sistem, ki je
uravnotežen, pošten, učinkovit in stroškovno učinkovit. Finančni vpliv je odločilen vidik
vsakega predloga Komisije in je temeljito ocenjen.

Komisija je izvedla obsežno raziskavo v času priprave predloga direktive o azilnih postopkih
v skladu z zahtevami za presojo vpliva. Ocena finančnega vpliva je v glavnem temeljila na
statističnih informacijah in podatkih, pridobljenih od držav članic z obsežnimi vprašalniki,
ki jih je poslala Komisija.

Le nekaj držav članic je lahko prepoznalo vse stroške azilnih postopkov. Drugi so zagotovili
nekatere elemente, v glavnem glede stroškov pravne pomoči in tolmačenja. Komisija je
presodila finančne posledice na podlagi razpoložljivih informacij.

Komisija je zaključila, da naj bi imel glede na cilj zmanjšanja stroškov med drugim prednost
pristop, ki temelji na osredotočanju sredstev na zgodnejše obdobje: tj. vlaganje sredstev v
zgodnejše stopnje azilnega postopka, da bi ga pospešili, poskrbeli za njegovo večjo
učinkovitost in poštenost. Dodatne naložbe v postopku na prvi stopnji izboljšajo
učinkovitost azilnega procesa. Takšne naložbe so izravnava zaradi prihrankov na stopnjah
prijave in zmanjšanje celotnih stroškov sprejema.

Izbor tega pristopa so v celoti podprle ugotovitve nedavnega projekta v Združenem
kraljestvu, tako imenovanega pilotnega projekta „Solihull Pilot“, predstavljene na ministrski
konferenci o azilu v letu 2010. Ta projekt je potrdil hipotezo, da osredotočanje sredstev
na zgodnejše obdobje azilnega procesa – zlasti z zagotavljanjem dostopa do merodajnih
pravnih nasvetov za prosilce za azil na začetku postopka in omogočanje, da pravni
zastopnik medsebojno deluje z nosilcem odločanja – vodi do pomembnih izboljšav v
kakovosti odločitev na prvi stopnji.

Posledica tega so bile mnogo hitrejše odločitve in večji odstotek pozitivnih odločitev na
prvi stopnji, manj prošenj in večji odstotek selitev v države izvora. Mogoče je bilo znatno
zmanjšati izdatke za prošnje in za nastanitev ter blaginjo. Ti prihranki so znatno prevladali
nad dodatnimi stroški za pravno pomoč.

Rad bi vas spomnil tudi na nedavno študijo, ki jo je pripravil Evropski parlament, o delitvi
bremena med državami članicami za sprejem iskalcem azila, ki zagotavlja analizo stroškov
azilnih postopkov in sprejema, vključno s pravno pomočjo.

Da zaključim, Komisija je znatno pozornost posvetila elementu stroška kot dela presoje
vpliva. Ugotovitve so potrdili empirični dokazi in informacije je dopolnila študija
Evropskega parlamenta. Zato Komisija ne namerava pripraviti še ene študije o stroških.
Vendar pa bo Komisija med naslednjimi stopnjami pogajanj o direktivi o azilnih postopkih
še naprej pozorno spremljala stroškovne vidike.

Simon Busuttil,    v imenu skupine PPE. – Gospod predsednik, nobenega drugega vprašanja
ni, kot je ta, da je azilni sveženj zdaj blokiran in to je škoda. To je nesrečen položaj in vsi
bi se morali po svojih najboljših močeh potruditi in odpraviti blokado tega položaja.
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Lahko se spomnim številnih razlogov, zakaj je položaj blokiran. Najprej, kaže, da smo se
osredotočili na nove predloge, čeprav vsi vemo, da obstaja zakonodaja, ki si jo države
članice prizadevajo izvajati – in to je med državami članicami ustvarilo slab občutek, ker
se očitno niso pripravljene pomakniti na nove zakone, če imajo težave z obstoječimi.

Drugič, novi predlogi prestavljajo in predvidevajo nove in mnogo višje obveznosti in
bremena, ki so včasih nerealna, zlasti v sedanjih razmerah, in ki bi lahko, kakor je že bilo
izpostavljeno, prav tako vodila do zlorab, ki bi se jim bilo treba izogniti.

Tretjič, vsekakor obstaja pomanjkanje finančne ocene, študije, ki bi določila stroške, in
bojim se, da se ne morem strinjati z vami, komisar: mislim, da študija, ki jo je izvedel
Evropski parlament o delitvi bremena, ni povezana s stroški teh predlogov. V vsakem
primeru mora Komisija preučiti finančne posledice svojih lastnih predlogov.

Poleg tega ni nikakršnega predloga glede ustreznega in pravno zavezujočega mehanizma
za delitev bremena in tudi to ustvarja težave za številne države članice in tudi za ta
parlament.

Nazadnje, Svet še vedno zavlačuje s predlogi, kot je revizija dublinske uredbe. Zelo sem
vesel, da slišim Svet, ki pravi, da bo predsedstvo pazljivo posvetilo pozornost temu in da
bo povečalo prizadevanja, da najde rešitev za dublinske spise.

Težko je. Smo v težkem položaju in moramo ven iz njega. Skupina EPP je še vedno močno
odprta za sodelovanje s Svetom in najpomembneje z drugimi skupinami tu v Parlamentu,
da poskusi doseči kompromis, ki je sprejemljiv za vse.

Cecilia Wikström,    v imenu skupine ALDE. – (SV) Gospod predsednik, vse institucije EU
imajo rok do leta 2012, ko bo moral biti pripravljen skupni evropski azilni sistem. Priznati
moram, da imam glede tega hkrati občutek upanja in obupanost. Ali nam bo uspelo to
narediti ali ne? Temelji na skupnem sistemu za sprejemanje prosilcev za azil, pregled prošenj
in odločitve glede prihodnosti teh ljudi. Ko bomo imeli ta sistem dodelan, bo enak v vseh
državah, kar pa danes ni tako. Zdaj obstajajo velike razlike glede tega, kako so ljudje sprejeti
v naših državah članicah.

Iz poročila, ki ga je ravno omenil komisar Füle, vemo, da je dejstvo, da obstajajo velike
razlike v tem, kako države članice sprejemajo prosilce za azil. Vemo tudi, da se stroški
zmanjšajo, ko povečamo kakovost odločitev na prvi stopnji. Zdaj pripravljamo spremembe
za direktivo o postopkih in zato bi bilo za nas v Parlamentu zelo pomembno, da se
zavedamo posebnih stroškov za različne države članice, ko gre za azilni postopek.

Menim, da bomo z izvajanjem temeljitih pregledov zmanjšali nevarnost za napake in za
to, da se ljudje znajdejo v težavah. Zanimivo bo videti, ali lahko Komisija izdela temeljitejši
postopek in pokaže, kako lahko zmanjšamo stroške sprejemanja prosilcev za azil.

Na koncu bo to morda odločilna utemeljitev, ki jo je omenil gospod Busuttil, z drugimi
besedami, ključ do tega, da se odpravi blokada položaja glede stalnih položajev, o katerih
govori Svet. Globoko obžalujem dejstvo, da je Svet v tem procesu tako zaprt.

Danes nas je obiskala madžarska predsednica vlade, ki je prevzela predsedovanje Sveta in
zdaj bi rada prosila madžarsko predsedstvo, naj nadaljuje z dobrim delom, ki se je začelo,
ko je predsedovala Belgija. Neugodno bi bilo, če bi se ta proces ustavil. Skupaj lahko
vsekakor razvijemo delujoč azilni sistem, ki ima za ključna pojma človečnost in spoštovanje
naših kolegov, in to lahko naredimo do leta 2012. Še naprej moramo upati in skrbeti, da
bo to mogoče.
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Rui Tavares,    v imenu skupine GUE/NGL . – (PT) Gospod predsednik, mislim, da so v teh
razpravah vedno namigi, da so humanitarni ukrepi dragi, tako da humanitarnih ukrepov
ne izvajamo, ker je to drago, ampak ti namigi imajo tudi zanimivo soodvisnost: humanitarne
ukrepe bi izvajali, če ne bi bili predragi. No, stvar je taka, da obstajajo primeri, kjer je
humanitarna politika cenejša politika. Nedavna študija britanskega spodnjega doma
dokazuje natanko to: sistem, ki dopušča hiter odziv za prosilce za azil, je mnogo cenejši,
zamuda in prisilno izseljevanje družin pa je tudi dražje.

Govorimo le o upravnih stroških in pri tem ne upoštevamo stroškov za same prosilce za
azil, tiste, ki so upravičeni do azila, in tudi tiste, katerih prošnje se nazadnje zavrnejo zaradi
pravih ali napačnih razlogov.

Zastavlja se vprašanje: če lahko izvajamo humanitarne ukrepe, izpolnjujemo svoje moralne
dolžnosti in to počnemo ceneje, zakaj tega ne počnemo? EU nima usklajenega načrta za
ukrepanje, prav tako nima skupnega načrta za ukrepanje in jemljem si pravico, da se tu ne
strinjam z gospodom Busuttilom: to ni zato, ker je izvajanje sedanje zakonodaje drago za
države članice, ampak zato, ker je to izvajanje pristransko in nepopolno. Zdaj imamo
politiko, ki je samo represivna in je na koncu nepoštena do prosilcev za azil, oblasti in
navsezadnje, kot zdaj odkrivamo, tudi do evropskih davkoplačevalcev.

Svet prosim, naj nam da aktualne informacije in naj odgovori na ta vprašanja, da bomo
lahko končno napredovali k dosledni in usklajeni politiki.

Gerard Batten,    v imenu skupine EFD. – Gospod predsednik, ta razprava je posledica
izvajanja skupnega sistema priseljevanja in azilnega sistema, vključenega v Lizbonsko
pogodbo. Države članice še bolj izgubljajo nadzor nad svojimi usodami in hkrati morajo
plačevati – kot za zdaj še ni znano – strošek tega privilegija.

Britanski azilni sistem je že zdaj zmešnjava, z več tisoč neodločenimi primeri in prosilci,
ki so se preprosto izgubili in izginili. Celotni sistem je v osnovi posel za tiste, ki niso
upravičeni do zakonitega priseljevanja. Ugotavljam, da tu zapravljam čas z govorjenjem
o tem, saj večini med vami popolnoma vseeno za ohranjanje demokratičnih sil države.
Večina med vami je navdušena nad groteskno fantazijo sveta neskončnega povezovanja
EU, kot liki na nekakšni sliki Hieronymusa Boscha, ampak Britancem bodo nekega dne
morali odgovarjati izdajalski in zahrbtni politiki v Britaniji, ki so to omogočili z zavrnitvijo
referendum o Lizbonski pogodbi.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Gospod predsednik, cilj je standardizirati pravico do azila
v EU do leta 2012. Vendar pa ni jasno, ali bomo še lahko, na primer, izkoristili hitri izgon
v tranzitnih območjih, kar se je v Nemčiji izkazalo za koristno.

Komisija je zavrnila načrt za opustitev te uredbe o letališčih s skrivnostnimi izjavami, ki
kažejo, da bo v prihodnosti prosilce za azil še vedno mogoče zavrniti na meji, če bodo
prišli iz varne države.

Vsi smo seznanjeni z razpravo o tem, kaj je varna država, in mnenja o tem se v Evropi
močno razlikujejo. Načrt je tudi, da se bratom in sestram da pravica, da ostanejo, kar je v
preteklosti veljalo le za starše in poročene pare, in da se podaljša pravica do zdravstvene
oskrbe. Nočem niti začeti razpravljati o predlogih, da bi bilo treba prosilce za azil
obravnavati v skladu s sistemom socialne varnosti v zadevni državi.

Zato močno dvomim, da bodo ti predlogi zmanjšali stroške postopka. Dvomim tudi, da
bo manj birokracije. Menim, da bo breme za države članice večje in da bo zakonodaja o
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azilu ublažena, kar bo na koncu pripeljalo do povečanega pritoka priseljencev. Žal to za
Evropo ni dobro.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ni dvoma, da je
ta direktiva o postopkih posebno pomembna. Ko je status begunca enkrat strogo potrjen,
pomeni, da bi moral biti postopek hiter in tekoč in to, odkrito rečeno, ni bilo tako.

Medtem ko se je azilni sveženj, ki bi moral opredeliti nov, bolj posodobljen referenčni
okvir, zataknil v Svetu, se je v državah članicah pojavilo drugačno stališče glede učinkovitosti
azilnih postopkov, ki temeljijo na že veljavnih pravilih. Komisarju in predsedujoči pravim,
da ne morete prositi, da se zaradi krize zmanjša financiranje, ki je potrebno za pomemben
postopek, ali zaradi drugih utemeljitev, ki po mojem mnenju niso v celoti prepričljive glede
postopka, ki se zdaj zavlačuje.

Pošteno je, da bi morali imeti ljudje, ki ne morejo ostati v svoji državi zaradi zabeleženih
političnih, verskih ali drugih razlogov, pravico, da jih sprejmejo države članice, ravno tako
kot je enako nujno zanikati pravico sprejetja, če nekdo, ki trdi, da je begunec, to dejansko
ni. Res je, stockholmski program je to načelo trdno izrazil: v zadnjih dveh letih je bilo
vloženih 250 tisoč prošenj, kar je velika številka, čeprav manjša kot tista v zadnjem
referenčnem letu. Potrebni so svetovanje, verjetno tolmačenje, nižji stroški in uravnoteženo
deljenje bremen.

Verjetno je potrebno boljše in prizadevnejše delo uradov za podporo – zanašamo se na
tistega na Malti – in to, da Evropska unija resnično hoče narediti odločilen korak naprej,
da beguncem zagotovi njihove pravice, a da hkrati vstop v države članice EU omogoči le
tistim, ki so upravičeni do tega, da se jih razvrsti med begunce.

Claude Moraes (S&D).   – Gospod predsednik, kakor je dejala kolegica, gospa Guillaume,
je to ključni trenutek v razvoju evropskega azilnega sistema. Imeli smo nekaj pravega
napredka v nekaterih delih svežnja – vključno s poročilom, ki smo ga med belgijskim
predsedstvom pripravili o upravičencih do mednarodne zaščite – ampak očitno je, da so
to le stranski elementi azilnega svežnja. Danes je treba izpostaviti, da prenovitev postopkov
predstavlja temelj svežnja.

Zato je nujno, da se pomaknemo naprej glede te prenovitve v smislu hitrega približevanja
roku za izdelavo skupnega evropskega azilnega sistema leta 2012. Ena od ponavljajočih
se kritik s strani držav članic glede predlaganih postopkov za prenovitev je, da bodo vodili
do nepotrebnih finančnih bremen za njih, ampak obstajajo pomembni dokazi – in
izkazujem spoštovanje temu, kar je Komisija povedala o projektu Solihull v Združenem
kraljestvu –, da osredotočanje sredstev za azilne postopke na zgodnejše obdobje vodi do
boljših odločitev na prvi stopnji; kakovostno odločanje je ključni element, ki ga ne smemo
spregledati. Zato od držav članic hočemo več informacij, ki podpirajo njihove zahteve.

Vendar pa bi rad poudaril, da ta razprava ne bi smela biti povezana le s stroški. Kakor je
povedal gospod de Jong, je prenovitev postopkov povezana z usklajevanjem praks in
dvigovanjem standardov po EU. Jasno je, da se standardi med državami članicami preveč
razlikujejo in da je treba sedanji pravni okvir revidirati. Vemo, da bo Komisija glede na
nasprotovanja Sveta predložila revidiran predlog za prenovitev v naslednjih mesecih.
Parlament bi moral predložiti močno stališče o tej zadevi, da bi zagotovil, da Komisija ne
bo omilila svojega prvotnega predloga.

Pravica do pravne pomoči, zagotovilo osebnega razgovora, omejitve glede uporabe
pospešenih postopkov; vsa ta varovala so nujna za pošten in učinkovit azilni sistem. Cilj
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doseganja skupnega evropskega azilnega sistema ni cilj, ki ga je določil Parlament; vsi se
spomnimo, da je bil leta 1999 v Tamperi Svet tisti, ki je določil te cilje; te cilje so ponovno
postavili v Haagu in v Stockholmu, zato preglejmo svojo zgodovino in razumimo, da smo
od Sveta odvisni, da odpravi blokado sistema, in sodelovali bomo z madžarskim
predsedstvom, da bi poskusili ohraniti gonilno silo belgijskega predsedstva.

To je tisto, kar želi videti toliko poslancev kljub različnim stališčem strank; morda želimo
biti priča drugačnim rezultatom, ampak sodelovali bomo in upajmo, da bomo lahko med
madžarskim predsedstvom priča resničnemu napredku.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Gospod predsednik, leta 2012
nujno potrebujemo skupno azilno politiko. Poročilo, ki ga je 8. septembra predstavila
Komisija, izpostavlja številne ovire, s katerimi se srečujejo države članice, ko poskušajo
doseči cilje Direktive 2005/85/ES.

Pravica prosilcev za azil do pravne pomoči se uporablja na različnih ravneh. Mnoge države
članice se zatečejo k direktivi pri zagotavljanju pravne pomoči na pritožbeni stopnji,
medtem ko druge zagotavljajo to pravico med postopkom oddaje vlog in na drugi stopnji.

Nekatere države članice zahtevajo dokaze o uspešnosti, da bi se odločile, ali je na pritožbeni
stopnji zagotovljena brezplačna pravna pomoč ali ne. V večini primerov obstajajo velike
razlike glede rokov za pritožbo, medtem ko primernost avtomatične prekinitve učinkov
zavrnitev predstavlja tudi težave, saj velja le v šestih državah članicah.

Te razlike kažejo, da je treba direktivo revidirati. Pri reviziji Komisija poudarja potrebo, da
se prizadevanja osredotočijo na začetno stopnjo postopka, da bi bila učinkovitejša pri
razlikovanju, kateri ljudje imajo pravico do zaščite. Komisija pravi, da bo ta ukrep pomagal
prihraniti znatne stroške za tolmačenje in pravno pomoč na drugi stopnji.

Vendar pa predloga ne spremlja podrobna študija tega, kakšni bi bili stroški tolmačenja in
pravne pomoči na prvi stopnji, pa tudi ne glede stroškov, ki jih države članice dejansko
zdaj sprejemajo pri uporabi evropske zakonodaje.

Zaradi tega mora Komisija zagotoviti informacije glede dejanskih stroškov, povezanih z
njenim predlogom, da se prizadevanja osredotočijo, in mislim, da zavrnitev, ki sem jo
ravno slišal od Komisije, ni sprejemljiva. Iskreno verjamem, da to ni sprejemljivo in da je
treba o tem ponovno premisliti ali to opredeliti.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Gospod predsednik, gospa Győri, dobrodošli v
tem parlamentu, ki je bil tudi vaš, in menimo, da se, čeprav to ni tema, ki bi jo poznali,
zanimate za ta azilni sveženj, nekaj, za kar si je prizadevalo belgijsko predsedstvo, da bi
madžarsko predsedstvo storilo enako. Čeprav nekatere od vaših pristojnosti niso tiste, ki
so bile tu omenjene, lahko Parlament ukrepa, da bi zagotovil, da bo imela Komisija vse
informacije, ki jih potrebuje glede te teme.

Zavedamo se, kako težko je za Komisijo in Svet zbiranje teh podatkov, saj jih nekatere
države članice niso pripravljene zagotoviti, morda, ker niso izvedle študije glede posledic
izboljšanja postopkov za odločanje glede statusa begunca ali mednarodne zaščite. Morda
države članice menijo, da bo standardizacija teh postopkov izboljšala kakovost prvega
obdobja – kakor je bilo tu že povedano – in zmanjšala število pritožb, ki so zdaj vloženi
in jih morajo upravljati države članice, ki danes prejemajo prošnje za azil.

Morda to ni bilo dovolj izpostavljeno. Učinek raznovrstnega razpona postopkov je, da
nekatere države članice bolje obvladujejo prošnje za azil kot druge. Z izboljšanjem teh
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postopkov bi se predlog Komisije izognil uporabi znatne količine virov in drugotnih gibanj
in zato bi bili stroški skupnega azilnega sistema manjši s standardizacijo postopkov in
izogibanjem stroškov za gostitelja.

Ne govorimo o stroških teh postopkov, ampak pomembneje in tehtneje o stroških tega,
da ni skupnega azilnega sistema. Zdaj imamo na evropskih mejah več tisoč prosilcev za
azil zaradi vojn v Afganistanu in Iraku ter držav, ki so se sesule ali pa so izgubile nadzor,
kot sta Somalija ali Sudan. Ko govorimo o teh stroških, ne upoštevamo človeških stroškov
večmesečnega zadrževanja prosilcev v centrih za pridržanje brez potrebnih jamstev ali
celo jamstev, ki jih imajo naši zločinci, in brez vsakršne pomoči, medtem ko se odbori za
begunce odločajo, ali jim bodo dodelili status ali ne in kakšen bo. Prav tako ne upoštevamo
človeških stroškov tistih, ki imajo več let subsidiarno zaščito in ostajajo v začasnih bivališčih,
ko je njihov edini zločin ta, da so pobegnili pred vojnami in prispeli na čolnih in so dolžni
dati prstne odtise. Njihov zločin je, da niso imeli denarja, da bi šli na letalo in se predstavili
na letališčih.

Ali je Svet pomislil, da pospešitev teh postopkov ne bi le preprečila te tragedije, ampak
tudi stroške nekaterim državam članicam za vzdrževanje tega položaja?

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Gospod predsednik, najprej bi rad čestital vlagateljem tega
vprašanja in posebno kolegici, gospe Hohlmeier, in zelo se strinjam s tem, kar je ravno
povedal gospod Díaz de Mera. Vemo, da je to edini od petih instrumentov, ki obravnavajo
osnove evropskega azilnega sistema. Obravnava minimalne standarde, ki se uporabljajo
za azilne postopke.

Vendar pa poročilo, ki nam ga je Komisija predstavila lansko leto, priznava, da so države
članice sprejele različne prakse in da med postopkovnimi jamstvi, ki jih zagotavljajo
posamezne države članice, obstajajo znatna odstopanja. Med državami članicami so
precejšnje razlike, ki segajo od določb, povezanih s pospešenimi postopki, do tistih, ki so
povezane z osebnimi razgovori, pomočjo in dostopom do učinkovitega pritožbenega
postopka.

Bodimo jasni: nekatere države članice so nepravilno ali nepopolno prenesle to direktivo
in druge je preprosto ne uporabljajo zelo strogo. Imamo dve možnosti: ali opustimo
evropski azilni sistem ali pa moramo odpraviti te postopkovne razlike. Uvesti moramo
izboljšave, torej, izboljšave, ki se zdijo nujne, zlasti izboljšanje kakovosti pregledovanja
prošenj, znano kot osredotočanje sredstev na zgodnejše obdobje. Zato je ocena, ki jo
zahtevamo od Komisije, nujna. Nujno je opredeliti, katera področja in kaj lahko izboljšamo,
in popraviti te razlike. Zavedamo se, da Komisija potrebuje sodelovanje držav članic, zlasti,
da bi zagotovila potrebno usposabljanje, vključno s stroški, a ne le z njimi.

Bodimo jasni: Evropske institucije in države članice morajo sodelovati pri tem cilju. Naš
cilj mora biti še naprej enak: da je lahko skupni azilni sistem v letu 2012 resničnost.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Gospod predsednik, ravno danes je nemška vlada
oznanila svojo odločitev, da za naslednjih dvanajst mesecev preneha vračati begunce v
Grčijo. Podobne odločitve so sprejele tudi Švedska, Velika Britanija, Islandija in Norveška.
Vendar pa je pred le nekaj meseci, lani novembra, Svet ministrov za pravosodje zavrnil
vključitev mehanizma za prekinitev prenosa prosilcev za azil v revidirano uredbo Dublin
II, kakor je Komisija predlagala od leta 2008, ob predpostavki, da je Dublin II v redu in da
ni težav.
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Obenem pa upamo – upravičeno in to moramo storiti v direktivi, o kateri razpravljamo
danes –, da bomo zagotovili brezplačno pravno podporo za prosilce za azil na prvo stopnji
pregledovanja njihovih prošenj. Vendar pa zelo dobro vemo – kakor je prej povedala
gospa Hohlmeier –, da prosilci za azil pogosto zlorabljajo te postopke, da bi se poslužili
pravnih ukan za podaljšanje bivanja v Evropi, čeprav niso upravičeni do tega. Pri vsem tem
ni jasne ocene stroškov takšnega ukrepa in tega, ali bo strošek naknadno izpodbijal njegovo
izvajanje.

Nazadnje pa se pri tako nasprotujočih odločitvah sprašujem, kako nam bo uspelo do
leta 2012 dokončati uspešen skupni azilni sistem, če sami sprejemamo različne odločitve,
dajemo različne predloge in nazadnje sprejemamo različne ukrepe in dosegamo različne
rezultate v praksi. Se to dogaja zaradi šibkosti, zaradi pomanjkanja solidarnosti ali zaradi
nekega drugega razloga, ki nam ga lahko pojasnita Svet in Komisija?

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ne želim vam
nasprotovati, a močno verjamem, da je korelacija, vključno s semantičnim stališčem, ki
sem ga slišal od različnih skupin, z drugimi besedami, odnos med prihranki in pravico do
azila, po mojem mnenju negativna korelacija.

Dovolite mi, da to bolje pojasnim, čeprav imam na voljo le nekaj sekund: Močno sem
prepričan, da bodo upravni stroški, čeprav so zmanjšani, navidezni stroški. Pravo vprašanje
je usklajevanje, a to ni ideološko vprašanje, ampak v prvi vrsti kulturno vprašanje. Žal
glede tega vprašanja, ponavljam, obstajajo kulturni pristopi in ne ideološki. To moramo
obravnavati.

Najbolj izpostavljene so pri tem sredozemske države, ki imajo mnogo močnejšo kulturo
sprejemanja ljudi kot druge države, ker smo mi mnogo tesneje povezani s tem vprašanjem.
Medtem ko se je potrošnja za to povečala v Italiji, saj je zdaj dosegla znesek
30 milijonov EUR, jo želijo druge države zmanjšati. Tega ne verjamem.

Prav tako ne smemo pozabiti petine te potrošnje – ko govorimo o teh stvareh – nameniti
za vprašanja invalidnosti, ker so politični begunci zelo pogosto invalidni, ker so bili mučeni;
govoriti moramo tudi o zaščiti in zaščitenih ljudeh, ki so druga zadeva, a skupina, ki jo je
treba sprejeti. Ničesar nisem slišal o zaščiti teh ljudi, ki jim moramo sprejeti.

Zaključil bom tako, da povem, da Evropa svoboščin, Evropa zaščite pravic ...

(Predsednik je prekinil govornika)

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Gospod predsednik, tudi jaz menim, da je pomembno
prenoviti Direktivo 2005/85/ES, saj mora biti postopek za vzpostavitev minimalnih
standardov za postopke v zvezi z azilom bolj pošten in učinkovitejši. Namen spremembe
predloga je poenostaviti in izboljšati postopke na ravni EU. Predvideni standardi morajo
temeljiti na najboljših praksah, prepoznanih povsod po EU.

Čeprav vse države članice uradno zagotavljajo pravico do prošnje za azil, se pojavljajo
težave z nacionalnimi sistemi za dostop. V sedanji obliki se močno razlikujejo od ene do
druge države. Posledica tega so številne upravne težave, ki jih je treba rešiti s skupnim
pristopom. Svet prosim tudi, naj zagotovi čim več informacij glede sedanjih razmer v
državah članicah. Pomembno je, da nadaljujemo pogajanja o tej dokumentaciji in dosežemo
rezultat do določenega roka.

Monika Hohlmeier,    vlagateljica. – (DE) Gospod predsednik, najlepša hvala, ker mi
dovolite, da se še enkrat na kratko oglasim. Imam prošnjo za vas, gospod Füle. Najprej bi
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rada povedala, da napačne domneve vodijo do napačnih ocen stroškov. V tem trenutku
se število prosilcev za azil ne zmanjšuje, ampak se znatno povečuje. To je posledica olajšanja
na področju vizumov, na primer za Srbijo in Makedonijo. Zdaj smo priča tudi množičnemu
povečanju zlorab azilnega sistema kot del poskusov vstopa v države Evropske unije.

Če začnete z napačnimi predpostavkami, z drugimi besedami, da bo podrobno razpravljanje
na prvi stopnji prihranilo stroške na nadaljnjih stopnjah, se bo avtomatično zdelo, kot da
imajo države članice slabe postopke na prvi stopnji. Vendar to ne drži. Če se standardi na
splošno dvignejo, se bodo posledično povečali stroški. Izboljšanje standarda kakovosti za
vse in povečanje zapletenosti postopkov bosta v resnici povzročila povečanje stroškov. Z
velikim zadovoljstvom razpravljam o tej zadevi. Zato bi vas rada prosila, da resno jemljete
skrbi držav, ker so nekatera praktična poročila iz držav že končana in bodo razdeljena.

Štefan Füle,    član Komisije  .  – Gospod predsednik, pozorno sem poslušal stališča, ki so
jih izrazili poslanci v tem parlamentu.

Direktiva o azilnih postopkih je temeljni element skupnega evropskega azilnega sistema,
ki ga bo treba vzpostaviti pred koncem leta 2012.

Komisija pozdravlja zavezo Evropskega parlamenta, da nadaljuje s pogajanji o direktivi o
azilnih postopkih. Kar zadeva pogajanja v Svetu, Komisija ceni zavezo držav članic, da se
odprto in konstruktivno razpravlja o predlogu.

Vseeno pa se je več elementov predloga izkazalo za zelo težavne. Tako namerava Komisija,
da bi olajšala sprejetje direktive, sprejeti spremenjeni predlog pred začetkom poljskega
predsedovanja.

Splošni cilj Komisije glede te direktive je napredovati k skupnemu postopku in olajšati
skladnejšo in učinkovitejšo uporabo postopkovnih standardov. Spremenjeni predlog bo
še naprej spodbujal spoštovanje temeljnih pravic in kakovostno odločanje na prvi stopnji,
posledica tega pa bodo utemeljene odločitve in hitreje zaključeni postopki, kar bo privedlo
do zmanjšanja stroškov.

V spremenjenem predlogu si bo Komisija prizadevala za poenostavitev nekaterih določb
z namenom olajšanja njihove uporabe. Komisija si bo še naprej prizadevala, da bi zagotovila
ustrezno ravnotežje med poštenostjo in učinkovitostjo postopkov.

Posebej glede finančnih vplivov Komisija popolnoma razume pomembnost, ki je pripisana
elementom tega predloga, povezanim s stroški, in bo še naprej pozorna v zvezi s
stroškovnimi vidiki na naslednjih stopnjah pogajanj.

Dovolite mi, da poudarim, da je mnenje Evropskega parlamenta seveda ključno merilo, ki
bo Komisiji omogočilo, da upošteva stališče Parlamenta pri pripravi spremenjenega
predloga. Še naprej bomo sodelovali s Parlamentom in Svetom za napredek pri tem predlogu
v okviru širšega azilnega svežnja.

Enikő Győri,    predsedujoča Svetu. – (HU) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje,
najlepša hvala za to zelo dragoceno razpravo. Zahvaljujem se vam tudi, ker ste nam
omogočili razpravljati o oprijemljivih dejstvih, in prepričana sem, da bo to prispevalo k
temu, da bodo v novem predlogu Komisije ti premisleki upoštevani. Govorili smo o določitvi
minimalnih skupnih meril, o odpravi slabih praks preko enotnega sistema, o učinkovitosti
in stroškovni učinkovitosti in o preprečevanju možnosti za zlorabo. Menim, da so vse to
zelo pomembne zamisli, glede katerih bomo morali sodelovati.
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Prosim, dovolite mi še zadnjo misel. Vsi smo ponosni, da smo del skupnosti tu v Evropski
uniji, ki šteje človeško dostojanstvo med najpomembnejše vrednote. In azilna politika je
stvar, kjer je prvenstvo človeškega dostojanstva naše primarno vodilno načelo. Madžarsko
predsedstvo meni, da je človeški dejavnik najpomembnejši premislek v vseh politikah EU.
Predsednik vlade Orbán je danes zjutraj dejal, da moramo kljub temu, da sedanje razmere
v Evropski uniji pozivajo k jasnim mislim in trezni glavi, pokazati tudi, da imamo srce. To
je izjavil v zvezi z romsko politiko. Menim, da se moramo za to zavzemati tudi v zvezi z
azilno politiko: da, EU mora biti zmožna pokazati, da ima srce.

Madžarsko predsedstvo bo nadaljevalo delo svojega belgijskega predhodnika. V našem
programu, v tej zeleni brošuri, ki so jo vsi poslanci včeraj prejeli po pošti, boste na 25. strani
našli, da naše prednostne naloge v zvezi s Svetom za pravosodje in notranje zadeve
vključujejo skupni evropski azilni sistem. V mojem prvem nocojšnjem govoru sem tudi
bolj specifično, kot je opisano v brošuri, pojasnila, da nameravamo doseči sporazum v
Svetu, tako glede dublinske uredbe kot glede direktive o pogojih za sprejem prosilcev za
azil. Zato verjamem, da boste na podlagi povedanega spoznali, da madžarsko predsedstvo
to resnično obravnava kot prednostno vprašanje in računali bomo na vaše sodelovanje.

Predsednik.   – Razprava je končana.

15. Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik

16. Zaključek seje

(Seja se je zaključila ob 20.15)
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